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Openbaring 4         W. van der Hoek 

Indeling Openbaring 
Openb. 1:1-8     Proloog 
Openb. 1:9-20     ‘Hetgeen gij gezien hebt’ 
Openb. 2-5     ‘Hetgeen is’  

    - op aarde 
    - in de hemel 

Openb. 6-22:9     ‘Hetgeen na deze geschieden zal’ 
                                 - zeven zegels 
                                 - zeven bazuinen 
                                 - zeven schalen 
                                 - voleinding 
Openb. 22:10-21  Epiloog 
 
 
Bij het lezen ervan moet je je bedenken dat je een blik krijgt in de hemel. Als jij Johannes geweest 
zou zijn dan zou je menselijke woorden moeten geven aan iets wat volledig Goddelijk is. Iets onder 
woorden brengen wat je hebt meegemaakt of een gevoel onder woorden brengen, kan soms best 
lastig zijn. Iemand zegt: ‘Vertel!’ En jij zegt: ‘Ik kan er bijna geen woorden aan geven wat ik ervaren 
heb of hoe het voelde’. Hoe zou Johannes dit gedaan hebben? Een engel laat hem dingen zien in een 
geestvervoering. Dat is wat er gebeurd.  
Na al de brieven aan de gemeenten eindigt het deel ‘Hetgeen is’- op aarde. Je zou wanhopig kunnen 
worden over de situatie op aarde, want, als er iets duidelijk wordt uit de brieven is dat er in de 
gemeenten een hoop strijd is, zorg en moeite. Dat er dingen in de gemeente zijn die goed gaan en 
dingen die verkeerd gaan, mensen die de weg kwijt zijn. En dan zegt Johannes: ‘En hierna zag ik’.  
 
1a. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel.  
Het is best interessant om te ontdekken dat die deur zeker een koppeling mag hebben met de 
gemeente te Filadelfia hoofdstuk 3:8: ‘Ik ken uw werken’. En hoe presenteert de Here Jezus Zich 
daar? ‘Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten’. Dit is 
eigenlijk al een stuk evangelie. De mens Johannes, gevangen op Patmos, die de wanhoop en 
hopeloosheid om zich heen ziet in de Romeinse tijd waar verdrukking is, ziet een geopende deur. De 
Here Jezus Zelf opent die deur.  
 
1b. En de eerste stem  
Met de ‘eerste stem’ bedoelt hij de Here Jezus. Zie hoofdstuk 1:10: ‘Ik was in de 
geest(geestvervoering) op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een 
bazuin, die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste’. Die stem is van de Here Jezus 
Die zegt: Ik ben die geopende deur. Wat zei Hij toen Hij hier op aarde rondwandelde? Ik ben de Deur 
van de schaapskooi. Niemand kan buiten Mij om die schaapskooi binnentreden. En hier in 
Openbaring is het precies hetzelfde, waar Johannes in vervullende zin te zien krijgt: niemand sluit die 
deur. En als de Romeinen en allerlei mensen riepen: ‘Ja, maar je moet dit’, en de dwaalleraren 
zeiden: ‘Je moet eerst in een geestelijk dit en dat komen’, dan zegt Jezus: ‘Ik ben de Deur, de Weg, de 
Waarheid en het Leven’.  
 
