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                                                    Hoofdstuk 5 

 

In hoofdstuk 4 en 5 gebeurt niet zo heel veel in het visioen maar is een uitgangspunt van 

waaruit de Openbaring begint. Deze hoofdstukken beschrijven via symboliek de situatie in 

de Hemel, ná de opname van de Gemeente. Natuurlijk bevindt de Gemeente zich op dit 

moment ook al in de Hemel maar het gaat hier over de situatie als de Gemeente voltooid en 

voltallig is. Het moment dat de Gemeente zal zijn geworden tot één Volkomen Man, tot de 

mate van de grootte der Volheid van Christus. De Heere maakt na de opname Werk van Zijn 

Openbaring op aarde. Zijn Koninkrijk der Hemelen zal dan worden uitgebreid naar de aarde.  

Het wachten is nu op de Koning. Dat is vanaf het volgende hoofdstuk. 

 

7 Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij 

Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de Werken Uwer handen; 

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, Die een weinig minder dan de 

engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de Genade Gods voor 

allen den dood smaken zou. 

10 Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat 

Hij, vele kinderen tot de Heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door 

lijden zou heiligen. 11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; 

om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen. hebreeën 2 

 

 

 

: 1  En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van  

      binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. 

 

We weten wie er op Die Troon zit; De Heere Jezus Christus. 

Een Verheerlijkte Christus op de Troon in de Hemel en van daaruit zal die Heerlijkheid ook 

op aarde geopenbaard gaan worden.  

Zijn Wederkomst tesamen met Zijn Verheerlijkte Lichaam, de Gemeente. 

 

‘in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en 

van buiten’ 

In Zijn Rechterhand een Boek. Het Boek is aan 2 zijden beschreven en verzegeld met 

7 zegels. Het Boek is een Boekrol. Het Boek is het Woord van God. Het feit dat het aan  

beide zijden is beschreven, laat zien dat er twee aspecten zitten aan Gods Woord. 

De ‘10 geboden’ werden ook geschreven op twee stenen tafelen; van voor en van achteren. 

 

15 En Mozes wendde zich om, en klom van den berg af, met de twee Tafelen der Getuigenis 

in zijn hand; dezeTafelen waren op haar beide zijden beschreven, zij waren op de ene en op 

de andere zijde beschreven.16 En diezelfde tafelen waren Gods werk; het geschrift was ook 

Gods geschrift zelf, in de tafelen gegraveerd. exodus 32 

 

‘verzegeld met zeven zegelen’ 

7 zegels =  spreekt over al het Werk wat de Heere begonnen is en wat de Heere zal 

voleindigen in deze Wereld van de 7 dagen. 
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En dat is precies wat er in Gods Woord staat; 

het Werk, het programma van God; God’s eeuwige Voornemen staat erin. 

De gehele geschiedenis staat erin; History = His Story. Hij heeft alles in Zijn Hand. 

 

In Ezechiël gaat het ook over Cherubim ( hoofdstuk 4 ) en gaat het eveneens over de Boekrol; 

‘voor en achter’ beschreven. In dit eerste vers staat ‘van binnen en van buiten’ beschreven. 

Daarmee wordt aangegeven dat er 2 kanten zitten aan het Woord. 

 

8 Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen Ik tot u spreek; wees gij niet wederspannig, gelijk dat 

wederspannig huis; open uw mond, en eet, wat Ik u geef. 9 Toen zag ik, en ziet, er was een 

hand tot mij uitgestoken; en ziet, daarin was de rol eens boeks. 10 En Hij spreidde die voor 

mijn aangezicht uit; en zij was beschreven voor en achter; en daarin waren geschreven 

klaagliederen, en zuchting, en wee. ezechiël 2 

 

Paulus zegt in Kolossenzen dat de Wet tegen ons is, om dat gelijk weer af te zwakken door te 

zeggen; ‘nou ja, enigerwijze’. Daarmee zegt ook Paulus dat er 2 kanten zitten aan de Wet. 

 

14 Uitgewist hebbende het handschrift ( door Zijn Hand geschreven ), dat tegen ons was, in 

inzettingen ( = Wetten ) bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft 

datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 

kolossenzen 2 

 

Aan de ene kant wordt de Wet beschreven als ‘heilig, rechtvaardig en goed’ en spreekt de Wet 

over Verzoening en het Nieuwe Verbond der Genade. Dat is als we kijken naar de kant waarin 

de Wet een schaduw der toekomende zaken is; dat de Wet een beeld is van de Komst van de 

Messias. Aan de andere kant lezen we dat de Wet ‘een bediening des doods’ is en een ‘juk en 

vloek’ en niemand door de Wet gerechtvaardigd kan worden. 

 

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de 

overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; 

9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 

10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

-- 

16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe 

maan, of der sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het 

lichaam is van Christus. kolossenzen 2 

 

1 Want de Wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld 

zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, 

nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. hebreeën 10 

 

Feitelijk worden er 2 zaken beschreven in Zijn Woord;  

1) De hele wereld valt onder het oordeel en alles zal teniet gedaan worden. 

2) God maakt een nieuwe Schepping uit die oude schepping. 

 

Wet en Genade 
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46 Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de 

duisternis (oude schepping; dood) niet blijve. 47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en 

niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld 

oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. 48 Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet 

ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het Woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen 

ten laatsten dage. johannes 12 

 

Vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus staat de Boekrol, het draaiboek, stil.  

Het Boek zit dicht, het is verzegeld maar straks gaat het weer open.  

De Hemel is dicht maar gaat straks weer open. De Heere zwijgt maar zal straks weer spreken. 

Ook Daniël de profeet kreeg van de Heere te horen dat Zijn Boek verzegeld is. Daniël begreep 

weinig van alles wat hij zag en hoorde in visioenen en probeerde de Heere te overtuigen om 

het hem allemaal uit te leggen. Maar de Heere zei; ophouden Daniël deze Woorden zijn 

verzegeld tot het einde. Straks als het zegel eraf is, kan het Draaiboek verder. 

 

4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; 

velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.  

-- 

8 Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik zeide: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van 

deze dingen? 9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en 

verzegeld tot den tijd van het einde. Daniël 12 

 

Vanaf bladzijde 1 van Zijn Woord is er het Plan van God een Koninkrijk op aarde op te 

richten. Sinds de Opstanding is dat Koninkrijk er ook daadwerkelijk maar vooralsnog 

verborgen in de Hemel. Op aarde is er nog niks van te zien.  

Wanneer gaat het Boek weer open en wordt er een begin gemaakt met het geopenbaarde 

Koninkrijk op aarde van de Heere Jezus Christus ? 

 

24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te 

sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een 

eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om 

de heiligheid der heiligheden te zalven.daniël 9 

 

In Daniel 9 vinden wij het antwoord op de vraag wanneer dat Koninkrijk op aarde komt. 

