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In hoofdstuk 7 ziet Johannes een visioen van een engel met het zegel van God die de dienaren van God in de strijdende
Kerk op de aarde op hun voorhoofden verzegelde. En hij ziet een visioen van de heerlijkheid van de ontelbaar grote
menigte uit alle volken in de triomferende Kerk in de hemel. 

‘De strijdende Kerk’ is de Kerk, betrokken in de geestelijke strijd op aarde, vanaf de eerste komst van Christus tot zijn
wederkomst. ‘De triomferende Kerk’ is de Kerk die vóór de wederkomst van Christus samen met Christus heerst (3:21;

20:4) en ná de wederkomst met Hem op de nieuwe aarde neerdaalt (21:1-2). Vanaf de eerste komst van Christus worden
de gelovigen in de strijdende Kerk voorzien van een zegel, zodat niemand aan hen schade kan toebrengen. De strijdende
Kerk is dus beschermd en mag al weten hoe zij bij de wederkomst van Christus zal triomferen! 

A. Openbaring 7:1-8. De bescherming van de strijdende Kerk.

Vóór ‘de zeven bazuinen geblazen worden (8:2) en vóór ‘de vier winden toeslaan (7:1), krijgt de apostel Johannes een
visioen te zien over de bescherming van de strijdende Kerk te midden van Gods oordelen die plaatsvinden. 

De engelen.

7:1 Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen,
opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. 1

Het woord ‘hierna’ (Grieks: meta tauta). Deze twee woorden in het oorspronkelijke Grieks worden gebruikt om een
nieuw visioen te introduceren (4:1; 7:1; 18:1; 19:1). Johannes was nog steeds in geestvervoering (zie 4:1-2 en 7:1). En terwijl
Openbaring 4 tot en met 6 een duidelijke eenheid vormen, is het verband met Openbaring 7 minder. Hoewel dit een
ander visioen is, is er geen onderbreking in de toestand van Johannes of in het visioen als geheel. Dus, de waarheid die
God in hoofdstuk 7 openbaart houdt wel zeker verband met hoofdstuk 6, dat daaraan voorafgaat, en met hoofdstuk 8,
dat daarop volgt. 

Engelen zijn dienaren van God. Enerzijds dienen zij mensen die de zaligheid zullen beërven2 en anderzijds voeren zij
Gods oordelen uit (7:1; zie 14:18; 16:5; 20:1-3). Het beeld hier is van vier goede engelen die de vier winden van de aarde
tegenhouden,  totdat  de dienaren  van God allemaal  voorzien zijn van een zegel.  God heeft  die vier  engelen macht
gegeven om door middel van de vier winden schade toe te brengen aan het land en de zee ( 7:2). De vier goede engelen
moeten niet vereenzelvigd worden met de vier slechte engelen die bij de Rivier de Eufraat vastgebonden zijn (9:14). Dat
de vier goede engelen in de vier windrichtingen staan3 symboliseert dat Gods engelen overal op de aarde tegenwoordig
en actief zijn! 

De vier winden zijn instrumenten van Gods toorn en oordeel, een beeld van vernietiging4. Zij bewegen over de hele
aarde en slaan toe wanneer God dat bepaalt! Zij symboliseren Gods verschrikkelijke oordelen die de aarde en zijn
bewoners bedreigen. De vier winden worden niet weer in het boek Openbaring genoemd en zijn dus waarschijnlijk een
samenvatting van al  Gods vernietigende oordelen die plaatsvinden onder ‘de zeven  zegels’  (hoofdstuk  6),  ‘de zeven
bazuinen’ (hoofdstuk 8 en 9) en’ de zeven schalen’ (hoofdstuk 15 en 16). Het feit dat deze engelen de vier winden tegenhouden,
symboliseert  dat  ook  de  vernietigende  oordelen  van  God  onder  zijn  soevereine  beheer  staan! Gods  engelen  die
vernietiging  brengen,  kunnen  niets  doen  tenzij  God  hen  gezag  en  macht  ‘geeft’  om schade  te  veroorzaken  (7:2).
Vergelijk dit met Gods vier ergste oordelen: zwaard, honger, wilde dieren en de pest5. 

1 voltooid
tegenwoordige 
  tijdhoekonvoltooid  tegenwoordige
tijd
aanvoegende  wijs,  onvoltooid  tegenwoordige
tijd

2 Hebreeën 1:14
3 Jeremia 49:35-36; Mattheüs 24:31
4 Job 1:19; Psalm 83:16; Jesaja 41:16; Jeremia 4:11-12; Jeremia 49:35-36
5 Ezechiël 14:21
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Het verzegelen.

7:2a En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God.6 

Deze engel is niet Christus, maar staat in dienst van Christus, omdat hij het heeft over ‘onze God’ (7:3). Hij komt van
het oosten, de richting waar vandaan het zonlicht met zijn warmte komt. Hij bepaalt niet wie er verzegeld worden, maar
voert het verzegelen wel uit. Alleen de Heere kent wie van Hem zijn7 en dus alleen Hij bepaalt wie er verzegeld worden
(wie voorzien wordt van een zegel)! 

Verzegelen symboliseert: 
 Eigendom  . De christen behoort aan God. Het zegel is de Heilige Geest en betekent dat de christen wedergeboren is,

met de Geest gedoopt is8. 
 Echtheid  .  Wat  de  christen  is  en  bezit  (de  gerechtigheid  van  Christus)  is  echt  en  gewaarborgd 9.  God  schenkt

bijvoorbeeld aan de christen de doop met water als een zichtbaar teken en zegel van de onzichtbare doop met de
Heilige Geest10.