1c. die ik als van een bazuin met mij had horen spreken,  
De bazuin komen we meerdere malen tegen. Zie ook vanaf hoofdstuk 6 bij ‘wat komen gaat’. Het is 
niet zomaar een intro of tune. In de tempel (OT) klonken ook de bazuinen. De koppeling tussen de 
deur en de bazuin heeft er alles mee te maken dat één keer per dag een priester een offer mocht 
brengen in het Heilige. Eén keer per jaar bracht de hogepriester een offer in het Heilige der Heiligen. 
We gaan even naar de dagelijkse praktijk. Meerder keren per dag klonken er bazuinen vooraf aan het 
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moment dat het offer werd gebracht: reukoffer, dagelijks offer van dankzegging en aanbidding – 
hoor goed wat ik zeg –, het brengen van de eer aan God, de heiligheid betonen. De grote deur van de 
tempel werd opengezet. Dat was een handeling die samenging met bazuingeschal. En waar kwam je 
dan binnen? In het huis van God. Dus de Jood herkent hier een handeling als zijnde in Jeruzalem. De 
tempel is dan wel verwoest, maar in de hemel staat de tempel van de Here. In Jeruzalem klinkt nu 
geen bazuingeschal en wordt er niet dagelijks een offer gebracht. Nee, in de hémel klinkt de bazuin, 
de deur gaat open. En wat krijgen we te zien? Niet een verwoestte tempel, niet een Romeinse keizer, 
maar de Here, onwankelbaar op de troon. ‘Kom en zie’, zegt de Here tegen Johannes. Door middel 
van een bazuin werd er iets aangekondigd, geopenbaard. Een bazuin werd dus niet alleen voor de 
tempeldienst gebruikt, maar ook als er iets geopenbaard werd. We lezen dat later ook bij de 
bazuinen en de zegels en de oordeelsaankondigingen.  
De stem uit hoofdstuk 1 is hier dezelfde stem van de Here Jezus, Die de Deur is, de geopende deur 
geeft, zoals in hoofdstuk 3:8: ‘Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven’. Dat is natuurlijk het 
evangelie: ‘Ik ben de Deur, de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door 
Mij’.  
 
1d. zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 
Eerst dat woordje ‘moet’. Hier is het ‘moeten’ niet gekoppeld aan ‘nou ja, het is nou eenmaal zo dat 
het gebeuren moet, we gaan het wel zien wat mensen en regeringsleiders allemaal beslissen’. Hier is 
het ‘moeten’ dat de Here bepaald heeft. God is heel duidelijk, dáár gaat het naartoe en niets gaat 
buiten Hem om. Alles is binnen Zijn soevereiniteit en binnen Zijn wijsheidsdomein ontgaat God niets. 
En dat vind ik het heerlijke aan deze tijd. Covid is niet een verrassing voor God. Bij Hem is het niet 
van nou ja, het gebeurd nou eenmaal. Door Zijn Zoon heeft God gezegd: Als deze dingen gebeuren, 
wees niet verschrikt.  
Deze weken zijn bizar: oorlogen, gezondheidscrisis, aardbevingen, overstromingen, klimaatgedoe, 
rijkdommen die oneerlijk verdeeld worden. Alle tekenen van de tijd kunnen we op het journaal zien. 
En nog slaapt een deel van de kerk. Begrijpt u het? Dat is wat we zien gebeuren. We moeten daarom 
waakzaam zijn ‘maar niet verschrikt’, zegt de Here Jezus. U zúlt ze zien gebeuren en het zál u treffen, 
maar wees niet verschrikt maar blijf verwachten, want ze moeten gebeuren.  
Wat zo mooi is aan het boek Openbaring is dat het geen angstaanjagend boek is zoals Mattheüs 24 
en 25 misschien angst aanjagen. Maar vóórdat, letterlijk en figuurlijk, de hel losbarst, krijgen we eerst 
iets anders te zien.  
Wat is het eigenlijk een schitterende opbouw. Want voordat straks satan en zijn trawanten in 
hoofdstuk 6 met grote, rasse schreden op paarden de wereld binnen denderen en de boel losbarst, 
zouden we bijna vertwijfeld kunnen zeggen: is dit nou ons voorland? Nee, het voorland van de 
gemeente is niet hel en verdoemenis, maar krijgen we een blik in de hemel waar de heiligen 
verzameld zijn. En we kunnen het sterker zeggen: vanaf hoofdstuk 6 en later wordt de gemeente niet 
meer genoemd. Dat spreekt van een duidelijke aanwijzing dat er een opname van de gemeente is en 
daarna ook nog een weg van Gods volk die gegaan moet worden. En het is niet Jood en christen, het 
is de gemeente van Joden en heidenen, de gelovige gemeenten uit alle volken, talen, natiën en 
stammen zoals we in hoofdstuk 5 gaan zien, en degenen die achterblijven. Wie zijn die 
achterblijvers? Zij die de Here Jezus niet hebben aanvaard, of ze nou uit de heidenen of Joden 
komen. Met daarín wel degelijk een plan, beloofd door de Here bij de berg Sinaï, dat het volk Israël 
beloften heeft die voltooid zullen worden. Want, als God Zijn beloften niet vervult, zou Hij te 
betichten zijn van ontrouw. Wat Hij belooft, zal Hij doen. De gemeente heeft een hemels Vaderland, 
waar Israël in de belofte een aards vaderland heeft, een landbelofte van land, nageslacht en 
opbrengst. Wij kennen dat niet. Onze bestemming is niet de wereld zoals we die nu kennen. De 
bestemming van de gemeente is een hemels Vaderland, waar we met Hem zullen zijn en waar we 
hier in Openbaring een voorproefje van krijgen als een enorme bemoediging voordat verderop in 
Openbaring de hel losbarst. Maar als we om ons heen kijken is die bemoediging er nu al voor de 
gemeente. En we leren uit hoofdstuk 4 en 5 wat er in de hemel gebeurt. De houding die Jezus ons wil 
aanleren in Mattheüs 24 en 25 is: Looft God ten allen tijde, verlies uw vreugde en dank niet, houdt 
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dat vast, want dat gebeurt ook nu bij Gods troon. We leven van aanbidding, van lofprijzing, dwars 
daar doorheen, opdat in ons hart de Here Jezus, de Opgestane Heer, leeft, opdat de mensen die God 
nog wil roepen, aan ons gaan zien dat wij geen aardse burgers zijn maar hemelse burgers. Na onze 
bekering moet de Opgestane Heer al te ‘proeven’ zijn en moeten wij ons daaraan vasthouden en niet 
kijken met een aardse blik. Niet alleen maar journaals analyseren, maar de Bijbel analyseren. En dat 
we weten dat onze waarheden dáár liggen, en niet wat de media allemaal roept, want daarin ligt niet 
onze hoop. We zien het, we horen het, je merkt het in je eigen omgeving, maar heft je hoofd 
omhoog, want de Koning komt!     
‘Kom hier omhoog en Ik zal u laten zien wat geschieden moet’. Nogmaals, dat moeten is niet omdat 
het er nu eenmaal bij hoort, maar omdat de Here heeft bepaald dat dit de route is. En heel 
Openbaring is een route die leidt tot heerlijkheid voor de gelovigen, die leidt tot een eerlijk en 
rechtvaardig oordeel voor heel de mensheid. Maar ook tot een vernieuwing van de schepping waarin 
de weeën van de tijd, maar ook het zuchten van de schepping, klimaat, dieren, zucht naar een 
nieuwe schepping dat voltooid zal worden.  
 