Zeventig weken staat hier voor 490 jaar waarvan er 483 ( 69 jaar weken) voorbij waren bij 

de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Vanaf dat moment staat de Boekrol stil en is het 

wachten op het aanbreken van die laatste 70e ( = 7 jaren ) jaarweek van Daniël. 

In de tussenliggende periode van 2.000 jaar is de Heere als Hogepriester bezig Zich een Volk 

voor Zijn Naam te verzamelen. 

 

Petrus hield een redevoering in de Tempel te Jeruzalem waarin hij al vertelde tegen de Joden 

dat de Heere zou wederkomen als men zich tot Hem zou wenden. 

De vertalers wisten zich hier geen raad mee omdat de kerken er vanuit gaan dat zij het 

Koninkrijk op aarde zouden vestigen. De juiste vertaling staat onder de doorgestreepte verzen. 

 

17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het ( het doden van de Heere Jezus ) door onwetendheid 

gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. 18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door 

den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. 

 



4 

 

19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden 

der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 

20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 

Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; opdat tijden der 

verkoeling (= verademing= het Nieuwe Verbond) zullen komen als men zich bekeert en Hij 

zenden zal de Heere Jezus Christus. 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der 

wederoprichting aller dingen( Hij is nu in de Hemel totdat de oprichting van het Koninkrijk 

zal beginnen ), die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle 

eeuw. handelingen 3 

 

De Heere Jezus Zelf zei al dat Hij pas zou wederkeren als het Joodse Volk ( het huis Israël ) 

Zijn Naam aan zou roepen. Aan het einde van de 70e jaarweek, na de 3 ½ jaar verdrukking 

over Israël, zal de Heere Zijn Voeten zetten op de Olijfberg en een gelovig overblijfsel zal 

Zijn Naam aanroepen. 

Het joodse Volk als zodanig kan op dit moment niet tot geloof komen omdat de Heere haar  

zinnen verhard heeft en er eerst een oordeel over het Volk komt. Bij de opname van de 

Gemeente, bij de Volheid van Christus, zal de verharding over het Volk worden opgeheven. 

Maar natuurlijk kan, vanaf de Opstanding, elke individuele Jood de Heere Jezus Christus 

aannemen en daarmee tot Zijn Lichaam gaan behoren. 

 

34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 

menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 

onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 35 Ziet, uw huis wordt ulieden 

woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen 

zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! lukas 13  

 

31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 

vreselijke dag des HEEREN komt. 32 En het zal geschieden, al wie den Naam des 

HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem 

zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de 

HEERE zal roepen.joël 2 

 

9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, 

en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal 

het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn 

God. zacharia 13 

 

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 

bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 

heidenen ( de volheid van Zijn Lichaam de Gemeente ) zal ingegaan zijn. romeinen 11 

 

3 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij. 

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 ( nadat een Hemels Volk verzameld zal zijn; Hij is nu nog bezig 

een Volk te vormen, bezig met de opbouw van de Gemeente ) 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. 17 Opdat de overblijvende mensen den 

Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, 

Die dit alles doet. handelingen 15 
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: 2  En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem:  

      Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken? 

 

Wie is waardig; Wie heeft het verdiend ? Wie is het waard ? Wie heeft er Recht op ? 

Wie is waardig de zegels te verbreken en het draaiboek, de Boekrol af te rollen ? 

Wie is waardig de heilsgeschiedenis uit te voeren en te volbrengen ? 

 

Wie is Degene Die de Hemel opent en Zich gaat openbaren op de aarde ? 

Wie is Degene Die recht heeft op het Eeuwige Koningschap over de gehele aarde ? 

Wie is waardig bevonden ? Daarop is maar één antwoord mogelijk; 

De Heere Jezus Christus is waardig het Boek te openen en de zegelen te verbreken. 

Hij heeft recht op het Eeuwige Koningschap. Als de Onzienlijke Zich laat zien, Zich 

openbaart, zien we de Christus. Alleen Hij heeft de Waardigheid van een Koning. 

 

‘een sterken engel, uitroepende met een grote stem’   
‘Grote stem’ staat in nagenoeg elk hoofdstuk van Openbaring.  

Ik denk omdat het benadrukt dat de Heere na lange periode van stilzwijgen 

nu daadwerkelijk spreekt. En Hij spreekt niet alleen; Hij spreekt met Gezag. 

Hij oordeelt als Rechtvaardige Rechter. Koning en Rechter. 

Er zal nu geluisterd gaan worden naar Die Grote Stem.  

Hij laat van Zich horen en zal gehoord worden.  

 

Die sterken engel staat symbolisch voor De Sterke Engel.  

Hij is Sterk en zal bij Zijn Openbaring Zijn Kracht gebruiken. 

Deze Sterke Engel is de Eerste Engel, de Aarts- Engel; Michaël. 

Michaël = Wie is gelijk aan God ? 

Deze Engel roept met Grote Stem; Zijn Krachtig Woord spreekt. 

De Heere Jezus Christus is het Woord Gods; 

Wie is gelijk aan God ? Deze Stem, Dit Woord, Deze Engel; 

deze Boodschapper van God. 

 

8 Wie is de Koning der Ere? De HEERE, Sterk en Geweldig, de HEERE, geweldig in den 

strijd. psalm 24 

 

14 Gij hebt een Arm met Macht; Uw hand is Sterk, Uw rechterhand is Hoog. psalm 89 

 

8 Daarom zullen haar plagen op een dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal 

met vuur verbrand worden; want Sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. openbaring 18 

 

7 En er werd krijg ( oorlog, strijd ) in den Hemel: Michaël en zijn engelen ( Christus en de 

Gemeente ) krijgden tegen den draak ( Satan en zijn personeel ), en de draak krijgde ook en 

zijn engelen. openbaring 12 

 

13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt 

genoemd het Woord Gods. openbaring 19 
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: 3  En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen,  

      noch hetzelve in zien. 

 

      niemand 

      11 En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn  

      broederen, en bezag hun lasten; en hij zag, dat een Egyptisch man een Hebreeuwsen man uit  

      zijn broederen sloeg. 12 En hij zag herwaarts en gindswaarts; en toen hij zag, dat er niemand  

      was, zo versloeg hij den Egyptenaar, en verborg hem in het zand. 
13 Des anderen daags ging hij wederom uit, en ziet, twee Hebreeuwse mannen twistten; en hij 

zeide tot den ongerechte: Waarom slaat gij uw naaste? 

14 Hij dan zeide: Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit, om mij 

te doden, gelijk gij den Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes, en zeide: Voorwaar, 

deze zaak is bekend geworden  exodus 2 

 

Mozes hoopte dat Israël in Hem de Verlosser zou zien. 

Mozes hier als een type van de Heere Jezus Christus. Dit wordt uitgelegd in Handelingen 7 

 

1 Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is 

niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. 2 Maar uw ongerechtigheden maken een 

scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van 

ulieden, dat Hij niet hoort. 3 Want uw handen zijn met bloed bevlekt; en uw vingeren met 

ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. 