 Bescherming  .  De christen wordt beschermd tegen het  kwaad van vijanden11.  Hij  is  vooral  beschermd tegen de
eeuwige verdoemenis12. 

7:2b En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te
brengen: 
7:3 en zei: ‘Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze
God aan hun voorhoofd verzegeld hebben’.13 

Verzegelen tijdens de oudtestamentische periode.
In Ezechiël 9:1-11 gaf God aan de profeet Ezechiël een visioen over verzegelen. God ging de verschrikkelijke zonden
van  Israël  en  Juda  straffen.  Echter,  eerst  zond  God  een  man  met  een  schrijverskoker  aan  zijn  middel  om  ‘een
merkteken’  op  de  voorhoofden  van  mensen  te  plaatsen,  die  zuchtten  en  kermden  over  al  de  gruweldaden  die  in
Jeruzalem gedaan werden. 

‘Het merkteken’ (Hebreeuws: Tav) (ת) heeft in Oud Hebreeuws de vorm van een ‘kruis’ (X of +)! 

Daarna zond God andere mannen om iedereen te doden die geen merkteken op zijn voorhoofd had. De mensen met het
merkteken op hun voorhoofd vertegenwoordigden  het geestelijke overblijfsel van Israël,  de uitverkoren gelovigen in
Israël14 die bewaard werden voor het oordeel.

Verzegelen tijdens de nieuwtestamentische periode.
De eerste vier bazuinen gaan over oordelen die het land (de aarde), de zee, de waterbronnen en de hemelse lichamen
indirect treffen (8:6-12). In Openbaring 8:7 wordt een derde deel van alle bomen en al het groene gras op de aarde met
hagel en met vuur vermengd met bloed, vernietigd.  De dienaren van God worden verzegeld vóór het blazen van de
zeven bazuinen die Gods oordelen aankondigen! God begint niet met het uitvoeren van zijn oordelen totdat Hij zijn
eigen volk, zijn uitverkoren gelovigen, zijn dienaren, verzegeld heeft! 

Efeze 1:13 is een geweldige troost en bemoediging voor alle christenen. “In Jezus Christus bent ook u, nadat u het
Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid (redding), gehoord hebt, in Hem bent u ook, toen u
tot geloof kwam (dus helemaal aan het begin van je christenleven), verzegeld met de Heilige Geest van de belofte!”15 En
1 Korinthe 12:13 zegt, “Ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam (de Kerk) gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn,
hetzij Grieken (niet-Joden), hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.”

6
onvoltooid  tegenwoordige  tijdopgaande,

rijzende
zondeelwoord,  onvoltooid  tegenwoordige  tijdzegeldeelwoord,
onvoltooid   
  tegenwoordige tijd
7 2 Timotheüs 2:19
8 Efeze 1:13; Romeinen 8:16; 2 Korinthe 1:22; 2 Timotheüs 2:19
9 zie Esther 3:12,14
10 zie Romeinen 4:11; Handelingen 10:44-48
11 Mattheüs 27:66; Openbaring 7:3
12 2 Timotheüs 2:19; Johannes 13:18; Johannes 10:28-29; Johannes 17:12; Johannes 18:9; Romeinen 5:9-10
13 aoristus  tijd)  datiefaoristus
tijd
gebiedende  wijs,  aoristus
tijd
aanvoegende  wijs,  aoristus
tijdvoorhoofd

14 Jesaja 1:8-9; 4:2; 6:13; 10:20-22; 28:5; 37:4,31-32; 46:3; Joël 2:32; Romeinen 9:6,29
15 zie Johannes 1:11-13
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In Openbaring 7:2-3 gaf God aan de apostel Johannes een visioen waarin de gelovigen werden verzegeld. 
God gaat de volgende oordelen op de aarde brengen: 
 zeven zegels van verdrukking, vervolging en rampen (6:1-17)
 zeven bazuinen van Gods waarschuwende oordelen (hoofdstuk 8-9)
 zeven donderslagen van Gods verborgen oordelen (10:3-4) 
 zeven schalen van Gods eindoordelen (hoofdstuk 15-16) 

Maar  eerst  wordt  Gods zegel  van bescherming op de  voorhoofden  van zijn  volk,  zijn  uitverkoren  gelovigen,  zijn
dienaren,  aangebracht.  Dan pas worden Gods decreten met betrekking tot  verdrukkingen,  vervolgingen, rampen en
oordelen aangekondigd, bij herhaling gedurende de hele nieuwtestamentische periode uitgevoerd en ten slotte op de
laatste oordeelsdag beëindigd (10:7). De oordelen treffen mensen indirect en direct. 

Het zegel bestaat uit de naam van God/Christus.
De mensen die het merkteken op hun voorhoofd ontvangen, zijn Gods uitverkorenen, de wedergeboren christenen. Het
verzegelen  bestaat  uit  het  aanbrengen  van  de  naam  van  God/Christus  op  hun  voorhoofden (zie  14:1;  22:4).  De
verzegelden worden ‘de dienaren van onze God’ genoemd. Zij onderscheiden zich van anderen doordat zij alleen de
God van de Bijbel dienen! Zij dienen niet de goden van de politiek, de handel en industrie of de andere godsdiensten! 

Verzegelen beschermt tegen de eeuwige verdoemenis. 
Nadat alles wat er tussen de eerste komst en de wederkomst van Christus moet gebeuren, heeft plaatsgevonden:
 na de uitvoering van Gods oordelen (hoofdstuk 8 en 9),
 na de voltooiing van de bittere strijd om te getuigen (hoofdstuk 10-11), 
 na  het  uitvechten  van  de  oorlog  tussen  Christus  en  zijn  vijanden (hoofdstuk  12  en  13)  tot  aan  het  einde  van  de

geschiedenis,
is Gods volk nog steeds voltallig (144.000). Niemand uit hen is verloren gegaan16! Hun leven is voor eeuwig met Christus
verborgen in God17! Zij staan in de tegenwoordigheid van Christus (14:1-7)! 