2a. En meteen raakte ik in geestvervoering. 
De manier waarop Johannes het te zien krijgt, is een visioen. Het is niet zo dat hij met zijn lichaam 
een andere dimensie betreedt. Het is een visioen zoals bijv. Ezechiël, Jeremia en Daniël die krijgt. 
We gaan vier dingen zien. Hoofdstuk 4 wil een beschrijving geven, een opbouw: ‘ik zie een troon’, ‘op 
de troon’, ‘rondom de troon’, ‘uit de troon’, ‘vóór de troon’.  
Johannes neemt ons mee en we krijgen een beschrijving van iets wat hij ziet. En dat ‘zien’ is best 
vreemd voor ons. Hier staan woorden die veel gelovigen al afschrikken van o, nou wordt het moeilijk, 
want Openbaring met die vage taal. Over allerlei smaragden, jaspis en bliksemstralen, zeven vurige 
fakkels en een zee van kristal… Waarom haken mensen hier al vaak af? Omdat mensen niet begrijpen 
wat hier staat. Zouden de mensen van toen, 90 n.Chr., het wel begrepen hebben? Nee. Zullen ze het 
herkent hebben? Jazeker zullen ze dit herkent hebben. Heel hoofdstuk 4 is nl. nog een keer in de 
Bijbel te vinden. Een joodse luisteraar herkent dit meteen: Ezechiël 1. Heel Openbaring is een joods 
georiënteerd boek die van ons vraagt om de joodse luisteraar, maar ook de joodse eredienst, de 
joodse tempel, de joodse gebruiken, te herkennen. Evenals we in de brieven aan de gemeenten de 
kenmerken van de tijd ontdekken.  
Het boek Ezechiël is een onderdeel van de Tenach, en samen met Jesaja en Jeremia is Ezechiël een 
belangrijke profeet. De Profeten werden ieder jaar opnieuw gelezen in de synagogen en 
thoralezingen. Als Johannes een totaal vreemd verhaal had gehouden, en een soort Star Wars-
achtige setting met allemaal vreemde dingen had gepresenteerd, dan had de Jood het nooit 
aangenomen. Want voor de Jood is de Tenach, het Woord van God in die tijd, heel belangrijk: 
Genesis-Maleachi. De Bijbel zoals wij die kennen, was nog niet compleet. De Here Jezus citeert bijv. 
vaak Jesaja en zegt: Dit ben Ik, waarvan geschreven staat. In het Mattheüsevangelie lees je vaak: 
Zoals geschreven staat door de profeet… Zoals gezegd is door de profeet… Zoals u kunt lezen in... om 
te bewijzen dat God geen nieuwe wegen gaat, maar datgene wat Hij beloofd heeft aan Eva, 
Abraham, Izak, Jakob en aan alle profeten, waarheid is. God trekt een lijn door. 
 
