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Deel 1: 

Gods arbeid 

• tot overwinning van de 7 Gemeenten; 1 

• tot vorming van de Bruid van het Lam. 2 
 

 

 
 

NOOT van de schrijver: 

Het BOEK OPENBARING zou, wat de gang der profetie betreft, verwarrend lijken, als wij 

niet tot het inzicht kwamen, dat deze profetische gang hier en daar onderbroken werd 

door een GEDETAILLEERDE PROFETISCHE ILLUSTRATIE. 

In de fotografie zou men dit kunnen vergelijken met verhelderende “CLOSE-UPS”, hier 

en daar, te midden van een serie panoramische foto’s. 

Deze “PROFETISCHE ILLUSTRATIES” grijpen, wat de profetische gang betreft, soms 

even terug of geven soms een blik op toekomende, profetische ontwikkelingen. 3 

 

 

 

 

Studie van Bijbelleraar E. van den Worm 

(1915 - 2013) 
 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

  

 
1 Zie eventueel onze GRATIS studie “De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den 

Worm. (noot AK) 

2 Zie eventueel onze GRATIS studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde” van E. van den Worm. (noot AK) 

3 Zie eventueel onze GRATIS studie “Opeenvolgende PROFETISCHE gebeurtenissen” (in smartphone-formaat) van CJH 

Theys. (noot AK) 

https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2013/06/25/in-memoriam-bijbelleraar-e-van-den-worm-1915-2013/
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/overwinnaars.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd-ebookA6.pdf
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Hoofdstuk 4 

Johannes werd opgetrokken in de EEUWIGE 

HEERLIJKHEID van God 

 
 

Openbaring 4:1, “Hierna zag ik (= Johannes), en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eer-
ste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten 
zien wat HIERNA (SV: na dezen) moet geschieden.” 4 
De geest van Johannes werd opgetrokken in de TIJDLOZE EEUWIGHEID van God en zag daar visioe-
nen van de voleinding van de Gemeente in het Koninkrijk der hemelen. Het waren beelden, die “na de-
zen”, dat is als de tegenwoordige wereld (= de wereld in de huidige vorm) zal zijn voorbijgegaan, zich 
zullen manifesteren. 

 
 

Openbaring 4:2-3, “En meteen raakte ik (= Johannes) in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de 
hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de (rode edel)stenen jaspis en sardi-
us. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd (= een groene edelsteen).” 
De blik van Johannes werd daar (“in de hemel”) allereerst getrokken naar de MAJESTEIT van God, zit-
tende op Zijn troon. 
De “heerlijkheid van God” (zie Openbaring 21:11 5) had een “jaspis-sardius-achtig” aanzien. De “jaspis” en 
ook de “sardius” zijn RODE edelstenen. De NBG-vertaling vertaalt “jaspis” in Openbaring 4:3 met “dia-
mant” en met de toevoeging “kristalhelder” erbij in Openbaring 21:11 6, een vers dat ook spreekt over “de 
heerlijkheid van God”, namelijk over “de heerlijkheid van God” die in “het Nieuwe Jeruzalem” 7 gezien 

 
4 Deze studie is oorspronkelijk geschreven vanuit de Statenvertaling, maar de Bijbelverzen zijn nu – hopelijk voor meer leesge-

mak / duidelijkheid –  vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort HSV), tenzij anders vermeld. (noot AK) 

5 Openbaring 21:11, “Zij (= de Bruid, de Vrouw van het Lam – zie vers 9b) had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als 

een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis (SV: als de steen Jaspis, blinkende gelijk kristal).” (HSV) 

6 Openbaring 21:11, “…een zeer kostbaar (edel)gesteente, als de kristalheldere diamant.” (NBG) 

7 “Het nieuwe Jeruzalem” is hier het beeld van de Bruid (na haar huwelijk: de Vrouw van het Lam van God). Want, in Openba-

ring 21:2 + 9b-11a staat: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, ge-
reedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.” … “Kom, ik zal u de Bruid, de Vrouw van het Lam, laten 
zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat 
neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij (= de Bruid, de Vrouw van het Lam – zie vers 9b) had de heerlijkheid van God…” 
(lees voor alle duidelijkheid hoofdstuk 21 helemaal). 
• Zie eventueel onze GRATIS studie “Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus” van 

