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In hoofdstuk 5 ziet Johannes een verzegelde boekrol in de rechterhand van God op de troon. Hij geeft hem aan het Lam
die als  Enige waardig  is  om de boekrol  te  openen en de inhoud daarvan  te  openbaren.  Allen in de hemel,  in de
schepping en in de Kerk/Gemeente loven en aanbidden God. 
 

A. Openbaring 5:1-4. De boekrol met de zeven zegels.

Samenvatting van Openbaring 5. 

Openbaring  5 is  de boodschap van Hemelvaartsdag!  Het  beschrijft  de  troonsbestijging van Jezus Christus  na de
voltooiing van zijn verlossingswerk bij zijn eerste komst.  De troonsbestijging van Jezus Christus is het begin van ‘de
laatste dingen’ of het begin van ‘het einde der tijden’ (5:1 tot 6:17). Hij alleen heeft eens en voor altijd overwonnen (5:5).
Hij alleen kwam te staan in het centrum van Gods troon (5:6). Hij heeft alle macht in hemel en op de aarde (zeven
horens)(5:6)1. Hij ziet en weet alles en handelt overal op de aarde door middel van zijn Geest (zeven ogen)(5:6)2. Hij
alleen ontving het  gezag om Gods eeuwige plan met betrekking tot  de schepping,  de verlossing en het  oordeel  te
openbaren en uit te voeren (5:7). Alle gebeden van de heiligen worden aan Hem gericht (5:8). Met zijn bloed heeft Hij
mensen uit elke stam, taal, volk en natie voor God gekocht (5:9). Hij heeft zijn Koninkrijk gevestigd (5:10). Hij alleen
ontvangt van iedereen in de hemel dezelfde aanbidding en lofprijzing als God (5:11-13)! Het hele universum looft God
en het Lam vanwege hun scheppingswerk en verlossingswerk. 

Hoofdstuk 4 en 5 beschrijven als het ware de Drie-enige God (3) op zijn troon omringd door 4 concentrische cirkels: 
 God. Degene die op de troon zit (God de Vader) 
 het Lam deelt de troon met God de Vader (5:6)
 de zeven Geesten, de Heilige Geest, deelt ook de troon met God de Vader (4:2,5)

 de vier dieren 
 de vierentwintig oudsten 
 het ontelbare aantal engelen en 
 alle schepselen ‘in de hemel’ en ‘op de aarde’ en ‘onder de aarde’ (5:13) omringen de troon. 

Openbaring 6 toont aan dat ‘het breken van de zeven zegels’ niet alleen de inhoud van de boekrol openbaart, maar ook
de inhoud ervan aan de gang zet! 

De boekrol met de zeven zegels.

5:1 En ik zag in de rechterhand van Hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven,
verzegeld met zeven zegels.3 

Johannes zag niet God zelf, maar wel zijn rechterhand. Het visioen spreekt over Gods heerschappij over de wereld door
middel van Jezus Christus. 

De boekrol, aan beiden zijden beschreven, bevat Gods besluiten met betrekking tot de gebeurtenissen in de schepping,
in de geschiedenis en in de Kerk/Gemeente. Die bevat het onnaspeurlijke plan of doel van God dat uitgevoerd wordt in
het  verleden,  het  heden  en  in  de  toekomst  van  de  heilsgeschiedenis.  Deze  grote,  allesbepalende  historische
gebeurtenissen,  die  de  komst  van  Gods  Koninkrijk  in  zijn  laatste  fase  aankondigen,  zijn  apocalyptisch  (groot  en
gewelddadig). Zij openbaren en verwezenlijken Gods eeuwige plan met betrekking tot: 

 de gebeurtenissen in de schepping, 
 de gebeurtenissen in de geschiedenis (gaat onder anderen over de ongelovigen), en 
 de gebeurtenissen in de Kerk (de gelovigen) 

1 Mattheüs 28:18
2 Hebreeën 4:13
3
aoristus tijdonvoltooid tegenwoordig tijd

voltooid tegenwoordige tijd

deelwoord, voltooid tegenwoordige tijddatief: met zegels
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Gedurende de oudtestamentische periode was deze boekrol met Gods decreten nog verzegeld, nog niet geopenbaard,
nog niet uitgevoerd en nog niet begrepen4. 

Het gaat hier over een boekrol en niet een boek. Hij is opgerold en met zeven zegels verzegeld (6:14). Hij is aan beide
zijden beschreven als symbool van de ontzagwekkende en onmetelijke inhoud ervan. Gods decreet (besluiten, plan) met
betrekking tot de heerschappij van de wereld, de geschiedenis en de Kerk is heel rijk en erg gevarieerd. 

De zegels. Als de zeven zegels allemaal op één rij aan het beginpunt van de rol aangebracht waren, zouden zij allemaal
gelijktijdig gebroken moeten worden om de inhoud van de rol te openen en die te lezen. Daarom waren de zegels
waarschijnlijk aan de ene opgerolde kant met zeven zegels verzegeld zodat telkens een van de zeven delen van de
boekrol afgerold kon worden en de inhoud daarvan gelezen kon worden. 

Het woord ‘zegel’ duidt aan dat iets verborgen ligt onder wat verzegeld is. Alleen een gevolmachtigd persoon mag de
zegels breken, de boekrol openen en zijn inhoud lezen en uitvoeren! De gesloten en verzegelde boekrol duidt aan dat
Gods decreet  met betrekking tot de heerschappij van de wereld (de schepping, de geschiedenis en de Kerk) bij de
hemelvaart van Jezus Christus nog niet geopenbaard was en ook nog niet uitgevoerd! Daarom volgen er ook nog meer
Bijbelboeken op de vier Evangeliën in het Nieuwe Testament! 