Ezechiël 1: 
3 en de hand van de HEERE was daar op hem. 
4 Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een 
lichtglans eromheen. 
De lichtglans is de regenboog: Openbaring ‘rondom de troon’. 
Openbaring: Flitsend vuur 
En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. 
Openbaring: zoals jaspis 
5 Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens: 
Openbaring: de vier oudsten rondom de troon. 
Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens. 



4 
 

6 Ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk van hen had vier vleugels. 
Openbaring: 6 vleugels.  
7 Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend 
als de schittering van gepolijst koper. 
8 Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun 
vleugels gold van alle vier: 
9 Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen, zij gingen ieder recht 
voor zich uit. 
10 Hun gezicht leek op het gezicht van een mens,  
Openbaring 4. 
bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle 
vier hadden zij de kop van een arend. 
De exacte beschrijving die we lezen in Openbaring 4: de wezens rondom de troon. 
11 Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar 
raakten, en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. 
12 Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij 
draaiden zich niet om wanneer zij gingen. 
Openbaring: de zeven geesten en wezens en dieren hadden te maken met de windrichtingen, ze zien 
alles op de aarde. Wat vóór hen was en wat achter hen was. Is dat bedreigend? Nee, dat is 
vertroostend. Je moet het omdraaien. Dit is niet het alziend oog van God, maar gelukkig heeft Hij 
engelen, machten, krachten, de wezens tussen hemel en aarde, die het zien. Die voor de 
rechtvaardige geen angst geven, maar een troost, dat wat mensen niet zien, God het wel ziet.  
13 Wat de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk was als brandende kolen in het 
vuur, als het uiterlijk van fakkels.  
Openbaring: de brandende fakkels voor de troon van God. 
Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot 
een bliksem. 
14 En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht. 
15 Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle 
vier aan de voorkant ervan. 
16 Het uiterlijk van de wielen en hoe zij gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois. Alle 
vier hadden dezelfde gedaante: hun uiterlijk en hun bouw waren zo, alsof er een wiel midden in een 
ander wiel zat. 
17 Wanneer zij gingen, konden zij naar vier zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. 

 
 
Tot zover. Wat ik hiermee wil laten zien, is dat u niet alles gelijk begrijpt wat hier gebeurd. Daar gaat 
het ook niet om. Wij moeten oppassen dat we als gelovigen overal en altijd een verklaring voor 
willen hebben en zeggen: Ik wil weten hoe het zit.  
In Openbaring 4 wordt duidelijk wat God duidelijk wíl maken. Allereerst is dit het signaal: Ik ben de 
Here, uw God Die de God van Israël is. Dat moet duidelijk worden. Ik ben Dezelfde Die sprak tot 
Mozes bij de berg, toen er ook geluid, rook en bliksem waren. Toen ook het bazuingeschal klonk bij 
de Sinaï toen de wet van de Heere naar beneden kwam. Diezelfde God sprak door de eeuwen heen 
door de profeten, maar heeft tot óns gesproken door de Zoon Die hier in Openbaring aan het woord 
is. Je ziet het Oude en het Nieuwe Testament in elkaar vloeien. Een lijn die doorgetrokken en 
voltooid wordt: Ik ben de Here, uw God Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en Die trouw zal 
houden tot in eeuwigheid. Dat is wat in Openbaring zichtbaar wordt.  
 
