
Openbaring 1:4-8 en 5:8-10; God is de Alfa en Omega

Dit is de eerste preek in een reeks over Gods eigenschappen. Ik zal niet alle eigenschappen 
van God bespreken, maar wel een aantal héél belangrijke. Gods rechtvaardigheid, Gods 
liefde, enzovoort. Ik wil beginnen met een eigenschap die, denk ik, niet zo voor de hand ligt. 
God is ‘alfa en omega’, voor degenen die het niet weten God is ‘de eerste – alfa – en de 
laatste – omega’. 

We vinden de uitdrukking dat God de eerste en de laatste is, een aantal keer in de Bijbel. De 
uitdrukking ‘alfa en omega’ komt alleen voor in Openbaring. 

Openbaring 1:8 – die is, die was en die komt. Dit is een vrije weergave van ‘Ik ben, die ik 
ben’, JHWH, Gods naam die Mozes krijgt als hij het volk uit Israël moet bevrijden. Deze 
weergave, die is, die was en die komt, was gebruikelijk voor de Joden. Jezus spreekt tegen 
Johannes in 1:17 ook zo over zichzelf.

Lezen: Op.1:4-8 en 5:8-10

Er zijn drie delen in deze preek. Heel gemakkelijk om te onthouden  
PP1
1) was of Alfa, de eerste
PP2
2) is of Beta tot Psi, de tweede tot de voorlaatste
PP3
3) komt of Omega, de laatste. 

Was/alfa/eerste
PP4

God is de alfa, de eerste, Hij was... Wat heeft God gedaan in het verleden? Heel veel 
natuurlijk. Ik wil het met jullie hebben over de schepping. De eerste schepping en de tweede 
schepping. 

De eerste schepping. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Een thema dat in deze tijd 
behoorlijk besproken wordt. 
- Een tijd geleden kwam er in de VS en Nederland een debat op gang over Intelligent 

Design, de wereld die gemaakt is door een intelligent wezen. 
- In België heeft een professor in Gent een hoop geld gekregen om materiaal te ontwikkelen 

dat de Belgische jeugd ervan moet overtuigen dat de evolutietheorie feit is en dat er geen 
Schepper bestaat. 

- In Zwitserland heeft men een ondergrondse machine gemaakt met een omtrek van 27 
kilometer om daarin de Big Bang na te bootsen. 

- Een paar weken geleden heeft de Anglicaanse kerk Darwin in ere hersteld en gezegd dat 
het een fout was om hem ongelijk te geven... Hiermee stemmen ze grotendeels in met de 
evolutietheorie. 

- Als u er nog niet van op de hoogte bent, weet dan dat zelfs in evangelisch Vlaanderen 
het vasthouden van een letterlijke schepping niet meer vanzelfsprekend is. Er zijn mensen 
die menen dat het verhaal in Genesis 1 niet zo letterlijk genomen moet worden. Het kan 
toch ook anders gebeurd zijn...



Beste mensen, het zal er de komende jaren niet gemakkelijker op worden om God als 
Schepper te blijven zien. Men doet, zeker in België, al het mogelijke om het Schepper-idee te 
weren. Misschien komt er zelfs een moment, waarop het strafbaar wordt om zoiets te 
verkondigen, te leren aan de kinderen. 

Wat gelooft u? Welke standpunt neemt u in? Het is belangrijk om te weten wat je gelooft. 
Heeft iemand die zegt dat het ook wel eens zou kunnen zijn dat God de eencelligen 
maakte en dat die dan verder geëvolueerd zijn, gelijk? Volgens mij is Genesis 1 een deel 
van de Bijbel, zelfs een belangrijk deel. God is de eerste, de Schepper, het begin van alle 
leven. Dat is de eerste schepping.

De tweede schepping. In Op.1:5 en 5:9 wordt gesproken over deze nieuwe schepping. Jezus 
Christus is geslacht, gedood en heeft ons gekocht met Zijn bloed, heeft ons verlost van onze 
zonden door Zijn bloed. Niet alleen mensen uit één volk, maar uit elk volk, elke taal. Wat wil 
dit allemaal zeggen? 
- Wij zijn geschapen door God, de eerste schepping. 
- Maar... wij zijn in opstand gekomen tegen God, doen dingen waardoor wij ons doel missen. 
- Hiervoor verdienen wij een straf, de dood. Gedaan met mij. Ik moet gestraft worden voor 
mijn zonden. 
- Maar... en hierom wordt er gejuicht in de hemel... Jezus is geslacht, Hij droeg de straf voor 
mijn zonde. Niet gedaan met Maarten. Nee, er is weer leven. 
Dat is de tweede schepping. Hetgeen dood was door de zonde, is levend gemaakt. 