E. van den Worm. (noot AK) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaspis_(halfedelsteen)
https://christipedia.miraheze.org/wiki/Sardius
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/jeruzalem.pdf
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wordt. Soms wordt “sardius” (in het Hebreeuws: “õděm”) – een steen die als 1ste van “de eerste rij” op de 
BORSTLAP (of: het borstsieraad) van de hogepriester van Israël voorkomt (zie Exodus 28:17 + 39:10 8) – 
vertaald met ROBIJN, juist vanwege zijn RODE kleur. De RODE kleur is bij uitstek de kleur van de 
LIEFDE; en GOD IS LIEFDE: 

• “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God gebo-
ren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” … “En wij hebben de liefde die 
God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in 
hem.” (1 Johannes 4:7-8 + 16) 

Zo zag Johannes, uitgedrukt in hemelkleuren, de STRALENDE LIEFDE van God, zittende op Zijn troon. 
Rondom deze troon van Gods ONEINDIGE LIEFDE zag Johannes de REGENBOOG. In de hemel ge-
zien als een VOLMAAKTE CIRKEL. De regenboog wordt gevormd door de SPECTRALE KLEUREN van 
het licht, waarin men 3 HOOFDKLEUREN onderscheidt: 
1. Goudgeel, 
2. Bloedrood, 
3. Hemelsblauw. 
Deze 3 hoofdkleuren vloeien in elkaar over, zo de 7 spectrale kleuren vormend – groen, geel, oranje, 
rood, violet, indigo, blauw – met ertussen een ONEINDIGE VARIATIE aan kleuren. 
De REGENBOOG vormt een typerend beeld van de GODDELIJKE UITWERKINGEN VAN GENADE 
aan de eerst in zonde verloren mensheid. De regenboog werd de mens het eerst op de aarde getoond 
NA de zondvloed:  
• “En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u (= Noach), met uw nageslacht na u, en met alle levende we-

zens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is 
gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees 
door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de 
aarde te gronde te richten. En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, 
en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de 
wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, 
als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond 
zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer 
tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem 
zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de 
aarde is. God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en 
alle vlees dat op de aarde is.” (Genesis 9:9-17) 

Maken wij een vergelijking met het licht, dan zien wij onze 3-ENIGE GOD (beter gezegd: de 3 Openba-
ringsvormen van God): 9 

Vader –  goudgeel, 
Zoon –  bloedrood, 
Heilige Geest –  hemelsblauw, 

door de genadige werkzaamheid van “de 7 Geesten van God” (zie Openbaring 5:6 10) – groen, geel, oran-
je, rood, violet, indigo, blauw, in ONEINDIGE variaties de eerst in zonde vervallen mensheid Zijn Godde-
lijke uitwerkingen van GENADE bieden – ook de 7 spectrale kleuren bieden, met, zoals reeds gemeld, 
oneindige variaties aan mengkleuren. 

 
8 Exodus 28:17, “Dan moet u hem (de borstlap [of: het borstsieraad] – zie vers 15, SV) opvullen met een edelsteenvulling, 4 rijen 

edelstenen: 1 rij van een robijn (SV: Sardis = Sardius), een topaas en een karbonkel; dit is de eerste rij.”  

Exodus 39:10, “Toen vulden zij hem (de borstlap) op met 4 rijen edelstenen: 1 rij van een robijn, een topaas en een karbonkel; dit 
is de eerste rij.” 

9 In Deuteronomium 6:4 staat: “Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!”  

Dit wordt ook onderschreven door het feit dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden ge-
smeed / geslagen (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn 3 openba-
ringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God 
uit. Gods wezen is een éénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 personen bestaat, is een dwaling. 
Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten: 
de 1ste Openbaringsvorm van God: de Vader 
de 2de Openbaringsvorm van God: de Zoon (= Jezus) 
de 3de Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.  
Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.  

• Zie eventueel ook nog onze GRATIS studie “De natuurlijke mens en de Heilige Geest”. (noot AK) 

10 Openbaring 5:6, “En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens) en te midden van de 

ouderlingen stond een Lam als geslacht, met 7 hoorns en 7 ogen. Dat zijn de 7 Geesten van God, die uitgezonden zijn over 
heel de aarde.” 

• Zie eventueel onze GRATIS studie “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.christipedia.nl/wiki/Efod
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robijn_(korund)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zichtbaar_spectrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zichtbaar_spectrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Violet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indigo_(kleur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zichtbaar_spectrum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robijn_(korund)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Topaas
https://www.christipedia.nl/wiki/Karbonkel_(edelsteen)
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/natuurlijke.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
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Deze LIEFDEVOLLE, GENADIGE God, Die NIET wil, dat één mens verloren gaat, maar dat ALLE men-
sen tot BEKERING komen (zie 2 Petrus 3:9 11), opdat Hij ze genadig kan zijn, zit op een troon, die een 
“SMARAGD”-groene kleur heeft. GROEN is de kleur van LEVEN. Deze smaragdgroene troon vertelt 
ons, dat Gods heerschappij de WAARACHTIG-LEVENDE is, die duurt tot in ALLE EEUWIGHEID: 
• “Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties.” (Psalm 