2b. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. 
Je zou je kunnen afvragen of Johannes echt niet weet wie er op de troon zit. Waarom schrijft 
Johannes ‘Iemand’? Denk eens vanuit joods perspectief. Zou de naam van God hier staan? De naam 
van God werd helemaal niet uitgesproken, er werd omheen gedraaid. Ook vandaag de dag nog. De 
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Jood heeft het over de Eeuwige, Adonai, of de Alomvattende. Hier gaat Johannes er niet tegenin 
door gelijk te bevestigen dat dit God is. Hij is overweldigd en natuurlijk weet hij het, maar gaat op dat 
moment niet meteen aan de joodse traditie voorbij. Hij benoemt het niet maar gaat het wel 
beschrijven: Hij Die daar zat.  
 
3. En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de 
troon, die eruitzag als een smaragd. 
Edelstenen vind je ook in Ezechiël. Het heeft alles te maken met de edelstenen die we aan het eind 
van het boek Openbaring terugzien. Het zijn dure edelstenen met een functie. Iedere stam van Israël 
krijgt een steen toegewezen. Je leest dat in Exodus 28. Op zijn borst droeg de priester zijn efod 
waarin twaalf edelstenen zaten.  
 

 
 
Deze twaalf edelstenen worden aan het eind van Openbaring genoemd als onderdeel van de poorten 
van de nieuwe stad Jeruzalem. En dan staat er bij: dat zijn twaalf poorten (de twaalf stammen van 
Israël), gebouwd op de twaalf fundamenten van de apostelen. Tel die twee bij elkaar op en je hebt 
vierentwintig. Vierentwintig oudsten, twaalf van Israël en twaalf van de gemeente. En op die stenen 
werd de naam van de stam gegraveerd. Dus iedere stam van Israël had als het ware een eigen kleur 
en vertegenwoordigde daar iets mee: God draagt de stammen bij Zijn hart. Die stammen zijn niet 
zomaar kiezelsteentjes, maar ‘God had de wereld zo lief’ dat dat al zichtbaar wordt in de efod. Het 
dragen van de namen van Zijn kinderen, als edelstenen, dicht bij het Vaderhart.  
Die jaspis en sardius zijn zo kostbaar dat ze iets weergeven van God. Want in Openbaring 4 staat dat 
Hij eruit zag als de stenen japis en sardius. En er was een regenboog: die regenboog is een 
discussiepunt. Je kunt hierbij denken aan de regenboog met de zeven kleuren, maar hier staat het 
Griekse woord ‘iris’. De smaragd is een mooie kleur groen. Je kunt ‘iris’ dus vertalen als regenboog, 
wat heel aannemelijk is omdat in Ezechiël ‘regenboog’ staat. Maar omdat de smaragd groen is, kun je 
ook denken aan een enorme lichtbundel of lichtstralen. Kortom: regenboog is de meest best 
vertaalde omdat het ook iets zegt over God, namelijk de boog die Hij Zelf aan de hemel heeft gesteld 
als teken van Zijn trouw. En waarom moet Johannes in de hemel kijken opdat hij bemoedigd wordt? 
Om te ontdekken dat dit de God van trouw is, je hoeft niet te vrezen, de wereld gaat niet verloren. 
Want juist de regenboog van God via Noach, waarin God de wereld met de watervloed vernietigd 
heeft, is natuurlijk een doembeeld. Maar God heeft gezegd dat Hij dat niet opnieuw zou doen. De 
wereld wordt herschapen, maar op een andere manier. Gods trouw staat als een boog aan de 
wolken. En dit is in Openbaring zichtbaar bij de troon van God.  
Jaspis kun je vergelijken met een diamant: de helderheid, stralend, reinheid.  
Sardius is een rode steen: bloed. We weten niet waarop dit van toepassing is. Sardius wordt 
gekoppeld aan de stam Juda. Waar komt Jezus vandaan? Uit de stam Juda. We zullen verder niet 
teveel inlegkunde doen.  
Wat zien we op de troon? Daar zit de puurheid, de heiligheid, de God Die puur is. Waar geen 
duisternis in de buurt is.  
Dan verplaatst het beeld zich in vers 4 naar ‘rondom de troon’.  
 
