OPENBARING HOOFDSTUK 5
GOD VOERT ZIJN EEUWIGE PLAN UIT
DOOR HET LAM
DEEL 5. Openbaring 5:1-4. DE BOEKROL MET DE ZEVEN ZEGELS.

Openbaring 5:1 is het begin van “de laatste dingen” of het begin van “het einde der tijden” (5:1 to 6:17). Openbaring
hoofdstuk 5 beschrijft de troonsbestijging van Jezus Christus na de voltooiing van Zijn werk van verlossing bij Zijn
eerste komst. 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 (Mt 28:18) (5:6). Hij ziet en weet alles en
handelt overal op de aarde d.m.v. Zijn Geest (zeven ogen) (Heb 4:13) (5:6). Hij alleen ontving het gezag om Gods
eeuwige plan m.b.t. de schepping, de verlossing en het oordeel van mensen 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). En 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.
(1) Uitleg van de symbolen
5:1 1. En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat.

Johannes zag niet God Zelf, maar wel Zijn

rechterhand. Het visioen spreekt over Gods heerschappij over de wereld.
een boekrol, van binnen en van buiten beschreven . De boekrol aan beiden zijden beschreven, bevat Gods besluiten
m.b.t. de geschiedenis en m.b.t. de Kerk/Gemeente in de wereld. Het bevat het ononnaspeurlijke plan en doel van God
die gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst worden in de heilsgeschiedenis gedurende de hele Nieuw
Testament periode. Deze grote en allesbepalende historische gebeurtenissen, die de komst van het Koninkrijk van God
in zijn laatste fase aankondigt, zijn apocalyptische (grote en gewelddadige) gebeurtenissen omdat zij Gods eeuwige plan
van verlossing van sommige mensen en oordeel van andere mensen openbaren en uitvoeren.

Hoofdstuk 6 toont aan dat het breken van de zegels niet alleen maar de inhoud van de boekrol openbaart, maar in
werkelijkheid ook uitvoert! En de inhoud van de boekrol bestaat uit de belangrijkste dingen die in de geschiedenis van
verlossing en oordeel gebeuren: Het evangelie wordt aan mensen verkondigd en zij worden behouden (6:1-2). De
christenen worden op godsdienstig terrein vervolgd en op economisch terrein verdrukt (6:3-6). Niet alleen christenen,
maar ook niet-christenen worden door de inhoud van de boekrol geraakt: zij sterven als gevolg van oorlog,
hongersnood, ziekte en gewelddadige aanvallen (6:7-8). De christelijke martelaren moeten wachten op Gods wraak op
Zijn vijanden (6:9-11). De geschiedenis van deze wereld komt tot een definitief einde bij het laatste oordeel (6:12-17).
Niettemin zijn er redenen voor de vertraging in Gods heilsgeschiedenis om het zijn geplande einde te brengen (8:1-5).
God, Die op Zijn troon zit in het centrum van het universum, voert Zijn eeuwige plan voor de aarde en mensen uit
d.m.v. de Middellaar, Jezus Christus. Jezus Christus openbaart Gods eeuwige plan van verlossing en oordeel en voert
het ook uit. De boekrol in de hemel is niet in de vorm van een modern boek, maar in de vorm van een rol. Het is
opgerold en met zeven zegels verzegeld (6:14). Het is aan beide zijden beschreven om zijn ontzagwekkende en
onmetelijke inhoud te symboliseren. Gods decreet (besluiten, plan) m.b.t. de heerschappij van de wereld is heel rijk en
erg gevarieerd.
Als de zeven zegels allemaal op één rij aan de bovenkant van de rol aangebracht was,
zouden zij allemaal gelijktijdig gebroken moeten worden om de inhoud van de rol te openen en de inhoud 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 m.b.t. de
heerschappij van de wereld bij Zijn hemelvaart nog niet geopenbaard was en ook nog niet uitgevoerd was! Daarom
volgen er nog Bijbelboeken op de vier Evangeliën.

verzegeld met zeven zegels.

