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                                                      Hoofdstuk 4 

 

Hoofdstuk 4 en 5 zijn een inleiding tot het eigenlijke onderwerp; de Openbaring van de 

Heere Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. Deze 2 hoofdstukken zijn feitelijk één visioen. 

Johannes zag een uitbeelding van de Hemelse situatie. 

Het is een symbolische voorstelling van zaken. Dat is trouwens altijd wat betreft de dingen in 

de Hemel. Deze zaken kunnen wij ons toch niet indenken en gaat ons voorstellingsvermogen 

te boven en daarom wordt het ons op een symbolische wijze voorgesteld. 

 

 

 

: 1  Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik  

      gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen,      

      hetgeen na dezen geschieden moet. 

 

Na dezen; ná de voorgaande hoofdstukken over de kerkgeschiedenis. De kerkgeschiedenis 

houdt op als de Gemeente, alle gelovigen in Christus, zijn opgenomen ( oftewel; weggerukt ) 

 

‘een deur was geopend in den Hemel’  
Dit houdt in dat deze deur daarvoor gesloten was. 

De Hemel was gesloten. De Heere bemoeit Zich nu niet in grote mate met de wereld maar 

daar komt verandering in. Petrus zegt dat het wachten ‘lankmoedig’ is van de Heere omdat 

Hij wil dat zij allen tot bekering komen. Maar, zegt Petrus, de Heere vertraagt de Belofte om 

de ongelovigen te oordelen niet. De Hemel is nu nog gesloten. Maar de Hemel zal opengaan. 

De Heere Zelf zal nederdalen maar eerst gaat Zijn Lichaam, de Gemeente Hem tegemoet om 

samen ( Hoofd en Lichaam ) met Hem geopenbaard te worden ; als Hij Zijn Voeten zal 

zetten op de Olijfberg. Hij zal wederkomen op dezelfde manier als Hij gegaan is. 

Want ‘na dezen’ zal Hij de vervallen hut van David wederoprichten.   

 

1 Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw 

aangezicht vervloten; 2 Gelijk een smeltvuur brandt, en het vuur de wateren doet opbobbelen, 

om Uw Naam aan Uw wederpartijders bekend te maken! Laat alzo de heidenen voor Uw 

aangezicht beven. jesaja 64 

 

8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend 

jaren, en duizend jaren als een dag. 

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar 

is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot 

bekering komen. 2 petrus 3 

 

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden 

in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere 

wezen. 1 thessalonicenzen 4 

 

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 

het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het 

westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het 

noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. zacharia 14 
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8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult 

Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der 

aarde. 9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam 

Hem weg van hun ogen. 10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij 

heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; 11 Welke ook zeiden: Gij 

Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen 

is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien 

heenvaren. 12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt 

de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. handelingen 1 

 

14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te 

nemen door Zijn Naam. 15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk 

geschreven is: 16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van 

David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal 

denzelven weder oprichten. handelingen 15 

 

‘en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende’ 

Vanuit hoofdstuk 1 weten we dat die eerste stem als van een Bazuin, het Woord,  

de Stem van de Heere Jezus Christus is. 

 

10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, 

 als van een bazuin, hoofdstuk 1 

 

‘Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet’ 
Tegen Johannes wordt gezegd; kom maar naar Boven dan zal Ik laten zien wat er allemaal 

staat te gebeuren. Opnieuw lezen we ‘na dezen’. De Heere laat vanaf nu zien wat er na de 

Opname van de Gemeente gaat gebeuren. Daar zijn vele Christenen toch wel benieuwd naar. 

 

Anabaino  =  Kom hier op; Kom omhoog; Klim op     

                  =  Opklimmen via de Zoon des mensen, zegt  Joh.1:52  

                  =  Het opklimmen van Johannes, als symbolische uitbeelding  

                      van de Opname van de Gemeente 

                      Na Patmos = Na mijn doding = Nadat al het oude is weggedaan mbt de Gemeente. 

 

9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het 

Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om 

het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus. openbaring 1 

 

52 En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel 

zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen. 

johannes 1 
 

 

 

: 2  En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel,  

      en er zat Een op den troon. 
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10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als 

van een bazuin openbaring 1 

 

‘In den geest’ 
want het gaat over geestelijke zaken. Het is een vaste uitdrukking in het Oude Testament; 

profeten zagen dan geestelijke dingen die er niet letterlijk waren.  

Het zijn visioenen met een overdrachtelijke betekenis, zij hebben een symbolische betekenis. 

Ze kregen visioenen en daar gaat het hele Bijbelboek Openbaring over. 

 

‘er was een Troon gezet in den Hemel, en er zat Een op den Troon’ 

Er wordt in Openbaring heel veel aangehaald uit het Oude Testament, vooral uit Daniël. 

Wat verborgen was in het Oude Testament, wordt hier geopenbaard; wordt hier duidelijk. 

 

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik 

overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. openbaring 3 

 

9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed 

wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, 

deszelfs raderen een brandend vuur. daniël 7 

 

In bovenstaand vers uit Daniël staat dat hij in een visioen zag dat er tronen gezet werden; 

meerdere dus. In Openbaring 1 hebben we gelezen dat de gelovigen in Christus koningen en 

priesters zijn. Bij koningen horen tronen en kronen.  

Tronen voor al die koningen in Christus. Tronen voor de Gemeente. 

Het spreekt voor zich dat die ‘Oude van dagen’ (= de Eeuwige) symboliek is voor ‘God’; 

voor de Heere Jezus Christus. Als God Zich laat zien, ziet men de Heere Jezus Christus. 

God is onzienlijk, is Geest.  

 

6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1 

 

10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als 

koningen heersen op de aarde. openbaring 5 

 

Van oudsher sprak de Koning recht; de Koning had tevens de functie van Rechter. 

Zoals ook de Heere Jezus Christus Koning en Rechter is. 

Een Troon zetten heeft dan ook te maken met ‘gericht’ ( berechting, rechtbank );  

‘Een Troon zetten’ heeft te maken met zitten, ‘zitting houden’.  

Zit aan Mijn Rechterhand; de Rechter gaat zitten. 

De Rechtzitting begint als de Rechter gaat zitten. 

Dan worden de Boeken geopend en kan de Rechtzitting beginnen. 

 

15 Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Uws Troons; psalm 89 

 

25 Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze! 

dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van U! zou de Rechter der ganse 

aarde geen recht doen? genesis 18 
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5 Want Gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan; Gij hebt gezeten op den troon, 

o Rechter, der Gerechtigheid. 6 Gij hebt de heidenen gescholden, den goddeloze verdaan, 

hun naam uitgedelgd, tot in eeuwigheid en altoos. psalm 9 

 

22 Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze 

Koning. Hij zal ons behouden. jesaja 33 

 

Hem is alles onderworpen. 

Maar wij, als Zijn Lichaam, als koningen, zitten met Hem op de Troon. 