4a. En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig 
ouderlingen zitten,  
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In de joodse cultuur was het Sanhedrin een soort oudsten van het volk. In de kerk vaak een negatieve 
naam omwille van wat het Sanhedrin met Jezus gedaan heeft. Het Sanhedrin was niet altijd slecht, 
het was een groep die een soort ouderlingenfunctie had en was ingesteld om het volk te bewaken. 
Hier komt ook ons woord ‘ouderlingen’ vandaan. Het geeft de plek en functie aan die ouderlingen 
hebben.  
Het interessante is dat er vierentwintig tronen stonden en op die tronen vierentwintig ouderlingen 
zitten. Dat werkwoord zitten zouden wij heel normaal vinden, maar het zegt iets. Staan betekent op 
een bepaalde manier dat je nog geen functie hebt. Het zitten is een gegeven plek. Daar moet je niet 
zomaar aan voorbij gaan: ze mógen zitten. Zitten aan de rechterhand Gods betekent dat je een plek 
hebt die voor jou is. Een gegeven plek, gegeven gezag en een gegeven opdracht. Zoals ook 
ouderlingen ingesteld worden in Handelingen 6 met gegeven gezag door de Here Zelf, Hij is het 
Hoofd van de gemeente. Met de opdracht uit te zien en alles te zien wat er gebeurd in de gemeente 
en hen te bemoedigen, ze bij Jezus te houden en de gemeente op te bouwen.  
 
4b. bekleed met witte kleren,  
Ze zijn rein, gekocht en betaald.  
 
4c. en met gouden kronen op hun hoofd. 
Dat is de gegeven autoriteit: wij zullen heersen met Hem als koningen en als priesters. 
Wie zijn zij? Dat is een lastige vraag. Zijn het overleden mensen die een speciale plek hebben 
gekregen, of waren het de apostelen van toen? Dat wordt niet helder. Eveneens is niet helder of het 
mensen zijn. We moeten het doen met wat er staat. Het zijn ouderlingen die gegeven zijn. Het 
interessante is dat je niet zomaar kunt zeggen dat het engelen zijn. Want later worden ze ook 
opeenvolgend genoemd: engelen én de wezens rondom de troon. Beiden hebben een bepaalde 
functie, en wie dat zijn, weten we niet. Ze zijn er om de gemeente te leiden. Ze zitten daar en 
niemand neemt hun dat stukje af. Er wordt geleid, er word gestuurd. Er is een hemelse gemeente, en 
het interessante is dat er over de hemelse sfeer wordt gesproken over ‘de scharen’, mensen rondom 
Zijn troon.  
Zeer aannemelijk is dat daar ook de opgenomen gemeente is, de bestemming van de gemeente 
omdat zij niet meer genoemd wordt.  
 
5a. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen.  
Een verwijzing naar de Sinaï, naar de wetgeving van de Heer. Als God sprak tot Mozes, ging daarvoor 
wel het een en ander aan vooraf. Het volk dacht we rennen met Mozes mee de berg op. God wilde 
dat echter niet en laat dat duidelijk merken met precies dezelfde kenmerken zoals donderslagen, 
bliksemstralen, met stemmen, het volk vreesde en zij baden tot God hen niets aan te doen. Mozes 
mocht naar boven gaan en ontving daar het Woord van de Here, de Thora.  
Uit de troon klinken de woorden van God. Dat vormt een lijn door het hele boek Openbaring. Het 
gaat hierbij niet om zomaar een engel of ouderling of iemand anders, maar het is God Zelf vanaf Zijn 
troon. Dit is niet de witte troon, de oordeelstroon, maar de zetel van God Die goed is. Zoals 
Hebreeën zegt: wij mogen door genade binnengaan en naderen tot de troon van de genade waar we 
welkom zijn. De witte troon, waar de Zoon op plaats gaat nemen om te oordelen de levenden en de 
doden, is een andere.  
Door genade naderen wij de troon van God. En wat ontvangen wij? Het Woord van God.  
 