4 Er is niemand, die voor de gerechtigheid roept, en niemand, die voor de waarheid in het 

gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid, en spreken leugen; met moeite zijn zij 

zwanger, en zij baren ongerechtigheid. 

-- 

15 Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de 

HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was. 16 Dewijl Hij 

zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; daarom 

bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn Gerechtigheid ondersteunde Hem. jesaja 59 

 

34 Ik heb merkelijk gezien de mishandeling Mijns volks, dat in Egypte is, en Ik heb hun 

zuchten gehoord en ben nedergekomen, om hen daaruit te verlossen; en nu, kom herwaarts, 

Ik zal u naar Egypte zenden.35 Dezen Mozes, welken zij verloochend hadden, zeggende: 

Wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? dezen, zeg ik, heeft God tot een overste en 

verlosser gezonden, door de hand des Engels, Die hem verschenen was in het doornenbos. 

handelingen 7 

 

De Heere Jezus Christus werd niet herkend als Verlosser en Messias. 

En niemand kon het Boek openen of zelfs maar inzien. 

Niemand Die het Raadsbesluit van de Heere kon of wilde volvoeren. 

De Heere Jezus Christus heeft deze Taak op Zich genomen. 

De Heere Jezus Christus is het Woord Gods;  

alleen door Hem kan het Boek geopend worden. 

 

 

 

: 4  En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te  

      lezen, noch hetzelve in te zien.  
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Johannes weende zeer. Johannes weende omdat hem beloofd was dat hij de ‘de dingen die 

haast geschieden moeten’ te zien zou krijgen. Johannes denkt waarschijnlijk even dat er een 

kink in de kabel komt en hij verder niets meer te zien zal krijgen omdat het Boek gesloten 

blijft. Johannes verlangde er erg naar om alles te weten te komen van wat er staat te gebeuren. 

 

1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te 

tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn 

dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft ;openbaring 1 

 

16 Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, 

Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; 

Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur; 17 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij 

zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen; maar het 

kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden. lukas 3 

 

Johannes de Doper, hier een type van de Heere Jezus, zegt onder het Oude Verbond; De Heere 

Jezus Christus komt na Mij en Die is Sterker ( sterken Engel ) dan Ik . 

Ik ben het niet waard, ben niet waardig om in Zijn Schoenen te staan; om het Raadsbesluit, 

het Programma van de Vader te volvoeren. Hij is Degene Die waardig is de wereld te oordelen 

en de Rechtvaardigen in Zijn Koninkrijk binnen te laten en de onrechtvaardigen met Zijn 

Vuur te verteren. 

 

 

 

: 5  En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van  

      Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven  

      zegelen open te breken.  

 

Een van de ouderlingen die rondom de Troon zat, uit hoofdstuk 4 vers 4, zegt tegen Johannes; 

‘Ween niet‘. Deze ouderling spreekt voor de gehele Gemeente.  

De Gemeente, Zijn Lichaam weet zonder gezien te hebben Wie Overwinnaar is.  

Met gelovige ogen hebben de ouderlingen al tevoren gezien ‘Wie er met Eer en Heerlijkheid 

Gekroond is’. De ouderlingen weten hoe het verder zal gaan in de Heilsgeschiedenis. 

Vandaar dat de ouderling Johannes met deze kennis kan verblijden en vertroosten. 

 

zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Johannes 20 

 

9 Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond, Die een weinig minder dan de 

engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 

allen den dood smaken zou. hebreeën 2 

 

‘De Leeuw Die uit de Stam Juda is, de Wortel Davids’ 

Dit is de letterlijke verwijzing naar Genesis 49; 

daarin spreekt Jakob de zegeningen uit over zijn zonen. 
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Hand    =    dy        =   Jod  (Jood)  

Loven  =    hdy   =   Jadah 

Juda     =  hdwhy     =  Jehuda      Met de hand kun je God loven maar ook verwerpen.   

Judea   =  Grieks-Romeinse benaming  

Judas   =  Juda, het Joodse Volk, de 2- Stammen. Heeft Zijn Heere en Meester verraden. 

voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten, en al zijn ingewanden zijn 

uitgestort.handelingen 1 =  Het verstrooid worden en het uiteenvallen van de Joodse Staat. 

             

Jacob heeft 12 zonen die later de 12 Stamvaders vormen van het Volk Israel. 

En hoewel Koningschap en Priesterschap en Eerstgeboorterecht alleen toekomt 

aan de Eerstgeborene, worden deze Functies door Jacob verdeeld onder zijn zonen. 

Jacob ( later Israël genoemd ) haalt het Koningschap, het Priesterschap en het  

Eerstgeboorterecht los van de Eerstgeborene. 

Want Juda, en dus de Stam van Juda, ontvangt het koningschap over Israel. 

En Levi, en dus de Stam van Levi, ontvangt het priesterschap over Israel. 

Maar Efraim, en dus de Stam Efraim, wordt aangesteld tot Eerstgeborene van Israel. 

Efraim, de 2e zoon van Jozef, ontvangt de hoogste zegen; De dubbele erfenis. 

 De Stam Efraim ontvangt het Eerstgeboorterecht boven alle andere Stammen.                     

         

Jacob komt in Egypte. 

Jacob groeit uit tot een groot Volk, namelijk het Volk Israël. 

Israël wordt slaaf in Egypte maar zij wordt via Mozes verlost uit Egypte. 

Na een woestijnreis van 40 jaar wordt zij door Jozua in het Land Kanaan gebracht. 

En uiteindelijk krijgt het Volk Israël een Koning 

Saul, uit de Stam van Benjamin werd koning over de 12-Stammen van het Volk Israel. 

Daarna werd David, uit de Stam van Juda, koning over de 12-Stammen van Israel. 

Daarna werd Salomo, de zoon van David, koning over de 12-Stammen van Israel 

Daarna werd Rehabeam, de zoon van Salomo, koning over de 12-Stammen van Israël. 

Maar Rehabeam legt het Volk Israël zulke zware wetten op, dat er een scheiding 

komt binnen de 12-Stammen van het Volk Israël. 

De 10-Stammen, onder leiding Jerobeam, uit de Stam van Efraim, vinden deze wetten en 

belastingen te zwaar en scheiden zich dan ook af van koning Rehabeam. 

Rehabeam, uit de Stam van Juda blijft koning over de 2-Stammen (Juda en Benjamin) 

Jerobeam, uit de Stam van Efraim wordt koning over de 10-Stammen. 

En zo kwam er dus een breuk in het Koninkrijk van het Volk Israel. 

Efraim, de 10-Stammen, is voor Juda, het Joodse Volk, nog steeds verdwenen. 

En Juda, het Joodse Volk, de 2-Stammen, is nog steeds verdwenen voor de 10-Stammen. 

Dit is tot op de dag van vandaag. 