Wij zullen zijn bij de vestiging van Zijn Koninkrijk en daarom gaan wij Hem eerst 

tegemoet in de lucht; zodat wij samen met Hem nederdalen. Dan begint de Dag des Heeren. 

Wij zullen met Hem de wereld oordelen. Wij zullen met Hem heersen. 

 

8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle 

dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu 

zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 

9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, hebreeën 2 

 

1 Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de 

onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen? 

2 Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld 

geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 1 korinthe 6 

 

10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden 

verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. 

11 Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met 

Hem leven; 12 Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem 

verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; 13 Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw;  

Hij kan Zichzelven niet verloochenen. 2 timotheus 2 

 

Bij de Opname van de Gemeente, zijn wij volkomen geest. 

Het verderfelijke heeft dan het onverderfelijke aangedaan. 

Onder de Macht van Gods Geest zijn ook wij bekwaam om Gods oordelen te aanschouwen 

en daar volkomen mee in te stemmen en uit te voeren. 

In ( samen met ) de Geest is ook de enige en juiste gemoedstoestand om de dingen van God te 

kunnen geloven en begrijpen om vervolgens ook aan anderen deze dingen bekend te maken. 

 

12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 

opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 Dewelke wij ook 

spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de 

Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 1 korinthe 2 

 

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al 

de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 

hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij 

verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 15 Al wat de 

Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u 

verkondigen. johannes 16 
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Veel zaken uit het Boek Daniël worden in Openbaring uitgelegd. 

Men kan ze bijna niet zonder elkaar lezen. 

 

9 Dit zag ik, totdat er tronen ( = De Heere Jezus Christus en Zijn Lichaam de Gemeente) 

gezet werden, en de Oude van dagen ( Heere van Eeuwigheid ) Zich zette ( zitting houden; 

rechtbank ), Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn 

troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. 

10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden ( Gemeente ) 

dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, 

en de boeken werden geopend. 

-- 

13 Verder zag ik in de nachtgezichten ( visioenen ), en ziet, er kwam Een met de wolken des 

hemels, als eens mensen zoon,( = Zoon des mensen ) en Hij kwam tot den Oude van dagen 

(= Vader der Eeuwigheid) ,en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 

14 En Hem (= de Mens Jezus Christus tegenover God ; de Vader en de Zoon ) werd gegeven 

Heerschappij,( Zoon des mensen werd Hij bij Zijn Geboorte in Bethlehem erfgenaam van 

Adam; zou over de gehele aarde heersen. johannes 5; de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon 

gegeven. Hij is dus Zoon des mensen en Zoon van God en heeft alle oordeel en alle 

Heerschappij gekregen van de Vader, van God. Dat kan ook niet anders want als men God 

ziet, ziet men de Heere Jezus Christus)  en Eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën 

en tongen eren zouden; Zijn Heerschappij is een eeuwige Heerschappij, die niet vergaan zal, 

en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. Daniël 7 

 

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn 

schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, 

Vredevorst; jesaja 9 

 

22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 

23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den 

Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden 

heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood 

overgegaan in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de 

doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. 

26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, 

het leven te hebben in Zichzelven; 

27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. 

johannes 5 

 

De Heere Jezus Christus ( tesamen met Zijn Lichaam ) is gezeten op de Troon van God en 

tevens gezeten op de Troon van Adam en tevens gezeten op de Troon van David. 

Het is één Troon. 

 

1 De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij 

heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. 

2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af. psalm 93 
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: 3  En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog  

      was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 

 

De Heere Jezus Christus is De Steen. 

 

Steen  =  nba     =   Eben   =  Samentrekking van Vader en Zoon  

                                            =  De 2 Stenen Tafelen is het Getuigenis van Vader en Zoon      

               nb      =   Ben     =  Zoon = Bouwwerk 

               hnb      =   Banah =  Bouwen     

                 ba    =    Ab      =  Vader 

                                                 De Zoon, is de Erfgenaam en het Bouwwerk van de Vader   

 

4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij 

God uitverkoren en dierbaar; 

-- 

6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die 

uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien 

de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en 

een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; 

8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook 

gezet zijn. 1 petrus 2 

 

Edelstenen zijn ‘edel’ omdat ze licht doorlaten.  

Hoe meer licht deze stenen doorlaten, hoe edeler.  

Ze zijn ook kostbaarder naarmate ze meer licht doorlaten.  

Lichtdoorlatend is zonder enige duisternis; doorzichtig.  

Ze ontstaan onder invloed van temperatuur en druk onder het aardoppervlak; 

door verdrukking. Edelstenen vindt men vaak op een kroon; kroonjuwelen. 

Edelstenen zijn typen van Christus. 

Zij geven uitdrukking aan eeuwige, onvergankelijke dingen, 

omdat ze blijvend zijn. 

De edele stenen wijzen in dit vers naar ‘de Eeuwige Troon’. 

 

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 

een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 1 johannes 1 

 

10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van 

Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen. 

jeremia 10 
 

Ook olijfolie komt tot stand door persing. Via verdrukking worden olijven, olijfolie. 

Olijfbomen zijn de uitbeelding van eeuwig, onvergankelijk Leven.  

Olijfolie is type van de Heilige Geest. 

De Heere Jezus werd zo zwaar verdrukt, totdat Hij uiteindelijk Olie,                                                                   

Licht, Leven, Geest voortbracht. 
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Gethsemanee =  hnmv tg  =  Hof van olijfbomen 

                                             =   Persbak; Plaats van vertreding der olijven 

                                                  Vertreden, Verdrukken; Verdrukking; Persen van olijven     

                          hnmv       =  Shemonah   =  Hebreeuws woord voor acht; Als getal 8 

                            nmv          =  Shemon       =  Olie 

                tg =  Gath            =  Pers  (Verdrukking)  

 

7 Gij hebt Mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. 

8 Uw grimmigheid ligt op Mij; Gij hebt Mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela. 

9 Mijn bekenden hebt Gij verre van Mij gedaan, Gij hebt Mij hun tot een groten gruwel 

gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen. 

10 Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik roep tot U den gansen dag;  

Ik strek Mijn Handen uit tot U. psalm 88 

 

3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat 

de verdrukking lijdzaamheid werkt; romeinen 5 

 

10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote 

stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God. 

11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, 

namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. openbaring 21 

 

Kristal is geheel lichtdoorlatend, doorzichtig. Het licht wordt in kristal niet gebroken. 

 

        Jaspis     =      hpvy =  395 

                            mymvh   =  395  =  Ha Shamaijim = beide Hemelen 

                              hmvn =   395  =  Neshamah = medeweten met God 

                                                       De Uitbeelding van de Zoon van God, en Hemelse Heere 

 

19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. 

Het eerste fondament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon, het vierde 

Smaragd. 20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste 

Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde 

Amethyst. openbaring 21 

                                               

        Sardius =  mda  = Odem  =  Rood; Roodachtig; Rode Gloed; Goddelijke Vuurgloed 

                      =  Het 6e Steen als Fundament van de Tempel. 