Het belang van de zeven brieven aan de zeven gemeenten (in hoofdstukken 2 en 3) is dat zij de boodschappen van
Christus bevatten aangaande hoe christenen in deze wereld zouden moeten leven. Het belang van de boekrol met de
zeven zegels (5:1) is dat de boekrol Gods decreet m.b.t. de geschiedenis van de wereld bevat waarin de Kerk/Gemeente
leeft en dient. De inhoud van de boekrol wordt in het boek Openbaring geopenbaard en is bedoeld voor Gods dienaren,
d.w.z. alle christenen (1:1; 2:20; 6:11; 7:3; 22:4). Christenen moeten hun verantwoordelijkheden m.b.t. de
Kerk/Gemeente kennen. Christus heeft het aan hen in zeven brieven gegeven. Christenen moeten ook de achtergrond
van de wereld geschiedenis kennen waarbinnen christenen moeten leven en dienen. God Die op de troon zit heeft het
aan hen in de boekrol gegeven.
Het openen van de boekrol. 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 realiseert Hij ook die inhoud. Wat er
geschreven staat laat Hij gebeuren! Degene Die de zegels breekt is Degene door Wie God in de schepping en in de
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geschiedenis heerst (zie 6:12-14; Ef 1:9-10,20-22). Door alle zeven zegels te breken openbaart en realiseert Christus
Gods plan m.b.t. verlossing en oordeel volkomen en volmaakt. Het symboliseert dat Christus over het hele universum
heerst in het belang van de Kerk/Gemeente (Ef 1:20-23). Zo lang de boekrol verzegeld blijft, blijft de inhoud onbekend
en wordt het ook niet uitgevoerd. Als de boekrol verzegeld blijft, dan is er geen bescherming voor christenen, dan
vallen er geen oordelen over de slechte wereld die de christenen verdrukken en vervolgen, dan zijn er geen
overwinningen voor de christenen in hun strijd en dan komt er ook geen nieuwe hemel en nieuwe aarde!
De inhoud van de boekrol. De boekrol en zijn inhoud is een symbool voor Gods eeuwige en allesomvattende plan of
decreet aangaande alles wat er moet gebeuren, niet alleen in de eindtijd, maar in de hele toekomst vanaf de eerste komst
van Christus tot de wederkomst van Christus in de geschiedenis van de wereld en in de eeuwige toestand na de
geschiedenis. Het bevat alles wat er in het boek Openbaring geschreven staat vanaf hoofdstuk 6 en verder. Het is Gods
plan voor de heerschappij van Zijn Kerk/Gemeente en de wereld. Het beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen in de
heilsgeschiedenis en in de seculaire geschiedenis van de wereld. Het bevat Gods doel m.b.t. de Kerk/Gemeente en het
hele universum door heel de geschiedenis heen, m.b.t. alle schepselen in alle eeuwen en tot in eeuwigheid. Daarom is de
boekrol helemaal vol geschreven aan beide zijden!
5:2. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: De engel was sterk genoeg om in het hele universum
gehoord te worden. Niemand kon daarna zeggen dat hij het niet gehoord had. Niemand kon zich nog verontschuldigen
(Rom 3:19).

Wie in het hele universum is waardig om
Gods eeuwige decreet m.b.t. alles wat er moet gebeuren te openbaren en uit te voeren?

Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?

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. De uitdrukking: “in de hemel, op de aarde en onder de aarde” (Ex 20:4) is gebaseerd op het oude

wereldbeeld en wij moeten het aannemen als een uitdrukking voor de hele schepping. Geen engel, demon of mens,
hetzij politieke leider of religieus profeet en geen schepsel kon in de schepping gevonden worden. Geen schepsel was
waardig en daarom bevoegd om de inhoud te openbaren en uit te voeren. Maar het Lam wel, want Hij is geen geschapen
wezen. Hij bestaat eeuwig!
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. Johannes huilde want hij begreep hoe belangrijk het was dat de boekrol geopend werd, d.w.z. dat de inhoud

geopenbaard en uitgevoerd werd. Hij begreep dat als de boekrol niet geopend werd, de wereldgeschiedenis niet kon
ontvouwen en het Koninkrijk van God in de eeuwige toestand niet gerealiseerd kon worden. Als de boekrol niet
geopend wordt, dan zou er geen bescherming voor Gods volk (de Kerk/Gemeente) zijn in het uur van bittere
beproevingen en vervolgingen. Dan zou er geen oordeel zijn voor de slechte onderdrukkers in de wereld. Dan zou er
geen overwinningen voor christenen zijn. Dan zou er geen nieuwe hemel en nieuwe aarde komen. Dan zou er geen
toekomstige erfdeel zijn. In het kort, dan zou er geen hoop meer zijn! Wie ook al deze wereld beschouwt zonder de God
Die Zich in de Bijbel heeft geopenbaard, blijft zonder hoop (Ef 2:12) en ook zonder vrede (Jes 57:20-21; Jes hfst 59)!
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/Gemeente (Ef 2:22). 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.
(2) Verschillende gezichtspunten m.b.t. de boekrol verzegeld met zeven zegels (5:1).