5b. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God. 
Zeven kaarsen, fakkels. Denk hierbij aan de tempel, de menorah: de aanwezigheid van Gods licht in 
ons midden. En wat eerder in hoofdstuk 1 is genoemd, is dat die fakkels, zeven kandelaren, de zeven 
geesten van God zijn die uitgaan vanaf Zijn troon. De troon is het middelpunt  
 
6a. En vóór de troon was een glazen zee, als kristal.  
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Je krijgt als het ware een enorm plateau te zien, ‘en het was als en glazen zee, als kristal’. Het wordt 
ook wel de glazen zee genoemd. Glas was in die tijd niet zoals het glas wat wij kennen. Het was toen 
donker glas en niet zo zuiver van kwaliteit. Er waren wel kristallen glazen. In die tijd was dat alleen 
voorbehouden aan koningen en rijken die kristallen glazen konden aanschaffen. Het volk moest het 
maar doen met mat glas.  
De beschrijving die je in de tekst ziet is: ‘glazen zee als kristal’. Een enorm plateau van helderheid, 
een plafond- of vloerachtig iets, als kristal.  
 
6b. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van 
achteren. 
‘Om de troon heen’: daarvóór. Die dieren dóen daar iets. De vier dieren zien we ook in Ezechiël, maar 
dan een uitgebreidere omschrijving.  
 
7. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het 
gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend. 
Waarom nou juist deze dieren? Is er een verband tussen deze gezichten? Ja, het heeft te maken met 
de scheppingsindeling. Je zou kunnen zeggen dat het de verzameling is van de bezielde schepping: 
een leeuw, dat is een roofdier. Een kalf is een tam dier. Dan een mens. Dan een arend, de vliegende 
wezens. Bezielde dieren waarmee God wil laten zien dat ze de hele schepping vertegenwoordigen, 
met als het ware ieder een eigen afdeling. De vier dieren léken erop.  
 
8a. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen.  
Is het de bedoeling die dieren te ontmaskeren? Nee, neem gewoon aan wat hier staat. We kunnen 
gaan bedenken wat we willen, maar de Bijbel is onze maatstaf. Je moet ervoor uitkijken dat je geen 
inlegkunde gaat doen. Veel interessanter is om uit dit gedeelte te lezen wat deze dieren doen. Ze 
waren vol ogen van voren en van achteren en van binnen, daarover lezen we in vers 6 en 8. Het gaat 
erom dat ze zíen. Wat zien ze? Waarschijnlijk de heerlijkheid van God want ze staan voor Gods troon.  
In hoofdstuk 6 lezen we dat ze ook iets zeggen en ook zongen ze een nieuw lied.  
Het gaat over het zien en weten. Wat leren wij van hen? Om mét hen dat te zien, mét hen dat lied te 
zingen en bemoedigd te worden, zodat wij niet de grootheid van het kwaad in deze wereld zien, en 
niet de machten van satan gaan ontleden, maar ontdekken ‘Dan zingt mijn ziel, hoe groot zijt Gij’.  
Want dat is wat hier gebeurd, er worden gezongen voor de troon van God. 
 
