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Het laatste Bijbelboek, 
de Openbaring van Johannes (6)

Openbaring 7

●  Bijbelstudie n.t.Ds. M. Maas

O
Inleiding

penbaring 7 is eigenlijk een oase te 
midden van alle aangrijpende gebeur-

tenissen die gaande zijn. Het hoofdstuk valt 
in twee delen uiteen. Het eerste deel (1-8) 
speelt zich op aarde vóór de dag van Chris-
tus’ wederkomst en het tweede deel (9-17) 
in de hemel ná de dag van Christus’ weder-
komst. Het is moedgevend voor allen
die nog ‘beneden’ zijn en rustgevend voor 
allen die intussen ‘boven’ zijn.

Vers 1
Johannes ziet in een visioen vier engelen 
staan op de vier hoeken van de aarde. Hoe-
wel we weten dat de aarde rond is, ziet hij op 
dat moment de aarde als een groot vierkant 
terrein. En op elke hoek van de aarde staat 
een engel. En die moet de sterke wind stevig 
in z’n handen vasthouden. Want zou hij de 
wind uit z’n handen laten gaan, worden we 
op aarde allemaal weggeblazen, omdat de 
wind in staat is de aarde met alles erop, er-
aan en erin te beschadigen. En als de engelen 
tegelijkertijd de winden uit alle hoeken los-
laten (noord, oost, zuid, west), zal dat he-
lemaal veel schade veroorzaken en heel veel 
verwoesting en vernieling teweegbrengen, 
vele malen erger dan tot nu toe gebeurt.

Vers 2–8
Waarom moeten de engelen de winden 

voorlopig in hun vuisten vasthouden? Om-
dat eerst Gods dienaren moeten worden 
verzegeld. Dat zal gebeuren door de Engel. 
Daarmee wordt Jezus Christus bedoeld. Hij 
komt van de opgang van de zon, het oosten, 
waar het licht vandaan komt. Heel mooi 
zingt Zacharias over Christus als de ‘Opgang 
uit de hoogte’ (Luk. 1:78). 

Christus gaat Gods dienaren verzegelen. 
Dat zijn er 144.000. Hoe moeten we het 
getal 144.000 opvatten? Niet letterlijk, wel 
symbolisch. Want dit hele Bijbelboek is een 
symbolisch boek. En ook dit getal heeft een 
symbolische betekenis. Daarvan is de kern 
het getal twaalf en het getal duizend. Twaalf 
is het getal van Gods volk en duizend het 
getal van de volheid.

Wie zijn die 144.000 verzegelden? Dat zijn 
Gods dienaren. Van hen wordt gezegd dat 
ze komen uit elke stam van Israël. En dat 
zijn twaalf stammen die staan symbool voor 
Gods volk van oude tijden af. Daarvan is 
elke afzonderlijke stam uitgegroeid tot een 
nieuw volk, een nieuwe twaalf, zelfs tot 
twaalfduizend. Johannes ziet dat Israël is 
uitgegroeid tot vele volken die al Gods ver-
zegelde dienaren omvat. Anders gezegd: Het 
gaat om allen die God heeft gezocht, gevon-
den, gekend, en geliefd; allen die weten dat 
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hun zonden zijn vergeven en hun leven van 
dag tot dag wordt vernieuwd; allen die door 
het geloof het eigendom zijn geworden van 
Jezus Christus. 

Het is opvallend dat ze dit zegel dragen aan 
hun voorhoofden. Wat ze aan hun voorhoof-
den dragen, zien ze niet zelf, maar wel bij 
elkaar. Het is vast herkenbaar dat je het werk 
van de Heere eerder bij anderen herkent, dan 
bij jezelf. Niettemin mag je wel het zegel dra-
gen.  

Een zegel wijst in de Bijbel op drie dingen: 
je moet van iets of iemand afblijven; je moet 
beseffen dat iets of iemand een ander toe-
behoort; je moet het zien als een teken van 
echtheid. 

