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Het laatste Bijbelboek, 
de Openbaring van Johannes (3)

Openbaring 4

●  Bijbelstudie n.t.Ds. M. Maas

JVers 1 - 3
ohannes heeft de zeven brieven intussen 

geschreven en één van de laatste woorden 
zijn: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop (…). 
Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten 
op Mijn troon’, (3:20-21). Dan lezen we ver-
der in hoofdstuk 4 en ziet Johannes een ge-
opende deur in de hemel en hoort de eerste 
stem die met hem sprak (4:1). Dan denk je: 
nu zal er wel een stroom van gericht en van 
geweld over de wereld losbarsten. Dat gaat 
ook gebeuren, maar eerst mag Johannes rus-
tig in de hemel rondkijken. Wat is de hemel? 
Is dat een verlengstuk van de aarde, maar mi-
nus alle ellende? Is het een soort droompark 
dat van alle gemakken voorzien is? Psalm 
115 werpt licht op onze vraag. Daar vragen 
de heidenen. ‘Waar is toch hun God?’ (Ps. 
115:2b). De heidenen begrepen niet veel van 
de godsdienst van het volk Israël, want er was 
bij dit volk niets te zien: geen beelden, geen 
afbeeldingen, kortom geen zichtbare goden. 
Bij de andere volkeren was dat wel het geval: 
‘Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk 
van mensenhanden’, (Ps.115:4). 

Wat geeft Gods volk als antwoord? ‘Onze 
God is in de hemel’, (Ps.115:3). Dat wil zeg-
gen: Hij behoort niet tot de aarde, niet tot de 
zichtbare wereld, want Hij is van een andere 
orde. De psalmist gaat daarop door en zegt: 
‘De hemel is de hemel van de HEERE, maar 

de aarde heeft Hij de mensenkinderen gege-
ven,’ (Ps.115:16). Er wordt dus gesproken 
over hemel en aarde als een tweedeling. Het 
zijn twee terreinen: de aarde als zichtbare 
wereld is voor de mens, maar de hemel, de 
onzichtbare wereld, is voor God. Zo was 
de stand van zaken voor de mens van het 
oude verbond. Voor hem gold: de hemel is 
van God. Dat is Zijn terrein. Dat was een 
gebied waar de mens nog niet kon komen. 
De hemel was boven en de mens was bene-
den. Men moest zich tevreden stellen met 
de wetenschap dat de hemel de woonplaats 
van God is. Slechts een enkeling mocht een 
glimp opvangen van wat er in de hemel al-
lemaal afspeelde. Maar in de regel bleef het 
voor de mens, ook voor de gelovige, verbor-
gen. Ooit liepen hemel en aarde in elkaar 
over, maar omdat wij de Waarachtige willens 
en wetens vaarwel hebben gezegd, werd niet 
alleen de hof van Eden voor ons gesloten, 
maar ook de hemel. Goddank zond God 
Zijn Zoon van boven naar beneden om onze 
zonde te dragen en onze schuld te boeten. 
Hij baande weer een weg via het kruis naar 
het Vaderhuis. Hij heeft voor ons de hemel 
ontsloten, zodat wij daar weer kunnen ko-
men. Johannes hoort de stem die hij al eerder 
had gehoord, namelijk de stem van de Zoon 
des mensen, en die heeft het geluid als van 
een bazuin. Als er sprake is van een bazuin, 
dan wil dat zeggen dat het eindgericht steeds 
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dichterbij komt. Johannes hoort van Jezus 
een hartelijke uitnodiging omhoog te komen 
en te zien wat daarna geschieden moet. De 
hemel wordt dus zijn ‘standplaats’. Vanaf 
die plek ontvangt hij het rechte zicht op de 
toekomst. Wie zicht wil hebben op de eind-
tijd waarin wij leven, moet dat niet zoeken 
op de aarde, maar in de hemel. Paulus zegt 
niet voor niets dat onze wandel in de hemel 
moet zijn (Fil. 3:20). Daar wordt getoond 
wat God doet en zal doen. Johannes klimt 
op naar de hemel doordat hij in geestvervoe-
ring raakt. Het woord ‘vervoering’ is door de 
vertalers ingevoegd, want letterlijk staat er: 
terstond kwam ik in de geest. Johannes ver-
plaatst zich in de geest en gaat omhoog om 
te aanschouwen wat er in de hemel allemaal 
te zien is.