De inhoud van de boekrol. Deze boekrol (5:1) bevat Gods decreet met betrekking tot Gods heilsgeschiedenis binnen de
menselijke geschiedenis. Anders gezegd: de boekrol bevat de geschiedenis van de Kerk/Gemeente die in een vijandige
wereld leeft. De inhoud van de boekrol wordt in het boek Openbaring geopenbaard en is bedoeld voor Gods dienaren,
dat wil zeggen alle christenen (1:1; 2:20; 6:11; 7:3; 22:4). Ook de achtergrond van de wereldgeschiedenis is voor christenen
belangrijk om te kennen. God die op de troon zit heeft deze achtergrond aan christenen in de boekrol gegeven. “De
verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in
eeuwigheid, om al de woorden van deze wet/boek te doen”5. 

Als het Lam een zegel breekt, dan gebeurt er wat! Door een zegel te breken openbaart Hij niet alleen de inhoud en
betekenis van dat gedeelte van de boekrol, maar zet Hij het ook in werking. Wat er geschreven staat in de boekrol laat
Hij steeds weer gebeuren in onze geschiedenis! Zo lang de boekrol verzegeld blijft, blijft de inhoud onbekend en wordt
die ook niet uitgevoerd! 

5:2. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te
verbreken?6 

De engel was sterk genoeg om in het hele universum gehoord te worden. Wie in het hele universum is waardig om
Gods eeuwige decreet (plan) met betrekking tot alles wat er moet gebeuren te openbaren en uit te voeren?

5:3. Maar (er was) niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem
inzien.7 

De uitdrukking: “in de hemel, op de aarde en onder de aarde”8 is gebaseerd op het oude wereldbeeld. Dus nemen wij dit
over als een uitdrukking voor ‘de hele schepping’. Geen engel, demon of mens, hetzij politieke leider of religieuze
profeet was goed genoeg om de boekrol te kunnen openen. Geen schepsel was waardig of bevoegd om de inhoud van de
boekrol te openbaren en uit te voeren. 

De boodschap van de boekrol.

5:4. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, (te lezen) of in te
zien.9 

Johannes huilde want hij begreep hoe belangrijk het was dat de boekrol geopend werd, dat wil zeggen dat de inhoud
geopenbaard en uitgevoerd werd.  Hij begreep dat als de boekrol niet geopend werd, de wereldgeschiedenis zich niet
kon  ontvouwen en  het  Koninkrijk  van  God in de  eeuwige  toestand niet  gerealiseerd  kon  worden.  Als  de boekrol
verzegeld bleef en niet geopend werd, dan zou er geen bescherming zijn voor Gods volk (de Kerk/Gemeente) in het uur
van bittere beproevingen en vervolgingen. Dan zouden er geen oordelen geveld worden over de slechte wereld die
christenen verdrukken en vervolgen. Dan zou er geen overwinning zijn voor christenen in hun strijd. En dan zou er
geen nieuwe hemel en nieuwe aarde komen! Dan zou er geen hoop meer zijn! 

4 Jesaja 29:11-12; vergelijk Daniël 12:9
5 Deuteronomium 29:29
6 aoristusonvoltooid tegenwoordige tijd

aoristus tijdinfinitief, aoristus tijdlosmaken, breken, bevrijden

7 onvoltooid  verleden
tijdaoristus 
  tijdnoch…nochonvoltooid tegenwoordige tijd
8 Exodus 20:4
9 onvoltooid verleden tijdaoristus passiefaoristus  
  tijdonvoltooid tegenwoordige tijd
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Iedereen die deze wereld beschouwt zonder de God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard, heeft een cyclische 
(cirkel)10 wereldbeschouwing - alles wat was, is nu en komt in de toekomst weer terug. Hij blijft voor eeuwig zonder 
hoop11 en ook zonder vrede12! 

Maar als de zegels van de boekrol gebroken worden, dan wordt Gods soevereine heerschappij in de schepping en in de
geschiedenis gerealiseerd en dan wordt het universum beheerst in het belang van de Kerk/Gemeente13. Dan wordt Gods
heerlijke doel met verlossing en oordeel gerealiseerd.  Dan worden de dingen die in de boekrol geopenbaard worden
een werkelijkheid in de schepping en in de geschiedenis! Dit is de lineaire (rechtuit lijn) wereldbeschouwing: het begint
met de schepping en beweegt doelgericht naar de nieuwe schepping! 

B. Openbaring 5:5-7. De triomf van het Lam.

Het Lam, de leeuw van Juda, de Wortel van David.

5:5. En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw die uit de stam van Juda is, de Wortel van David,
heeft voor eens en voor altijd overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels (te verbreken).14 

Het is niet een engel, maar een oudste (ouderling)(een vertegenwoordiger van de Kerk in de hemel) die de uitleg geeft
(zie 7:13). De uitleg heeft te maken met de heilsgeschiedenis: met Christus en de verlossing van zijn Kerk/Gemeente. De
boekrol bevat Gods besluiten over de schepping inclusief de aarde en de geschiedenis van het hele universum. Hij
omvat ook Gods plan van verlossing en oordeel. 

‘De Leeuw’ is een symbool van koningschap. De Leeuw van de stam van Juda duidt op de komende Messias Koning15.
‘De Wortel van David’ (zie 22:6) verwijst enerzijds naar  de nederige oorsprong van de Messias, naar zijn menselijke
natuur als een afstammeling van koning David16. Anderzijds verwijst het naar de goddelijke natuur van Jezus Christus
als de Schepper en Heer van David. 

