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 Openbaring 7        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 
 
 
Mattheüs 24 gaat in dit hoofdstuk opnieuw een belangrijke rol spelen. Het is het woord van de Here Jezus 
Zelf. We gaan ons nu verplaatsen van de ‘vier ruiters’ naar de ‘vier winden’.  
 
De tekst van hoofdstuk 7 is niet de meest moeilijke. Wat het wel lastig maakt, is de vraag over wie het 
gaat en over welke groepen er gesproken wordt.  
Er zijn verschillende meningen omtrent de vraag of de Gemeente dan nog op de aarde is of is opgenomen. 
Er zijn groepen die geloven dat de Gemeente is opgenomen voor de verdrukking of tijdens de verdrukking. 
Discussies waar ik voorzichtig mee wil omgaan. In alles verwachten wij de Here, dat is de heerlijke troost 
die we mogen hebben. Duidelijk is dat het begrip ‘de Gemeente’ na hoofdstuk 5 niet meer voorkomt en dat 
de gelovigen die in hoofdstuk 7 voorkomen een duidelijk kenmerk hebben: zij komen uit de grote 
verdrukking. Het zijn de gelovigen uit het Joodse volk en gelovigen uit de heidenen. Degenen die in de 
verdrukking tot geloof zijn gekomen. Want ook in de grote verdrukking wordt het evangelie verkondigd en 
kunnen mensen tot geloof komen. 
 
Hoofdstuk 7 is eigenlijk de reactie op het kwaad waarover we lazen in hoofdstuk 6: de paarden trekken uit 
en zaaien dood en verderf. Wat denk je dat het doet met het vaderhart van God als Zijn schepping zo 
vreselijk wordt aangepakt?  
In 6:12,13 zagen we dat God alle tekenen van Zijn majesteit liet zien: ‘(…) er kwam een grote aardbeving, 
en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op 
de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud’. Een 
stormachtig iets.  
 
In hoofdstuk 7 zien we dat er vier engelen klaarstaan.  
 
De verzegelden uit de twaalf stammen 
1a. ‘Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde.’  
Je zou kunnen zeggen dat er nu een orkaan losbarst, want zo boos is nl. de Here.  
Er gebeurt iets in de hemelse gewesten. Johannes ziet de vier engelen klaarstaan op de vier hoeken van 
de aarde.  
 
1b. ‘Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de 
zee of tegen enige boom.’ 
De vraag is nu: ‘Waarom en wat gebeurt hier?’  
 
2a. ‘En ik zag een andere engel opkomen’  
Een andere engel, dus los van die vier engelen.  
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2b. ‘van waar de zon opgaat,’ 
Dat is interessant. Vanwaar komt die engel op? Vanuit het oosten. Het woord ‘oost’ heeft een bijzondere 
betekenis: de oostkant van de tempel, de oostkant van Jeruzalem, uit het oosten komt het heil. ‘Maar 
voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan’ (Mal. 4:2). 
Waar zal de fysieke komst van Christus zijn? Op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Welke poort zal Hij 
doorgaan? De Oostpoort.  
Christus komt heil brengen voor de wereld en hier komt een ‘andere engel’ die zegt: ‘Stop! Er zijn nog 
mensen van U, Here’. Het oordeel wordt stopgezet want er is een groep die het verdient, de genade van 
God te krijgen. De verdrukking is gaande, maar God gaat verder met Zijn volk Israël. 
In hoofdstuk 6:10 werd gevraagd: ‘Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons 
bloed niet aan hen die op de aarde wonen?’ God wil dat wel, Hij komt op voor recht en gerechtigheid en 
wil ook de wereld nieuw maken.  
Maar er is nog iets aan de hand. En als we zien – en daar sta ik ook wel voor – dat de Gemeente is 
opgenomen bij de Heer bij de eerste komst, is het dan zo dat de aarde klaar is? Nee. Lees Romeinen 9-11 
maar eens door. Daarin lees je dat Paulus duidelijk is over de positie ten aanzien van Israël. In het slot van 
zijn betoog lees je dat Israël in de verdrukking zal komen maar uiteindelijk ook behouden zal worden.  
En dat is wat we hier in de tekst zien gebeuren. De wind zal gaan waaien, de orkaankracht van Gods 
oordeel, maar een ‘andere engel’ komt heil brengen uit het oosten: ‘Stop!’ Wat heeft hij in zijn hand? Het 
zegel van de levende God, het tegenovergestelde van het merkteken van het beest.  
In de Bijbel lezen we over verschillende zegels zoals het zegel van het Lam. In Openbaring 14:1 lees je over 
de inhoud van dat zegel: ‘En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 
honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven’. Dat 
zegel is niet een soort postzegel of brandteken, maar de naam van het Lam. In vroegere tijden kregen 
slaven en dienstknechten een soort ‘zegel’ om te laten zien wiens eigendom hij was.  
De engel gaat uit met het zegel van God om als het ware een etiketje te plakken. Dat etiketje hebben we 
eigenlijk al: ‘In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die 
het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid’ 
(Ef.1:13,14). En niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niets, want ik ben gekocht en betaald! 
‘Nou’, denkt het beest, ‘dat zegeltje kan ik ook plakken’. En dan zien we Openbaring 13 zijn kopieergedrag. 
Zij die geloven in Christus, zijn behouden in Christus. Je hebt de zekerheid van het geloof. Niets kan ons 
scheiden van Christus, geen overheid, geen vaccinatie, geen etiketje. Jij bent van Hem! 
 