Het eerste wat Johannes te zien krijgt is de 
troon. Dat is het vaste punt in de hemel en 
het fundament waar alles om draait. Het 
moet te denken geven dat in het laatste Bij-
belboek zesenveertig keer wordt gesproken 
over de troon. Daaruit blijkt dat het een heel 
belangrijk kernwoord is. Negen keer wordt 
er gesproken over het Koninkrijk. Zeven keer 
over het Koningschap. Negentien keer over 
de Koning. Vaak wordt Gods Koningschap 
en Gods Koninkrijk de lof toegezwaaid. 
Overigens, Gods troon is niet te zien met het 
blote oog, maar die staat achter de deur. God 
regeert op een verborgen wijze. Daar legt het 
hele boek getuigenis van af. We moeten er 
ook op letten hóe God vanaf Zijn troon re-
geert: zittend! De troon straalt één en al rust 
uit. God draaft niet door de hemel om alles 
naar de grote dag te stuwen, maar Hij kan 
alles zittend af. 

God lijkt kennelijk op edelstenen! Jaspis is 

een kristalheldere steen waar je helemaal 
doorheen kunt kijken. Als je die steen in het 
zonlicht houdt, fonkelt hij telkens op een 
andere manier. God stráált van licht. In Hem 
is er gans geen duisternis. God lijkt ook op 
de steen sardius. Dat is een bloedrode steen, 
die ook fonkelt, maar niet zo helder is als de 
jaspissteen. De betekenis? God is Licht én 
rechtvaardig. Als we God leren kennen, leren 
we Hem kennen als één en al licht, maar 
ook als één en al rechtvaardigheid. We leren 
God kennen als de stenen jaspis en sardius. 
Johannes ziet ook de regenboog rondom de 
troon. Geen halve, maar een hele! We zien 
er weleens twee tegelijk, maar altijd halve 
regenbogen. Johannes ziet dat die regenboog 
Gods troon omgeeft. De kleur van de re-
genboog is smaragd (groen). Groen is in de 
Bijbel de kleur van Gods trouw. De groene 
regenboog is een teken van Gods trouw. Ook 
van Gods bewezen genade en liefde door 
Christus aan zondige mensen. Wie leeft van 
Gods liefde en genade, wordt getroost dat 
Gods gramschap is geblust en leven mag van 
Gods trouw. Als we als kerk en wereld de 
boodschap van de regenboog op ons laten in-
werken, omspant die heel de Schrift en heel 
de geschiedenis van het eerste tot het laatste 
Bijbelboek. Die regenboog biedt hoop aan 
hopelozen en redding aan reddelozen.

Vers 4
Johannes ziet rond de troon vierentwintig 
tronen waarop vierentwintig oudsten zitten. 
24 is het getal van de priesterklasse (1 Kron. 
24). Hier zijn de priesters van alle tijden 
vertegenwoordigd. Priesters zullen regeren. 
Aan hen worden tronen gegeven. Zij vormen 
het hemelse bewind. Er wordt op priester-
lijke wijze geregeerd. En het zijn ook oud-
sten. Dat zijn zij die veel gezien en gehoord 
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hebben. Dragers van de Schriften waar ze 
vertrouwd mee zijn. In de hemel vertegen-
woordigen zij degenen die op aarde lijden en 
zuchten vanwege verdrukking en vervolging. 
Ze zijn de vertegenwoordigers van het volk 
van God van alle tijden en alle plaatsen.