                          6; Spreekt over de mens, die weliswaar op de 6e dag geschapen werd 

                          Maar spreekt uiteraard en in bijzonderheid over de Zoon des mensen. 

                     =   De Uitbeelding van de Kostelijke en Volmaakte Zoon des Mensen,  

                          Die God is. 

 

Beide Stenen spreken over de Verhoogde en Verheerlijkte Heere Jezus Christus; 
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Odem = Rood  = Adam.  

Rood en edel   =  De Adelijke en Laatste Adam. 

 

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; 

de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 1 korinthe 15 
 

‘en een regenboog was rondom den troon’ 

Dit zal een regenboog in een hele cirkel zijn geweest; helemaal rondom de Troon. 

De boog is een uitbeelding van een Kroon. 

Licht bevat 7 kleuren. Wij zien deze kleuren tesamen als wit. 

Maar als het licht ‘gebroken’ wordt, door regen, ontstaat een boog met meerdere 

kleuren. Deze kleuren staan typologisch voor de verschillende Aspecten van de Heere Jezus 

Christus. Efeze 5 spreekt over de veelkleurige Wijsheid van God, de vertalers hebben er 

echter ‘veelvuldige Wijsheid’ van gemaakt.  

Zowel de edelstenen als de regenboog staan voor de verschillende eigenschappen en 

hoedanigheden van de Heere Jezus Christus. Zoals Zijn eigenschappen ook uitgedrukt worden 

in de verschillende Namen en Titels van de Heere. 

 

2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en 

Zijn klederen werden wit gelijk het licht. mattheus 17 

 

10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 

den hemel de veelvuldige veelkleurige wijsheid Gods; efeze 5 

  

‘in het aanzien der steen Smaragd gelijk’ 

Deze oude wereld, de aarde als zodanig, bestaat uit stenen.  

Hele grote zijn bergen. Hele kleine noemen we gruis, zand of stof.  

Ze zijn in het algemeen niet edel. 

Edelstenen zijn de uitdrukking van een nieuwe Schepping.  

Een veranderde wereld waarvan het belangrijkste kenmerk is dat die lichtdoorlatend is. 

Edelstenen zijn edel omdat ze licht doorlaten. Het licht gaat er doorheen, wordt daarin 

gebroken of soms afgebroken ( half edelstenen ) en daardoor ontstaan er diverse kleuren.  

Het kenmerk van deze wereld is dat het Licht er wel op schijnt, maar niet doorheen. 

Het ontvangt het Licht niet. 

Het kenmerk van de Nieuwe Schepping is dat deze niet alleen Gods Licht ontvangt,  

maar ook opneemt en doorgeeft.  

Er zal dan geen schaduw zijn.; duisternis ( dood, satan, de Wet ) wijkt voor Licht. 

 

5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; 

want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. 

openbaring 22 

 

12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 

heiligen in het licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet 

heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; kolossenzen 1 

 

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt  

in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. johannes 1 
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: 4  En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig    

      ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun  

      hoofden. 

 

Ouderlingen = eerstelingen = raad van oudsten = eerstgeborenen = Gemeente. 

In de grondtekst, in het Hebreeuws, is dit allemaal hetzelfde woord, in de Statenvertaling niet. 

De oudste is de eerste en dus hoger in rang 

Eerstgeborenen = Zonen = erfgenamen = priesters = koningen = Gemeente 

 

De Gemeente is in Christus de Eerstgeborene van de Nieuwe Schepping. 

Volgens het Oude Testament krijgt de eerstgeborene een dubbel deel van de erfenis en de 

eerstgeborene erft automatisch de titel van koning en priester. 

Dat hoort gewoon bij het eerstgeboorterecht. 

 

17 Maar den eerstgeborene, den zoon der gehate, zal hij kennen, gevende hem het  

dubbele deel van alles, wat bij hem zal worden gevonden; want hij is het beginsel zijner 

kracht, het recht der eerstgeboorte is het zijne. deuteronomium 21 

 

27 Hij zal Mij noemen: Gij zijt Mijn Vader! Mijn God, en de Rotssteen mijns heils! 

28 Ook zal Ik Hem ten Eerstgeborenen Zoon stellen, ten hoogste over de koningen 

(vandaar de tronen en de kronen ) der aarde. psalm 89 

 

23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 

opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 

rechtvaardigen;hebreeën 12 

 

18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard ( 1 joh.5:1; wij zijn uit God geboren ) door het Woord 

der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen ( van de nieuwe 

schepping ). jakobus 1 

 

Waarom wordt de Gemeente aangeduid als ‘vierentwintig’? 

Dat is het dubbele van twaalf en twaalf staat voor Heerschappij. 

Denk aan de twaalf stammen van Israël;  

zij waren geroepen tot Koningschap ( Heerschappij ) over de volkeren.  

David verdeelde in het Oude Testament de priesters in 24 orden.  

Deze priesters gaven onderwijs in het Woord van God en offerden in hun dienst aan God. 

Ook waren er 24 zangkoren; zanger-orden. Om dienst te doen in de Tempel; rondom de Ark 

des Verbonds, rondom de Heere. Zangers zingen met één mond; zingen hetzelfde; eren God. 

De getalswaarde van David is vierentwintig. 

Priesters en zangers zijn een uitbeelding van de Gemeente.  

Het Oude Testament is een beeld van het Nieuwe en dus is het een uitbeelding van de 

Gemeente. In het Nieuwe Testament vinden wij terug dat ook wij zouden zingen en offeren. 

Want ook wij, als priesters, doen dienst in Zijn Tempel om geestelijke offeranden te brengen. 

De Heere Jezus Christus is het Middelpunt van de tronen. 
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18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 

19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke 

liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; 

20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 

Jezus Christus; efeze 5 

 

15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en 

weest dankbaar. 

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, 

met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met 

aangenaamheid in uw hart. kolossenzen 3 

 

4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij 

God uitverkoren en dierbaar; 5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een 

geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode 

aangenaam zijn door Jezus Christus.  1 petrus 2 

 

15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der 

lippen, die Zijn Naam belijden.16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; 

want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. hebreeën 13 

 

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 

levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 

romeinen 12 

 

‘en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende’ 

Ouderlingen, eersten,  die naar de Hemel gegaan zijn, kunnen alleen maar de Gemeente zijn. 

Want de Gemeente is de enige categorie van mensen die überhaupt ooit naar de Hemel gaat  

of daar al gezet is. Alleen de gelovigen uit onze Bedeling, omdat ze eerstgeborenen zijn, 

omdat ze eerstelingen zijn van het Nieuwe Verbond. Eerstegeborenen van de Nieuwe 

Schepping. Oudtestamentische gelovigen gingen niet naar de Hemel; zijn dus niet in de 

Hemel en zullen ook nooit naar de hemel gaan. 

Dat is nooit beloofd en is ook nooit de bedoeling geweest. 