145:13) 

• “Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van 
David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtig-
heid, van nu aan tot in eeuwigheid...” (Jesaja 9:6a) 

• “…en ik (= Nebukadnezar) loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn 
heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie.” 
(Daniël 4:34b) 

• “…want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en 
Zijn heerschappij duurt tot het einde.” (Daniël 6:27b) 
 

 

Openbaring 4:4, “En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen 
zitten, bekleed met witte kleren (SV: klederen), en met gouden kronen op hun hoofd.” 
Rond de troon van God zag Johannes “24 tronen”, waarop de “24 ouderlingen” zaten, gekleed met WIT-
TE 12 (PRIESTER-)KLEDEREN en gekroond met “GOUDEN KRONEN”. Het waren dus 24 PRIESTER-
KONINGEN: 
• “dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priester-

schap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” … “Maar u 
bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God 
Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus 2:5+9) 

• “Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle 
volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een ko-
ninkrijk van priesters en een heilig volk zijn...” (Exodus 19:5-6a) 

• “En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de 
Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 
stammen van Israël zult oordelen.” (Mattheüs 19:28) 

• “Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid 
en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.” (Openbaring 1:6) 

• “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen 
regeren over de aarde.” (Openbaring 5:10) 

• “En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, 1000 jaar lang (dus op aarde is het 1000-
jarig Vrederijk van Christus).” (Openbaring 20:4c) 

Deze 24 (2x12) “ouderlingen” vertegenwoordigen bij God de GEHELE GLORIEUZE GEMEENTE / 
KERK van ALLE TIJDEN in het Hemels Koninkrijk. Die van de “VROEGE REGENTIJD” en die van de 
“SPADE REGENTIJD”, 13 wanneer de VOLLE Gemeente haar heerlijkheid zal zijn ingegaan. Maar óók 

 
11 2 Petrus 3:9, “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met 

ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.” 

12 WIT = In Gods Woord altijd de kleur van Gods GERECHTIGHEID. (noot AK) 

13 De Spade (of Late) Regen = De grote zielenoogst (= opwekking) in de eindtijd door de UITSTORTING van de Heilige 

Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Terwijl de zgn. Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige 
Geest op de (1ste, Nieuwtestamentische) Pinksterdag. Zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral de verzen 1-4.  →→ 
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de OUDTESTAMENTISCHE Gemeente van God is hier vertegenwoordigd, die uit het volk Israël is ge-
trokken: 

• “Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, 
Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen.” (Mattheus 8:11) 

Ook zij uit het OUDE TESTAMENT kenden “oudsten” als Abraham, Izak, Jakob, Noach, Samuel, David, 
Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia; om maar enkele van hen te noemen. Mogelijk slaat deze 2x12 “ouderlingen” 
op vertegenwoordigingen van zowel “oudsten” uit het OUDE als “ouderlingen” uit het NIEUWE VER-
BOND. Ze VERTEGENWOORDIGEN hier de “OUDSTEN” (of “ouderlingen”), de wellicht “duizendmaal 
duizenden”, die Hem dienen (zie Daniël 7:10 14), waaronder een Paulus en Barnabas uit de “vroege Re-
gentijd” (zie noot 12) en de duizenden uit de loop van de heilsgeschiedenis en de vele profeten uit het Ou-
de Verbond. Het getal 12 moeten wij mijns inziens meer zien als een SYMBOLISCH getal van de Ge-
meente/Kerk (als de 3 Openbaringsvormen van God,15 heilwerkend in alle 4 de windstreken van de aar-
de = 3x4), getrokken uit “elke stam, taal, volk en natie”: 

• “En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te 
openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk 
en natie.” (Openbaring 5:9) 

Sommige Schriftgeleerden zien in deze “24 ouderlingen” de 12 FUNDAMENT (= VROEGE-REGEN) 
apostelen èn de 12 nog te vormen apostelen uit de SPADE-REGENTIJD. 
Hoe wonderlijk is het ons te moede, als wij bedenken dat Johannes in de TIJDLOZE EEUWIGHEID AL-
LE “24 ouderlingen” uit alle eeuwen der Goddelijke heilsgeschiedenis reeds zag, alsof zij allen reeds in 
de GLORIEUZE EEUWIGHEID waren. Hoe moeilijk valt dat te rijmen voor ons die nog steeds moeten 
strijden met het begrip “TIJD”, hoewel dit bij God een NORMALE ZAAK is. Zag Hij de Gemeente niet 
reeds staan, als Hij in het Oude Testament in het Boek Spreuken liet schrijven: 