 

Het Koningschap van de Heere Jezus Christus berust op, en is de vervulling van de  

belofte aan Juda; 8 Juda! gij zijt het , u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek 

uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen. 9 Juda is een leeuwenwelp! 

gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een 

leeuw ( verwijst naar Koningschap ), en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? (Wie 

kan Hem wat maken ?) 10 De schepter zal van Juda niet wijken ( eeuwig Koningschap ), 

noch de wetgever ( Koning is tevens Rechter ) van tussen zijn voeten, totdat Silo (Silo 

verwijst naar de verborgen Christus; naar het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus.) 

komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. genesis 49 
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Silo = een Messiaanse titel. Het schijnt verband te houden met ‘shalom’ en dus met vrede. 

schepter = scepter = koningsstaf, roede . de scepter zwaaien = de baas zijn 

Koningschap wordt gegeven aan de stam van Juda en daarmee aan de stamoudste en dat is de 

Heere Jezus Christus. ‘De Leeuw uit Juda’ is duidelijk de verwijzing naar Genesis 49. 

Zo kom je van het laatste Bijbelboek ( Openbaring ) in het eerste ( Genesis ).  

 

Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids 
23 En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon 

van Jozef, den zoon van Heli, 24 Den zoon van Matthat, den zoon van Levi, den zoon van 

Melchi, den zoon van Janna, den zoon van Jozef, 25 Den zoon van Mattathias, den zoon van 

Amos, den zoon van Naum, den zoon van Esli, den zoon van Naggai, 26 Den zoon van 

Maath, den zoon van Mattathias, den zoon van Semeï, den zoon van Jozef, den zoon van Juda, 

27 Den zoon van Johannes, den zoon van Rhesa, den zoon van Zorobabel, den zoon van 

Salathiël, den zoon van Neri, 28 Den zoon van Melchi, den zoon van Addi, den zoon van 

Kosam, den zoon van Elmodam, den zoon van Er, 29 Den zoon van Joses, den zoon van 

Eliëzer, den zoon van Jorim, den zoon van Matthat, den zoon van Levi, 30 Den zoon van 

Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den zoon van Jonan, den zoon van Eljakim, 

31 Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, den zoon van 

Nathan, den zoon van David, 32 Den zoon van Jesse, den zoon van Obed, den zoon van 

Booz, den zoon van Salmon, den zoon van Nahasson, 33 Den zoon van Aminadab, den zoon 

van Aram, den zoon van Esrom, den zoon van Fares, den zoon van Juda, 34 Den zoon van 

Jakob, den zoon van Izak, den zoon van Abraham, den zoon van Thara, den zoon van 

Nachor, 35 Den zoon van Saruch, den zoon van Ragau, den zoon van Falek, den zoon van 

Heber, den zoon van Sala, 36 Den zoon van Kaïnan, den zoon van Arfaxad, den zoon van 

Sem, den zoon van Noe, den zoon van Lamech, 37 Den zoon van Mathusala, den zoon van 

Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Malaleel, den zoon van Kaïnan, 38 Den zoon van 

Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God. lukas 3 

 

In de geschiedenis lopen geslachtslijnen uit Juda tot in onze dagen;  

Koninklijke adellijke geslachten in Europa. Al van voor Christus zijn er lijsten met koningen.  

Zelfs van het huis van David loopt nog een lijn in Spanje en Ierland. David komt uit de 

geslachtslijn via Perez. Perez = Breuk; Bres; Onderbreking ( is de tweelingbroer van Zera = 

Zaad; Het Eeuwig Blijvende Woord van God; Verschijnen; Kroon ). Na David is er geen 

Troon van David meer in Jeruzalem geweest. De Heere Jezus Christus is de Uiteindelijke en 

Definitieve Vorst uit het huis van Juda. Hij is de definitieve Zone Davids. 

 

5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal 

verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid 

doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal 

Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. 

jeremia 23 

 

14 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord verwekken zal, dat Ik 

tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. 15 In die dagen, en te dier tijd 

zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid 

doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda verlost worden, en Jeruzalem zeker wonen; en deze 

is, die haar roepen zal: De HEERE, onze GERECHTIGHEID. 17 Want zo zegt de HEERE: 

Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op den troon van het huis Israëls zitte 

jeremia 33 
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De Leeuw uit de Stam van Juda wordt ook ‘de Wortel Davids’ genoemd. 

Dat is een verwijzing naar Jesaja 11 

1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn 

wortelen zal Vrucht voortbrengen. jesaja 11 

 

‘Een scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen’ is beeldspraak voor de Opstanding van 

de Heere Jezus Christus uit de dood. De Tronk werd afgehouwen toen Hij stierf. 

Maar Hij bracht weer een scheut voort toen de Heere Jezus Christus uit de dood opstond.  

In breed verband is dat de Stam (= afgehouwen Tronk ); het (Konings-) Huis van Isaï.  

want David was de zoon van Isaï. Dat is de verwijzing naar de stam van Juda, maar 

uiteindelijk is het de verwijzing naar de Zoon des mensen, de Heere Jezus Christus.  

 

Via de aardse lijn Zal de Troon en Kroon terecht komen bij Degene Die daar recht op heeft. 

Straks, bij Zijn Wederkomst, zal Hij vervullen hetgeen nog niet vervuld is; 

Zijn Troon en Koningschap in Jeruzalem, Juda, heel Israël en uiteindelijk Koning over alle 

volkeren.( en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en 

tot aan het uiterste der aarde. handelingen 1 ). 

 

12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik 

uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal Zijn Koninkrijk 

bevestigen. 13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel Zijns Koninkrijks 

bevestigen tot in eeuwigheid. 14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een 

zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der  

mensenkinderen straffen. 15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als 

Ik die weggenomen heb van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. 

16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw 

aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.17 Naar al deze woorden, en naar dit 

ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. 2 samuël 7 

 

30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 

31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, 

zal Hem den Troon van Zijn vader David geven. 33 En Hij zal over het huis Jakobs 

Koning zijn in der Eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.lukas 1 

 

De Heere Jezus Christus is de Zoon van David maar tevens de Zoon van God. 

Op dit moment zit Hij op de Hemelse Troon, via God de Vader, en regeert Hij een Hemels 

Koninkrijk met daarin wonend een Hemels Volk.  

Straks zal Hij Zijn Koninkrijk der Hemelen uitbreiden naar de aarde. 

 

 

 

: 6  En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden  

      van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven  

      ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. 

 

      En ik zag, en ziet 

      Johannes verwachtte een Leeuw te zien maar zag een Lam 
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een Lam, staande als geslacht 

In het Boek Openbaring wordt 16x gesproken over de Heere Jezus Christus als ‘het Lam’. 

In het Oude Testament werd een Lam gebruikt als offerdier. 

 

in het midden van den Troon = op de Troon 

Staande = Opgestaan; Opstanding       

 

5 Gij zult een volkomen ( ongeschonden ) lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de 

schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. 

6 En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag dezer maand; en de ganse 

gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. 