Een futurist gezichtspunt. De boekrol met zeven zegels is de koopakte van de troon van David, van het land Palestina en
van de erfenis bestaande uit de hele aarde. Dit bewijs van eigendom wordt aan Christus gegeven pas nadat de
Kerk/Gemeente door opname uit de wereld verwijderd is (Larkin).
Een tweede futurist gezichtspunt. Tenney kan niet kiezen tussen de bedelingenleer en de verbondsleer. Of het boekrol is
Gods testament of wil die door de erfgenaam of executeur geopend wordt vóór de vestiging van het duizendjarige rijk.
Of het boekrol bevat de geheimenis van Gods doel met de wereld en de zeven zegels vertegenwoordigen het verloop
van gebeurtenissen die oordeel over de wereld brengt.
De juiste uitleg. Het boekrol met zeven zegels en de inhoud daarvan is een symbool van Gods soevereine heerschappij
over het universum en de geschiedenis en bevat Gods eeuwige en alomvattende plan m.b.t. alles wat er moet gebeuren,
niet alleen gedurende de eindtijd, maar gedurende de hele toekomst, vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn
wederkomst en zelfs gedurende de eeuwige toestand die daarop volgt (Greijdanus).
DEEL 6. Openbaring 5:5-7. DE TRIOMF VAN HET LAM.
(1) Uitleg van de symbolen.
5:5. En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Het is niet een engel, maar een oudste (ouderling)(een
vertegenwoordiger van de Kerk/Gemeente in de hemel) die de uitleg geeft (zie 7:13), omdat de uitleg te maken heeft
met Christus en zijn verlossing van Zijn Kerk/Gemeente. De boekrol bevat niet alleen maar Gods besluiten aangaande
deze wereld en de geschiedenis van deze wereld, maar Gods besluiten over de hele schepping en de geschiedenis van
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het hele universum. Zij sluiten Zijn besluiten aangaande verlossing van mensen (Zijn Kerk/Gemeente) en Zijn besluiten
aangaande het oordeel van Zijn vijanden in.
Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen
en zijn zeven zegels te verbreken. “De leeuw” is een symbool van koningschap. De Leeuw van de stam van Juda

duidt op de komende Messias Koning (Gen 49:9-10). “De Wortel van David” (zie 22:6) verwijst naar de menselijke
natuur van Jezus Christus als en afstammeling van David (2 Sam 7:12 ff.; Ps 89:28,35,36; Jer 23:5; Mt 1:17; Lk 3:31;
Hd 2:30) en tegelijk naar de goddelijke natuur van Jezus Christus als de Schepper van David. Het symbool wijst naar de
nederige oorsprong van Jezus (Jes 11:1,10) en het Davidische koningschap, maar nog meer op het feit dat Christus het
Oorsprong en de Heer van David is (Mt 22:41-45)!
Alleen Jezus Christus heeft getriomfeerd! Niemand anders: nog politicus, nog profeet! Daarom is alleen Jezus Christus
waardig om de Middellaar te zijn van Gods plan in de schepping en in de geschiedenis. Bij Zijn eerste komst heeft
Jezus Christus door Zijn leven en Zijn dood aan het kruis de zonde overwonnen (Rom 6:6-7), de wereld overwonnen
(Jh 16:33), de satan overwonnen (1 Jn h:8) de demonen overwonnen (Kol 2:15), de geestelijke dood overwonnen (Ef
2:5) en de lichamelijke dood overwonnen (1 Kor 15:54). Omdat Hij overwonnen heeft, heeft Hij het recht om de zegels
te breken en de boekrol te openen, d.w.z. het recht en gezag om over de schepping en de geschiedenis te heersen in
overeenstemming met Gods plan (Ef 1:20-23; Fil 2:9-11). Door te overwinnen heeft Hij het recht verdiend om de
verzegelde boekrol te openen en de inhoud daarvan te openbaren en te realiseren, dat is, aan Hem is alle macht (gezag)
in hemel en op de aarde gegeven om over de hele schepping te heersen in overeenstemming met Gods eeuwige decreet
(Mt 28:18-20) en in het belang van de Kerk /Gemeente (Ef 1:20-23).
Hoofdstuk 6 toont dat wanneer Christus een zegel breekt, Hij niet alleen de inhoud aan het licht brengt, maar de inhoud
ook aan de gang zet en uitvoert. De Ruiter op het witte paard overwint in werkelijkheid; de ruiter op het rode paard
neemt werkelijk de vrede van de aarde weg; de ruiter op het zwarte paard veroorzaakt werkelijk economische
verdrukking; en de ruiter op het grauwe paard dood in werkelijkheid mensen met het zwaard, door hongersnood, de
plaag en wilde dieren.
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. Men verwacht een leeuw te zien, maar Johannes ziet een lam. Johannes had nog niet een lam in zijn

visioenen gezien. In Zijn lijden en dood toont Jezus Christus de kenmerken van beide een leeuw (moed en kracht) en
een lam (zelfopoffering, zachtmoedigheid en tederheid) (Jes 53:5-7). Na Zijn dood (beschreven als een slachting van
een offer) en Zijn opstanding en hemelvaart naar de hemel, staat het Lam te midden van de troon. Hij staat, omdat Hij
beschreven wordt voordat Hij Zijn plaats aan de rechterhand van God op de troon inneemt! Hij draagt steeds zichtbaar
de tekenen van Zijn dood aan het kruis (Jh 1:29,36; Hd 8:32; 1 Pet 1:19). Dit betekent dat Zijn volbrachte
verlossingswerk blijvende betekenis heeft!
met zeven horens. “Een horen” symboliseert gezag, macht en heerschappij (17:12; Dt 33:17; 1 Sam 2:10; Ps 75:10).
De zeven horens van het lam symboliseren dat Christus volkomen en volmaakt gezag, macht en heerschappij heeft om
Gods eeuwige decreet te openbaren en uit te voeren. Hij is almachtig!
en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God (de zevenvoudige Geest), die uitgezonden zijn over heel de
aarde. De zeven ogen van het lam symboliseren dat Christus volkomen en volmaakte kennis heeft. Hij is alwetend! Hij