Het getal 144.000 vertegenwoordigt de oudtestamentische én de nieuwtestamentische Kerk/Gemeente18. Het zijn alle
oprechte gelovigen in ‘de Christus die nog zou komen’ tijdens de oudtestamentische periode, evenals alle gelovigen in
‘de Christus die al gekomen is’ tijdens de nieuwtestamentische periode! De verzegeling symboliseert de bescherming
van de hele Kerk tegen de eeuwige verdoemenis. 

Christenen worden echter  NIET beschermd tegen de oordelen van de zegels,  de bazuinen, de donderslagen en de
vertrapping door het beest uit de afgrond (de antichristenen). Christenen moeten en zullen door ‘de grote verdrukking’
heengaan (7:14)19! Zij zijn WEL als de strijdende Kerk door heel de nieuwtestamentische periode verzegeld als teken dat
zij aan God (Christus) toebehoren en voor eeuwig verlost zijn! Zij zijn precies dezelfde groep mensen als ‘de menigte
die niemand kon tellen’ in de triomferende Kerk in Openbaring 7:9! 

Niet  één  van Gods volk  gaat  ooit  verloren!  Wie  God heeft  verzegeld,  dat  wil  zeggen,  wie Hij  heeft  uitverkoren,
wedergeboren, bezit en beschermt, is voor eeuwig veilig20! Jezus Christus zegt, “Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik
niemand verloren laten gaan”21!

De twaalf stammen.

7:4-8 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 
144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 
Uit de stam Juda waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Ruben waren er 12.000 verzegeld,22

uit de stam Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Aser waren er 12.000 verzegeld, 
uit de stam Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Manasse waren er 12.000 verzegeld, 
uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, 
uit de stam Issaschar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld, 
uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld, en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. 

Johannes heeft  deze menigte van verzegelde mensen niet  gezien,  maar heeft  wel hun aantal  gehoord! Op de aarde
kunnen wij niet zien of vaststellen wie echt verzegeld is, dat wil zeggen wie echt wedergeboren is. Alleen de Heer kan
in het hart van mensen kijken en alleen Hij weet wie van Hem zijn23. Daarom mag Johannes ze ook niet zien. 

16 Johannes 17:12; 18:9
17 Kolossenzen 3:3
18 Gods uitverkoren gelovigen gedurende de oudtestamentische periode worden letterlijk ‘Synagoge’ (Grieks: sunagógé)(bijeenkomst) genoemd in 
    Leviticus 19:2; Numeri 14:7; Deuteronomium 33:4 en ook letterlijk ‘Kerk’ (Grieks: ekklésia)(uitgeroepenen) genoemd in Deuteronomium 31:30; 
    2 Kronieken 29:28; Psalm 22:22; Psalm 107:32.
19 In tegenstelling tot de bedelingenleer die leert dat christenen niet door de grote verdrukking zullen heengaan, maar daarvóór opgenomen zullen   
    worden in de hemel. Deze verwachting maakt de bedelingenleer aantrekkelijk voor bange christenen. Helaas is dit een valse verwachting.
20 Johannes 6:39; 10:28; 17:12; 18:9; Romeinen 8:1,29-30; Filippenzen 1:6
21 Johannes 17:12; 18:9
22
aoristus tijddeelwoord, voltooid tegenwoordige tijd



enz.
23 2 Timotheüs 2:19
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De beschrijving en het getal van de twaalf stammen zijn symbolisch. 
Het  boek  Openbaring  is  met  opzet  in  symbolische  taal  en  met  symbolische  getallen  geschreven  (1:1).  Zowel  de
beschrijving ‘12 stammen’ als het getal ‘144.000 verzegelden’ zijn symbolisch, maar staan voor werkelijkheden. 
Dit is duidelijk in de context en ook in de rest van de Bijbel. Hoewel de wijze van spreken en de beschrijving van het
volk van God aan het Oude Testament ontleend is, zijn de namen van de twaalf stammen niet letterlijk en de volgorde
van de namen ook niet zoals voorheen. 

De namen van de twaalf stammen zijn niet letterlijk. 
De letterlijke lijst van de namen van de twaalf zonen van Jakob zijn: 
 van Lea: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar en Zebulon 
 van Rachel: Jozef (met zijn zonen: Efraïm en Manasse) en Benjamin 
 van Bilha, de slavin van Rachel: Dan en Naftali 
 van Zilpa, de slavin van Lea: Gad en Aser24. 

In de lijst van de twaalf stammen van Israël erfden de twee zonen van Jozef (Manasse en Efraïm) een deel van het land
in plaats van Jozef en Levi25. De stammen van Simeon en Levi moesten vanwege hun gewelddadige wraak26 verspreid
in Israël leven. Toch werden zij als twee van de twaalf stammen van Israël gerekend27. 

In  Openbaring 7 ontbreken  echter  de  namen van Efraïm en Dan uit  de  lijst  van de  twaalf  stammen.  Zij  werden
vervangen door Jozef en Levi. 
 De stam van Efraïm wordt weggelaten  . Zijn naam werd door de naam van zijn vader Jozef vervangen. Efraïm was

namelijk verantwoordelijk voor de splitsing van het volk van God. Hij veroorzaakte dat het noordelijke koninkrijk
van Israël door afgoderij van God afviel28. 

 De stam van Dan wordt weggelaten  . In plaats daarvan komt Levi. Dan werd namelijk het centrum van afgoderij met
heidense priesters tot de ballingschap aan toe29. Dan werd genoemd: “een slang op de weg, een adder op het pad”30. 