Zij waren trouwens ook geen eerstelingen. Ze waren wel gelovigen, maar niet wedergeboren, 

omdat dat niet kon op dat moment. Er was vóór Christus nog niemand wedergeboren. 

De Heere Jezus Christus is dé Eersteling. 

Daarna waren de discipelen en de gelovigen eerstelingen. 

 

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt;  

opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; 

want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.johannes 17 

 

27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U 

gevolgd, wat zal ons dan geworden? 28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u,dat gij,  

die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op 

den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf 

geslachten Israëls. 29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, 

of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud 

( =ingaan in het Koninkrijk ) ontvangen, en het eeuwige leven beërven. mattheus 19 
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‘en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende’ = het gericht zette zich, 

rechtzitting. De Gemeente zal, tesamen met Die Ene op de Troon, recht spreken. 

 

‘bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden’ 

In hoofdstuk 2 en 3 hebben we gelezen dat de Heere Jezus Christus bij alle Gemeenten, 

in alle perioden van de Kerkgeschiedenis, beloften heeft gedaan aan de overwinnaars in 

Geloof. De Heere heeft een Beloning in het vooruitzicht gesteld aan degenen die Hem en Zijn 

Woord trouw zouden zijn. Zij zullen deelnemen aan Zijn Heerlijkheid. Wanneer wij ons in 

afhankelijkheid hebben aangeboden aan de Hogepriester de Heere Jezus Christus, als wij de 

Heere Zijn Werk hebben laten doen, ontvangen wij daarvoor Loon, Kroon, Troon, Erfenis, 

Zoonschap, Heerlijkheid. 

Dan zullen wij overkleed worden en niet naakt komen te staan. 

Dan zullen wij delen in Zijn Heerschappij en de Kroon op Zijn (!!) Werk (in ons) dragen. 

Witte klederen als uitbeelding van de Heerlijkheid Die ons ten deel zal vallen. 

Gouden Kronen als uitbeelding van Eeuwige Heerschappij samen met de Koning; 

Hij het Hoofd, wij als Zijn Lichaam. 

De 24 ouderlingen zijn de uitbeelding van de Gemeente van eerstgeborenen die Loon hebben 

ontvangen van de Heere Jezus Christus.  

 

Timotheus zei; 

7 Ik heb den goeden strijd (de strijd tegen de verzoekingen, tegen de duivel; de wapenrusting 

Gods aangedaan ) gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden ( ik ben 

trouw gebleven aan Hem en Zijn Woord );  8 Voorts is mij weggelegd de Kroon der 

Rechtvaardigheid ( Beloning voor een leven uit geloof), welke mij de Heere, de rechtvaardige 

Rechter, in dien dag geven zal ( voor de Rechterstoel ); en niet alleen mij, maar ook allen, 

die Zijn verschijning liefgehad hebben.( liefhebben= praktisch dienen ) 2 Timotheus 4 

 

24 Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs 

ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.  

25 En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, 

opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.  

26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;  

27 Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, 

daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.1 korinthe 9 

 

12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 

kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem 

liefhebben.jakobus 1 

 

 

 

 : 5  En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige  

      lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. 

 

Bliksem, Glinstering                                  =   qrb =  Baraq   

Donderslagen, Groot geluid, Luide Stem  =   lwq  = Qowl     
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‘En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen’ 

Bliksemen en donderslagen zijn stemmen. 

Bliksem en donder zijn uitbeeldingen van het spreken van God.  

 

18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den 

rokenden berg ( dit zijn uitbeeldingen van het Krachtig Spreken van God ); toen het volk 

zulks zag, weken zij af, en stonden van verre; 

19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet 

spreke, opdat wij niet sterven! 

20 En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, en 

opdat Zijn vreze (= donder en bliksem bewerken ontzag voor de Heere )voor uw aangezicht 

zou zijn, dat gij niet zondigdet. exodus 20 

 

Bliksem ( Vuur uit de Hemel ) en donder hebben met oordeel te maken. 

 

5 Neig Uw hemelen, HEERE! en daal neder; raak de bergen aan, dat zij roken. 

6 Bliksem bliksem, en verstrooi hen; zend Uw pijlen uit, en verdoe hen. psalm 144 

 

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de 

binnenkameren; gelooft het niet. 

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook 

de toekomst ( wederkomst ) van den Zoon des mensen wezen.mattheus 24 

 

In Mattheus 24 geeft de Heere Jezus antwoord op de vraag van de discipelen;  

wat zal het teken zijn van Uw aanwezigheid ( Parousia ) ?  

Nog voordat de Heere Jezus Christus zichtbaar op de Olijfberg verschijnt, voorzegt de 

bliksem Zijn Aanwezigheid, de Bliksem is het teken voorafgaand aan de verschijning van  

de Heere Jezus Christus. Dat is op de Dag des Heeren; als de Heere de volkeren oordeelt. 

 

God spreekt al 2.000 jaar niet. Zijn Zwijgen is een kenmerk van de Verborgenheid. 

Maar straks zal Hij spreken. Rechtspreken; oordelen 

 

5 Dan ( niet nu maar straks op de Dag des Heeren dán zal Hij spreken maar nú zwijgt Hij )  

zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 

6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. psalm 2 

 

‘en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten 

Gods’ 

De 7 vurige Lampen zijn dus de 7 Geesten Gods. 

Deze zagen we ook al in hoofdstuk 1. 

 

4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, 

en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; 

openbaring 1 
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Dit 7-voudig Werk van de Geest verwijst naar onze dagen; 

Spreekt over al het werk wat de Heere begonnen is, én wat de Heere zal 

voleindigen in deze Wereld van de 7 dagen. 

7= het complete Werk van de Geest; de volkomenheid van het Werk Gods. 

Ze zijn dus ook een uitbeelding van de Gemeente maar meer specifiek van de priesterlijke 

functie van de Gemeente. De kronen en tronen verwijzen meer naar de koninklijke functie. 

Het zijn er nu geen 24 maar 7.  

Het werk Gods is de Openbaring van Zijn Woord en daarmee van Zijn Heerlijkheid.  

Dit is terug te vinden in 7 lampen. Zelfs als er in de Bijbel maar één lamp is, heeft die meestal 

nog 7 armen. ‘Zeven vurige lampen waren brandende voor de troon’, dat is onze positie.  

‘Welke zijn de zeven geesten Gods’, want geest staat ook voor geestelijk werk, voor 

onzienlijke dingen in het algemeen. Geesten zijn niet alleen maar wezens die we niet zien 

kunnen, maar het zijn alle abstracte dingen. ‘De 7 geesten’ staat voor het werk Gods, 

dat Hij doet door de Gemeente en dat Hij ook straks bij Zijn Wederkomst zal doen door de 

Gemeente. 
 