ziet alles, overal en altijd. Hij weet alles van iedereen. De zeven ogen van het lam vertegenwoordigen ook de zeven
geesten. De zevenvoudige Geest is een verwijzing naar Jesaja 11:2, waar de Messais de zeven kenmerken van de Geest
bezit: de Geest (1) van de HEER, (2) van wijsheid, (3) van inzicht, (4) van raad, (5) van sterkte, (6) van kennis en (7)
van de vreze des HEEREN. Dit betekent dat Christus toegerust is met de absolute volheid van de Heilige Geest en Zijn
andere kenmerken in Jesaja 11:2. Zie ook Openbaring 1:4 (3:1; zie Rom 8:9-10). De zevenvoudige Heilige Geest van
God (Zach 4:2,6,10; zie 2 Kron 16:9) of de zevenvoudige Heilige Geest van Christus trekken over de hele aarde. Dit
betekent dat de Geest van Christus overal op de aarde actief is en bezig is om de hele wereld tot Zijn Koninkrijk te
maken (Jh 16:13-15)! De Geest van Christus is ook tegenwoordig en actief in elke gemeente op de aarde (2:7).
5:7. En Het kwam eens en voor altijd, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de
troon zat en nu houdt Hij de boekrol in zijn handen. De voltooid tegenwoordige tijd van het werkwoord legt de

nadruk op het voortgezette resultaat van de handeling. Het nemen en ontvangen 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 hoofdstuk 5 beschrijven symbolisch de hemelvaart en troonsbestijging van Jezus Christus bij Zijn
eerste komst! Deze gebeurtenis heeft dus al plaatsgevonden! Jezus Christus is nu al de Heer en de Koning (1:5; 17:14;
19:16; zie Mt 12:28; Mt 28:18)! Het breken van de zegels en het openen van de boekrol heeft ook al plaatsgevonden.
Christus heeft de inhoud geopenbaard en is nu bezig om deze inhoud te realiseren (hoofdstuk 6)! Christus is in de
tegenwoordige tijd de Koning Die bezig is om al Zijn vijanden onder Zijn voeten te leggen (1 Kor 15:25)!
In zijn eerste preek leerde de apostel Petrus duidelijk dat Jezus Christus de troon van David (Hd 2:30) en de troon van
het universum heeft bestegen toen Hij bij Zijn eerste komst uit de dood opstond en aan de rechterhand van God de
Vader verhoogd werd (Hd 2:30-36). En de schrijver aan de Hebreeën zegt dat nadat Christus (gedurende Zijn
menswording) lager dan de engelen gemaakt werd, Hij (bij Zijn opstanding, hemelvaart en troonsbestijging) met
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heerlijkheid en eer bekroond werd (Heb 2:9; zie Jes 52:13-15; Ef 4:9-10). Dus, heeft Jezus Christus Zijn Koninkrijk op
de aarde (Mt 12:28-29) en in het universum (Mt 28:18) bij Zijn eerste komst ingewijd!
Christus ontving het Koninkrijk, d.w.z., het koningschap (heerschappij) op de aarde en in het universum als een
beloning voor Zijn verlossende werk (i.e. Zijn zoenoffer). Het Koninkrijk werd al gedurende de oudtestamentische
periode voorspeld (Ps 2; Ps 110; Dan 7:9-14) en deze profetie werd gedurende de eerste komst van Jezus Christus
vervuld (Mt 28:18; Ef 1:20-23; Fil 2:5-11; Heb 2:7-9). 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 van het universum!
Door de boekrol aan Christus te geven, heeft God niet afstand gedaan van de troon. Integendeel ging Christus bij God
de Vader op de troon zitten (Hd 2:35). Van dat moment af aan is de troon “de troon van God en van het Lam” (22:1)!
God heeft nooit het bestuur van het universum losgelaten (Ps 9:7; 145:13; 146:10), maar Hij bestuurt het universum
door het Lam als Middellaar. Jezus Christus heerst over de wereld en de wereldgeschiedenis in overeenstemming met
Gods plan en in Gods kracht (Jh 5:19,30).
Vanaf de eerste komst van Jezus Christus is er een nieuw era in de hemel en op de aarde aangebroken. Op de aarde is de
satan gebonden (20:1-3; Mt 12:28-29) en in de hemel heersen christenen die gestorven zijn met Christus (20:4-6; 3:21;
zie Fil 1:23). Gedurende de eerste komst van Christus is de vorst van de (zondige, verloren) wereld buitengeworpen.
Zijn invloed en macht in deze zondige verloren wereld is aan banden gelegd, geketend, ingetoomd, beteugeld, beperkt
(Openb 12:7-12). En met de troonsbestijging van Christus in de hemel is de heerschappij van christenen in de hemel
met Christus een werkelijkheid geworden (Ef 1:20-23; Ef 2:6)!
(2) De beschouwing van de bedelingleer m.b.t. het Lam (5:6).