Zo worden in de nieuwtestamentische openbaring mensen die ‘alleen gelovigen in naam zijn’ onder zowel de Joden als
de niet-Joden niet tot ‘Gods volk’ gerekend 31!

De volgorde van de namen van de twaalf stammen is niet zoals voorheen. 
Juda  wordt  het  eerst  genoemd  in  plaats  van  Ruben,  omdat  de  Messias,  Jezus  Christus  uit  de  stam  van  Juda
voortgekomen is32. De twaalf stammen van Israël in het boek van Openbaring worden dus beschreven in het licht van
de nieuwtestamentische vervulling van de oudtestamentische voorbereiding!

In de nieuwtestamentische openbaring wordt Israël voortgezet en uitgebreid.
 Gods oudtestamentische volk, Israël (de uitverkoren gelovigen in Israël), 
 wordt  niet beëindigd (bij de eerste komst van Christus) of vervangen (door de Kerk/Gemeente van het Nieuwe

Testament), 
 maar wordt in het Nieuwe Testament voortgezet op een hoger vlak van werkelijkheden (in plaats van schaduwen)33 
 en uitgebreid en vergroot om de gelovigen in Jezus Christus uit de heidense volken erbij op te nemen34. 

Daarom worden Gods oudtestamentische volk  Israël  en  Gods nieuwtestamentische volk  de  Kerk/Gemeente  met
precies dezelfde namen in de Bijbel aangeduid!

De gelovigen in Israël en in de Kerk worden met familienamen aangeduid:
 Gods eerstgeboren zoon (Exodus 4:22; Jeremia 31:9; +Hebreeën 12:23)
 Gods zonen en dochters (Jesaja 43:6-7; +2 Korinthe 6:18)
 De stad Jeruzalem (een symbool voor Gods volk) wordt genoemd:  een vrouw, of de bruid, of de vrouw (Jesaja

54:1,5-6,11-12; Ezechiël 16:32; Hosea 2:2; +Openbaring 21:9-10)
 De eersteling van Zijn opbrengst (Jeremia 2:3; +Jakobus 1:18)

De gelovigen in Israël en in de Kerk worden met dezelfde v  olksnamen aangeduid  :
 De twaalf stammen (Genesis 49:28; ; +Jakobus 1:1; Openbaring 7:4; Openbaring 21:12)
 Een koninkrijk van priesters (Exodus 19:6; +1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6)
 Een heilig volk (Exodus 19:6; +1 Petrus 2:9: Titus 2:14 (uitgekozen, speciaal volk) 
 Gods uitverkoren volk (Deuteronomium 7:6; +1 Petrus 2:9)

24 Genesis 35:23-26
25 Numeri 1:20-47; Jozua 14:1-5; Jozua 18:5-7
26 Genesis 34:25
27 Genesis 49:5-7; Jozua 19:9; Jozua 21:1-3
28 1 Koningen 11:26; 1 Koningen 12:19-20,27-33; Psalm 78:9-11,67
29 Richteren 18:30-31; 1 Koningen 12:29
30 Genesis 49:17
31 Mattheüs 7:21; Mattheüs 8:11-12; Mattheüs 21:43
32 Genesis 35:23-26
33 Kolossenzen 2:17; Hebreeën 9:7-10
34 Romeinen 11:16-24
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 Een volk dat Gods persoonlijke eigendom is (Exodus 19:5; Deuteronomium 7:6), “een eigen volk van de grote God
en onze Zaligmaker, Jezus Christus” (Titus 2:14). “een volk dat God Zich tot zijn eigendom maakte” (1 Petrus 2:9)

 Gods verbondsvolk (Leviticus 26:12; +2 Korinthe 6:16)
 Een  verdreven,  zwervend  volk,  verspreid  in  de  verstrooiing,  vreemdelingen  (Deuteronomium  30:1;  Psalm  

105:10-13; Ezechiël 12:15; Esther 3:8; +1 Petrus 1:1; 1 Petrus 2:11)
 Israël (1 Samuël 7:23; +Galaten 6:14-16) 
 Joden (Zacharia 8:22-23; +Romeinen 2:28-29)

De gelovigen in Israël en in de Kerk worden met dezelfde s  tads-namen aangeduid  . 
 Sion (ook een symbool voor Gods volk)(Jesaja 51:16; Jesaja 52:7; +Hebreeën 12:22-24)
 Het huidige Jeruzalem dat beneden is en het Jeruzalem dat boven is (Jesaja 51:17; Jesaja 52:1; +Galaten 4:25-26) 
 Het  Hemelse  Jeruzalem (Hebreeën  12:22),  het  Nieuwe  Jeruzalem (Openbaring  21:2),  het  Heilige  Jeruzalem

(Openbaring 21:10) 

De gelovigen in Israël en in de Kerk worden met dezelfde beeld-namen aangeduid:
 Wijngaard van God (Jesaja 5:7; +Matteüs 21:41-43)
 Kudde schapen uit de schaapskooi  van Israël  en uit schaapskooien van andere volken (Ezechiël  34;  +Johannes

10:16)
 Tempel,  huis van God (ook een symbool voor Gods volk) (1 Kronieken 17:12,14; +1 Korinthe 3:16;  2 Korinthe

6:16)

De gelovigen in Israël en in de Kerk worden met dezelfde Gemeentenamen aangeduid:
 Beiden worden  Kerk (Hebreeuws: qahal;  Grieks:  ekklésia) genoemd (Psalm 107:32; + Mattheüs 16:18).  Beiden

hebben een raad van oudsten (Hebreeuws: moshab zekenim; Grieks: presbuterion) als de leiding (Psalm 107:32; 
+1 Timotheüs 4:14).