Zeven vurige lampen  

Geest is een onzienlijke Kracht. ( de Geest zweefde over de wateren ) 

Als Geest aktief wordt, komt er Licht. ( God zeide; daar zij Licht ) 

 

29 Want Gij zijt mijn Lamp, o HEERE, en de HEERE doet mijn duisternis opklaren.  

2 samuël 22 

 

105 Nun. Uw woord is een Lamp voor mijn voet, en een Licht voor mijn pad.  

psalm 119 
 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve ( het Woord )gemaakt, 

en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 

4 In Hetzelve ( het Woord ) was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 

6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. johannes 1 

 

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 

een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 1 johannes 1 

 

Het Woord, de Bijbel is Licht, voortgebracht door God.  

Vurige Lampen zijn Licht van de Geest. 

God gaat Zijn Licht laten schijnen; God gaat Zich openbaren. 

Als God Zich gaat openbaren is daar de Heere Jezus Christus en de Gemeente. 

De Gemeente als Lichtdrager. 

 

 

 

 : 6  En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom  

       den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.      

 

      Kristal = steen dat doorzichtig is, doorschijnend glas van zeer hoge kwaliteit. 

      Zee      = een hoeveelheid Water        Water = het Woord van God 
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      Vanuit de Bijbel kennen we ook een koperen zee. Een koperen zee is een koperen wasvat.  

      Een glazen zee is een glazen wasvat. Een wasvat stond in de Tabernakel en in de Tempel.  

                  

2 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het    

beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden   

aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; openbaring 15 

 

23 Verder maakte hij de gegotene zee; van tien ellen was zij van haar enen rand tot haar   

anderen rand, rondom rond, en van vijf ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van dertig  

ellen omving ze rondom. 24 En onder haar rand waren knoppen, dezelve rondom  

omsingelende, tien in een el, omringende die zee rondom; twee rijen dezer knoppen waren  

in haar gieting gegoten. 25 Zij stond op twaalf runderen; drie ziende naar het noorden, en drie  

ziende naar het westen, en drie ziende naar het zuiden, en drie ziende naar het oosten; en  

de zee was boven op dezelve; en al hun achterdelen waren inwaarts. 1 koningen 7 

 

Voordat de Hogepriester en de priesters uit het Oude Testament zich aan hun  

dienstwerk zouden wijden, moesten zij eerst hun handen en hun voeten reinigen aan het  

Koperen Wasvat. De handen en voeten ten teken van de ‘dagelijkse handel en wandel’. 

Ze werden ook eenmalig gereinigd op het moment dat ze in het priesterambt gesteld werden.    

Het Wasvat spreekt over reiniging en zuivering. Het Wasvat stond bij binnenkomst in de  

Tabernakel als eerste na het Brandofferaltaar. 

 

17 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 18 Gij zult ook een koperen wasvat maken, 

met zijn koperen voet, om te wassen; en gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en 

tussen het altaar, en gij zult water daarin doen; 19 Dat Aäron en zijn zonen zich aaruit wassen, 

hun handen en voeten. 20 Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij 

zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij tot het altaar naderen, om te 

dienen, dat zij het vuuroffer den HEERE aansteken; 21 Zij zullen dan hun handen en 

voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en 

zijn zaad, bij hun geslachten. exodus 30 

 

Als we dit gaan vergelijken met het Nieuwe Verbond; 

Men moet eerst Wedergeboren zijn, namelijk het Brandofferaltaar passeren. 

Het Brandofferaltaar staat typologisch voor het plaatsvervangend lijden en sterven en 

Opstanding van de Heere Jezus Christus. 

Pas als we zijn wedergeboren zijn we in staat dienstwerk te doen voor de Heere. 

En vervolgens komen we bij het Wasvat; daar vindt de dagelijkse reiniging met Water plaats. 

De Heere Jezus Christus als Hogepriester naar de ordening van Melchizédek reinigt 

dagelijks onze handel en wandel maar bovenal; onze gewetens. 

Daarvoor is Water nodig; namelijk het Woord van God dat ons denken, handel en wandel 

en gewetens reinigt.  

 

22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 

harten gereinigd zijnde van het kwaadgeweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 

water. hebreeën 10 

 

Dit wordt ook schitterend geïllustreerd in Johannes 13 bij de voetwassing. 
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9 Beth. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden?  

Als hij dat houdt naar Uw Woord. psalm 119 

 

3 Gijlieden zijt nu rein om het Woord, dat Ik tot u gesproken heb. johannes 15 

 

26 Opdat Hij haar ( de Gemeente ) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des 

waters door het Woord; efeze 5 

 

13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 

onzen Zaligmaker Jezus Christus; 

14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft ( Hij heeft Zich als Hogepriesters gegeven 

aangezien Hij ook het Koningsschap had kunnen opeisen ), opdat Hij ons zou verlossen van 

alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zoureinigen, ijverig in goede werken. 

titus 2 

 

‘een glazen zee, kristal gelijk’ 

Het is dus een doorzichtig wasvat; dat staat voor reiniging en zuivering. 

Licht dat overal doorheen schijnt; alle vuiligheid is eruit. 

Als teken dat we ontvankelijk zijn geworden voor het Licht, het Woord. 

De gedachte hierbij is dat deze 24 oudsten gereinigd zijn, gezuiverd zijn, volmaakt zijn 

geworden. Het heeft bovendien rechtstreeks van doen met de priesterlijke positie van deze 24 

oudsten. Priesters naar de ordening van Melchizédek.  

 

‘En in het midden des troons’ 

= In het midden waar de Troon staat. 

Het Wasvat staat dichter bij de Troon dan de 24 Tronen 

Deze Troon was in het Oude Testament de ‘Ark des Verbonds’ met daarop de Verzoendeksel. 

Op het Verzoendeksel ( typologisch de Hogepriester naar de ordening van Melchizédek; de 

Heere Jezus Christus ) waren 4 cherubim.( met het aangezicht van een Mens, een Leeuw, een 

Os en een Arend ) 

 

16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den Troon der Genade, opdat wij 

barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 

tijd.hebreeën 4 

 

‘vier dieren zijnde vol ogen van voren en van achteren’   

De 4 dieren van het Verzoendeksel van de Ark des Verbonds, staan hier in Openbaring 

rondom de Troon. Dat de ‘4 dieren vol ogen’ zijn, houdt in dat deze 4 dieren een geestelijke 

betekenis hebben. Ogen staan voor geest en ogen staan voor licht en daarmee voor Wijsheid. 

Het staat voor abstracte, onzienlijke dingen. Deze 4 dieren drukken een geestelijk Waarheid 

uit. Ze hebben een symbolische betekenis. 

           

       

 

: 7  En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde  

      dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk. 

          

     Deze beschrijving komt ongeveer overeen met de vier dieren uit Ezechiël 1 en 10. 

     Alleen de tweede is anders; 
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     Leeuw, os, mens en arend        ; Ezechiël 1 

     Leeuw, cherub, mens en arend ; Ezechiël 10 

     Leeuw, kalf, mens en arend      ; Openbaring 4  

  

10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht 

eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen 

aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht. 11 Ook waren hun aangezichten en 

hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee 

bedekten hun lichamen. 12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; 

waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen. 