Volgens de bedelingenleer is het Lam met zeven horens die voor de troon staat Jezus Christus, maar niet bij Zijn
troonsbestijging na Zijn eerste komst op de aarde, maar na Zijn eerste wederkomst (i.e. de opname van de Gemeente)
wanneer Hij van God de bevoegdheid zal krijgen om de verloren aarde, het verloren land van Israël en de verloren troon
van David weer terug te winnen. Volgens de bedelingenleer had Israël bij de eerste komst van Jezus Gods aanbod van
het Koninkrijk aan hen afgewezen. Daardoor ontstond er een hiaat in Gods heilsgeschiedenis met Israël zodat God Zijn
heilsgeschiedenis met de Kerk/Gemeente (bestaande uit gelovige niet-Joden of heidenen) kon realiseren. Maar na de
voltooiing van Zijn heilsgeschiedenis met de Kerk/Gemeente bij de opname van de Gemeente (i.e. bij de eerste
wederkomst van Christus) hervat God Zijn afgebroken bemoeienis met Israël. Christus ontvangt dan het gezag om
gedurende de periode van de Grote Verdrukking de verloren aarde, het verloren land van Israël en de troon van David
weer van de satan op te eisen. Volgens de bedelingenleer heeft Jezus tussen Zijn eerste komst en wederkomst niet alle
macht op de aarde (zie Mt 28:18), is de tegenwoordige aarde onder de macht van de satan en is de satan niet gebonden
(zie 20:2-3)! Pas als de satan gebonden wordt, is het duizendjarig vrederijk mogelijk en dan pas is het mogelijk dat
“heel Israël zalig wordt” (zie Rom 11:26).
Maar deze leerstelling van de bedelingleer moet verworpen worden, want de satan bezat nooit de aarde en was nooit de
vorst van de aarde en alles wat erop stond! Wanneer de satan aanspraak maakt dat “alle koninkrijken van de wereld aan
hem overgegeven zijn en hij ze kan geven aan wie hij wil” (Lk 4:5-6), dan liegt hij, want hij “is en blijft de vader van
alle leugens” (Jh 8:44). De satan is alleen “de vorst van de wereld” (Jh 12:31) in de zin van de zondige wereld die God
weerstaat en verloren gaat. Deze wereld in de zin van de zondige en verloren wereld die God weerstaat “ligt in de
macht van de boze” (1 Jh 5:19). Maar de satan “heeft geen vat op de wedergeboren” christenen in deze wereld (1 Jh
5:18)! Bij de eerste komst van Christus heeft Jezus “de sterke man” gebonden om zijn huis leeg te roven (Mt 5:29), zag
hij “de satan als een bliksem uit de hemel vallen” zodat christenen macht krijgen om op demonen te trappen (Lk
10:18-20), heeft Hij bij Zijn kruisdood “de vorst van de wereld” buitengeworpen ten einde veel mensen tot Zichzelf te
trekken (Jh 12:31-32) en “de overheden en de machten ontwapend” (i.e. de politieke, militaire, economische en valse
religieuze machten op de aarde ontwapend) en over hen getriomfeerd (Kol 2:15) zodat Hij mensen “uit de macht van de
duisternis kan trekken en hen kan overzetten in Zijn Koninkrijk” (Kol 1:13). Het doel van de eerste komst van Jezus
Christus was “om de duivel, die macht over de dood had, teniet te doen (Heb 2:14), om het mogelijk te maken voor
christenen om weerstand te bieden aan de duivel zodat hij van hen wegvlucht (Jak 4:7; 1 Pet 5:8-9) en om “de werken
van de duivel te verbreken” (1 Jh 3:8)! Na Zijn hemelvaart (12:5) werd “de grote draak, namelijk de oude slang, die
duivel en satan genoemd wordt, die de hele (zondige en verloren) wereld misleidt, uit de hemelse gewesten gesmeten en
(met een smak) op de aarde neergeworpen” (12:7-9). Kortom, de satan werd “gebonden opdat hij de volken niet meer
zou misleiden” (i.e. de verkondiging van het evangelie niet meer van de volken kan weghouden) (20:2-3)! Vanaf de
eerste komst van Jezus Christus zit Jezus Christus op de troon van het universum (hfst 5) en “is alle macht in hemel en
op aarde aan Hem gegeven” (Mt 28:18). Daarom is het maken van discipelen in alle volken niet alleen maar een
opdracht, maar de grootste mogelijkheid in de geschiedenis (Mt 28:19-20)!
(3) Verschillende gezichtspunten m.b.t. het Lam (5:6).

Een futurist uitleg. Het lam met zeven horens die voor de troon staat is Jezus Christus meteen na de opname van de
Kerk/Gemeente. Hij staat op van zitten aan de rechterhand van God en ontvangt van God het gezag om gedurende de
toekomstige periode van de grote verdrukking de satan te onterven en de verloren erfenis (de aarde, het land
Palestina/Israël en de troon van David) op te eisen (Larkin).
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De juiste uitleg. Het Lam met zeven horens die te midden van de troon stond is een symbool van Jezus Christus
onmiddellijk na de voltooiing van zijn verlossingswerk op de aarde (Zijn dood, opstanding en hemelvaart). Hij ontvangt
van God het gezag om als Koning over het universum en de aarde te heersen, en Gods eeuwige decreet m.b.t. alles wat
er moet gebeuren te openbaren en uit te voeren (Hendriksen).
DEEL7. Openbaring 5:8-14. AANBIDDING IN HEMEL EN OP DE AARDE.
(1) Uitleg van de symbolen.
5:8. En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór
het Lam neer. Toen het Lam de boekrol aannam, accepteerde Hij het ambt als Koning van het universum.