De engel die hier opkomt, is niet gestopt en heeft gezegd: ‘Nou, de Gemeente is bij Jezus, en dat was het’. 
Nee, want de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van Israël, is trouw aan Zijn volk. En Hij heeft 
gezegd tegen Abraham: jouw nageslacht is een gezegend nageslacht. De heidenvolken zullen door jouw 
nageslacht tot geloof komen. In het Oude Testament lezen we dat de Heer hierover duidelijk zegt dat ook 
Israël wordt behouden. Paulus bevestigde dat in Romeinen 11: ‘Gans Israël zal behouden worden’, 
waarmee bedoeld wordt het gelóvig Israël. Israël is in de tijd van de heidenen verblind en heeft als het 
ware een doek over zich heen.  Een periode waarin de wereld tot geloof kan komen totdat het ‘doek’ eraf 
gaat. Reken maar vanaf 1948 waarin de profetie van Ezechiël in vervulling is gegaan en Israël een eigen 
plek krijgt.  
De Here vraagt aan de profeet Ezechiël: ‘Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: 
Heere HEERE, Ú weet het!’ (Ezech. 37:3). Het antwoord op de vraag in Openbaring 6:14 is: ‘U weet het, 
mijn Heer’. Precies dezelfde woorden. Hij zegt eigenlijk: ‘Ik heb er zelf niet zoveel geloof in, maar U weet 
het!’ Ezechiël ziet alleen maar staande lichamen. De tweede fase is dat de adem, de ruach door de neus 
gaat zodat de Geest van God het volk gaat vervullen.  
Als we kijken naar de positie van Israël dan zien we een seculiere staat. Ja, er zijn gelovigen, maar het is 
geen gelovige staat Israël. We moeten dus niet de staat Israël verheerlijken want niet alles wat ze doen is 
goed. Dat was in Oudtestamentische tijden ook niet het geval. Maar het Joodse volk heeft van de Here de 
belofte gekregen. Er staat nu misschien een ‘lichaam’, maar er gaat een moment komen dat de Geest hun 
harten en hun gedachten gaat vervullen en zij tot leven zullen komen. Dat is precies wat in Ezechiël 37 
gebeurt.  
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Dit is ook de periode die we hier in Openbaring 7 zien als de Gemeente en de gelovige Joden zijn 
opgenomen. Gelovige Joden horen eveneens bij de Gemeente.  
Maar Gods heil is zo groot dat het een vervolg krijgt. Dan zullen de ogen van het volk Israël opengaan en 
zien zij de antichrist aan het werk. Ze zullen vervolgd worden op een verschrikkelijke manier. Maar ook 
onder de heidenen zullen nog mensen zijn die ontdekken dat de antichrist aan het werk is. Daarom gaan 
twee getuigen (Openb. 11:3) rond en door hen zullen ook mensen tot geloof komen en verdrukt worden.    
 
2c. ‘met het zegel van de levende God.’  
Ook na de opname van de Gemeente wordt het zegel uitgedeeld aan Jood en heiden.  
 
