ER WORDT GEREGEERD – OPENBARING 4 : 2-11
Heb jij dat ook wel eens? Dat je je afvraagt of God bestaat voor jou? Of Hij er werkelijk wel is om
ook jou zonden te vergeven? Of Hij wel degene is die de aarde regeert en bestuurt? Of het niet
min of meer toevallig is dat dingen je overkomen, gewoon omdat het nu eenmaal gebeurt?
Het thema van vanavond is ‘Er wordt geregeerd’. We krijgen via Johannes opnieuw een kijkje in
de hemel. We zien dingen die nog nooit iemand gezien heeft. God laat ons opnieuw zien dat Hij
er is én er ook wil zijn voor jou en mij.
De inleiding valt uiteen in 2 aparte stukken. Ik wil zo eerst het stuk uit Openbaring lezen, dit kort
uitleggen en daarna heel praktisch kijken naar de betekenis voor ons eigen geestelijke leven.

Lezen: Openbaring 4 : 2 – 11

Ik kan me voorstellen dat je misschien wel ben afgehaakt tijdens het lezen…… Misschien kon je
er wel geen touw aan vastknopen. Het is ook een heel lastig gedeelte. Niet alles is uit te leggen,
het zijn dingen waarin God niet volledige openheid geeft. Maar dat is ook niet nodig. Voor ons is
het vanavond vooral van belang om de kern er uit te halen, en dat is ‘Er wordt geregeerd’. Toch
zal ik proberen in het kort uit te leggen wat we net gelezen hebben, zodat je het één en ander
kunt plaatsen voor jezelf.
Het wordt al makkelijker als we dit Bijbelgedeelte zien in het licht van de dienst van de Heere in
het Oude Testament. Verschillende dingen die genoemd worden in dit gedeelte, herinneren aan
deze dienst, zowel in de tempel als daarbuiten.
Er staat een troon in de hemel, en op die troon zit God. Hij zit daar als rechter, koning van het
heelal en als beschermer van Zijn volk. God wordt niet beschreven als mens, maar in beelden van
edelstenen. Jaspis, schitterend als een diamant. Sardius, rood als teken van het bloed van Zijn
Zoon. Smaragd, groen als teken van het nieuwe leven wat God geven wil.
Ook zien we een regenboog, dit is het teken van de belofte die God met Zijn Zoon Christus
gesloten heeft dat Hij wilde sterven voor zondaren. En dat Hij hen nooit meer los zal laten, wat
er ook gebeuren zal. Net zoals God belooft heeft dat de aarde nooit meer vergaan zal door water.
In vers 4 gaat het over de vier en twintig tronen, waarop de vier en twintig ouderlingen zitten.
Waarschijnlijk zijn zij een beeld van de vertegenwoordigers van Gods volk, zowel uit het Oude
als het Nieuwe Testament, de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. Zij zijn bekleed met
witte klederen en hebben gouden kronen op hun hoofd, dat betekent dat ze van hun zonden
verlost zijn en regeren met Christus in de hemel.
Johannes ziet bliksem en hoort donderslagen en stemmen die van den troon uitgaan, dat zijn de
ontzagwekkende woorden die God tegen Zijn Volk spreekt. Net zoals op de Sinaï in het Oude
Testament. Er staan zeven vurige lampen te branden voor den troon, dat zijn de zeven Geesten
van God. De gemakkelijkste uitleg is dat er een vergelijking wordt gemaakt met de 7 armige
kandelaar uit de tempel en het getal 7 hier het getal van de volheid is. De Geest van God is dus in
al zijn volheid als een Licht in de hemel aanwezig.

Voor den troon is een glazen zee, het lijkt op kristal, hierbij moet je denken aan het koperen
wasvat uit de tempel. In Openbaringen staat het symbool voor het bloed van den Heere Jezus
Christus, dat verlost van alle zonden. Voor je kunt naderen voor de troon, moet je eerst gereinigd
zijn.
De vier dieren uit vers 8 tot en met 11 staan tussen God en de 24 ouderlingen in. Sommige
uitleggers gaan uit van engelen, anderen zeggen dat ze waarschijnlijk symbool staan voor de
dienaren van het Evangelie, zoals de profeten en dominees.
Ze verheerlijken God, de Almachtige, de onveranderlijke en de eeuwige. Door voortdurend te
zeggen: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en is en Die komen zal.
De 24 ouderlingen vallen daarbij voor Hem neer en werpen als dankbaarheid hun kronen van
verlossing voor de troon. U Heere, bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de
kracht; want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij, en zijn zij geschapen.
Ik hoop dat het gedeelte wat duidelijk is geworden voor jullie. We gaan nu terug naar de kern
van dit gedeelte, zoals dat ook in de schets beschreven wordt: het is de Heere die regeert.
Ik weet dat velen van jullie op zoek zijn naar de wil van God in je leven. Daarbij kunnen dingen
naar boven komen zoals: Ik heb al zo vaak om bekering gevraagd, waarom doet God dit niet? Of,
Waarom merk ik zo weinig van God in mijn leven? Of, Ik bid wel, maar het lijkt niet aan te komen
bij God?!
Daarom wil ik graag ingaan op dit gedeelte van Gods regering. Waarom laat Hij ons wachten en
waarom groei ik geestelijk zo weinig?
‘Wacht op de Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken; ja wacht op de Heere’ (Psalm 27 : 14)
God wil dat we in de pas met Hem lopen. We zijn geneigd dingen uit ons zelf te doen en op God
vooruit te lopen. Maar God zit op Zijn troon in de hemel en Hij weet haarfijn wanneer dingen
moeten gebeuren en wanneer dingen moeten wachten.
Denk maar eens aan een groot station zoals in Utrecht. Bij dat station zie je allemaal sporen
lopen van inkomende en vertrekkende treinen. In de wisselkamer zit een controleur voor een
paneel en hij weet precies wanneer op welk knopje gedrukt moet worden. Vaak moet een trein
even wachten, zonder dat de machinist weet waarom. De machinist heeft de taak om
nauwkeurig de opdracht van de controleur te gehoorzamen.
Zo moeten ook wij de bevelen en opdrachten van God op dezelfde nauwkeurige wijze uitvoeren.
Het gaat er niet om dat je zoveel mogelijk en zo snel mogelijk allerlei dingen voor de Heere doet.
Het gaat er om dat we het doen zoals God het van ons vraagt. Soms gebeurt het dat iemand Gods
wil zoekt en die gedeeltelijk ontdekt. Maar in plaats van stap voor stap Gods leiding hierin te
volgen, gaat hij opeens de andere kant op en doet hij wat hij denkt dat God wil. We moeten goed
beseffen dat als we buiten Gods wil zijn, God niet in ons kan werken zoals Hij graag wil. Maar als
we met Hem in de pas lopen, kan de Heilige Geest ons leiden en krachtig door ons werken.
Het is heel belangrijk te wachten op God. Iemand die een rood verkeerslicht negeert, zoekt
moeilijkheden. Zo moet een christen waken en bidden. Als jij wereldsgezind leeft en een
bepaalde zonde blijft doen, is het niet gemakkelijk om Gods stem te horen en daarom zul je ook
vaak struikelen en ongelukkig blijven.
God wil dat we een hechte en intieme band met Hem hebben. Hij wil Zichzelf steeds meer aan
ons openbaren. Hij wil dat Zijn kinderen Hem steeds beter zullen verstaan en leren kenen, zodat