Onmiddellijk is er een uitbarsting van triomf en uitgelaten vreugde in de volgende drie doxologieën.
Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Elk van hen (i.e.
waarschijnlijk de oudsten) had een citer, een muziekinstrument om God mee te eren en te prijzen met vreugdekreten,
muziek en zang (14:2; 15:2; 18:22). Weer eens wordt een symbool in het boek Openbaring uitgelegd. Deze zijn
symbolen van de gebeden van “de heiligen”, dat is, de christenen die door het bloed van het Lam gekocht zijn. Hun
gebeden stijgen als wierook voor God omhoog (Ps 141:2). De inhoud van hun gebeden is aanbidding, lof en dank in de
volste zin van het woord. De bediening van de oudsten is om de gebeden van de heiligen in schalen voor de troon van
God uit te gieten, een symbool dat God echt alle gebeden van christenen hoort en ook beantwoord (8:3-5). Dit beeld
toont ook de representatieve aard van de vierentwintig oudsten voor de troon. Zij zijn niet te identificeren met de
heiligen (de christenen), maar vertegenwoordigen de heiligen in de hemel. Zij zijn niet middellaars van de christenen op
de aarde (zgn. “heiligen”), omdat alleen Jezus Christus de Middellaar op de aarde is (1 Jh 2:1-2). Zij bidden ook niet ten
behoeve van de christenen op de aarde, omdat alleen Jezus Christus en Zijn Geest dat doen (Rom 8:26-27,34). De
gebeden van de christenen worden met de gebeden van Jezus Christus gemengd op grond van Zijn volbrachte
verlossingswerk voor hen (8:3).

De oudsten zingen een nieuw lied over dit volbrachte verlossingswerk van Jezus
Christus. Dit lied werd nooit eerder gehoord, maar na Zijn troonsbestijging wordt het gezongen! Het is nieuw omdat
nooit eerder zo een groot verlossing heeft plaatsgevonden en nooit eerder had het Lam zo een groot eer ontvangen. Het
is een lied van verlossing. Het woord “nieuw” wordt geassocieerd met “de vernieuwing van alle mensen” in
wedergeboorte (2 Kor 5:17) en met de nieuwe dingen in het boek Openbaring: een nieuw naam (2:17; 3:12), het
Nieuwe Jeruzalem (3:12; 21:2) en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (21:1). Omdat God alle dingen in en door Jezus
Christus nieuw maakt (21:5) is dit lied nieuw!

5:9. En zij zongen een nieuw lied.

en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. God heeft niet maar een decreet
(besluit) uitgevaardigd. Hij heeft Zijn eeuwig decreet onlosmakelijk verbonden aan 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 in chaos en corruptie te
vervallen. Maar op grond van het volbrachte verlossingswerk van de Messias, Jezus Christus, kan de heilsgeschiedenis
in de wereldgeschiedenis plaatsvinden (Gen 3:15; Gen 12:3; Kol 1:16-17), vond de oudtestamentische geschiedenis
plaats (Ps 22; Jes 53) en vindt de nieuwtestamentische geschiedenis plaats (Kol 1:18)! Het breken van de zegels bepaalt
het voortbestaan van de schepping, de ontwikkeling van het menselijke geslacht en de zinvolle voortgang van de
geschiedenis in de wereld tot op het punt dat de wereldgeschiedenis eindigt en de eeuwigheid begint. Daarom blijft het
Lam de zichtbare tekenen van Zijn kruisdood dragen (5:6,9)! Daarom wordt Hij door iedereen in de hemel geprezen!
Christus is waardig geprezen te worden op grond van Zijn volbrachte verlossingswerk. Het nieuwe lied gaat over Jezus
Christus, Zijn volbrachte verlossingswerk, Zijn dood en opstanding, Zijn hemelvaart en troonsbestijging. Het nieuwe
lied gaat over Zijn verlossingswerk dat het hele schepping en hele geschiedenis omvat en over de heerlijke positie van
Zijn Kerk/Gemeente of Koninkrijk op de aarde.
want U bent eens en voor altijd geslacht en hebt ons eens en voor altijd voor God gekocht met Uw bloed, uit
elke stam, taal, volk en natie. Jezus Christus werd eens en voor altijd bij Zijn eerste komst als een zoenoffer geslacht