2d. ‘En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade 
toe te brengen,’ 
De vier engelen staan klaar op de hoeken van de aarde om die orkaankracht van geweld uit te storten, 
maar ze worden tegengehouden. 
 
3.’ en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de 
dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.’ 
Hier lees je de reden waarom de vier engelen tegengehouden werden. Er is nog een taak voor hen. De 
dienaren, slaven (Gr. doulos) moeten nog verzegeld worden. Wie zijn die dienaren? Zie vers 4. 
 
4. ‘En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld 
uit alle stammen van de Israëlieten.’ 
144.000 is 12 x 12 x 1000. De vraag is of je dit letterlijk moet nemen of figuurlijk. Het getal 12 komt vaker 
voor zoals 12 poorten en 12 fundamenten. Zo is het getal 6 het getal van de mens, de zesde letter van het 
Hebreeuwse alfabet.  
Ik ben geneigd om 144.000 als een vol getal te zien dat duidelijk maakt dat er voor alle stammen ruimte is 
om tot geloof te komen.  
Wat we wel weten is dat de 12.000 gespecificeerd worden in vers 5 tot en met 8.  
 
5. ‘Uit de stam Juda waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Ruben waren er twaalfduizend 
verzegeld, uit de stam Gad waren er twaalfduizend verzegeld, 
6. uit de stam Aser waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Naftali waren er twaalfduizend 
verzegeld, uit de stam Manasse waren er twaalfduizend verzegeld, 
7. uit de stam Simeon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Levi waren er twaalfduizend 
verzegeld, uit de stam Issaschar waren er twaalfduizend verzegeld, 
8. uit de stam Zebulon waren er twaalfduizend verzegeld, uit de stam Jozef waren er twaalfduizend 
verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er twaalfduizend verzegeld.’ 
Wat opvalt aan deze rij stammen is dat de naam Jozef ertussen staat. We lezen nergens dat hij een 
landgebied had. Zijn zonen Efraïm en Manasse kregen beiden een gebied. De stam Levi staat ertussen 
terwijl het geen eigen landgebied had. De Levieten uit de stam van Levi hadden namelijk een taak in de 
tempeldienst. De stam Dan wordt weggelaten en de reden ervan wordt hier niet genoemd. Men denkt 
dat het waarschijnlijk een slechte reputatie heeft gehad omdat het de eerste stam was die afgoderij had 
ingevoerd. Aan de andere kant, het gaat om ménsen en niet om landverdeling.  
 
Wat we zien is dat de stammen verzegeld worden. En verzegeling wil zeggen dat ze het stempel van 
aanname hebben van de Here. Hoe komen wij tot God? Door Christus alleen. Is er een andere 
toegangsweg tot de Vader? Nee. Het gaat hier om christenen van Joodse komaf, waarvan de ogen zijn 
geopend waarover Paulus in de Romeinenbrief schreef.  
In Jesaja 9 lees je de bekende tekst: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien’ en dan de 
termen sterke God en eeuwige Vader.  
In hoofdstuk 10:20,21 lees je hoe mooi dat beschreven staat: ‘Op die dag zal het gebeuren dat het 
overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die 
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hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. Dat overblijfsel 
zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, naar de sterke God’. 
Het ‘overblijfsel’ is ook een Joodse term en dus niet verzonnen door de Kerk.  
Onder vers 8 zou je denkbeeldig even een streep kunnen zetten. 
In vers 1 tot en met 8 zie de verzegeling van al die stammen van Israël. Er is hoop voor Israël! Israël die 
niet massaal tot geloof gekomen is in de Here Jezus, zoals we vandaag de dag ook nog steeds zien, 
behalve dan de kleine groepen.  
 
Maar het gaat verder want de term van vers 9 is: ‘Hierna zag ik en zie’. Het heeft dezelfde opmaat als 
hoofdstuk 7:1. 
 
De heerlijkheid van hen die verdrukt werden 
9a. ‘Hierna zag ik en zie,’  
Johannes vraagt ons met hem mee te kijken wat daar te zien is. Het beeld van de aarde met de 12 
stammen – want Israël is dan nog op de aarde – verplaatst zich naar de hemel. Er verschijnt daar een 
grote menigte die lijkt op de beschrijving in de hoofdstukken 4 en 5 en dezelfde formulering wordt 
gebruikt, namelijk: 
 
9b. ‘een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen,’  
Heel de wereld, dus niet alleen het Joodse volk, wel inclusief.  
 