7 En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den 

bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen. 

 -- 

10 Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot den morgen; maar hetgeen daarvan overblijft 

tot den morgen, zult gij met vuur verbranden. 

 -- 

13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het 

bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, 

wanneer Ik Egypteland slaan zal. 

14 En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem den HEERE tot een feest 

vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. exodus 12 

 

12 Zij zullen daarvan niet overlaten tot den morgen, en zullen daaraan geen been breken; 

naar alle inzetting van het pascha zullen zij dat houden. numeri 9 

 

Pascha = jsp   =  Pesach  =  Voorbijgaan 

Het Pascha was een feest ter herinnering aan de slavernij van het Volk Israel in Egypte. 

De Engel des verderf gaat voorbij aan degene die schuilt achter het Bloed van het Goddelijk 

Lam; degene die schuilt achter deze nu Levende Deur, blijft gespaard van het verderf. 

   

Bij de Pesachmaaltijd werd een lam gegeten. 

Typologisch is eten = gemeenschap hebben met; deelhebben aan hetzelfde leven. 

Het lam is een type van de Heere Jezus; Hij ging als een lam naar de slachtbank. 

Het slachten en het eten van het Paaslam is een type van het lijden en sterven van  

de Heere Jezus. Na het eten van dit lam werd alles wat ervan overbleef, van tafel gehaald. 

Dat wat van het Paaslam overgebleven was, mocht op straffe des doods, niet meer gegeten 

worden maar moest buiten de legerplaats verbrand worden. 

Met het vorige, namelijk met het eerste leven, danwel met het oude leven, de oude schepping,  

zouden wij geen gemeenschap meer hebben. ( niet meer van eten ) 

Al het oude is voorbij, ziet alles is nieuw geworden 

Het opgegeten Paaslam is een type van het einde van het Leven onder het Oude Verbond. 

De dood van de Heere Jezus betekende het einde van het Oude Verbond. 

De botten mochten niet gebroken worden. 

Ook bij de Heere Jezus aan het kruis brak men Zijn Benen niet. 

Na het Paaslam, als alles daarvan weggehaald was, kwam er nóg een maaltijd op tafel; 

namelijk Brood en Wijn, als type van het Leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. 

Brood = Levende Brood, de Heere Jezus Christus, het Woord 

Wijn   = Opstandingsleven, Eeuwig Leven, van de Heere Jezus Christus 
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Dit Nieuwe Leven, het Opstandingsleven ( het Brood en de Wijn ) komt ná het offer van de 

Heere Jezus ( het lam). Voor iedereen is er de kans om deel te nemen aan dit Nieuwe leven.  

Het enige wat daarvoor nodig is, is Geloof. Bij Wedergeboorte is men automatisch een 

nieuw schepsel en neemt men deel aan de Nieuwe Schepping. Zélfs voor Judas, hij mocht 

immers ook samen met de Heere Jezus zijn brood in de kom dopen. 

 

33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen 

niet.johannes 19 

 

22 En als zij aten, nam Jezus brood, en als Hij gezegend had, brak Hij het, en gaf het hun, en 

zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. 23 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, 

gaf hun dien; en zij dronken allen uit denzelven. 24 En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn Bloed, 

het Bloed des Nieuwen Testaments ( het Bloed van de Hogepriester de Heere Jezus Christus ), 

hetwelk voor velen vergoten ( gestort )wordt. markus 14 
 

Brood en Wijn, is wat de Hogepriester Melchizedek ( de Heere Jezus Christus ) voortbrengt, 

en dit samen: Pascha  

 

Brood  =   Lechem  =   mjl   =   40.8.30    =   78 

Wijn    =   Jajin        =     nyy  =  50.10.10  =   70 

Pascha  =  Pesach    =  jsp  =    8.60.80  = 148 

 

18 En Melchizedek, Koning van Salem, bracht voort Brood en Wijn; en hij was een Priester 

des allerhoogsten Gods. genesis 14 

 

Het Lam = de Heere Jezus 

Het Lam staande als geslacht = de Opgestane Heere Jezus Christus 

Het is hetzelfde Lam. 

 

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een 

lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 

scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. jesaja 53 

 

‘Haar’ staat typologisch voor ‘Kracht’.  

Het scheren van dit Lam is het beeld van de kruisiging en dood van de Heere Jezus.  

Want toen de Heere Jezus stierf, werd Hij van Zijn kracht, macht en heerschappij ontdaan. 

 

32 En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting 

geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij 

Zijn mond niet open. handelingen 8 

 

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, 

Dat de zonde der wereld wegneemt! johannes 1 

 

18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 

wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 19 Maar door het dierbaar bloed van 

Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 1 petrus 1 
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‘hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die 

uitgezonden zijn in alle landen’ 

Hoornen zijn een uitbeelding van Macht en Koningschap. 

Hoorn staat voor Koning en Koninkrijk, voor Macht en Heerlijkheid. 

Er is verwantschap tussen het woord Hoorn = nrq = Qeren en ons woord Kroon. 

7 staat voor het Volmaakte, Volkomen Werk dat God doet. 

7 Hoornen is zoals ‘Koning der Koningen’. 

 

17 Daar zal Ik David een Hoorn doen uitspruiten; Ik heb voor Mijn Gezalfde een Lamp 

toegericht. 18 Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden; maar op Hem zal Zijn Kroon 

bloeien psalm 132 

 

68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg 

gebracht Zijn volke; 69 En heeft een Hoorn der Zaligheid ons opgericht, in het huis van 

David, Zijn knecht; lukas 1 

 

Ogen staan voor onzienlijke, geestelijke dingen. 

De betekenis staat erachter; zeven ogen dewelke zijn de zeven geesten Gods, 

die uitgezonden zijn in alle landen; Het Koningschap en Koninkrijk zal gevestigd worden in 

alle landen, over de gehele wereld. Daar is het wachten op; de vervulling van de Belofte dat 

het Zaad van David in Eeuwigheid zal zitten op de Troon in Jeruzalem. Deze lijn loopt via 

Adam en Abraham en David naar de Heere Jezus Christus, Die tevens Zoon van God is. 

 

1 Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het 

Evangelie van God, 2 (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige 

Schriften). 3 Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; 

4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit 

de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere: romeinen 1 

 

 

 

: 7  En Het kwam, en heeft het Boek genomen uit de Rechter hand Desgenen, Die op den  

      Troon zat. 

 

      Het kwam = het Lam dat op de Troon zit, neemt het Boek uit de Rechterhand van Degene Die  

      op de Troon zit…Het is hier zeer duidelijk dat Degene Die op de Troon zit zowel de Vader is  

      als de Zoon. De Vader en de Zoon zijn bij elkaar Eén God. De Zoon is de Uitbeelding ( het  

      Uitgedrukte Beeld ) van de Vader. Bijna exact hetzelfde kun je lezen in Daniël 7. 

         

      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. 