 Beiden worden Christenen (gezalfden) genoemd: (Hebreeuws: meshichi; Grieks: christoi) (Psalm 105:15) (Grieks:
christianous) die leven tussen de niet-christenen in de wereld (+Handelingen 11:26) 

 Beiden zijn leden van hetzelfde Lichaam (Efeze 3:6)
 Beiden zijn erfgenamen van Gods volk (Efeze 3:6; Galaten 3:29)
 Beiden zijn op volkomen gelijke voet deelgenoten van Gods beloften in Christus (Efeze 3:6; 2 Korinthe 1:20)

De gelovigen in Israël en in de Kerk vormen samen één organisme. 
Zij worden als volgt gesymboliseerd: 
 één kudde (Johannes 10:16)
 één Lichaam (1 Korinthe 12:13; Efeze 3:6)
 één familie met kinderen van God (Galaten 3:26-29) 
 één nieuwe mens (Efeze 2:15), 
 één huisgezin van God (Efeze 2:22)
 één woning van God in de Geest (Efeze 2:22)
 één olijfboom (Jeremia 11:16-17; +Romeinen 11:17-24) 
 één uitverkoren en heilig volk van God (1 Petrus 2:9-10). 
 één Nieuw Jeruzalem (Openbaring 21:9-14, zie Hebreeën 12:22-24 voor Joden en Galaten 4:21-31 voor niet-Joden).

De gelovigen in Israël en in de Kerk komen op dezelfde wijze tot stand door ‘het evangelie’ en ‘de Geest van God’. 
 God  riep  zijn  volk  en  zijn  Kerk/Gemeente  tot  zich  door  de  verkondiging  van  ‘het  evangelie’ gedurende  de

oudtestamentische periode35 en gedurende de nieuwtestamentische periode36.
 Gelovigen uit de Joden en uit de niet-Joden (Grieken) worden “met één Geest gedoopt tot één lichaam” (ook een

symbool van Gods volk). Zij krijgen “één Geest te drinken” 37

 De gelovigen  komen bijeen  in  ‘een  Kerk/Gemeente  (gemeenschap/bijeenkomst)’ (Hebreeuws:  qahal)38;  (Griekse
vertaling van het Oude Testament: ekklésia)39 en worden geleid door ‘een raad van oudsten’ (Hebreeuws: moshab
zekenim)40; (Grieks: presbuterion)41.

 In het Nieuwe Testament (Grieks) wordt het natuurlijke Israël (de ongelovige mensen in Israël) “het Israël naar het
vlees” (vleselijk Israël)42 genoemd43 dat kinderen voortbrengt voor de slavernij44. In tegenstelling daarmee wordt “de

35 Jesaja 52:7; Romeinen 10:18-21; Galaten 3:8; Hebreeën 4:1-3
36 +Handelingen 20:24; zie Handelingen 13:44-49
37 zie Ezechiël 36:25-27; + 1 Korinthe 12:13
38 Psalm 107:32; Richteren 20:2; Psalm 22:22; 2 Kronieken 29:28
39+Mattheüs 16:18; Mattheüs 18:17; Handelingen 8:2; Handelingen 9:1
40 Psalm 107:32
41 +1 Timotheüs 4:14
42 
43 Romeinen 9:6a; 1 Korinthe 10:18
44 Galaten 4:24
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Kerk/Gemeente” (de gelovige mensen in Jezus Christus) “het Israël van God”45 (het geestelijke Israël) genoemd46.
Het Israël van God bestaat uit gelovigen “die roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus”. 

“Door Christus is de zondige wereld voor gelovigen gekruisigd”, dat wil zeggen, de wereld bepaalt hen niet langer47!
‘Israël’ in deze geestelijke zin wordt beslist beperkt tot gelovigen in Christus die komen uit Joden en uit niet-Joden.
Dat staat zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. 

 Terwijl het natuurlijke Israël ontrouw aan God en zijn Messias geworden is48, heeft het geestelijke Israël God en zijn
Christus nooit verworpen49! Het geestelijke Israël blijft voor eeuwig Gods verbondsvolk. God heeft het geestelijke
Israël nooit verworpen50! 
Geestelijke Israël bestond uit:  

- de 7000 in Israël die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl51 (873-842 v.C)
- de niet geringe aantal ontkomenen die niet als Sodom en Gomorra werden (740-680 v.C)52

- de kinderen die de HEERE aan Jesaja gegeven heeft (740-680 v.C)53 
- de vreemdelingen54 die zich bij de HEERE gevoegd hebben bij de terugkeer uit de ballingschap (538 v.C.)
- de Joden die in de Heere geloofden55 op de Pinksterdag (30 n.C.)
- de godvrezende mannen56 op de Pinksterdag (30 n.C.)
- de proselieten57 op de Pinksterdag (30 n.C.)

Het geestelijke Israël of de Kerk/Gemeente blijft voor eeuwig Gods uitverkoren volk. 
   Lees de aanhalingen in voetnota58!

 “Er is dus in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament ná de eerste komst van Christus (30 n.C.) geen enkel
onderscheid tussen Jood en Griek”. Want Eén en Dezelfde is Heere van allen (die Hem aanroepen) en Hij is rijk
voor allen die Hem aanroepen”59. “God heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons (Joden) en hen (heidenen); en
heeft hun hart door het geloof gereinigd”60.