9c. ‘stond vóór de troon en vóór het Lam,’  
Dezelfde beschrijving als in hoofdstuk 4 en 5 waarin we de Gemeente  zien.  
Zien we dezelfde groep of een nieuwe groep? Johannes krijgt later de vraag: ‘Weet je wie dit zijn?’ Hij is 
voorzichtig en zegt: ‘Heer, U weet het.’  
Ik ga even naar vers 14 waar staat: ‘Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen’. Dit is dus een 
groep die zich later voegt bij de Gemeente. Daarover lees je niet in hoofdstuk 4 en 5. Het is dus een 
nieuwe groep mensen die gestorven is in de grote verdrukking. Want vervolgens lezen we over: ‘en zij 
hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 
Dit is een teken van tot geloof komen, reiniging en heiliging. Ze zijn tot geloof gekomen in de grote 
verdrukking. Die 144.000 op aarde zullen ook vervolgd worden. Dat gaan we later in een extreme vorm 
zien wanneer satan gaat jagen op het Joodse volk en op allen die het merkteken van het beest niet 
hebben. Kortom: zij die verzegeld zijn. Want uiteindelijk is dat straks de verdeling in de wereld: zij die 
verzegeld zijn door het Lam en zij die verzegeld zijn door het beest. Je bent van hem of niet van hem. Daar 
zal de grote strijd plaatsvinden. Satan zal er alles aan doen om de verzegelden van Christus om te brengen 
tot God ingrijpt.  
 
9d. ‘bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.’ 
Ze hebben witte gewaden aan. Die witte gewaden zijn een teken van vergeving en vrijspraak. Dat beeld 
hebben we eerder gezien. Een wit gewaad waarin men gedoopt wordt is een teken van vrijspraak, 
vergeving en vrijheid, nieuw leven met Jezus.  
Ze hebben ook palmtakken in de hun handen. Bij de intocht van Jezus in Jeruzalem stond men ook met 
palmtakken te zwaaien en legde men palmtakken op de weg. Met palmtakken wordt overwinning 
aangeduid: ‘U komt overwinning toe’. Jezus wordt binnengehaald conform de schriften op een ezel en het 
volk zingt Hem toe: ‘U bent Overwinnaar’. Maar Jezus gaat huilend de stad binnen. De route die Hij op dat 
moment nam, is naar het kruis. Hij weet namelijk wat er met de stad gaat gebeuren en wat men met Hem 
gaat doen. Overwinning door het lijden heen.  
 
De mensen staan hier vóór de troon met palmtakken in hun handen. Zij bezingen de overwinning van 
Christus en zijn met Hem overwinnaar. En dat roepen ze met een luide stem: 
 
10. ‘En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!’ 
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Zaligheid (Gr. soteria), heil zou je kunnen zeggen. Het heil komt van God, Die op de troon zit, én van het 
Lam. Dus God de Vader heeft in Zijn wijsheid Zijn Zoon gezonden en het Lam heeft getriomfeerd.  
Deze groep bezingt dat. We voelen aan dat het klinkt als een heftig gezang. Het zijn geen mensen die een 
leuk leven hebben gehad. Dit zijn de mensen waarvan we in hoofdstuk 14 lezen dat ze zwaar geleden 
hebben omwille van Christus en Zijn naam, en onder het juk van alle trawanten van het beest. Maar ze 
zijn niet vergeten wie de Overwinnaar is. Ze staan hier niet voor de troon en vragen: ‘Here, wilt U 
uitleggen wat ons is overkomen? Kunt U ons verklaren waarom wij zo’n ellendig leven moesten leiden?’ 
Nee, hier staan mensen die zeggen: ‘De enige Rechtvaardige zit op de troon en wij zijn met Hem 
overwinnaar’. Dit is ook waarom Johannes deze boodschap te zien krijgt. God wil ons ook bemoedigen. 
De kerk in Noord-Korea, Iran of waar dan ook, mag zich hier ook aan optrekken. Dus de bemoediging is 
niet specifiek voor deze groep in vers 10, maar ook voor de Gemeente die lijdt. Daarom geeft God de 
opdracht aan Johannes om dit op te schrijven. Weet, als het dramatischer wordt, Wie de overwinning 
heeft. Of je in de tijd van Paulus of Johannes leefde, of in de tijd van de Reformatie waar ook genoeg 
christenen omgebracht zijn, of leefde in de Sjoa (Jodenvervolging). 
Hier zit de bemoediging in dat het recht, Jezus, het laatste woord heeft. Maar wel binnen de context dat 
het in de eindtijd heftig gaat worden.  
 