-- 

13 Verder zag ik in de nachtgezichten, 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, en zij 

deden Hem voor Denzelven naderen. 14 En Hem werd gegeven Heerschappij, 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 
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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 

 

Hier in Johannes 5 staat dat de Zoon van God tevens de Mensenzoon is. 

De Zoon is de uiterlijke Verschijning van God. 

Wat Adam niet gelukt is; Heerschappij over de gehele aarde, is de laatste Adam,  

de Heere Jezus Christus wél gelukt. Het wachten is nu op de Openbaring daarvan.  

Hij heeft het Boek, het Draaiboek uit de Rechterhand ( zie vers 1 ) van Zijn Vader 

aangenomen en Hij zal vervullen al hetgeen in Zijn Boek, Zijn Woord, geschreven staat. 

De Heere Jezus Christus heeft de macht overgedragen gekregen van de Vader. 

 

27 En God schiep den Mens  ( de Mens Christus Jezus; ‘zie de Mens’) naar Zijn beeld; naar 

het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw ( Hoofd en Lichaam; Christus en de 

Gemeente ) schiep Hij ze. 28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en 

vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt Heerschappij over de 

vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde 

kruipt! Genesis 1 

 

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

de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar 

het natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede 

Mens is de Heere uit den Hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en 

hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 1 korinthe 15 

 
nb      =   Ben     =  Zoon; Bouwwerk 

ba  = Ab      =  Vader; De Zoon is het Bouwwerk van de Vader   

nba    =   Eben   =  Steen; Samentrekking van Vader en Zoon;  

                                de 2 Stenen Tafelen is het Getuigenis van Vader en Zoon      

 

Het Lam op de Troon is de Leeuw uit Juda, is de Wortel Davids. 

Het Lam spreekt over de nederigheid, volgzaamheid, gehoorzaamheid, dienstbaarheid, 

gewilligheid en geloof  van de Heere Jezus Christus in Zijn 1e komst in het vlees. 

De Leeuw spreekt over de Almacht van de Heere Jezus Christus in Zijn Wederkomst. 

Want de Vader heeft al het oordeel gegeven aan de Zoon. (Joh.5:22) 

De Heere Christus is het Beeld en de Veruiterlijking van de Onzienlijke God. 

Als God Zich laat zien, zien we de Opgestane ( staande ) Heere Jezus Christus. 

En deze twee Beginselen van uitermate Vernedering (als Lam) en van uitermate Verhoging 

(als Leeuw), vinden we bijeen gebracht op Diezelfde Troon in de Hemel. 

Hij is gesteld geworden tot Leeuw uit Juda, door Zijn trouw en gehoorzaamheid als het 

Goddelijk Lam 

 

2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld 

gemaakt heeft; hebreeën 1 

 

7 Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij 

hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de werken Uwer handen;  hebreeën 2 
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       : 8  En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor  

             het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de  

             gebeden der heiligen. 

 

             Het Lam heeft het Boek genomen en zal de zegelen verbreken zodat het Boek, 

             Zijn Raadsbesluit, Zijn Plan met de Schepping, verder ontvouwd kan worden. 

             Alleen het Lam Gods is Waardig om het Boek te openen en de zegelen te verbreken. 

             En de Gemeente, valt in aanbidding en in volle onderwerping voor de Heere 

             Jezus Christus, het Lam Gods gezeten op Zijn Troon.              

                                                                   

‘hebbende elk citeren’                                                          

             citeren = rwnk = Kenowr = Harpen ; als Licht                                       

 

Eén van de attributen en kenmerken van de schaapherder David, later Koning over heel de 

kudde Israëls, was zijn harp. Als de belangrijkste van de Psalmisten verkondigde en bejubelde 

David, met gebruikmaking van zijn harp, de komst van de Heere Jezus, de Zoon van David, 

Die na lijden, kruisiging en dood en in Zijn Opstanding Christus Jezus de Heere zou zijn.  

 

Daardoor zou het leven onder het Oude Verbond der Wet beëindigd worden en het leven onder 

het Nieuwe Verbond der Genade verschijnen. 

Alle Psalmen (= mizmoor = loflied= aanbidding) getuigen over de Heere Jezus Christus en 

verwijzen naar het Leven, het Licht, het Woord en de Blijdschap van het Nieuwe Verbond der 

Genade. Het oude liedje (der Wet) ging over zonden, Wet, veroordeling, duisternis en dood. 

Maar, begeleid door zijn harp, zong en schreef David níeuwe liederen. 

En in het bijzonder heeft de Zoon van David door Zijn Opstanding uit de dood een heel 

Nieuw Lied geschreven. Het Nieuwe Lied over vergeving, Genade, Licht en eeuwig leven. 

In de Bijbel is een nieuw lied altijd de verwijzing naar dit Nieuwe Verbond.       

 

27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de 

Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. 

-- 

44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 

dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de 

Profeten, en Psalmen. lukas 24 

 

9 Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij 

uitspruiten, doe Ik ulieden die horen. 10 Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het 

einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. 

11 Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen, die Kedar bewoont; laat 

hen juichen, die in de rotsstenen wonen, en van den top der bergen af schreeuwen. 

12 Laat ze den HEERE de eer geven, en Zijn lof in de eilanden verkondigen. jesaja 42 

    

             ‘en gouden fiolen zijnde vol reukwerks’ 

             Gouden fiolen  =  bhz  twtjm =   Mechathowth  Zehab  
                   twtjm =    Schalen; Vaten; Flessen; Afgedekte holten  

                                                              Schepping, mens, muziekinstrument; 

                                                              is een hol vat maar zal vol zijn met Woord; Water;  

                                                              Wijn; Olie; Schat 
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Reukwerk zoals wierook. Het reukwerk moest in het Oude Testament het Verzoendeksel 

bedekken. Het is aanbidding die opstijgt. Typologisch is de Gouden Verzoendeksel van de Ark 

des Verbonds de Heere Jezus Christus. De Ark des Verbonds stond in het Heilige der Heiligen; 

dit is een beeld van de Hemel. De gehele Tabernakel is op typologische wijze een uitleg van 

de Gemeentelijke Waarheden. In de Tabernakel was gedurende de Tempeldienst 24 per dag 

muziek ter aanbidding. Wat in leviticus 16 letterlijk werd gedaan wordt hier in dit vers via 

symboliek uitgelegd. Namelijk dat de Heere Jezus Christus aanbeden wordt door de 

Gemeente. De Gemeente wordt geoffreerd aan de Heere Jezus Christus. 

 

12 Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, van voor het aangezicht 

des HEEREN, en zijn handen volreukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten; en 

hij zal het binnen den voorhang dragen. 13 En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen, voor 

het aangezicht des HEEREN, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, hetwelk is 

op de getuigenis, bedekke, en dat hij niet sterve. leviticus 16         

                          

            ‘welke zijn de gebeden der heiligen’ 

            de aanbidding door de Gemeente, door de 24 ouderlingen; heiligen. 