Alleen Jezus Christus heeft getriomfeerd! Niemand anders: geen politicus en geen profeet! Bij zijn eerste komst heeft
Jezus  Christus  door  zijn  leven,  zijn  dood  aan  het  kruis  en  zijn  opstanding  uit  de  dood  de  zonde  overwonnen 17.
Tegelijkertijd heeft Hij ook de wereld overwonnen18, de satan19, de demonen20, de geestelijke dood21 en de lichamelijke
dood22. Daarom is alleen Hij waardig om de Middelaar te zijn van Gods plan in de schepping en in de geschiedenis.
Omdat geen politicus of profeet over al deze dingen overwinnaar is, heeft niemand het recht om de zegels te breken en
de boekrol te openen. Omdat Jezus Christus over al deze dingen overwinnaar is, heeft Hij het recht om de zegels te
breken en de boekrol te openen, dat wil zeggen om de inhoud daarvan te openbaren en te verwerkelijken . Christus heeft
het recht en gezag23 om over de schepping en de geschiedenis te heersen in overeenstemming met Gods plan24 en in het
belang van de Kerk/Gemeente. “God heeft Jezus Christus als Hoofd over alle dingen (schepping en geschiedenis) aan
de Kerk/Gemeente gegeven”25. 

Hoofdstuk 6 toont aan dat de Ruiter op het witte paard overwint. De ruiter op het rode paard neemt de vrede van de
aarde weg. De ruiter op het zwarte paard veroorzaakt economische verdrukking. En de ruiter op het grauwe paard dood
mensen met het zwaard (oorlogen), door honger, door wilde dieren of door de pest (epidemieën/pandemieën)26! 

10 Het Hindoeïsme en Boeddhisme hebben een cyclische wereldbeschouwing: de Al-ziel (Brahman) valt zonder rede uiteen in ontelbare zielen   
  (atman), die dan moeizaam door reïncarnatie (karma-samsara) omhoog klimmen totdat zij uiteindelijk als een druppel water in de oceaan van de  
  Al-ziel oplossen; om daarna weer in ontelbare zielen uiteen te vallen. Een cirkel-bestaan dat nooit ophoudt en nergens heen leidt!    
11 Efeze 2:12
12 Jesaja 57:20-21; Jesaja 59
13 Efeze 2:22
14 onvoltooid tegenwoordige tijdgebiedende wijs, onvoltooid tegenwoordige
tijd

aoristus  tijdaoristus
tijd

15 Genesis 49:9-10
16 2 Samuël 7:12 ff.; Psalm 89:28,35,36; Jeremia 23:5; Mattheüs 1:17; Lukas 3:31; Handelingen 2:30
17 Romeinen 6:6-7
18 Johannes 16:33
19 1 Johannes 3:8
20 Kolossenzen 2:15
21 Efeze 2:5
22 1 Korinthe 15:54
23 Mattheüs 28:18
24 Efeze 1:20-23; Filippenzen 2:9-11
25 Efeze 1:20-23
26 Ezechiël 14:21
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5:6. En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam
als geslacht met (hebbende) zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God (de zevenvoudige
Geest), die uitgezonden zijn over heel de aarde. 27 

Johannes verwacht een leeuw te zien, maar hij ziet een lam. Hij had nog niet eerder een lam in zijn visioenen gezien. In
zijn  lijden  en  dood  toont  Jezus  Christus  de  kenmerken  van  zowel  een  leeuw (moed  en  kracht)  als  van  een  lam
(zelfopoffering,  zachtmoedigheid  en  tederheid)28.  Na  zijn  dood  (beschreven  als  het  slachten  van  een  offer),  zijn
opstanding, zijn hemelvaart en zijn troonsbestijging in de hemel, staat het Lam te midden van de troon. Hij staat, omdat
Hij zijn plaats aan de rechterhand van God op de troon nog moet innemen! De tekenen van zijn dood aan het kruis29 zijn
ook hier zichtbaar. Dit betekent dat zijn volbrachte verlossingswerk blijvende betekenis heeft! 

Almachtig. Een hoorn’ symboliseert gezag, macht en heerschappij (17:12)30. ‘De zeven horens’ van het Lam verbeelden
Christus’ volkomen en volmaakte gezag, macht en heerschappij31! 

Alwetend. ‘De zeven ogen’ van het Lam betekenen dat Christus alles ziet en weet. Jezus zegt dat Hij allen kent en weet
wat in de mens is32.

Alomtegenwoordig. ‘De zeven ogen’ van het Lam vertegenwoordigen ook ‘de zeven Geesten’. De zevenvoudige Geest
is een verwijzing naar Jesaja 11:2, waar de Messias de zeven kenmerken van de Geest bezit: de Geest van de HEER, de
Geest van wijsheid, de Geest van inzicht, de Geest van raad, de Geest van sterkte, de Geest van kennis en de Geest van
de vreze des HEEREN. Dit betekent dat Christus toegerust is met de volheid van de Heilige Geest (zie ook 1:4; 3:1)33. 

De zevenvoudige Heilige Geest van God wordt in het Oude Testament ook gesymboliseerd door ‘de zeven lampen’ op
de kandelaar in de tempel34 en in het Nieuwe Testament door ‘de zeven brandende fakkels voor de troon’ (4:5). Ook
door ‘de zeven ogen” van het Lam te midden van de troon (5:6). “De ogen van de HEERE gaan over de gehele aarde,
om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat” 35 Dit betekent dat de Geest van Christus overal op
de aarde actief is en bezig om de hele wereld tot zijn Koninkrijk te maken36! 