De ‘broeders’ van Jezus zijn niet Joden, maar christenen.
‘De broeders van Jezus’ in Mattheüs 25:40 zijn NIET de natuurlijke Joden (de volksgenoten van Jezus naar het vlees),
maar ‘ieder die de wil van God doet’61. Zij geloven in degene (Christus) die de God van de Bijbel gezonden heeft62.
Daarom zijn zij ‘in Christus geheiligd63. Het gaat in Mattheüs 25:40 niet om natuurlijke Joden, maar om gelovigen in
Christus die andere gelovigen in Christus (de discipelen) ontvangen en barmhartigheid bewijzen64.

De 144.000 bestaan niet alleen uit Joden of uit een kleinere groep bevoorrechte christenen, omdat:
 zij allen door Christus gekocht zijn (14:3)
 zij allen de naam van Christus op hun voorhoofd dragen (7:3; 14:1-7)! 
 zij allen dienaren van Christus zijn (7:3; 1:1; 2:20; 5:9-10; 6:11; 19:2,5).

Conclusie. “De twaalf stammen van Israël” zijn een symbool voor Gods gelovige volk (Kerk) in het Oude Testament en
voor Gods gelovige volk (Kerk) in het Nieuwe Testament. Zij allen zijn de uitverkorenen die God door Jezus Christus
bijeenbrengt gedurende de hele wereldgeschiedenis65. Zij bestaan uit ‘het volledige getal’ (Grieks: pléroma)  van Gods
volk vanaf de schepping tot de herschepping van alle dingen66.

De 144.000.

45 
46 Galaten 6:14-16; zie Romeinen 9:6b en Galaten 4:26
47 Galaten 6:14; zie Romeinen 2:28-29 en 1 Korinthe 1:22-26
48 Johannes 1:11
49 Romeinen 9:6
50 Romeinen 11:1-6
51 1 Koningen 19:18
52 Jesaja 1:9; zie Romeinen 10:29
53 Jesaja 8:18
54 Ben ha-nekar, Jesaja 56:3-8
55 Handelingen 5:14
56 Handelingen 2:5
57 Handelingen 2:10
58 LEES: Romeinen 8:29-30,33; Romeinen 9:6-18; Romeinen 11:1-5,28-29; Efeze 1:4; 2 Thessalonicenzen 2:13-14; 2 Timotheüs 1:9-10; 
    zie Johannes 6:44,37; Johannes 17:3,12
59 Romeinen 10:12-13; 1 Korinthe 1:24; Galaten 3:28-29; Kolossenzen 3:11; Openbaring 21:9-14
60 Handelingen 15:9
61 Markus 3:35
62 Johannes 6:29
63 Hebreeën 2:11
64 Mattheüs 10:40-42
65 Romeinen 9:6b; 2 Korinthe 6:16-18; Galaten 6:14-16; Efeze 2:11-22; Efeze 3:2-6; Jakobus 1:1; 1 Petrus 1:1
66 Romeinen 11:25-26
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De strijdende Kerk op de aarde vóór de wederkomst van Christus.
Het getal 144.000 in Openbaring 7:4 is een symbool voor de hele strijdende Kerk vóór de wederkomst van Christus. De
Kerk bestaat hier uit het volle getal van Gods volk op de aarde die door het bloed van het Lam gekocht zijn67 en dus
gered zijn van Gods toorn in het laatste oordeel68

De triomferende Kerk in de hemel ná de wederkomst van Christus. 
Het  getal  144.000 in Openbaring 14:1 staat  hier  symbool voor  de hele triomferende Kerk ná de wederkomst  van
Christus! De Kerk bestaat hier uit het volle getal van uitverkoren gelovigen uit alle volken en in alle eeuwen69. 

Het getal 144.000.
Het getal ‘3’ vertegenwoordigt de Drie-enige God en het getal ‘4’ de hele aarde. Dus, ‘3x4’ staat voor Gods werk van
verlossing dat overal op aarde uitgevoerd wordt en resulteert in Gods volk. Het getal ‘12’ vertegenwoordigt  Gods
uitverkoren gelovige volk in de oudtestamentische periode, vertegenwoordigd door de ‘12 stammen van Israël’ (21:12).
Het  getal  ‘12’  vertegenwoordigt  ook  Gods  uitverkoren  gelovige  volk  in  de  nieuwtestamentische  periode,
vertegenwoordigd door de ‘12’ apostelen (21:14). Het getal ‘10’ vertegenwoordigt volledigheid op de aarde en het getal
‘1000’ (10x10x10) staat voor het goddelijke volledige getal. Daarom symboliseert  het getal 12x12x1000 = ‘144.000’
het volledige aantal van Gods volk (de uitverkoren gelovigen in de wereldgeschiedenis)70.

Het getal is een evenredig getal en drukt uit dat er gelijkheid bestaat en geen reden is voor rivaliteit tussen Joodse en
niet-Joodse gelovigen71. In Openbaring 14:1-7 zien we dat zij de goede strijd in het belang van Jezus Christus op aarde
gestreden hebben en moeilijke omstandigheden hebben doorgemaakt vanwege hun geloof. 

B. Openbaring 7:9-17. De heerlijkheid van de triomferende Kerk.

Vóór de bazuinen die Gods oordelen aankondigen, geblazen worden en vóórdat de vier vernietigende winden toeslaan,
mag Johannes een visioen zien van de triomferende Kerk, het einddoel van Gods uitverkoren gelovige volk. 

De menigte die niemand kan tellen op de aarde.

7:9 Hierna zag ik en zie een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen stond
vóór de troon en vóór het Lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.72 

Ook hier is Johannes zich ervan bewust dat dit deel van het visioen volgt op het vorige. 

‘De grote menigte uit alle naties’ is een symbool voor de triomferende Kerk. Het houdt alle verloste mensen in uit heel
de wereldgeschiedenis. Het is een andere omschrijving van de 144.000 in Openbaring 14:1-7. 