            Zoals de Wierook het Verzoendeksel bedekte, zo is de Gemeente ter Verheerlijking 

            van de Heere Jezus Christus.  

            De Gemeente is het Loon, de Erfenis, de Heerlijkheid die de Heere ontvangen heeft van de  

            Vader na Zijn Volbrachte Dienstwerk. 

            De Gemeente is heilig; bekwaam gemaakt tot dienstwerk aan de Heere.   

 

            Zowel citeren als fiolen zijn eigenlijk vaten. Het zijn holle voorwerpen. 

            Het is de uitbeelding van de Schepping, want dat is een hol vat. ( holle aarde ) 

            Een mens, als schepsel, is typologisch eveneens een aarden vat, of kruik.    

            Hij moet namelijk ergens mee gevuld worden; hij moet ergens toe dienen. 

            Citeren en gouden flessen (fiolen) zijn een uitbeelding van de schepping als zodanig,  

            dan wel van schepselen. Die gevuld zijn met iets dat tot eer is van God.  

            Citeren brengen muziek voort en dat is tot eer van God. De gouden flessen of schalen zijn  

            gevuld met reukwerk en brengen een liefelijke reuk den Heere voort. Citeren en fiolen zijn  

            twee totaal verschillende dingen, maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. 

            Het gaat om holle vaten die iets geestelijks voortbrengen, tot eer van God.  

 

            2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor  

            ons heeft overgegeven ( als Hogepriester ) tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een  

            welriekenden reuk. efeze 5 

          

            Zoals de Vader de Gemeente aan de Zoon gegeven heeft als Loon, zo offreert de Zoon de  

            Gemeente aan de Vader als betaling van Zijn Gelofte.  

            Zowel de Vader als de Zoon zitten op die ene Troon Die aanbeden wordt door de ouderlingen. 

            Een lieflijke welriekende geur is de aanbidding door de Gemeente voor Hem, de Levende God. 

 

           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. johannes 17 
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    :  9  En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te 

           openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en al,  

           en volk, en natie; 

       

           ‘Nieuw Lied’ 

           De ouderlingen, de Gemeente, zongen een Nieuw Lied.  

           Het Nieuwe Lied is het Nieuwe Verbond. 

           Het Nieuwe Verbond dat op grond van de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus 

           tot stand gekomen is. Het Nieuwe Verbond waaraan straks Zijn gehele geopenbaarde  

           Koninkrijk deel aan zal hebben. Hij alleen Hij is waardig het Boek te openen. 

 

           ‘want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed’ 

           Waarom is Hij waardig dit te doen ? Omdat ( want ) Hij geslacht is, gestorven voor de zonden  

           der gehele wereld en Hij velen, de gelovigen, de Gemeente ( ons ) van God ‘gekocht heeft’; 

           gekregen heeft als Loon voor Zijn Werken. Zijn Lichaam, de Gemeente is Zijn Heerlijkheid  

           en Zijn Persoonlijk Bezit, Zijn Loon.                   

           

           ‘Uw Bloed’ 

           Bloed = ‘Leven’ en niet de dood.  

           Bloed reinigt en vervoert zuurstof ( Roeach= Geest ). 

           Door Hoofd en Lichaam stroomt Hetzelfde Bloed; het Bloed van de Hogepriester naar de  

           ordening van Melchizédek, de Heere Jezus Christus. 

           Het Bloed van de Hogepriester brengt ons Zijn Opstandingsleven; eeuwig Leven.    

           Eens gaf Hij Zijn Leven via het kruis en de dood, ten behoeve van de gehele Wereld. 

           Maar nu geeft Hij Zijn Leven aan allen Die in Gemeenschap leven met Hem en Zijn Woord. 

           Want als Hogepriester verricht de Heere geen werk ten behoeve van de Wereld. 

                   

           2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij ( de Vader ) 

           Hem ( de Zoon de Heere Jezus Christus ) gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.  

           --         

           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. 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de  

           wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw  

           Woord bewaard ( de gelovigen= de Gemeente ). johannes 17 

 

           ‘uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie’ 

           Het eerste Loon, de eerste Heerlijkheid Die de Heere Jezus Christus na Zijn Opstanding  

           ontvangen heeft van de Vader, zijn de gelovigen vanaf Zijn Opstanding tot aan Zijn  

           Wederkomst; de Gemeente. 

           De Gemeente is tesamen met de Heere Jezus Christus Eersteling, Eerstgeborene van de Nieuwe  

           Schepping; zalig zij die niet zien en toch geloven. 

           Dit zijn alle gelovigen van elk geslacht, taal, volk en natie. Kortom; gelovigen uit de Heidenen. 

           Want hen hebt Gij het eerst bezocht nadat het Joodse Volk U verwierp.  
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           14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan 

           te nemen door Zijn Naam. ( de Gemeente uit de heidenen ) 15 En hiermede stemmen overeen  

           de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 16 Na dezen (na de volmaking van de  

           Gemeente, ná de Opname der Gemeente ) zal Ik wederkeren ( geopenbaard worden ), en weder  

           opbouwen de tabernakel van David, ( Volk Israël ) die vervallen is ( verstrooid en ongelovig ),  

           en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.  

           handelingen 15 

            

           Straks zullen ook de wedergeboren Joden, de gelovige Israëlieten, door de Vader aan de Zoon  

           gegeven worden als arbeidsloon. En uiteindelijk ook de gelovigen uit de volkeren.      

       

 

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

      koningen heersen op de aarde.        

      

       5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en  

       de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze  

       zonden gewassen heeft in Zijn bloed.( Bloed van de Hogepriester ) 

       6 En Die ( Hogepriester naar de ordening van Melchisedek ) ons gemaakt heeft tot  

       koningen en priesters Gode en ( tevens ) Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en  

       de kracht in alle eeuwigheid. Amen. openbaring 1   

       

       Gij (de Heere Jezus Christus ) hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en  

       priesters; De Heere Jezus Christus offreert de Gemeente ( Zijn Loon ) aan God de Vader. 

       Bij de Eerstgeborene horen de functies, de hoedanigheden, van Priester en Koning. 

       In Christus zijn wij een Gemeente van eerstgeborenen ( Hebr.12:23 ) 

       In Hem zijn wij, als Zijn Lichaam, dus (automatisch) koningen en priesters. 

       In dienst van de Levende God.  

 

      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 

 

      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 

 

 

 

:11 En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de dieren, en de  

      ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; 

        

       De engelen zijn een uitbeelding van de Gemeente. 

       Hemelse wezens. 

       Ook wij hebben ons burgerschap in de Hemelen. 

 

       20 Maar onze wandel is in de Hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

       namelijk den Heere Jezus Christus; filippenzen 3 
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       Johannes zag eerst dat de 4 dieren en de 24 ouderlingen nedervielen en zongen rondom  

       de Troon. Maar toen Johannes nog een keer keek waren er zeer vele engelen rondom 

       de Troon. Het enorme aantal wat hier genoemd wordt, slaat terug op alle gelovigen uit alle  

       geslacht, en taal, en volk, en natie. Het is de Gemeente. 