De boodschap van de triomf van het Lam.

5:7. En het (Lam) kwam voor eens en voor altijd, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem die op de
troon zat.37 

Het nemen van de boekrol betekent dat Christus het gezag heeft ontvangen om over de schepping en de geschiedenis te
heersen  in  overeenstemming  met  Gods  eeuwige  decreet.  Openbaring  5  beschrijft  symbolisch  de  hemelvaart  en
troonsbestijging van Jezus Christus! Deze gebeurtenis heeft dus al plaatsgevonden! Jezus Christus is nu al de Heer en
de Koning (1:5;  17:14;  19:16).  Het  Koninkrijk van God, waarvan Jezus Christus de Koning is,  komt niet  pas bij  de
wederkomst van Christus, maar is al gekomen; is al aanwezig38! Het breken van de zegels en het openen van de boekrol
vinden niet pas plaats in de eindtijd, maar hebben al plaatsgevonden bij de troonsbestijging. De inhoud van de boekrol
wordt nu al uitgevoerd (hoofdstuk 6)! Christus is nu de Koning die bezig is om al zijn vijanden onder zijn voeten te
leggen39! 

Troonsbestijging. In zijn eerste preek40 en in zijn eerste brief41 leerde de apostel Petrus dat Jezus Christus de troon van
David  en  de  troon  van  het  universum  bestegen  heeft  bij  zijn  opstanding  en  hemelvaart.  Toen  werd  Hij  tot  de

27 deelwoord,
voltooid   
    tegenwoordige tijddeelwoord, voltooid tegenwoordige tijdonvoltooid tegenwoordige 
    tijd


deelwoord, voltooid tegenwoordige tijd
28 Jesaja 53:5-7
29 Johannes 1:29,36; Handelingen 8:32; 1 Petrus 1:19
30 Deuteronomium 33:17; 1 Samuël 2:10; Psalm 75:10
31 Mattheüs 28:18
32 Johannes 2:24-25
33 Romeinen 8:9-10
34 Zacharia 4:2,6,10
35 NBG: 2 Kronieken 16:9
36 Johannes 16:8-10; Johannes 16:13-15. De Heilige Geest verheerlijkt niet zichzelf. Een Geest-vervulde gemeente zet altijd Jezus Christus in het 
    centrum.
37 nemenvoltooid  tegenwoordige  tijd  van  De  voltooid
tegenwoordige tijd  
    van het werkwoord   legt de nadruk op het voortgezette resultaat van de handeling:   nu houdt Hij de boekrol in zijn handen  )

deelwoord, onvoltooid tegenwoordige tijd
38 Mattheüs 12:28; Mattheüs 28:18
39 1 Korinthe 15:25
40 Handelingen 2:30-36 
41 1 Petrus 3:18-22
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rechterhand van God de Vader verhoogd. En de schrijver aan de Hebreeën zegt dat Christus tijdens zijn menszijn lager
dan de engelen gemaakt werd. Bij zijn opstanding, hemelvaart en troonsbestijging werd Hij echter met heerlijkheid en
eer gekroond42. 
 
Het Koninkrijk. ‘Het Koninkrijk’ werd al in het Oude Testament voorspeld43. Deze profetie werd tijdens zijn leven op
aarde vervuld44. Christus ontving het Koninkrijk, dat wil zeggen, het koningschap over de aarde en het universum als
een beloning voor zijn zoenoffer. De kroning van de Messias, zijn inwijding in het ambt als Koning van het universum
(1:5; 17:14; 19:16) is een heel belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis! Door de boekrol aan Christus te geven, heeft
God niet afstand gedaan van de troon. Integendeel, Christus ging (menselijk gesproken) bij God de Vader op de troon
zitten45.  Vanaf dat moment is  de troon “de troon van God en van het Lam” (22:1)! God heeft  het  bestuur van het
universum nooit losgelaten46, maar bestuurt het door het Lam. 

De nieuwe era.  Vanaf de eerste komst van Jezus Christus is er een nieuwe era aangebroken . Op de aarde is de satan
gebonden (20:1-3)47 en in de hemel heersen christenen die al gestorven zijn samen met Christus (20:4-6; 3:21)48. De vorst
van de (zondige, verloren) wereld is buitengeworpen.  De invloed en macht van de satan in deze zondige, verloren
wereld is aan banden gelegd, geketend, ingetoomd, beteugeld, beperkt  (12:7-12; 20:1-3)49. En met de troonsbestijging van
Christus in de hemel is zijn heerschappij samen met de christenen, die al bij Hem zijn, een werkelijkheid geworden50! 

Bij de eerste komst van Christus heeft Hij:
 “de sterke man” gebonden om zijn huis leeg te roven51 
 “de satan als een bliksem uit de hemel zien vallen” waarop christenen macht krijgen om op demonen te trappen52 
 “de vorst van de wereld” buitengeworpen. Van nu af aan trekt Christus vele mensen uit alle landen naar zichzelf

toe.53 
 “de overheden en machten ontwapend” (dat zijn, de politieke, militaire, economische, valse religieuze machten en

andere ongrijpbare machten) en over hen getriomfeerd54 zodat Hij  mensen “uit de macht van de duisternis kan
trekken en hen kan overplaatsen naar zijn Koninkrijk”55. 

 na zijn troonsbestijging (12:5) de overwinning over de Satan en zijn demonen in de hemelse gewesten behaald (12:7-

12) en de satan op de kantlijn (“op de oever van de zee” van volkeren) geplaatst (12:18)56.  