zij Hem met een steeds groter vertrouwen zullen volgen. Daarom komt het voor dat onze
gebeden niet direct beantwoord worden of dat we niet direct zien wat God met ons voor heeft.
Waarom laat God ons wachten?
Er zijn 4 mogelijke redenen:
1. God wil dat we Hem zoeken om Hemzelf en niet om Zijn gaven. Vaak zijn we drukker met
Gods dìngen bezig dan met Hemzèlf.
2. We zijn op een verkeerde weg terechtgekomen. God moet ons dan eerst tot stilstand
brengen, zodat Hij ons weer op het rechte pad kan krijgen.
3. Er zijn zonden in ons leven gekomen, die Hem bedroeven. Hij laat niets van zich horen,
zodat we berouw krijgen en tot zelfonderzoek en inkeer komen
4. God wil ons dingen dieper leren en dat aan ons laten zien.
De allerbelangrijkste reden waarom God ons soms laat wachten, is dat Hij een bepaald doel wil
bereiken. Het is Zijn doel om ons dichter bij Hem te krijgen. Daarom is het goed om stille tijd te
hebben. Een tijd waarin je stil bent voor het aangezicht van God, waarin je Zijn stem kunt horen.
Gods wil leren kennen en doen is van het allergrootste belang. Als je de Heere ernstig zoekt,
moet je leren om op Hem te wachten. Als je biddend volhoud zal Hij Zijn wil meer en meer laten
zien en zal Hij Zijn beloften in vervulling laten gaan.
Je begrijpt inmiddels wel dat het geen achterover leunend wachten is. Het gaat om ‘verwachten’.
Tijdens het verwachten onderzoek je het Woord van God, omdat je weet dat God vaak daar
doorheen spreekt.
Een vraag die nog overblijft is; waarom groei ik geestelijk zo weinig?
Op zich is het verlangen om snel te groeien in de genade en kennis van God goed, maar we
moeten leren dat God zich in een bepaald opzicht niet haast met de ontwikkeling van ons
geestelijke leven. Hij werkt vanuit de eeuwigheid. Gods handelen is er op gericht dat we volledig
sterven aan onszelf en ons volledig op Hem richten. Dat kost tijd!
Als God een eik wil maken, neemt Hij daar 100 jaar voor. Als Hij een pompoen wil maken, heeft
Hij maar 6 maanden nodig. God werkt voor de eeuwigheid. Waarom zouden we ons bezorgd
maken over de tijd die nodig is? Geestelijke groei is een ingewikkeld proces, daarom gaat het
langzaam en stap voor stap.
Dit alles is natuurlijk niet bedoeld om je te ontmoedigen. Juist niet! Maar het kan je helpen om te
vertrouwen op Gods Woord. Het vraagt tijd om onszelf te leren kennen, er is tijd en eeuwigheid
nodig om de Heere Jezus te leren kennen. Wachten op God is niets anders dan met verwachting
uitzien, God zoeken in Zijn Woord en alles uiteindelijk van Hem te willen ontvangen.

VRAGEN
1.

a) Waarom is het zo moeilijk om op de Heere te wachten?
b) In welke situaties of perioden in het leven heb jij moeten leren wachten op de Heere?
Geef elkaar eens tips hoe je zo’n periode door kunt komen.
c) Zijn er in je leven momenten geweest waarin je niet op de Heere gewacht hebt, waarna
je hier de gevolgen van hebt ondervonden?

2.

God heeft ons verstand gegeven. Is wachten op de Heere daarom niet heel simpel: eerst
goed nadenken en dan pas doen? Of is het heel wat anders? Lees hierbij eens Spreuken
14 : 12 en Jeremia 10 : 23.

3.

Ga bij de volgende personen na hoe ze op de Heere moesten wachten. Probeer op te
schrijven hoe ze hier meer omgingen.
a)
b)
c)
d)

Volk Israël – Exodus 32 : 1
Simeon – Lukas 2 : 25 – 32
Maria/Martha – Johannes 11 : 21 en 32
Discipelen – Handelingen 1 : 4