       Deze uitdrukking wordt vaker gebruikt voor ‘de Gemeente’ 

       Ook in Daniël 7 en Hebreeën 12. In Hebreeën hebben de vertalers er ‘vele duizenden der  

       engelen’ van gemaakt maar in de grondtekst staat ‘tienduizenden der engelen’. 

   

       22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods,  

       tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 

       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  

      

       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. 10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit,  

       duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem;  

       het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. daniël 7       

      

      4 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende 

      Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 15 Om gericht te houden  

      tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die  

      zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze  

      zondaars tegen Hem gesproken hebben. judas 

 

       Hij is: De Aleph  = de Eerste= De Alfa  

                  De Aleph  =  pla  = Duizend      

                        Phala   =   alp  = Wonderlijk is Zijn Naam 

        

       Al deze engelen zijn, tesamen met de 24 ouderlingen, de uitbeelding van de Gemeente.  

       En de Eerste en  Hoogste Engel, Die boven alle engelen staat, is Michaël, de Arche-Angel 

       De Arche-Angel, is de Engel des Heeren, namelijk de Heere Jezus Christus. 

       Hij is als God. 

        

 

 

:12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht,  

      en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. 

 

       Het Lam Gods is Waardig te ontvangen. 

 

       33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn 

       Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! 

       34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? 

       35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? 

       36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid 

       in der eeuwigheid. Amen. 
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       Deze grote menigte; 4 dieren, ouderlingen en duizenden engelen zegt met één mond 

       ( zingt ); de Heere Jezus Christus, het Lam Gods is waardig alle Kracht en Rijkdom en Wijsheid 

       en Sterkte en Eer en Heerlijkheid en Dankzegging te ontvangen.  

       Deze begrippen overlappen elkaar allemaal.  

       Het gaat erom dat er 7 Heerlijkheden staan; Het Volmaakte Werk van God.  

       Bij Zijn slachting hield Hij Zich stom voor Zijn scheerders en deed Zijn Mond niet open.  

       Maar in Zijn opstanding heeft alleen Hij, de Heere Jezus Christus als Woord des Levens, alle  

       Recht van spreken.  

 

       18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel 

       en op aarde. mattheus 28 

 

       9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden,  

       opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou. romeinen 14 

 

 

 

:13 En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, 

      en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de  

      dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. 

            

       3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, 

       noch hetzelve in zien. openbaring 5 

 

       Bij de Openbaring van de Heere Jezus Christus zal alles worden vervuld wat door de Profeten  

       voorzegd is. Als de zegelen eenmaal verbroken zijn, zal de hele Schepping aan Hem  

       onderworpen worden. Heel de Schepping zal Hem loven en prijzen.      

     

       22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en  

       niemand meer. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn  

       mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij  

       zal zweren. 24 Men zal van Mij zeggen: Gewisselijk, in den HEERE zijn gerechtigheden en  

       sterkte; tot Hem zal men komen; maar zij zullen beschaamd worden allen, die tegen Hem  

       ontstoken zijn. jesaja 45 

    

       7 Gij doet hem heersen over de Werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet; 

       psalm 8 

 

       4 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven. 

       5 De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in  

       rechtmatigheid; en de natiën op de aarde die zult Gij leiden. Sela. 

       6 De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven. 

       7 De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen. 

       8 God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen ( ontzag hebben voor ) 

       psalm 67 
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       5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 

       6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 

       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; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen,  

       die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 

       11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 

       filippenzen 2 

 

       Deze dankzeggingen en lofgezangen aan het Lam beginnen eerst bij de Gemeente en 

       worden vervolgens voortgezet in alle schepselen; in de gehele Schepping. 

       Vanuit de Gemeente zal de gezindheid van Christus en tot Christus, verspreid worden over de  

       gehele Schepping. De Gemeente is de Eersteling van de Oogst. 

 

       18 Naar Zijn Wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der Waarheid, opdat wij zouden zijn  

       als eerstelingen Zijner Schepselen. jakobus 1 

        

       Oogsten is het volgroeide gewas van het veld afhalen. 

       Oogsten is het binnenhalen, het maaien van graan. 

       In de Bijbel bestaat ‘de  Oogst’ uit 4 verschillende periodes ( Lev.19,23) ; 

       Deze verschillende stadia staan voor de volgorde van ‘vergaderd worden’  (van gelovigen) 

       door God. 

 

       *Eerstelingen Garf                 =  Opstanding en Hemelvaart  van de Heere Jezus Christus   

       *Eerstelingen van de Oogst   =  het vergaderen van de gelovigen in Christus in onze 

                                                          bedeling = Gemeente 

       *De Oogst                              =  het vergaderen van de gelovigen uit het Volk Israël  

       *De nalezing van de Oogst    =  het vergaderen van de gelovigen uit de Heidenen 

         

       De Oogst begint direct na de Opname der Gemeente. 

       De 2e helft van de 70e Jaarweek van Daniël is er ‘de dag der Wrake onzes Gods’ 

       voor Israël. Als díe Oogst is binnengehaald, begint de nalezing. 

       De nalezing van de Oogst zal 33 jaar duren; dan komt er een oordeel over de Volkeren  

  

       Het eindresultaat is dat alles wat op de aarde en in de Hemel is en onder de  

       aarde is, Zijn Naam groot maakt. Een situatie die pas bereikt wordt op de Jongste Dag.  

       Hierbij moet wel aangetekend worden, dat al wat onder de Aarde is, en dus allen die  

       vanwege hun volharding in ongeloof, daar terecht gekomen zijn, weliswaar ook hun 

       knieën zullen moeten buigen voor het Goddelijk Lam, maar er zelf geen deel meer aan zullen  

       hebben; eens verloren, altijd verloren. ( Zoals eens Wedergeboren, altijd Wedergeboren ). 

       Noodgedwongen zullen zij moeten instemmen met de Almacht en de Heerlijkheid van 

       het Goddelijk Lam. God zal tot Zijn Doel komen;  

       heel de Schepping en alles dat ooit geweest is, zal Hem moeten erkennen. 
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:14 En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder,  

      en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid. 

 

        De 24 ouderlingen vielen neder - dat doen ze altijd; net als zingen - en aanbaden  

        Dengene Die leeft in alle Eeuwigheid.  

        Aanbidden doet de Gemeente en doet dat in alle Eeuwigheid.  

        Als het goed is zijn we daar al mee begonnen. En niet alleen in gebed of in lied. 

        Maar in heel onze levens. 

 

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

        heilige en Gode welbehagelijkeofferande, welke is uw redelijke godsdienst 2 En wordt dezer  

        wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij  

        moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.  

        romeinen 12 

 

                                                                         Amen. 