Vers 5
Johannes ziet niet alleen veel indrukwek-
kende dingen, maar ook huiveringwekkende 
zaken zoals bliksemstralen, stemmen en don-
derslagen die van de troon uitgaan. Met God 
moeten we niet spotten. We komen opnieuw 
de zeven vurige fakkels tegen die branden 
voor de troon van God en een beeld zijn 
voor de zeven Geesten van God (zie 1:4). 

Vers 6
Johannes ziet voor de troon ook een glazen 
zee (kristalhelder). De zee is in de Bijbel 
steeds weer het gebied dat dreigt en bedreigt. 
Vaak ook het beeld van de chaos en de wan-
orde (Gen. 1:2). Soms ook een beeld van 
de volkerenwereld (Jes. 17:12, Ps. 46:3). 
Ook wel van de duistere wereld van dood en 
dodenrijk, die probeert om de aarde te over-
spoelen (Mar. 4:35vv). Maar nu Johannes 
vóór de troon die glazen zee ziet, betekent 
dat: Er komt een dag dat die zee tot glas ge-
worden is en niet meer omhoog kan komen 
en spiegelglad is. Dan is het gedaan met het 
geweld van de zee. Dan is de zee glashelder 
geworden. Dan kijk je tot op de bodem van 
de geschiedenis.

En midden in de troon en rondom de troon 
waren vier dieren (letterlijk: levende wezens). 
Johannes refereert aan Ez. 1:5 en Ez. 10:20. 
Het zijn geen dieren, maar engelen (che-
rubs). Het zijn de bewakers, (lijfwachten) 
van de troon. In Ezechiël zijn het de dragers 

van de troon. Daar staan ook de vier dieren 
die daaraan herinneren (Ez. 1:26). Gods 
troon staat er én blijft daar staan. Want de 
troon wordt constant bewaakt. Ze hebben 
overal ogen, zodat ze alles overzien en door-
zien. 

Vers 7 - 11
Johannes ziet ook waarop die cherubs lijken, 
maar heeft vooral aandacht voor wat ze zin-
gen. We horen hen het lied zingen dat Jesaja 
ook hoorde zingen: ‘Heilig, heilig, heilig is 
de HEERE van de legermachten; heel de 
aarde is vol van Zijn heerlijkheid!’ (Jes. 6:3). 
Vervolgens klinkt er een lied dat klinkt als de 
klok. De vierentwintig oudsten werpen zich 
voor God neer om Hem te aanbidden en te 
geven wat Hem toekomt. 
Openbaring 4 begint met de troon en ein-
digt met een lied, een scheppingslied. Er 
wordt in de hemel gezongen vóór God en 
tégen Zijn vijanden. Er wordt gezongen over 
de schepping. omdat die bedreigd wordt. 
Daarom moet voortdurend bij de troon klin-
ken dat God de Schepper van hemel en aarde 
is en niet loslaat de werken van Zijn handen. 
De schepping gaat niet ten onder, want God 
lééft en is verknocht aan Zijn schepping.

Gespreksvragen
1. Het moet te denken geven dat in het 

laatste Bijbelboek zesenveertig keer wordt 
gesproken over de troon. Wat wil de 
Waarachtige ons daarmee leren? Welke 
troost is daaraan verbonden? 

2. Wat is de betekenis van de stenen jaspis en 
sardius? Welke consequenties trekt u daar-
uit voor uw geloofsleven?

3. Wat is de betekenis van de regenboog 
rondom de troon? Betrek daar ook de 
doop bij.
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4. Geef de betekenissen van de glazen zee. 
Welke spreekt u het meest aan en waarom?

5. Hoe komt het eren van God in Openba-
ring 4 tot uitdrukking? Komt dat in onze 

erediensten tot z’n recht? En in ons per-
soonlijk geloofsleven? 

6. We moeten meer letten op wat er in de 
hemel gebeurt dan op aarde. Reageer!