13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de 

gedaante der fakkelen; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, 

en uit het vuur kwam een bliksem voort. 14 De dieren nu liepen en keerden weder als de 

gedaante van een weerlicht.ezechiël 1 

   

     14 En elkeen had vier aangezichten; het eerste aangezicht was het aangezicht eens cherubs,  

     en het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het derde het aangezicht eens  

     leeuws, en het vierde het aangezicht eens arends.15 En die cherubs hieven zich omhoog; 

     dit was hetzelfde dier, dat ik bij de rivier Chebar gezien had. ezechiël 10 

 

     Deze dieren bestaan niet in het echt. Ze komen alleen in de symboliek voor; de dieren  

     zijn een beeld van iets anders. Dat komen we vaker tegen in de Bijbel; bijvoorbeeld  

     eenhoorn en draak. En ook buiten de Bijbel kennen we dit soort symboliek; sfinx en griffioen. 

      

Deze dieren worden cherub(s) genoemd. In Jesaja 6 worden ze seraf(s) genoemd. 

Het meervoud in het Hebreeuws is cherubim en serafim. 

Seraph  =  Vurig, vuur, vlam . Als de plaatsen in de Bijbel waar het woord ‘seraph’  

voorkomt, vergeleken worden, is de betekenis ‘Geestelijke mens’. 

In positieve zin, is het de Geestelijke Mens, Deze Ene Vurige. 

Namelijk de Verhoogde, en Verheerlijkte Zoon des mensen; Christus. 

Het woord ‘Cherub’ op zich betekent niets. Alleen de anagrammen van de letters,  

dezelfde tekens in een andere volgorde, laten meer zien; 

Cherub =  brk  

Bekor   =  rkb  =  Eerstgeborene      ; De Eerstgeborene  aller creaturen 

Rakab   =  bkr  = Wagen, Ruiter      ; De Wagen, Voertuig = Woord Gods   

Barak   =  krb  =  Knielen, zegenen ; De Gezegende des Heeren.   

 

Het zijn geen bestaande engelen, of  Hemelse wezens, maar symbolische voorstellingen. 

De Rooms- Katholieke kerk heeft er ‘engelen’ van gemaakt.  

Bestaande Hemelse wezens; engelen in verschillende rangorde. 

Ze hebben een hiërarchie verzonnen; aarts-engel, serafijn en cherubijn(tje).  

Aarts-engel betekent echter; Eerste Engel en dat is de Heere Jezus Christus. 

Maar deze Seraphim of deze Cherubim worden op verschillende wijze beschreven 

vanwege hun symbolische en typologische betekenis. 

 

‘en rondom den troon, vier dieren’ ( vers 6; het vorige vers ) 

Deze Cherubim en deze Seraphim, zijn de uitbeelding van de Troon en de  

Heerlijkheid van Christus; de Verhoogde Christus. 
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De troon met daaromheen de 4 Cherubim, is een  uitbeelding van de Heerlijkheid 

van Christus, de Eerstgeborene aller creaturen. 

Ze zijn de uitbeelding van de Verheerlijkte Christus, zittend op Zijn Troon. 

 

De 4 dieren of 4 Cherubim, worden ook uitgebeeld in de 4 Evangeliën. 

Elk Evangelie benadrukt een andere hoedanigheid, eigenschap, aspect van de Heere; 

De Leeuw           ; De Koning            ; Koningschap                            =   Mattheus 

De Os                 ; De Dienstknecht   ; Knecht des Heeren                   =   Markus 

De Mens            ;  De Mens               ; Zoon des mensen                     =   Lukas 

De Adelaar         ; De Zoon van God ; Hemelse Positie, Hogepriester =   Johannes  

 

Ook in de kleuren van de Tabernakel vind je hetzelfde principe terug; 

Blauw =  Koningschap, hemelsblauw 

Purper =  Middelaar, rood en blauw  

Rood   =  Mens zijn, Adam betekent ‘rood’ 

Wit      =  Priesterschap, reinheid       

 

In veel oude Christelijke kunst vind je de Evangelisten Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes 

uitgebeeld via die vier Cherubim. Ze worden beschouwd als hun symbolen.  

We zouden Christus niet kennen als we die vier Evangeliën niet hadden. 

De leeuw komt overeen met de strekking van het Mattheüs-Evangelie: de Heere 

wordt daarin beschreven als de Koning. De Leeuw van Juda. De Leeuw is de uitbeelding 

van Koningschap over de aarde. Daarom is de leeuw in sprookjes en in stripverhalen en in de 

symboliek altijd gekroond. En ook in de Nederlandse symboliek. De Leeuw is de koning van 

het dierenrijk Daarna krijg je de Os. De os is een lastdier en jukdragend. Het komt overeen 

met het Markus-Evangelie, waarin ons de Heere Jezus beschreven wordt als de Knecht des 

Heeren. Daarna krijgen we het Lukas-Evangelie, dat komt overeen met de Mens uit dit rijtje. 

In Lukas wordt de Heere Jezus beschreven als mens. Als Zoon des mensen. Als je de 

menselijke hoedanigheden van de Heere wilt leren kennen uit de Evangeliën, dan moet je bij 

Lukas zijn. Dat ligt voor de hand, want Lukas was arts. Daarna krijgen we nog het Johannes-

Evangelie, overeenkomend met de Arend. Het Johannes-Evangelie beschrijft de Heere Jezus 

in Zijn Hemelse positie. Als Zoon van God. 

Waar de Leeuw de Koning is van de aarde, is de Arend de Koning van de Hemel. 

Deze vier dieren waren in het Oude Testament; in Ezechiël, Jesaja - en wellicht al in Genesis 

3 - de uitbeelding van de Heerlijkheid van Christus en ze zijn het hier nog steeds. Dat deze 

vier dieren dezelfde zijn als de Cherubs moge duidelijk zijn, maar dat ze ook dezelfde zijn als 

de Serafs uit Jesaja 6 blijkt uit het volgende vers.      

 

 

 

: 8  En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van  

      binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is 

      de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal. 

       

     Vleugels zijn een beeld van Hemelse, Geestelijk zaken. Er is dan een geestelijke betekenis. 

     In de Bijbel is bij dit vers een tekstverwijzing naar Jesaja 6 : 3. 

     Daar staat hetzelfde over de Serafim rondom de troon. 
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     Serafs zijn volstrekt identiek aan Cherubs en ze roepen: ‘heilig, heilig, heilig is de Heere  

     God’. Drie keer en dat slaat op: ‘Die was en Die is en Die komen zal’. 

     Het gaat om de Heere Jezus Christus, Die het Beeld Gods is. 

     De functie van de Cherubs is, dat ze uitdrukking geven aan de Heerlijkheid van Christus.  