en heeft door Zijn bloed (Zijn zoenoffer aan het kruis) 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 figuurlijk woordspeling en betekent “als eigendom verkregen”. Gelovigen zijn het bezit van
Jezus Christus, omdat Hij hen figuurlijk gesproken met Zijn bloed “gekocht” heeft (1 Kor 6:20; 1 Kor 7:23). De nadruk
ligt op de onbeschrijfelijke hoge prijs die Hij betaald heeft zodat mensen aan God kunnen behoren. Zijn dood was
voldoende om alle mensen te behouden. Maar niet alle mensen worden behouden, omdat niet alle mensen geloven of
gehoorzamen. Hij behoudt mensen uit elke stam, taal, volk en natie in de wereld. De Bijbel leert niet universele
verzoening van zonden en ook niet universele verlossing van alle mensen. Maar wel verzoening van zonden 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. Er is geen grond om het volk van Israël hierbij uit
te sluiten, alsof zij in de toekomst op een andere wijze behouden zullen worden (zoals de bedelingen leer leert). Het
woord “naties” heeft niet de oudtestamentische nadruk van “heidense naties die Gods volk onderdrukken”, maar de
nieuwtestamentische nadruk dat er geen onderscheid meer is tussen de Joodse natie en de niet-Joodse naties (Jh 10:16;
Rom 10:12; Kol 3:11). De gekochte mensen komen uit alle naties volgens hun menselijk indelingen: “Stam” heeft te
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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. En “natie” heeft te
maken met cultuur, levenswijze en waarden. Het verlossingswerk van Jezus Christus is wereldomvattend en raakt ieder
menselijke groepering. Deze onderscheidingen tussen mensen blijven voortbestaan tot de eindtijd. Christus vergadert
Zijn Kerk/Gemeente uit elk van deze menselijke groeperingen (7:9; 11:9; 13:7; 14:6; zie Mt 28:19).
5:10. En U hebt ons (beter: hen) voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij (beter: zij) zullen als
koningen regeren over de aarde. Door Zijn volbrachte verlossingswerk heeft Christus alle gekochte mensen tot

“koningen en priesters” voor God gemaakt. Het Koninkrijk vestigde Hij bij Zijn eerste komst (Mk 1:15), door prediking
(Mt 4:23; Mt 13:11; zie alle gelijkenissen), door demonen uit te drijven (Mt 12:28-29) en door Zijn dood en opstanding
(1:5-6; 5:10). Christenen gaan het Koninkrijk binnen op het moment dat zij wedergeboren worden (Jh 3:3-8; Kol 1:13).
Het Koninkrijk is een tegenwoordige realiteit op de aarde, omdat een mens alleen iets binnen kan gaan dat al bestaat!
Het Koninkrijk verwijst niet naar een zogenaamde duizendjarig vrederijk in de toekomst (zoals de bedelingenleer leert).
Christenen zijn nu al een deel van het Koninkrijk (Lk 17:21)!
Het Koninkrijk is het koningschap of de soevereine heerschappij van God over allen, alles en voor eeuwig (Ps 24:1; Ps
145:13; Ps 146;10), maar in het bijzonder over de harten en levens van christenen (Lk 17:21), op basis van het
volbrachte verlossingswerk van Christus en de toepassing daarvan door de Heilige Geest (Jh 3:3-8). Het Koninkrijk van
God resulteert in de verlossing van gelovigen van begin tot einde (Mk 10:25-26), hun samenstelling in de
Kerk/Gemeente (Mt 15:18-19), hun invloed en goede werken in de wereld (Rom14:17) en uiteindelijk in een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde.
Alle christenen hebben priesterlijke taken (1 Pet 2:4-10). Door hun 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.
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 en duizenden duizendtallen. Johannes ziet en hoort

dingen in zijn visioenen. Het lied van de oudsten (als vertegenwoordigers van de Kerk/Gemeente op de aarde) wordt
beantwoord door de engelen in de hemel. De oudsten zingen het eerst omdat zij het eerst de verlossing door Christus
ervaren. Daarna zingen de engelen omdat zij kennis in de geheimenissen m.b.t. verlossing via de oudsten ontvangen
(1 Pet 1:12; Ef 3:10). Het getal engelen is zeer groot en dit apocalyptische getal drukt ontelbaarheid uit. Hun aantal
blijft zeer groot ten spijten van het feit dat er engelen samen met de satan gevallen zijn (12:7-9). De positie van de
engelen in de hemel is in een concentrische cirkel rondom Gods troon en de vierentwintig oudsten.
Hoofdstuk 4 en 5 beschrijft als het ware zeven concentrische cirkels: God, het Lam, de zeven geesten, de vier levende
wezens, de vierentwintig oudsten, het ontelbare aantal engelen en elk schepsel in de atmosfeer, op de aarde en in de zee
(5:13). Degene Die op de troon zit (God de Vader) deelt de toon met het Lam (5:6) en de Geest (4:2,5).
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. Deze zeven uitmuntende eigenschappen