In Mattheüs 24 wordt er veel gezegd wat we herkennen in Openbaring 6 en 7.  
Als de grote verdrukking begint dan is er één ding zichtbaar en dat zijn de tekenen van het beest. De 
gruwel van de verwoesting zal dán zichtbaar worden. En dat is misschien ook wel een verklaring richting 
de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking. Want tijdens de grote verdrukking zal de 
Gemeente het beest kunnen ontmaskeren. Dan is het de Heilige Geest die ons dat laat zien. Als de 
Gemeente is opgenomen dan is dat een vrijbrief voor het beest om zijn gang te kunnen gaan. Mattheüs 
richt zich tot de Jood, laten we dat nooit vergeten. Mattheüs is een Joodse schrijver die aan de Joden – en 
ook aan de Gemeente – schrijft. Als hij de gruwel ziet, schrijft hij niet aan de Gemeente maar ten eerste 
aan het Joodse volk. ‘Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de 
profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!’ (vs. 15) matcht 
precies met de situatie als na de opname van de Gemeente Israël dan nog op de aarde is. Niet alleen de 
Here Jezus maar ook Daniël heeft hierover gesproken. Als de Here Jezus hetzelfde zegt als de profeet 
Daniël, dan gaan misschien hun ogen wel open. 
‘de heilige plaats’: ik denk dat er maar één plek is en dat is de Tempelberg. Daar komt iets te staan wat 
hieraan zal gaan voldoen.  
‘laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan 
om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn 
kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal 
plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er 
niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal’ (vs. 16-21). 
Sommige mensen zeggen dat dit slaat op de verwoesting van de tempel en van Jeruzalem in 70 n.Chr. Die 
verwoesting was afschuwelijk. Maar de verwoesting waarover in deze tekst wordt gesproken, moet nog 
groter zijn dan de Sjoa (Jodenvervolging). 
‘En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de 
uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden’ (vs. 22). De ‘winden’ worden niet losgelaten omwille van 
de verzegelden, omwille van het getal, omwille van het getuigenis zoals Matthëüs 24:14 zegt: ‘En dit 
Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en 
dan zal het einde komen’. Die tijd is er om het Joodse volk, hoe nukkig ook, zal hóren. 
 
11a. ‘En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren.’  
De engelen voegen zich erbij, en ook de ouderlingen en de vier dieren. Alle kenmerken/groepen uit 
hoofdstuk 4 en 5 komen erbij. Ze voegen zich bij deze groep.  
 
11b. ‘Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 
12. en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de 
sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.’ 
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Zeven kenmerken worden God toegezongen. Er wordt gezongen, beleden, samen met hen die witte 
gewaden dragen en palmtakken in hun handen. Zij die ontdekt hebben dat het niet voor niets is geweest 
in hun leven: ‘Ik sta oog in oog met mijn Heiland. Hij heeft Zijn leven voor mij gegeven, mij heil gebracht. 
En ik ben niet gezwicht voor het beest’. 
 
13. ‘En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, 
wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?’ 
Natuurlijk weten de ouderlingen wie zij zijn. Deze vraag is dus eigenlijk niet realistisch maar Joodse 
retoriek. Johannes weet het antwoord niet maar in de hemel weten ze het wel. De ouderlingen willen 
eigenlijk van Johannes weten: ‘Heb je door wie zij zijn?’  
 
14a. ‘En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer.’  
Net zoals Ezechiël die een visioen kreeg en zegt: ‘Heere HEERE, Ú weet het!’ (Ezech. 37:3), zegt Johannes: 
‘U weet het, mijn heer’.  
 
14b. ‘En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen;’  
Het is een nieuwe, toegevoegde groep. Gelukkig is er na de opname van de Gemeente een periode waarin 
het mogelijk is tot geloof te komen en wordt er een groep toegevoegd. En die voegt zich toe in hetzelfde 
koor als in Openbaring 4 en 5. Ze hebben ook dezelfde kenmerken. Alhoewel deze groep een zwaardere 
periode meemaakt want zij maken de periode in de grote verdrukking mee. 
 