In dit visioen is  het aantal mededienstknechten en broeders van de zielen in de hemel  volledig geworden (6:11)! Ze
vormen de ontelbare menigte van Abrahams geestelijke afstammelingen uit  elke natie  door alle eeuwen heen: een
ontelbare menigte (7:9) als de sterren aan de hemel en als het zand van de zee73. 

Ze hebben de verkondiging van ‘het evangelie van het Koninkrijk’ geloofd74. ‘Het evangelie van het Koninkrijk’75 is
hetzelfde als ‘het evangelie van genade’76. 

Deze  grote  menigte  bevindt  zich  voortdurend  voor  God  en  zijn  troon.  Zij  dienen  God  en  hebben  deel  aan  zijn
heerlijkheid.

Hun gewaden symboliseren de feestelijkheid en zegen van de gelegenheid.  De kleur ‘wit’ is een symbool van hun
gerechtigheid en heiligheid. De palmtakken symboliseren verlossing. Vergelijk wat er geschreven staat in het Evangelie
en in het Boek Openbaring. “Zij namen de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen:

67 Romeinen 3:25-26. God bewijst zijn gerechtigheid door het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds (gedurende de oudtestamentische periode)
    hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 
68 Romeinen 5:9-10
69 Romeinen 11:25-26
70 zie Romeinen 11:25-26
71 Romeinen 1:16; Romeinen 10:12-13; Efeze 2:11-22
72 
scharetellen


deelwoord, 
voltooid 
    tegenwoordige tijd, actief, 1ste naamval, mannelijk 
    meervoudlamdeelwoord,voltooid 
    tegenwoordige tijd, middel, 4de naamval, mannelijk meervoudkleedpalm

hand
73 Genesis 15:5; Genesis 22:17-18; Genesis 32:12; Galaten 3:7-8,26-29
74 Mattheüs 24:14
75 Het evangelie van het Koninkrijk is NIET de boodschap dat er na de wederkomst van Christus een zogenaamde ‘duizendjarige vrederijk’ zal zijn.  
76 Handelingen 8:12; Handelingen 19:8-10; Handelingen 20:24-25; Handelingen 28:23,31
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‘Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de Naam van de HEERE, de Koning van Israël’77” “En zij riepen met luide
stem: ‘De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam’78. 

7:10 En zij riepen met een luide stem: ‘De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam!’ 79

‘Hosanna’ in Johannes 12:13 is een Hebreeuws woord en betekent: “Red ons” (alstublieft)80! Deze redding is geen
verwijzing naar  bevrijding van of bescherming tegen de aanslagen van de antichrist,  maar een verwijzing naar  de
redding/verlossing van zonden en al zijn gevolgen. 
Denk aan:  de redding/verlossing van  de heerschappij,  slavernij,  corruptie,  vervuiling,  ontwijding,  schuld,  schande,
veroordeling en eeuwigdurende verdoemenis. Deze redding of verlossing is alleen het werk van degene die op de troon
zit. Dezelfde nadruk op redding vindt je in de volgende parallelle Bijbelgedeelten: na de val van de draak uit de hemel
bij de eerste komst van Christus en na de val van Babylon bij de wederkomst van Christus.
 “Nu is gekomen de zaligheid (redding/verlossing) de kracht en het Koninkrijk van onze God en de macht van zijn

Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen
(12:10). 

 “Halleluja, de zaligheid (redding/verlossing), de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God” (19:1).

De menigte in de hemel.

7:11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met
hun gezicht ter aarde en aanbaden God81 
7:12 en zeiden: ‘Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is
aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.’82

Vanaf dat moment in de heilsgeschiedenis staan de vier dieren, de 24 ouderlingen (oudsten), alle engelen in de hemel en
alle ware gelovigen die ooit geleefd hebben rondom de troon. Het Laatste Oordeel heeft net plaatsgevonden voor de
grote, witte troon van Christus in de lucht83. De aarde stond op het punt vernieuwd te worden (20:11-15). Iedereen die
rondom de troon staan aanbid God, spontaan en hartelijk. Zie de zeven lofprijzingen in Openbaring 4:11; 5:12. 

De triomferende Kerk komt uit de grote verdrukking op de aarde.

7:13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: ‘Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij
en waar zijn zij vandaan gekomen?’84 

De oudste stelde deze vraag niet omdat hij niet wist waar zij vandaan kwamen, maar om de aandacht van Johannes te
vestigen  op  dit  grote  wonder,  namelijk,  dat  al  deze  mensen  die  eenmaal  zondaren  en  verdoemd  waren  nu
gerechtvaardigd, geheiligd en verlost zijn! Johannes vroeg om uitleg.

7:14 En ik zei tegen hem: ‘U weet het, mijn heer’. En hij zei tegen mij: ‘Dezen zijn het die uit de grote verdrukking
komen’ en zij hebben hun gewaden voor eens en voor altijd gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het
bloed van het Lam.85 

‘De mensen in witte kleren’ zijn allen uit ‘de grote verdrukking’ gekomen.  ‘De grote verdrukking’  in deze context
verwijst NIET naar ‘de grote verdrukking’ kort voor de wederkomst van Christus (als in Mattheüs 24:21)86. 
 
In de vorige paragraaf (7:1-8) verwijst de grote verdrukking naar alle verdrukkingen in de wereldgeschiedenis en niet
slechts kort voor de wederkomst van Christus. De verdrukking is ‘groot’ omdat die zo allesomvattend is: zij omvat de
angsten, beproevingen en verzoekingen, kortom al het lijden van de strijdende Kerk. 