Het doel van de eerste komst van Jezus Christus was “om de werken van de duivel te verbreken” 57. Hij kwam om de
duivel, die macht over de dood had, teniet te doen58. Hij maakte het mogelijk voor christenen om weerstand te bieden
aan de duivel zodat hij van hen wegvlucht59! Na zijn hemelvaart (12:5) werd “de grote draak, namelijk de oude slang, die
duivel en satan genoemd wordt, uit de hemelse gewesten gesmeten en met een smak op de aarde neergeworpen”  
(12:7-9)60. Hij kan nooit meer in Gods tegenwoordigheid komen om mensen als Job61 aan te klagen. 

42 Hebreeën 2:9; zie Jesaja 52:13-15; Efeze 4:9-10; Filippenzen 2:9-11
43 Psalm 2; Psalm 110; Daniël 7:9-14
44 Mattheüs 12:28-30; 28:18; Efeze 1:20-23; Filippenzen 2:5-11; Hebreeën 2:7-9
45 Psalm 110:1; 1 Korinthe 15:25
46 Psalm 9:7; 145:13; 146:10
47 Mattheüs 12:28-29; Johannes 12:31-32; 1 Johannes 3:8
48 zie Filippenzen 1:23
49 vgl. Genesis 3:15.   
50 Efeze 1:20-23; Efeze 2:6
51 Mattheüs 12:29
52 Lukas 10:18-20
53 Johannes 12:31-32
54 Kolossenzen 2:15
55 Kolossenzen 1:13
56 Openbaring 12:18. HSV vertaald ‘ik” (Johannes). Maar de beste Griekse tekst zegt, “Hij (de satan, de draak, de slang) stond op het zand bij de
zee.” 
    De satan staat op de zijlijn en ziet in hoofdstuk 13 “een beest (de antichrist, de eerste bondgenoot van de satan) uit de zee (van volkeren) 
    opkomen”. 
57 1 Johannes 3:8
58 Hebreeën 2:14
59 Jakobus 4:7; 1 Petrus 5:8-9
60 Drie maal aoristus tijd: “eens en voor altijd uitsmijten” (12:9). En  “Van een hogere plaats
    gevallen en nu blijft de satan daar neergesmakt op de aarde liggen” (voltooid tegenwoordige tijd) (9:1)De voltooid tegenwoordige tijd benadrukt 
    een handeling in het verleden waarvan het resultaat in het heden als een werkelijkheid doorgaat.
61 Job 1:1-12
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Kortom, de satan werd “gebonden62 opdat hij de volken niet meer zou misleiden.” De satan kan de verkondiging van het
evangelie  aan  alle  volken niet  meer  verijdelen (20:2-3)!  Vanaf  zijn  eerste  komst  zit  Jezus  Christus  op Gods troon
(hoofdstuk 5) en “is alle macht in hemel en op aarde aan Hem gegeven”63. 

Zo kan het evangelie aan alle schepselen gepredikt worden64, ook in de zogenaamde ‘gesloten landen’.
Zo wordt het maken van discipelen van al de volken door Hem mogelijk gemaakt65!
Zo kan al de heiligen toegerust worden tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus66.
Zo, door de troonsbestijging van Jezus Christus, komen er steeds meer nieuwe gelovigen, nieuwe discipelen en nieuwe
arbeiders! 

C. Openbaring 5:8-14. Aanbidding in de hemel en op de aarde.

De aanbidding door de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen.

5:8. En toen het (Lam) de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het
Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.67 

Toen het Lam de boekrol aannam, accepteerde Hij het ambt als Koning van het universum. 

Elk van de ouderlingen had een citer, een muziekinstrument om God mee te eren en te prijzen met vreugdekreten,
muziek  en  zang (14:2;  15:2;  18:22).  Opnieuw wordt  een symbool  in  het  boek Openbaring  uitgelegd:  de schalen  vol
reukwerk zijn de gebeden van de heiligen, de christenen die door het bloed van het Lam gekocht zijn. Hun gebeden
stijgen als wierook voor God omhoog68. De inhoud van hun gebeden is aanbidding, lof en dank in de volste zin van het
woord. De bediening van de oudsten in de hemel is om de gebeden van de heiligen op de aarde symbolisch aan God
aan te  bieden.  Dit  betekent  dat  God echt  alle  gebeden  hoort  en  ook  beantwoordt  (8:3-5)69.  Dit  beeld  laat  ook  de
representatieve  aard van  de  vierentwintig  oudsten  zien.  Zij  zijn  niet  te  identificeren  met  de  heiligen  (gestorven
christenen), maar zijn de vertegenwoordigers in de hemel van de heiligen op de aarde.70 

Onmiddellijk is er  een uitbarsting van triomf en uitgelaten vreugde, weergegeven in de volgende drie lofprijzingen
(doxologieën). 

Eerste lofprijzing: van de 12 ouderlingen (5:9-10). 