14c. ‘en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het 
Lam.’ 
Gewassen door het bloed van de Here Jezus, rein gemaakt door Zijn verzoenend lijden, sterven en 
opstanding. En dat is precies waarom vers 15 begint met ‘Daarom’. 
 
15a.’ Daarom zijn zij vóór de troon van God,’  
Dit is niet de grote menigte van hoofdstuk 4 en 5 die zich rondóm de troon van God hebben vergaard. 
Nee, deze groep staat vóór de troon, een bijzondere plek. God doet dit bewust. Zij die zo’n groot lijden 
hebben gekend staan vóór de troon van God. Wat doen ze daar? 
 
15b. ‘en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel.’ 
Dit is wat de Here Jezus ons beloofd heeft: Jullie zullen dienen als priesters en regeren als koningen.  
Het koningschap is er nog niet. Regeren als koningen komt aan het eind van Openbaring. Maar in deze 
tekst zien we al het priesterschap. Wáár dienen ze? In Zijn tempel, Gods woonplek. Dat bevestigt dat hier 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er nog niet zijn. In Openbaring 21:22 staat: ‘Ik zag geen tempel in 
haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam’. Er is nu dus nog wel een tempel 
omdat hemel en aarde nog gescheiden zijn.  
Men wacht ook op het moment dat er recht plaatsvindt. Ze roepen ‘Hoelang nog?’   
 
15c. ‘En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.’ 
Een prachtig beeld dat je ook terugvindt in Mattheüs 23:37: ‘Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen 
brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet 
gewild!’ Tegen wie zegt Hij dat? Tegen Israël.  
In deze tekst zie je dat God dat doet: ‘Zijn tent over hen uitspreiden’. Een tent geeft beschutting, 
beschutting tegen vijanden, beschutting tegen de hete, stekende zon, beschutting en bescherming, een 
plek om te rusten. En in die tent: 
 
16. ‘Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.’ 
Dit zijn de woorden van Psalm 121. Je zou deze Psalm profetisch kunnen duiden. In de HSV staat boven 
deze Psalm: God bewaart Zijn volk. Misschien heb je deze Psalm nooit in dit licht gelezen, maar hij wordt 
geciteerd in Openbaring 7.  
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‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar mijn hulp komen zal. 

Mijn hulp is van de HEERE, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij zal uw voet niet laten wankelen, 
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 

Zie, de Bewaarder van Israël 
zal niet sluimeren of slapen.* 
De HEERE is uw Bewaarder, 

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 
De zon zal u overdag niet steken, 

de maan niet in de nacht. 
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,* 

uw ziel zal Hij bewaren. 
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,*** 

van nu aan tot in eeuwigheid.’ 
 
 
* Hij zal Zijn volk niet wegdoen. 
**Hoofdstuk 7, het verzegeld worden. Het lichaam kan overgeleverd worden aan verdrukking, maar de ziel 
zal Hij bewaren. De zielen staan voor de troon van God. 
*** Waartoe ingaan? In Zijn tent.  
 
Hoe mooi dat Psalm 121 hier van toepassing is en een diepere laag krijgt. Een pelgrimspsalm:  
God bewaart Zijn volk.  
 
17. ‘Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende 
waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’ 
Wie bewaart Israël? Wie leidt hen in de eeuwige rust? Het Lam. ‘De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan 
bewaren’. En als de Kerk op aarde denkt: ‘God, waar bent U, doet U nog iets, helpt U mij in mijn lijden?’  
Soms heel persoonlijk, maar ook in het wereldbeeld. De God Die hemel en aarde gemaakt heeft, slaapt niet.  
Jesaja 49:9-11:  
 

‘Zeg tegen de gevangenen: Ga uit!, 
tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! 

Op de wegen zullen zij weiden, 
op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. 

Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, 
hitte en zon zullen hen niet steken, 
want hun Ontfermer zal hen leiden, 

Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. 
Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, 

Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden’. 
 
 
Dit is herkenbaar voor de Jood Johannes. God is trouw aan Zijn woord.  
 
Openbaring 7:1-8 Joodse volk 
Openbaring 7:9-17 jood en heiden 