Samengevat: ‘de grote verdrukking’ in Openbaring 7:14 bestaat uit de volgende zeven gebeurtenissen: 
 de zeven zegels van verdrukking, vervolging en rampen (Openbaring 6) 
 de zeven bazuinen van Gods oordelen (Openbaring 8 en 9) 

77 Johannes 12:13
78 Openbaring 7:10
79 roepen

80 Psalm 118:25; 1 Makkabeeën 13:51; 2 Makkabeeën 10:7
81 voltooid verleden tijd gebruikt als een onvoltooid verleden tijdbijwoord: rondom, 
in een 
    cirkel om) dieraoristus tijd
aanbidden, knielend met het gezicht op de grond
82 

83 Mattheüs 25:31; 1 Thessalonicenzen 4:17
84 antwoordenaoristus tijd

85 voltooid tegenwoordige tijdvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt als een onvoltooid 
    tegenwoordige tijdaoristus tijdverdrukking)   
    wassen)  

86 zie Openbaring 3:10; 2 Timotheüs 3:1
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 de zeven donderslagen (Openbaring 10)
 de vervolging van de twee getuigen door het beest, de stad en de bewoners van de aarde (Openbaring 11)
 de vervolging van het mannelijke kind, de vrouw en haar nageslacht door de draak (Openbaring 12)
 de aanvallen van het beest uit de zee en het beest uit de aarde (Openbaring 13) 
 de aanvallen van het beest met de zeven koppen en de vrouw die op hem zit (Openbaring 17). 

Gelukkig  blijft  de  Kerk  niet  voor  eeuwig  de  strijdende  Kerk,  omdat  God gedurende  de  hele  nieuwtestamentische
periode de christenen uit deze grote verdrukking op de aarde naar de hemel brengt87, waar zij deel van de triomferende
Kerk worden! De triomferende Kerk is hier het beeld van het volle getal (de volheid) van mensen die uit elke natie in de
wereld behouden werden88 net voordat zij op de nieuwe aarde neerdalen als het nieuwe Jeruzalem (21:1).

Deze zijn allen echte christenen die vertrouwen op het volbrachte verlossingswerk van Christus aan het kruis voor hen
en in hun plaats89. In zichzelf zijn christenen ‘zondaren’ en hun beste werken zijn ‘als een bezoedeld kleed’ 90. Maar zij
hebben vergeving van al hun zonden ontvangen91 en hun kleding is wit geworden als sneeuw92! Zij zijn allemaal uit
genade gered en hebben deel gekregen aan de gerechtigheid en heiligheid van Christus93!

De triomferende Kerk wordt door Christus geweid als schapen in de hemel. 

7:15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel. En Hij die op de troon zit, zal
zijn tent over hen uitspreiden.94

Gods tempel in de hemel is niet een letterlijke tempel, maar een symbool voor zijn woonplaats. ‘De hemel’ moeten wij
niet  voorstellen  als  een plaats  oneindig ver  boven ons in  de  lucht  of  universum. De hemel  is  niet  beperkt  tot  de
driedimensionale  schepping,  een  empirische  werkelijkheid,  maar  is  vier-  of  meerdimensionaal,  een  geestelijke
werkelijkheid. De hemel en God op zijn troon is dichterbij ons dan ons armlengte! 

God spreidt zijn tegenwoordigheid en nabijheid als een tent over zijn kinderen uit, ook over zijn kinderen die nu nog op
deze aarde wonen95. Dit is een beeld van de meest vertrouwelijke omgang met God (21:3). De gelovigen wonen voor
eeuwig in zijn tegenwoordigheid96!

7:16 Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen.97 

Beloften die God gedaan heeft aan het overblijfsel van Israël tijdens de oudtestamentische periode98 zal Hij vervullen
aan zijn volk als zij in de hemel zijn!  Dan zullen zij  nooit meer lijden99.  Niets zal  hen meer deren. Bijvoorbeeld,
Zacharia 14:6 (518 v.C.) beschrijft de hemelse toestand op oudtestamentische, schaduwachtige wijze: “Op die dag zal
het geschieden dat er geen hitte (meer) is, noch koude, noch vorst.” Ook  de dreigementen die God gedaan heeft aan de
mensen die zich niet bekeren, zal Hij uitvoeren100. 

7:17 Want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende 
waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.101 

Hun verlossing bestaat  daaruit  dat  Christus  hen zal  weiden  en dat  zij  de volheid van  het  eeuwige  leven 102 zullen
genieten. God zal alle tranen van hun ogen afwissen, niet omdat zij nog meer in de hemel zullen lijden, maar om het
verdriet  van  het  verleden  troostend te  beëindigen.103 Daarop  volgt  volmaakte  vreugde,  zegeningen,  heerlijkheid en
vertrouwelijke omgang met God. 

87 Kolossenzen 1:13
88 zie Romeinen 11:25-26
89 1 Johannes 1:7; Hebreeën 9:14
90 Jesaja 64:6
91 Micha 7:18-19; 1 Johannes 1:7
92 Jesaja 1:18
93 1 Korinthe 1:30
94 onvoltooid tegenwoordige 
tijd
tempeltent uitspreiden
95 Mattheüs 28:20
96 Psalm 27:4-5; Psalm 91:1-16; zie Jesaja 8:14
97 toekomende tijdhongerentoekomende tijddorsten
aanvoegende wijs, aoristus tijdde zonbrand, hitte, HSV zonnesteek
98 Jesaja 49:10; 2 Korinthe 1:20
99 Jesaja 65:13-14
100 1 Korinthe 10:6-11
101 middeltoekomende tijdherderen, weiden
toekomende tijdlangs de weg leidenfontein, bron
102 Jesaja 55:1; Johannes 7:38-39
103 Jesaja 25:7-8; Openbaring 21:4
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