5:9. En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol voor eens en voor altijd te nemen en zijn
zegels voor eens en voor altijd te openen want U bent voor eens en voor altijd geslacht en hebt ons voor eens en voor
altijd voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.71 

De oudsten72 zingen een nieuw lied over dit volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus. Dit lied werd nooit eerder
gehoord. Het werd na de troonsbestijging van Christus gezongen! Het is nieuw omdat nooit eerder zo’n grote verlossing
heeft plaatsgevonden. Nooit eerder had het Lam zoveel eer ontvangen. Het is een verlossingslied. Het woord ‘nieuw’
wordt geassocieerd met “de vernieuwing van alle mensen” in de wedergeboorte73 en met de nieuwe dingen in het boek

62 “Eenmaal  voor  goed gebonden”  (aoristus  tijd)(Mattheüs  12:29).  En   “Eenmaal  voor  goed  gebonden”  (aoristus  tijd)
(Openbaring 
   20:2). In beide plaatsen betekent ‘gebonden’: aan banden gelegd, geketend, ingetoomd, beteugeld, beperkt! 
63 Johannes 13:3; Mattheüs 28:18
64 Markus 16:15
65 Mattheüs 28:18-20
66 Efeze 4:12
67 aoristus
tijdaoristus 
    tijdharpschaal 


gevuld metdeelwoord, onvoltooid tegenwoordige tijdwierook

gebed
68 Psalm 141:2
69 Johannes 16:24
70 De 24 oudsten in de hemel zijn niet middelaars van christenen op de aarde. De zogenaamde ‘heiligen’ (inclusief Maria), overleden gelovigen die 
    door de paus ‘heilig verklaard zijn’, zijn geen middelaars tussen God en mensen! Alleen Jezus Christus is de Middelaar (1 Johannes 2:1-2). De 
    heiligen in de hemel bidden ook niet ten behoeve van de christenen/de heiligen op de aarde, omdat alleen Jezus Christus en zijn Geest dat doen 
    (Romeinen 8:26-27,34). De (onvolledige) gebeden van de christenen op de aarde worden met de (volmaakte) gebeden van Jezus Christus in de 
    hemel gemengd op grond van zijn volbrachte verlossingswerk voor hen (8:3). Daarom leert Jezus gelovigen ook om “in zijn Naam” te bidden.  
71 onvoltooide  tegenwoordige
tijdliedaoristus tijd

aoristus  tijdaoristus
passief

aoristus
tijd
72 Ouderlingen
73 2 Korinthe 5:17
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Openbaring: “een nieuwe naam” (2:17; 3:12), “het Nieuwe Jeruzalem” (3:12; 21:2) en “de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde” (21:1). Omdat God in en door Jezus Christus “alle dingen nieuw maakt” (21:5) is dit lied echt nieuw!

God heeft  niet  alleen  een  decreet  uitgevaardigd.  Hij  heeft  zijn  eeuwige  decreet  onlosmakelijk  verbonden met  het
volbrachte verlossingswerk van het Lam, Jezus Christus - zijn dood en zijn opstanding! Het aannemen van de boekrol
betekent  dat  het  Lam de boekrol  opent,  leest,  openbaart  en uitvoert!  Als gevolg van de zondeval  verdient  de hele
schepping en de menselijke geschiedenis in chaos en degeneratie  te vervallen. Maar op grond van het  volbrachte
verlossingswerk van de Messias, Jezus Christus, vindt de heilsgeschiedenis plaats74.

Het breken van de zegels bepaalt het voortbestaan van de schepping, de ontwikkeling van het menselijke geslacht en de
zinvolle voortgang van de geschiedenis tot op het punt dat de wereldgeschiedenis eindigt en overgaat in de eeuwigheid .
Daarom blijft het Lam de zichtbare tekenen van zijn kruisdood dragen (5:6,9)! Daarom wordt Hij door iedereen in de
hemel geprezen! 

Jezus Christus werd voor eens en voor altijd bij zijn eerste komst als een zoenoffer aan het kruis geslacht en heeft door
zijn  bloed  mensen  voor  God gekocht.  Zijn  verlossingswerk  is  absoluut  uniek.  Niemand in de  schepping  of  in  de
geschiedenis heeft dit gepresteerd of kan dit nadoen! Het woord ‘gekocht’ is een figuurlijke woordspeling en betekent
‘als eigendom verkregen, verworven’. 
Gelovigen zijn het bezit van Jezus Christus, omdat Hij hen figuurlijk gesproken met zijn bloed ‘gekocht’ heeft 75. De
nadruk ligt op de onbeschrijfelijk hoge prijs die Hij betaald heeft zodat mensen weer Gods kinderen kunnen worden.
Zijn dood was voldoende om alle  mensen te behouden.  Maar niet  alle mensen worden  behouden,  omdat  niet  alle
mensen geloven of gehoorzamen76. Hij behoudt mensen uit elke stam, taal, volk en natie in de hele wereld, maar niet
alle mensen uit elke stam, taal, volk en natie worden behouden. De Bijbel leert  niet de universele verzoening van
zonden en ook niet de universele verlossing van alle mensen77. Maar wel verzoening van alle mensen die gedurende de
oudtestamentische periode in ‘de Komende Messias’ geloofden en van alle mensen die in de nieuwtestamentische
periode in ‘de Gekomen Jezus Christus’ geloven. Johannes 3:16 zegt, “opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft”. Een grote menigte die niemand kon tellen hebben uiteindelijk het eeuwige leven (7:9),
maar er gaan ook mensen verloren. Er is geen grond voor de uitsluiting van het volk van Israël, alsof zij in de toekomst
op een andere  wijze behouden zullen worden.  Het woord ‘naties’  in het  Oude Testament  verwijst  doorgaans naar
‘heidense naties die Gods volk onderdrukten’. In het Nieuwe Testament betekent het woord ‘naties’ alle naties inclusief
de Joodse78. De gekochte mensen komen uit alle naties volgens hun menselijke indelingen: 

 ‘Stam’ heeft te maken met herkomst, familie relaties en bloedverwantschap. 
 ‘Taal’ heeft te maken met denkwijze, wereldbeeld, spreekwijze en eenheid van de menselijke geest. 
 ‘Volk’ heeft te maken met de politieke eenheid. 
 ‘Natie’ heeft te maken met cultuur, levenswijze en waarden. 