God, Jezus is de Alfa, de eerste. Hij heeft gezorgd voor de eerste schepping, heeft de aarde, 
dieren en mens gemaakt. En hij heeft gezorgd voor de tweede schepping. Wat dood was door 
de zonde, kan weer leven, omdat Jezus dood gegaan is. 

Is/béta tot psi/tweede tot voorlaatste
PP5

God/Jezus was, maar Hij is ook. Hij is niet zomaar een figuur in het verleden die de 
wereld gemaakt heeft en ons gered heeft van onze zonden. Nee, Hij is. Nu! Hier! Gelooft u 
dat? 

Het klinkt raar om God of Jezus de béta tot de psi te noemen. Wat ik daarmee wil zeggen, is 
dat God de eerste en de laatste is, maar ook intussen aanwezig is. Hij is geen verre, afgelegen 
God, die wij amper kunnen kennen. Nee, God is er, Jezus is er, wil er zijn in je leven.

Jezus beloofde dat, aan het einde van Zijn leven op aarde, aan Zijn discipelen. In Matt.28:20 
staat:

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Dat betekent dat Hij toen bij Zijn discipelen zou zijn, maar dat Hij nog altijd bij Zijn 
discipelen, bij elke volgeling is. Omdat de voleinding der wereld nog niet aangebroken is, 
geldt die belofte nog steeds. Trouwens, in die ‘Ik ben’ zie je Gods naam terugkeren. Dus, 
Jezus wil je nu helpen, naast je staan, er voor je zijn.

We mogen hierbij één ding niet vergeten, namelijk dat Hij ook ontzagwekkend is. 
Johannes maakt dat mee op het eiland Patmos. 
Lezen: 1:12-18



Johannes valt als dood neer voor Jezus voeten. Zo ontzagwekkend is Jezus, zoveel 
kracht gaat er van Hem uit. Jezus is er, ja, maar Hij is niet hetzelfde als ‘uwen beste 
maat’. Hij is veel en veel meer. 

PP6
Jezus is dus bij ons en Hij is meer dan een gewoon mens. We lezen nog iets in de 
gedeeltes. Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters gemaakt. 

En hiermee kom ik, zoals ik al zo vaak gedaan heb, op onze taak als gemeente en als 
individueel christen. Dit is wat en wie wij zijn. Een koninkrijk en priesters. 
Beste mensen, deze gemeente is een onderdeel van het koninkrijk van God en wij zijn de 
priesters. Jezus heeft ons gered van de dood en Hij wil bij ons zijn. Niet zomaar! Hij heeft 
een taak voor ons. Wij moeten aan de mensen die geen deel zijn van het koninkrijk laten zien 
wie Hij is. Door onze woorden en door onze daden. Dat is een bijzondere opdracht. Gelukkig 
maar dat Jezus zegt dat Hij bij ons is, alle dagen.

Komt/omega/de laatste
PP7

Jezus komt! Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien. Al wat er in deze wereld 
gebeurt, alle machthebbers, alle menselijke uitvindingen zullen allemaal verdwijnen; 
Jezus blijft als laatste over. Hij zal alle macht hebben. In 1:5 staat dat Hij de overste van de 
koningen der aarde is. Hij is de alfa, de Schepper en Hij is de omega, degene die, als laatste, 
de macht blijft houden. 

En wij? Wat zal er met ons gebeuren als Jezus terugkomt? 5:10
Wij zullen als koningen heersen op de aarde.

Kunt u zich dat voorstellen? Als Jezus terugkomt, zullen wij koningen zijn. Wat een 
vooruitzicht. Maar... ondertussen moeten we ons geloof vasthouden, moeten we, zelfs als 
heel de wereld zegt dat God niet bestaat, blijven geloven dat Hij wel bestaat. We mogen niet 
vergeten dat wij behoren tot Gods koninkrijk, dat wij priesters zijn. 

Slot
PP8

Jezus zegt: Ik ben de alfa en omega, die is, die was en die komt, de Almachtige.

In 5:12 zingen de engelen, de dieren en de oudsten, tienduizenden tienduizendtallen en 
duizenden duizendtallen; een enorme menigte: 

Het Lam, Jezus, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de 
sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. 

En alle schepselen in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin 
is, maw werkelijk iedereen en alles, zeggen:

Het Lam, Jezus, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle  
eeuwigheden.

Zo is onze God, zo is Jezus. De Almachtige, niemand sterker, groter, machtiger, wijzer dan 
Hij. Niemand of niets op deze aarde verdient meer lof en eer dat Hij. 



Laat ons buigen, niet alleen onze hoofden, maar ook ons hart, al wat in ons leeft, voor 
zo’n grote Heer. Amen.

+ bidden

Gaan zitten, lied 4, cd 1 begint te spelen, PP gaat verder.