       

     2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder  

     zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij 

     3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der  

     heirscharen! ( God van alle volkeren ) De ganse aarde is van Zijn Heerlijkheid vol! jesaja 6 

 

     De 4 dieren, de Cherubim of Serafim houden niet op om de Heere te verheerlijken.  

     Wat die dieren doen, doen de oudsten ook. Wij zijn geroepen tot Heerlijkheid Gods. 

     Die Heerlijkheid komt tot uitdrukking in de Gemeente. 

     En als de Heere in Heerlijkheid verschijnt zal hij komen met zijn Gemeente, 

     Zijn Lichaam, Zijn Loon.  

 

     15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal Hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij Hem zijn. 

     Ik zal er Hem uittrekken, en zal Hem verheerlijken.psalm 91 

       

     28 Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: 

     En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken. 

     29 De schare dan, die daar stond, en dit hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was.  

     Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken. 30 Jezus antwoordde en zeide: Niet  

     om Mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. 31 Nu is het oordeel dezer  

     wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. 32 En Ik, zo wanneer Ik  

     van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. johannes 12 

    

     1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de 

     ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 

     2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven  

     hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den  

     enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt. 4 Ik heb U  

     verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; 

     5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had,  

     eer de wereld was. johannes 17 

      

     Waaruit bestaat de Heerlijkheid die de Heere Jezus Christus na Zijn dood en Opstanding  

     ’opeist’? Waaruit bestaat de Erfenis waar Hij als Erfgenaam recht op heeft ?  

     Waaruit bestaat het Loon voor Zijn Voleindigde, Volbrachte Werk ? 

     Een deel van het antwoord vinden wij in Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed; het  

     gebed van de Heere Jezus tot Zijn Vader. De strekking van dit gebed is, dat de eenheid die er is  

     tussen de Heere Jezus Christus ( ná Zijn Opstanding ) en God de Vader, dezelfde eenheid is als  

    de eenheid tussen God de Vader en de Gemeente, het Lichaam van Christus.         

    

    1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader,  

    de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. 

    2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem 

    gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.  
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    3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus  

    Christus, Dien Gij gezonden hebt. 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het  

    werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven,  

    met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. 

    -- 

    22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, 

    gelijk als Wij Eén zijn; 

    -- 

    24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij  

    Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij  

    liefgehad, vóór de grondlegging nederwerping der wereld. johannes 17 

 

    Op het moment dat de Vader Heerlijkheid geeft aan de Zoon, geeft de Vader daarmee  

    Macht aan de Zoon. De Heere Jezus Christus heeft Macht ontvangen over alle vlees. 

    Heerlijkheid heeft met heersen te maken. 

       

    18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende:  

    Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde. mattheus 28 

 

    16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. 

    17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt  

    geweest, zo heb macht over tien steden. 18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond  

    heeft vijf ponden gewonnen.19 En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.  

    lukas 19 

 

    Daarom heeft Hij ook Macht om Eeuwig Leven te geven aan iedereen die op grond van  

    geloof, door de Vader aan de Zoon wordt gegeven. Dus doordat wij het Woord der Waarheid  

    hebben ontvangen én geloofd, zijn wij door de Vader aan de Zoon gegeven. De Zoon geeft 

    ons het Eeuwige Leven. 

 

    2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem 

    gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. johannes 17 

 

    6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.  

    Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. johannes 14 

   

    44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke;  

    en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 

    ----- 

    57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; 

    alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. johannes 6 

     

    De Zoon geeft ons het Eeuwige Leven, en vervolgens zorgt de Zoon dan ook voor ons,  

    want wij zijn Zijn eigendom. En omdát wij Zijn eigendom zijn, zouden wij Zijn Stem, 

    Zijn Woord gehoorzamen. Wij zijn dienstknechten. 

    

    In Johannes 17 kun je lezen dat de eerste Heerlijkheid (uit de Schepping) die de Heere 

    ontvangt, de Gemeente is. Als eerste vrucht van de oogst, wordt de Gemeente aan  

    Hem gegeven. 
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    En dat is wat in deze Bedeling nog steeds gebeurt;  

    God verzamelt Zich individuele gelovigen uit deze duistere en boze wereld.  

    God verzamelt Zich uit de heidenen een Volk voor Zijn Naam. 

    Vervolgens geeft Hij ons als Loon aan de Heere Jezus Christus. 

    Zijn Lichaam, de Gemeente is Zijn Heerlijkheid en Zijn Persoonlijk Bezit. 

    Zijn Loon 

 

    10 Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet,  

    Zijn Loon  is bij Hem (= de Gemeente; Zijn Lichaam, logisch dat wij bij de Wederkomst van  

    de Heere bij Hem zijn; wij zijn tenslotte Zijn Lichaam.), en Zijn arbeidsloon ( Wedergeboren  

    Joodse Volk= Israël )is voor Zijn aangezicht. jesaja 40 

  

    12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn Loon is met Mij , om een iegelijk te vergelden,  

    gelijk zijn werk zal zijn. openbaring 22 

 

    11 Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion:    

    Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 

    12 En zij (= wedergeboren Israël ) zullen hen (= de Gemeente , Zijn Lichaam) noemen het  

    heilige volk, de verlosten des HEEREN; en gij ( = Jeruzalem ) zult genoemd worden de   

    gezochte, de stad, die niet verlaten is. jesaja 62 

 

    19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is,  

    Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 

    20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest,  

    welke Godes zijn. 1 korinthe 6 

    

    Als wij de eerstelingen van de Oogst zijn, als de Gemeente, Zijn Lichaam 

    het begin van Zijn Heerlijkheid is, volgt er dus nog meer Heerlijkheid. 

    Want wij weten dat ‘de Oogst’ uit vier perioden bestaat. 

    De Eerstelingen Garf is de Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus.  

    Daarna vindt plaats de ‘Eerstelingen van de Oogst’ is de Gemeente , 

    dan ‘de Oogst’ zijn de gelovigen uit het Volk Israël en daarna volgt nog een ‘nalezing’  

    dat zijn  de gelovigen uit de heidenen . 

    Dus al deze gelovigen in Christus zullen door de Vader aan de Heere gegeven worden. 

    En natuurlijk ook alle gelovigen in God (Christus) uit het Oude Testament die nog  

    ‘geborgen zijn in God’ en nog voor de Grote Witte Troon zullen verschijnen. 

 

    De Gemeente is het Loon, de Heerlijkheid, die God aan de Zoon gegeven heeft 

    voor Zijn Leven in volledige afhankelijkheid en vertrouwen ( geloof ) in de Vader. 

    De Heere Jezus heeft Zijn Leven gegeven en alle Werk in gehoorzaamheid volbracht 

    voor de Vader. 

   

    7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen    

    hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens,  

    heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam  geworden zijnde tot den dood, ja, den dood  

    des kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam  

    gegeven, welke boven allen naam is; filippenzen 2 
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De Heere Jezus heeft echter op Zijn Beurt de Vader een Gelofte gedaan; 

‘Als de Vader Hem zou redden uit de dood, zou Hij ( de Heere Jezus Christus ) 

de Naam van de Vader in Eeuwigheid prijzen en loven en eren; temidden van de 

gehele Gemeente, Zijn Lichaam.’ 