Het verlossingswerk van Jezus Christus is wereldomvattend en raakt iedere groepering. Deze onderscheidingen tussen
mensen blijven voortbestaan tot de eindtijd. Christus vergadert zijn Kerk/Gemeente uit elk van deze groeperingen (7:9;

11:9; 13:7; 14:6)79.

5:10. En U hebt  voor eens en voor altijd hen80 voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en zij81 zullen als
koningen regeren over de aarde.82 

Door  zijn  volbrachte  verlossingswerk  heeft  Christus  alle  gekochte  mensen  tot  ‘koningen  en  priesters’  voor  God
gemaakt. Het Koninkrijk vestigde Hij bij zijn eerste komst83, door prediking van het evangelie84, door demonen uit te
drijven85 en door zijn dood en opstanding (1:5-6;  5:10).  Mensen gaan het  Koninkrijk binnen op het  moment  dat  zij
wedergeboren worden. Jezus zei, “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien”
… “niet binnengaan”86. Het Koninkrijk is een tegenwoordige werkelijkheid op de aarde, omdat een mens alleen iets
binnen  kan  gaan  dat  al  bestaat!  Het  Koninkrijk  verwijst  niet  naar  ‘een  zogenaamd  duizendjarig  vrederijk’  in  de
toekomst. Christenen zijn nu al een deel van het Koninkrijk! Jezus zei: “Het Koninkrijk/koningschap is binnen in u”87.  

74 Genesis 3:15; Genesis 12:3; Psalm 22; Jesaja 52:13-53:1-12; Kolossenzen 1:16-18
75 1 Korinthe 6:20; 1 Korinthe 7:23
76 Hebreeën 4:2,6
77 Ongelovigen en ongehoorzamen worden niet verzoend en ook niet verlost. 
78 Johannes 10:16; Romeinen 10:12; Kolossenzen 3:11
79 zie Mattheüs 28:19
80 Grieks en NBV
81 Grieks en NBV
82 aoristus  tijdtoekomende
tijd

83 Markus 1:15
84 Mattheüs 4:23; Mattheüs 13:11; zie alle gelijkenissen
85 Mattheüs 12:28-29
86 Johannes 3:3-8; Kolossenzen 1:13
87 Lukas 17:21
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Het Koninkrijk is het koningschap of de soevereine heerschappij van God over allen en alles en voor eeuwig. 88 Het
koningschap wordt in het bijzonder uitgevoerd in de harten en levens van christenen.89 Het koningschap is gebaseerd
op het volbrachte verlossingswerk van Christus en wordt toegepast door de Heilige Geest90. Het Koningschap van God
uit zich: 

 in de voortgaande verlossing van gelovigen van het begin (hun uitverkiezing)91 tot het einde (hun opstanding uit de
doden)92.

 in het verzamelen van alle gelovigen in één wereldwijde Kerk/Gemeente93

 in hun invloed door goede werken in de wereld 94 
 in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde95. 

   
Alle christenen hebben priesterlijke, profetische en koninklijke taken96. Door hun goede werken en gebeden hebben
christenen nu al invloed op wat er op de aarde gebeurt (8:3-5)! Maar hun heerschappij als koningen zal pas in de hemel
(20:6) en op de nieuwe aarde (22:5) gerealiseerd worden.
Tweede lofprijzing: van vele engelen (5:11-12).

5:11. En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun
aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen (ontelbaar duizenden) en duizenden duizendtallen.97 

Johannes  ziet  en  hoort  dingen in  zijn  visioenen.  De oudsten  zingen over  de verlossing van  de gelovigen.  Daarna
beantwoord de engelen hun lied omdat zij kennis in de geheimenissen van verlossing via de oudsten ontvangen 98. Het
aantal engelen is zeer groot en dit apocalyptische getal drukt ‘ontelbaar’ uit. Hun aantal blijft zeer groot ondanks het feit
dat  er  engelen  samen  met  de  satan  gevallen  zijn  (12:7-9).  De  positie  van  Gods  engelen  in  de  hemel  is  in  een
concentrische cirkel rondom Gods troon en de vierentwintig oudsten. 

5:12. En zij zeiden met luide stem: Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom,
wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.99 

Deze zeven uitmuntende eigenschappen staan voor alle deugden in de hemel en op de aarde (5:12; 7:12). God heeft alles
in het universum toevertrouwd aan Jezus Christus. Hij is bekleed met de hoogste gaven om Gods eeuwige decreet uit te
voeren. 

Zijn kracht wordt geopenbaard door zijn overwinning op de zonde, de zondige wereld, de dood, en de satan100. 

Zijn rijkdom komt aan het licht in alles wat Hij opgegeven heeft om christenen rijk te maken101. Het blijkt ook uit de
grote verscheidenheid in de schepping. En dit komt ook tot uiting in zijn volbrachte verlossingswerk102. 

Zijn wijsheid wordt gezien in zijn verlossingsplan. Geen schepsel zou zoiets ooit kunnen bedenken 103. Gods wijsheid
wendt altijd de beste middelen aan om het hoogste doel te bereiken. 