vertegenwoordigen alle deugden in de hemel en op de aarde (5:12; 7:12). God heeft alles in het universum toevertrouwd
aan Jezus Christus. Christus is bekleed met de hoogst mogelijke gaven ten einde Gods eeuwige decreet uit te voeren.
Zijn kracht wordt geopenbaard door Zijn overwinning over zonde, de zondige wereld, de dood, en de satan (Fil
3:10,21).
Zijn rijkdom komt aan het licht in alles wat Hij opgegeven heeft om christenen rijk te maken (2 Kor 8:9) en de
grenzeloze volheid van Zijn bezittingen in het universum na Zijn volbrachte verlossingswerk.
Zijn wijsheid wordt gezien in Zijn plan van verlossing, die geen wijze schepsel ooit kon bedenken (1 Kor 1:22-24). God
wendt altijd de beste middelen aan om het hoogste doel te bereiken. Zijn wijsheid blikt uit het feit dat Hij schijnbare
tegenstrijdigheden met elkaar kan verzoenen (Ef 3:10). Bijvoorbeeld: de Heer is in staat om slechte mensen te
gebruiken om Zijn goede doelen te bereiken (Spr 16:4; Rom 9:17). Hij gebruikt wat in de wereld als dwaas geldt om de
wijze mensen te beschamen en Hij gebruikt zwakke mensen om de sterken in de wereld te beschamen (1 Kor 1:23-27).
Gods wijsheid die geen schepsel heeft bedacht heeft de satan en andere leiders van deze zondige wereld verslaan, omdat
juist de dood van Jezus leidt tot de redding van mensen (1 Kor 2:7-9). God heeft Christus tot zonde gemaakt zodat
gelovigen gerechtvaardigd konden worden in Christus (1 Kor 5:21). Christus bevrijd gelovigen van de vloek van de wet
door voor hen in de plaats een vloek te worden zodat de zegen van Abraham aan de gelovigen gegeven kan worden (Gal
2:13-14).
Zijn sterkte wordt geopenbaard doordat Hij Gods verlossingsplan volkomen en volmaakt uitvoert en zodoende de satan
van zijn wapenrusting, zijn buit (Lk 11:22), zijn arrogantie en zijn valse aanspraken (Lk 4:5-6) beroofd.
Zijn eer wordt gehandhaafd doordat christenen op de aarde en engelen in de hemel zich aan Zijn verlossing en Zijn
oordeel onderwerpen (Fil 2:9-11).
Zijn heerlijkheid wordt onthuld in al Zijn goddelijke attributen (eigenschappen) erken en beleden wordt Bijvoorbeeld
Zijn heerlijkheid wordt geopenbaard in de waarheid die Hij verkondigd en de genade die Hij schenkt (Jh 1:14,17).
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Dankzegging is nog de enige wat wij (die niets bezitten) aan Hem (die alles bezit) kunnen geven (zie Jes 42:8)!
De engelen roepen niet deze dingen als zegeningen op Jezus neer, maar erkennen en belijden Jezus Christus als Degene
Die al deze zegeningen inherent 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! Beide God de Vader en Jezus Christus worden geprezen voor wie ze
zijn en wat ze doen. Een ander manier om dit uit te drukken is: dat Jezus Christus het zichtbare beeld van de onzichtbare
God is (Kol 1:15; Jh 14:9)!
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 op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en
de kracht in alle eeuwigheid. Het bepaalde lidwoord wordt bij dezen attributen gebruikt en tonen aan dat deze

attributen alles te boven gaat. Niemand en niets kunnen dit overtreffen of weerstaan!
Het lied van de vertegenwoordigers van de Kerk/Gemeente 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 zijn
(Rom 11:36; 1 Kor 8:6). En zij prijzen het Lam, de 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 niet alleen de Middellaar van de schepping (Jh 1:3) en de Middellaar van de verlossing (1 Tim 2:5-6),
maar ook de Middellaar Die over het geschapen universum heerst!
5:14. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem
Die leeft in alle eeuwigheid. Het is mogelijk “de vier levende wezens” te beschouwen als vertegenwoordigers van

Gods schepping en schepselen in de hemel en op de aarde, evenals de vierentwintig oudsten de vertegenwoordigers van
al Gods vrijgekochte mensen op de aarde zijn. Beiden verhogen Gods troon door God te prijzen als Schepper (4:11) en
als Verlosser (5:9).
(2) Verschillende gezichtspunten m.b.t. het koninkrijk en de priesters (5:10).

Een futurist gezichtspunt. De oudsten zijn Gods verloste volk (de Kerk/Gemeente). De oudsten worden pas een
koninkrijk van priesters gemaakt na de opname van de Kerk/Gemeente. De oudsten behoren bij het hemelse koninkrijk.
Op de aarde is er geen koninkrijk van God totdat het toekomstige duizendjarige koninkrijk van God gevestigd wordt
(Larkin).
De juiste uitleg. De oudsten zijn hemelse wezens die de Kerk/Gemeente gedurende de hele nieuwtestamentische
periode direct bij God in de hemel vertegenwoordigen. De oudsten verkondigen dat Gods verloste volk (de
Kerk/Gemeente) al bij de eerste komst van Christus tot een koninkrijk van priesters gemaakt zijn. Christenen op de
aarde horen bij dit koninkrijk, dat al vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst een realiteit is!
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