8b. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de 
Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! 
Hier komen we bij de reactie (vanaf 8b t/m vers 11): ‘Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht’. 
Dit is wat ze doen en wordt gecompleteerd in hoofdstuk 5, waar zich nog veel meer aansluit bij die 
grote lofzang. Als de gemeente van Jezus Christus dit zinnetje iedere dag zou blijven zingen, heb je 
alle hoop voor je leven samengevat. Laat dit goed tot je doordringen. Als je iedere morgen bij het 
opstaan dit zinnetje zegt (of zoals ‘Ik stel mijn vertrouwen op de Heer’): ‘U bent de Heilige’. Als God 
de Heilige is, dan ben ik klein en Hij groot. Als wij zo in de wereld staan dat onze hulp van de Here is, 
dan is Hij de Heilige, de apart gezette. Dat betekent nl. het woord ‘heilige’: sanctus, apart gezet. De 
belijdenis dat Hij de God is, de allesomvattende macht: de Almachtige. Hij regeert dus en daarom 
moet de lofzang van de kerk doorgaan. Wat belijdt de kerk?: Hij was er altijd, Hij is er altijd en zal er 
altijd zijn. Wie zeggen dat?: schepsels die gemaakt zijn. De dieren weerspiegelen de schepping. De 
schepping is er niet altijd geweest, Hij is er wel altijd. Onze belijdenis is: wij zijn door U gemaakt. U 
was er altijd. Wat doet satan ons geloven?: we waren er altijd, we zijn er altijd, en wij mensen zullen 
er altijd zijn. Maar dat is een leugen. Dat is precies waarop de lofzang verstompt in de ongelovigen, 
want: ‘God was er niet altijd, dat hebben mensen verzonnen, het is een sprookje. Ja, jullie willen dat 
graag geloven’, wordt er dan gezegd. ‘God is er? Ja, dat zal misschien wel zo zijn, maar wij moeten de 
wereld redden’. Gelovigen maken zich klein en maken God groot. De aanhangers van satan maken 
God klein en de mens groot. Dat is de analyse van wat hier gebeurd. Als wij met Johannes achter die 
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geopende deur die heerlijkheid zien, de grandeur, de grootheid en de kracht van Zijn belofte, word je 
dan niet klein? Johannes en de profeet Ezechiël wilden bijna wegvluchten en profeet Jesaja zei: Wie 
ben ik?!  
 
9. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en 
Die leeft in alle eeuwigheid, 
10. wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die 
leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: 
Ik wil je wijzen op drie werkwoorden die voor ons van belang zijn. Wat is aanbidding? Het is ten 
eerste jezelf neerwerpen. Ten tweede: Hem aanbidden. En het derde: onze kroon neerwerpen. Ik 
minder, Hij meer. Het begint dus met het neerwerpen, neervallen. De ontmoeting met de grote God 
maakt mensen klein. Als ik klein word, is Hij groot. Dan ga ik aanbidden. Aanbidding is niet Hem 
groter maken want Hij is al groot. Maar ik bezing wie Hij is. Dat is precies wat in hoofdstuk 5 gebeurd: 
‘U bent het Lam op de troon, U komt toe alle lof en eer’. Je bezingt de grootheid van God: ‘Dan zingt 
mijn ziel hoe groot zijt Gij’. ‘Als ik bedenk’ wat U voor ons gedaan heeft. Of over de grootheid van de 
schepping. God wil ons niet klein maken, maar wil dat wij proeven wie Hij is. Hij duwt ons niet met de 
duim naar beneden, maar zegt: Zie Mij, zie Mijn aangezicht. Kom voor Mijn troon en ontdek wie Ik 
ben’. En als een kind mogen wij Hem in alle vrijmoedigheid loven en prijzen. En als je dat hebt 
ontdekt dan wil je niets liever dan je kroon afleggen. Afleggen je oude ‘ik’, afleggen onze zonden, 
onze trots en egoïsme wat in ons zit. De kronen afleggen, dat is wat hier in de hemel gebeurd: De 
ouderlingen wierpen zich neer, ze aanbaden Hem en wierpen hun kronen neer voor de troon. 
En dan komt hun antwoord. 
 
11a. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, 
Niet de Romeinse keizers, niet de ouderlingen, niet de dominee of welke religieuze goeroe dan ook: 
‘U bent het waard, Heere, te ontvangen’.  
 
11b. want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. 
Wij zijn Zijn schepselen. Als ik bedenk dat Gij mij op het oog had. U hebt alle dingen geschapen. Die 
vier dieren zijn de afspiegeling van de schepping. U bent de Schepper, U hebt alle dingen geschapen, 
en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Wij zijn gewenst en welkom. Als wij ons klein maken, 
zien we dat er een Schepper is. We zijn niet ontploft uit niks. Door Uw wil bestaan wij, door Uw wil 
zijn wij gemeente, door Uw wil ben ik een christen. En door Uw wil zal deze wereld worden zoals U 
die bedoeld heeft. Want U schiep, U bent en U herschept. Amen. 


