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Een blik in de hemel
Openbaring 4 en 5
In Openbaring 4 en 5 krijgen we een blik in de hemel. In hoofdstuk 4 zien we de Schepper op Zijn
troon zitten. Wie is de Schepper? Johannes 1:3 en Kolosse 1:16 zeggen ons dat het de Heer Jezus is:
‘In Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn’. We zien dus de Zoon
als Schepper, misschien verenigd met de Vader. Hoewel de Schrift nergens zegt dat de Vader de
Schepper is, mogen we Hem toch niet uitzonderen, want nooit doet een Persoon in de Godheid iets
onafhankelijk van de andere Personen van de Godheid. Nooit doet de Zoon iets gescheiden van de
Vader en de Heilige Geest en nooit doet de Vader iets gescheiden van de Zoon en de Heilige Geest.
Dus hoewel de Schrift de schepping uitdrukkelijk toeschrijft aan de Zoon, kunnen we niet zeggen dat
de Vader niet ook de Schepper is.
In vers 2 zien we de troon en we zien Hem Die op de troon zit. In vers 4 lezen we: ‘En rondom de
troon waren vierentwintig tronen’. Op die tronen zitten de vierentwintig oudsten. Dan zegt vers 6: ‘En in
het midden van de troon en rondom de troon vier dieren, vol ogen van voren en van achteren’. Die vier
levende wezens zijn dus dichter bij de troon, dichter bij Hem Die op de troon zit dan de vierentwintig
oudsten. Die zitten op tronen rondom de troon, maar de vier dieren zijn in het midden van de troon en
rondom de troon. Deze levende wezens1, deze cherubijnen zijn de uitvoerders van de oordelen van
God. Zij vormen de troon van God volgens Ezechiël 10. We herinneren ons de troon, de oordeelstroon
van God, die in de tabernakel was gevormd door de twee cherubijnen.
De troon spreekt niet van het Vaderhuis. Een Vader zit niet op de troon. Een troon spreekt van
regering, van bestuursmacht, van de oordeelsmacht van de Schepper. De cherubijnen vormen een
ring om de troon. Daaromheen zijn de vierentwintig tronen met de vierentwintig oudsten, die een beeld
zijn van de gelovigen; straks na de opstanding in de hemel zullen zij in de heerlijkheid zijn. Hier op
aarde zullen dan nog de oordelen uitgeoefend worden. Engelen vinden we hier niet. Het is duidelijk dat
in de scheppingsorde van God de engelen een hogere plaats innemen dan de mensen.
Als we hoofdstuk 5 lezen, zien we niet zozeer de troon van de almachtige Schepper, maar de
Verlosser, het Lam dat geslacht is. Daar zien we dat die levende wezens één gemaakt zijn met de
vierentwintig oudsten en dat engelen een aparte groep vormen. Die vier levende wezens zijn hier
verenigd met de vierentwintig oudsten, de verheerlijkte heiligen. Openbaring 5:8 zegt ons: ‘En toen het
[Lam] dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vierentwintig oudsten vóór het Lam neer; zij
hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerk’. De vier dieren en de oudsten zijn bijeen
gebracht. Zij aanbidden samen en vormen samen de uitvoerders van Gods oordelen.
In 1 Korinthe 6:2 vinden we iets vergelijkbaars: ‘Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?’
Vers 3: ‘Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen?’ Het is duidelijk dat iemand die oordeelt, hoger
staat dan degene die geoordeeld wordt.
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Als het gaat over de scheppingsorde (en dat vinden we zelfs in Mattheüs 13), dan zendt de Heer Zijn
engelen uit om de onrechtvaardigen uit deze schepping te oordelen en weg te nemen. Gaat het echter
om de gevolgen van de verlossing, dan neemt Hij hen die deel hebben aan de Heer Jezus, uit de
buitenste kring waarin ze zich als zondige mensen bevonden, en plaatst hen door genade binnen in de
troon, verenigd met Hem.
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