In het licht van dit gedeelte kunnen we zeg-
gen: Gods dienaren worden door de Vader 
bewaard bij de verworven verlossing. Ramp, 
leed en kwaad kan hen treffen, zelfs doden. 
Maar niemand kan hen losmaken van het heil 
van de Heere. Wat verzegeld is, is voor eeuwig 
verzegeld. Wat een troost.

Wonderlijk: De verzegelden dragen de Naam 
van de Vader (3:12, 14:1, 22:4) aan hun voor-
hoofd net als de hogepriester (Ex. 28:36-38). 
Het zegel bevestigt dus dat ze bij God horen 
om Hem te dienen. Ze zijn door de Zoon 
gekocht met Zijn bloed. Daarmee behoren 
ze Hem toe met ziel en lichaam. Het zegel 
heeft ook te maken met de gave van de Hei-
lige Geest, door Wie zij verzegeld zijn tot de 
dag van de verlossing (2 Kor. 1:22, Ef. 1:13, 
4:30). Normaal gesproken is een zegel een 
dood ding (postzegel). Het zegt niets, doet 
niets. Maar dit zegel is levend en zegt voort-
durend dat ze de Betrouwbare toebehoren. 

De Geest getuigt met hun geest dat ze kin-
deren van God zijn (Rom. 8:16). Dat zegel 
roept ook op de wereld te verlaten. Afscheid 
nemen van alles waar God niets mee heeft 
(ongerechtigheid, onheiligheid) en een leven 
te leiden dat wordt gekenmerkt door trouw 
en toewijding (Rom. 12:1-2). 

Vers 9
Johannes had de 144.000 verzegelden nog 
niet gezien, maar ziet nu een grote menigte 
uit alle naties, volken, stammen en talen (alle 
volken en culturen). Opvallend, getallen 
worden niet meer genoemd. En niemand kon 
ze tellen, zegt Johannes. Maar nu toch wel? 
Want we hebben computers en slimme reken-
modellen. Dat is mooi bedacht, maar er staat 
tot onze vertroosting dat niemand ze kon 
tellen. Want tellen betekent macht. Dat zie 
je bij machthebbers. Als ze hun onderdanen 
kunnen tellen, hebben ze de mensen in hun 
macht. Maar deze menigte valt onder geen 
enkele aardse heerschappij, maar onder de 
hemelse. Ze zijn onttrokken aan alle macht-
hebbers en zijn in de hemel en staan voor de 
troon en voor het Lam met witte gewaden en 
palmtakken in hun hand – beelden die ver-
wijzen naar de overwinning die behaald is.  

Vers 10 en 11
En ze roepen met luide stem. Dat kwamen 
we ook al tegen in Openbaring 6:10. Daar 
roepen (schreeuwen) de zielen aan de voet van 
het altaar. Dan zien we de verbinding tussen 
hoofdstuk 6:10 en 7:10. Degenen die daar 
roepen om recht, roepen hier dat de zaligheid 
van onze God is. Juist degenen die op aarde 
hun mond moesten houden, niets mochten 
inbrengen en vaak monddood zijn gemaakt, 
roepen nu zo hard als ze kunnen om ont-
ferming (6:10) en verkondigen de zaligheid 
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(7:10). Al Gods kinderen die op aarde geen 
stem mochten hebben. Allen die op aarde zijn 
vertrapt, vernederd, verminkt, verbrijzeld, en 
vergast. Allen die er niet mochten zijn, zijn nu 
één en al stem, en zijn verlost van alle moeite, 
pijn en strijd.

Ze roepen: De zaligheid is van onze God, Die 
op de troon zit en van het Lam (7:10). We 
mogen ook vertalen: De zaligheid is voor onze 
God. Ze verkondigen de zaligheid (redding, 
bevrijding), die uiteindelijk voor God is en het 
Lam. Want als we zalig worden, heeft God ons 
weer terug. En als we thuis zijn, is het gezin 
weer compleet. Een vader is pas helemaal vader 
als hij zijn kinderen thuis heeft, als de laatste 
verloren zoon thuis komt. Daarom is de zalig-
heid er voor God. Mooi in dit verband is wat er 
staat geschreven in Psalm 92:14-16.