De Heere Jezus Christus looft God de Vader met Zijn Geest en Zijn Lichaam; 

met Zijn gehele Wezen. Het is prachtig en voor ons mensen nauwelijks te bevatten dat de Vader 

de Gemeente gegeven heeft aan de Zoon maar dat de Zoon diezelfde Gemeente weer opdraagt 

(offreert als Hogepriester) aan de Vader. Daarbij bedenkend dat de Vader en de Zoon Eén zijn. 

 

20 Maar Gij, HEERE! wees niet verre; mijn Sterkte! haast U tot mijn hulp. 

21 Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. 

22 Verlos mij uit des leeuwen muil; en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. 

23 Zo ( dan ) zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen;  

in het midden der gemeente zal ik U prijzen.  psalm 22 

 

6 Want Gij, o God! hebt gehoord naar mijn geloften; Gij hebt mij gegeven de erfenis 

dergenen, die Uw Naam vrezen. 

-- 

9 Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag. 

 psalm 61 

 

26 Van U zal Mijn lof zijn in een grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen in   

tegenwoordigheid dergenen, die Hem vrezen  psalm 22 

 

1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen; 

2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen. 

3 De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen;  

ik vond benauwdheid en droefenis. 4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: 

Och HEERE! bevrijd mijn ziel. 5 De HEERE is genadig en rechtvaardig,  

en onze God is ontfermende. 6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch 

Hij heeft mij verlost. 7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de HEERE heeft aan u 

welgedaan. 8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen,  

mijn voet van aanstoot. 9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN,  

in de landen der levenden. 10 Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest. 

11 Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars.  

12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen? 

13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen. 

14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 

15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten. 

16 Och, HEERE! zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd;  

Gij hebt mijn banden losgemaakt. 17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, 

( de Gemeente is de offerande ) en  den  Naam des HEEREN aanroepen. 18 Ik zal mijn  

gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 19 In de   

voorhoven van het huis des HEEREN,  in het midden van u, o Jeruzalem!  Hallelujah!  

psalm 116 
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 God de Vader heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, ter Verheerlijking gesteld tot    

 Hogepriester. Hogepriester van Zijn ( eerste ) Volk, de Gemeente. 

 Als Hogepriester Heiligt de Heere Jezus Christus ons tot op vandaag de dag door ons geweten   

 te reinigen van dode werken, zodat wij de Levende God kunnen dienen. 

 

 

 

  : 9  En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon  

        zat, Die in alle eeuwigheid leeft; 

 :10  Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem,  

        Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: 

 :11  Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de Heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt  

        alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen. 

 

        We hebben zojuist in meerdere Psalmen gelezen dat de Zoon, door zijn Gelofte aan de Vader,  

        middels de Gemeente, de Vader zou eren en dankzeggen.  

        Hij zou de Gemeente offreren aan de Vader, om Zijn Gelofte te betalen. 

        Maar de Gemeente is tevens door de Vader aan de Zoon geschonken als Beloning,  

        als Heerlijkheid voor Zijn volbrachte Werk.  

        Er staat maar Eén Troon in het midden; op die Troon zit zowel de Vader als de Zoon;  

        op die Troon zit de Levende God. Prachtig hoe hier de symboliek laat zien dat de Vader en 

        de Zoon Dezelfde zijn. Beider Verheerlijking komt tot uiting via de Gemeente.  

        Straks, als wij met Hem geopenbaard zullen worden, zal Zijn en daarmee onze Heerlijkheid 

        voor iedereen waarneembaar zijn. 

 

        22 En Ik heb hun ( de Gemeente ) de Heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; 

        opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; johannes 17 

 

        27 Want de Zoon des mensen zal komen in de Heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, 

        ( de Gemeente ) en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. mattheus 16 

 

        31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn Heerlijkheid, en al de heilige engelen  

        met Hem ( de Gemeente ), dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. mattheus 25 

 

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 

4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 

geopenbaard worden in Heerlijkheid. kolossenzen3 

 

Zodra de 4 dieren, die Cherubim, Hem verheerlijken, eren en dankzeggen, doen de 24 oudsten 

precies hetzelfde. De symboliek en de functie van de 4 dieren is exact hetzelfde als  

van de 24 oudsten, de Gemeente. De 24 oudsten, de Gemeente, werpen hun kronen, hun 

Heerlijkheid voor den Troon. Zeggende; Gij Heere, Levende God, zijt waardig te ontvangen 

de Heerlijkheid en de Eer en de Kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen en door Uw wil 

zijn zij en zijn zij geschapen. Wij als Gemeente zijn geroepen tot Heerlijkheid Gods. In ons, in 

de Gemeente, zou Christus (en daarmee God) verheerlijkt worden. Wij zijn een volk voor Zijn 

Naam. Daar waar Christus in ons gestalte krijgt, komt de Heerlijkheid van Christus tot 

uitdrukking via ons. Wij hebben deel aan Zijn Heerlijkheid. Wij zullen met Hem geopenbaard 

worden in Heerlijkheid.Hij is onze vervulling en wij zijn Zijn vervulling; hetzelfde Vlees en 

Been. Onlosmakelijk verbonden.  
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‘Want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen’  
Ook wij zijn door Hem geschapen. Met verwijzing, niet naar de oude schepping, maar naar de 

Nieuwe Schepping. Voor zover er in onze levens wat tot stand gebracht is, is het inderdaad 

door Zijn Kracht; door Zijn Geest. 

 

17 Want Hij heeft van God den Vader Eer en Heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem 

van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in 

Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. 2 petrus 1 

 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 

een Hoofd boven alle dingen; 

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 

efeze 1 

 

‘wierpen hun kronen voor den troon’ 

Wij geven die kroon heus niet meer af, maar in de symboliek gebeurt het wel, want daarin 

wordt uitgedrukt: Heere het is door Uw Werk dat wij die kroon hebben ontvangen. Niet alleen 

U hebt hem ons gegeven, uitgereikt aan het eind van de loopbaan, maar het is in Uw Kracht 

waardoor wij die loopbaan hebben kunnen lopen.  

Het was uit Uw Genade, want van onszelf hadden wij die dingen toch niet gekund. 

Uit onszelf kunnen wij niets voor de Heere betekenen.  

Wij hebben immers via onze menselijke natuur de erfzonde meegekregen. 

Alleen omdat wij ‘uit God geboren, Wedergeboren zijn’, zijn wij de Goddelijke natuur 

deelachtig, zijn wij Nieuwe Schepping en kunnen wij de Heere dienen. 

 

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 

hebt ontvangen den Geest der Zoonstelling, door Welken wij roepen: Abba, Vader! 

romeinen 8 

 

13 Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer Heerlijkheid. 

14 Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om 

vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand. 

1 kronieken 29 

 

                                                            Amen. 

 


