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Wie zijn de vier dieren
uit Openbaring 4?
Vraag: Ik zou graag willen weten wat de vier dieren in Openb. 4:7 voorstellen. Ik heb wel
eens gehoord dat ze ‘de kosmos’ (schepping) voorstellen. Is dat juist?
Antwoord. Als we Jesaja 6 en Ezechiël 1 en 10 vergelijken met de beschrijving van de levende
wezens van Openb. 4:6-8 (de vertaling ‘dieren’ vind ik afgrijselijk) zien we dat ze de karakters
van de serafijnen en cherubijnen, twee engelklassen, in zich verenigen.
In Openb. 4 schijnen ze ook vereenzelvigd te zijn met de engelen, want die worden in dat
hoofdstuk niet meer apart genoemd.
In hoofdstuk 5 worden de engelen echter apart genoemd, en op een veel grotere afstand
van de troon, terwijl de levende wezens praktisch één zijn met de vierentwintig oudsten. Ik
denk daarom dat we in die levende wezens in Openbaring 5 geen engelen moeten zien,
maar de beginselen van voorzienige kracht in het uitoefenen van oordeel.
Het is waar dat in het Oude Testament de cherubim, dus engelen, de uitvoerders van Gods
voorzienige oordelen waren. Dat zien we bijvoorbeeld in Genesis 3:24, Exodus 25:18-22 en
Ezechiël 1 en 10. Daarom worden de levende wezens in Openb. 4 vereenzelvigd met de
engelen (daar zien we nl. de Schepper op Zijn troon, maar in verbinding met Zijn schepping;
denk maar aan de regenboog).
Maar als we in hoofdstuk 5 de Verlosser zien, zien we dat ze nu met de verheerlijkte heiligen
ééngemaakt zijn. Doordat de Heer Mens geworden is en ons op grond van Zijn werk op het
kruis met Zich verenigd heeft, heeft God Zijn scheppingsorde veranderd en zijn nu de
verlosten van hogere orde dan de engelen. En dat betekent ook dat zij nu met de Heer Jezus
samen zullen regeren en oordelen (Ef. 1:10-13; 1 Kor. 6:2-3).
Ik herhaal dus dat m.i. de vier levende wezens de uitdrukkingen zijn van de beginselen van
Gods kracht in voorzienige oordelen. Het is waar dat ze hier de karakters hebben van de vier
voornaamste groepen dieren van de aarde en de lucht (niet van het water), maar dat zegt
niet dat ze een voorstelling van de schepping zijn. Daarmee worden alleen hun kenmerken
aangegeven.
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