De menigte wordt geholpen door alle engelen, 
de ouderlingen en de vier dieren om God glorie 
te geven (zie 4:9-11). Bij God gebeurt wat we 
lezen in Psalm 150: Laat alles wat adem heeft, 
de HEERE loven. Dat stond God van meet af 
aan voor ogen. Daarvoor zijn we bedoeld en 
bestemd. Daar komt Johannes in Openbaring 
21 en 22 op terug.

Vers 13 – 16
Als Johannes de menigte ziet, krijgt hij ant-
woord op de vraag waar ze vandaan komen: uit 
de grote verdrukking, uit de grote benauwd-
heid. Dat woord benauwdheid heeft vaak een 
rol gespeeld in de Psalmen en ook bij de pro-
feten, want Gods volk heeft vaak en veel in de 
benauwdheid gezeten. Maar aan die benauwd-
heid is nu een einde gekomen. En ze hebben op 
aarde hun kleren gewassen en wit gemaakt in 
het bloed van het Lam. Dat is de basis waarom 
ze boven zijn. Niet hun gegeven leven, maar 

Zijn gegeven leven is de reden waarom ze voor 
God kunnen (be)staan (6:17). De ontelbare 
menigte zorgt voor Gods eer en God zorgt voor 
hen.

Vers 17
Openbaring 7 eindigt met die mooie regel: ‘En 
God zal alle tranen van hun ogen afwissen’. Let-
terlijk staat er: Elke traan. Wat een zorg, liefde 
en aandacht. Enerzijds is het boek Openbaring 
een tranenboek, maar anderzijds een troost-
boek. Ze hebben allemaal tranen. Er is niemand 
die zegt: God, ga mij maar voorbij, want ik 
heb geen tranen. God gaat elke traan afwissen. 
Dan ben je bijna geneigd te zeggen: God waar 
begint U aan? Maar dat is nu juist de grootheid 
van onze God. Hij is ook de enige God Die dat 
doet. Andere goden drogen geen tranen. Die 
zeggen hoogstens: niet janken, maar danken. 
Maar de God van Israël zegt: Ik trek Mij het lot 
van Mijn mensen aan en Ik zal elke traan dro-
gen. Hij is de God Die de melkweg bestuurt en 
de sterren in hun baan leidt, maar ook de God 
die geen traan vergeet te drogen.

Gespreksvragen
1. Engelen zijn dienaren die Gods woord en 

wil doen (Ps. 103). In hoeverre bent u zich 
bewust dat engelen gedienstige geesten zijn? 
Ook voor Gods kinderen? Kunt u Bijbelse 
voorbeelden geven waar engelen in actie 
komen om Gods zaak te dienen?

2.  Kunt u de betekenis van de 144.000 verze-
gelden onder woorden brengen? 

3.  Openbaring 7 is de vervulling van Psalm 87. 
Reageer!

4.  De verzegelden dragen het zegel aan hun 
voorhoofden. Ze zien bij zichzelf dat zegel 
niet zitten, maar wel bij anderen. Ziet u het 
werk van de Waarachtige in het leven van 
anderen? Gaat u weleens met hen gesprek? 
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Wat levert dat op voor elkaar?
5.  Komt, kinderen, niet dralen, 
 want de avond is nabij! 
 Wij zouden licht verdwalen. 
 In deze woestenij. 
 Komt, vatten wij dan moed. 
 Naar de eeuwigheid te streven. 
 Van kracht tot kracht te leven. 
 In ‘t eind is alles goed (Gez. 441:1). 
 Wat heeft dit vers met Openbaring 

7 te maken? Welke boodschap ligt er 
voor u in? 

6.  Wat raakt u het meest in het visioen 
van de ontelbare menigte die voor 
Gods troon staat?