Zijn wijsheid blijkt ook uit het feit dat Hij schijnbare tegenstrijdigheden met elkaar kan verzoenen104. 
Bijvoorbeeld: 

 de Heer is in staat om slechte mensen te gebruiken om zijn goede doelen te bereiken105. Hij gebruikt wat in de
wereld als dwaas geldt om de wijze mensen te beschamen. 

 Hij gebruikt zwakke mensen om de sterken in de wereld te beschamen106. 

88 Psalm 24:1; Psalm 145:13; Psalm 146;10
89 Lukas 17:21
90 Johannes 3:3-8
91 2 Thessalonicenzen 2:13-14; Romeinen 8:29-30; Markus 10:25-26
92 1 Korinthe 15:26
93 Mattheüs 15:18-19
94 Romeinen 14:17
95 2 Petrus 3:13
96 1 Petrus 2:4-10
97 


onvoltooid verleden tijd
98 1 Petrus 1:12; Efeziërs 3:10
99 

deelwoord  voltooid  tegenwoordige
tijd

rijkdom
100 Filippenzen 3:10,21
101 2 Korinthe 8:9
102 Efeze 1
103 1 Korinthe 1:22-24
104 Efeze 3:10
105 Spreuken 16:4; Romeinen 9:17
106 1 Korinthe 1:23-27
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 Gods wijsheid is: Dat juist de dood van Jezus Christus leidde tot de overwinning van Christus en de redding van
mensen107. 

 God heeft  Christus tot  zonde gemaakt  zodat gelovigen gerechtvaardigd konden worden in Hem108.  Hij  bevrijdt
gelovigen van de vloek van de wet door in hun plaats een vloek te worden, zodat de zegen van Abraham aan de
gelovigen gegeven kan worden109.

Zijn  sterkte wordt geopenbaard doordat  Hij Gods verlossingsplan volmaakt uitvoert  en zodoende de satan van zijn
wapenrusting, zijn buit110, zijn arrogantie en zijn valse aanspraken111 berooft. 

Zijn  eer wordt gehandhaafd doordat christenen op de aarde en engelen in de hemel zich aan zijn verlossing en zijn
oordeel onderwerpen112. De HEERE geeft zijn eer aan geen ander113.

Zijn heerlijkheid wordt onthuld wanneer al zijn goddelijke eigenschappen erkend en beleden worden. Bijvoorbeeld zijn
heerlijkheid wordt geopenbaard in de waarheid die Hij verkondigt en de genade die Hij schenkt114. 

Dankzegging is nog het enige dat wij (die niets bezitten) aan Hem (die alles bezit) kunnen geven115!
  
De engelen roepen deze dingen niet als zegeningen af op Jezus alsof Hij die zegeningen nog moet ontvangen, maar
erkennen en belijden Jezus Christus als degene die al deze dingen bezit! 
In Openbaring 4:11 wordt God geprezen voor wie Hij is. En in Openbaring 5:12-13 wordt God geprezen voor wat Hij
doet! Zowel God de Vader als Jezus Christus worden geprezen voor wie ze zijn en voor wat ze doen. Een andere manier
om Gods eenheid uit te drukken is: dat Jezus Christus het zichtbare beeld van de onzichtbare God is116!

Derde lofprijzing: van alle schepselen (5:13-14).

5:13. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee (is), en alles wat daarin (is), hoorde ik
zeggen: Aan Hem die voor eeuwig op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de
kracht in alle eeuwigheid.117 

Het bepaalde lidwoord ‘de’ wordt bij deze kenmerken gebruikt en toont aan dat deze kenmerken alles te boven gaan.
Niemand en niets kunnen deze overtreffen of weerstaan! 

Het lied van de vertegenwoordigers van de Kerk en de engelen in de hemel wordt beantwoord met het lied van alle
schepselen in de lucht, op de aarde en in de zee. Zij prijzen God uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn118. En zij
prijzen het Lam, het zichtbare Beeld van de onzichtbare God. 

De boodschap van Openbaring 4:1-11 is: “God zit op de troon in het universum”. 
De boodschap van Openbaring 5:1-14 is: “God heerst over alles en allen door Jezus Christus”. 

Jezus Christus is de Middelaar van de schepping119, van de verlossing120, de Middelaar die over alles en allen heerst
(5:13) en de Middelaar van het oordeel121!  

5:14. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden (Hem die leeft in
alle eeuwigheid).122 

‘De vier dieren’ kunnen worden beschouwd als vertegenwoordigers van de schepselen in de hemel en op de aarde, net
zoals  de  vierentwintig  oudsten  al  Gods  vrijgekochte  mensen  op  de  aarde vertegenwoordigen.  Beide  groepen
verheerlijken God door Hem te prijzen als Schepper (4:11) en als Verlosser (5:9).

107 1 Korinthe 2:7-9
108 1 Korinthe 5:21
109 Galaten 2:13-14
110 Lukas 11:22
111 Lukas 4:5-6
112 Filippenzen 2:9-11
113 Jesaja 48:11
114 Johannes 1:14,17
115 zie Jesaja 42:8
116 Kolossenzen 1:15; Johannes 14:9
117 


aoristus
tijd

118 Romeinen 11:36; 1 Korinthe 8:6
119 Johannes 1:3
120 1 Timotheüs 2:5-6
121 “God de Vader heeft het oordeel aan God de Zoon gegeven (Johannes 5:22; vgl. Mattheüs 5:31-33; 2 Korinthe 5:10).”
122 onvoltooid verleden tijd

aoristus tijd Het gedeelte in parenthese komt niet voor in de oudste handschriften. 
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