• “De hoogste Wijsheid HEEFT Haar (geestelijk) huis gebouwd. Haar 7 pilaren uitgehakt.” (Spreuken 9:1) 
Was “het Lam” niet al “geslacht” bij de FUNDATIE ofwel bij de “GRONDLEGGING VAN DE WERELD” 
(zie Openbaring 13:8 16) en is deze PAASOVERWINNING niet al van vóór de schepping van ADAM een 
feit? 2000 jaar en meer zouden eerst, na (de Openbaringen aan) Johannes, voorbij moeten gaan en 
toch zegt de Almachtige tegen Johannes in Openbaring 21:3-6, “…Zie de tabernakel Gods IS bij de 
mensen” (vers 3a, SV) … “de eerste dingen ZIJN voorbijgegaan” (vers 4b) … “Zie Ik maak alle dingen 
nieuw” (vers 5a) en dan weer: “Het IS geschied” (vers 6a)! 
God ziet mensen die er (nog) niet zijn als mensen die er reeds zijn, een ieder met zijn of haar eigen be-
stemming in Christus: 
• “…de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.” (Filippenzen 3:14b) 

Daarom is “de ROEPING van God onberouwelijk” (zie Romeinen 11:29 17); daarom kon Hij vooruit reeds 
zeggen van Paulus: “Deze IS voor Mij een uit UITVERKOREN VAT (HSV: instrument)”, (zie Handelingen 9:15 
18); daarom kon Hij Zijn “voorloper” tot aanzijn roepen: 

• “Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wil-
dernis een gebaande weg voor onze God.” (Jesaja 40:3) 

• “Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen 
die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij 
komt, zegt de HEERE van de legermachten.” (Maleachi 3:1) 

Deze “VERBORGENHEDEN GODS” zijn “door de tijden der eeuwen heen verzwegen” geweest, maar 
nochtans bij God VOORGEKEND (ofwel: voorzien): 
• “Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Je-

zus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis (SV: de verborgenheid) dat door de tij-
den der eeuwen heen verzwegen was.” (Romeinen 16:25) 

• “toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis 
(SV: de verborgenheid) van Zijn wil bekendmaakte,” … “en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen 

 
• Zie eventueel onze GRATIS studies: “De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de ware Gemeente van de Here 

Jezus Christus in de eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Gemeente” van E. van den Worm  
en/of  
“Dingen die [met] haast geschieden moeten (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)” (in smartphone-formaat), 
hoofdstuk 6, met de titel: “De Spade Regen-opwekking” (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK) 

14 Daniël 7:10, “…Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht...” 

15 Zie noot 8. 

16 Openbaring 13:8, “…het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.” 

17 Romeinen 11:29, “Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.” 

18 Handelingen 9:15, “Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument (SV: vat) om Mijn 

Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.” 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heerlijkheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heerlijkheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/hs-openbaring-ebookA6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/spaderegen-ebookA6.pdf
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wat de gemeenschap aan het geheimenis (SV: de verborgenheid) inhoudt, dat door de eeuwen heen 
verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus.” (Efeze 1:9 + 3:9) 

• “Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, 
maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de 
tijden der eeuwen.” (2 Timotheus 1:9) 

Dit is géén PREDESTINATIE (of voorbeschikking); dit is de eeuwige VOORZIENIGHEID van God! God 
VOORZIET de mensen reeds vóór ze geboren zijn en zag al HOE ZIJ PERSOONLIJK EN VRIJWILLIG 
ZOUDEN REAGEREN op de liefdesroep van God, vermeld in Zijn Evangelie. Dit is geen LOTSBE-
STEMMING die te voren door God OPGELEGD is, maar een lotsbestemming die wijzèlf bepalen door 
onze persoonlijke reacties op het Evangelie, die door God zijn voorgekend (of voorzien). Het zit hem in 
het ACCENTVERSCHIL. 
 

 

Openbaring 4:5, “En uit de troon kwamen (SV: En van de troon gingen uit) bliksemstralen, donderslagen en 
stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de 7 Geesten van God.”  19 
“Donderslagen” en in het bijzonder “bliksemstralen” spreken van het OORDEEL, uitgesproken door God 
Almachtig. Zijn stem klinkt als een donderslag: 20 

• “Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen 
donderen. De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde...” (1 Samuel 2:10a) 

• “En het gebeurde… dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de HEERE deed op die 
dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door Israël 
verslagen werden.” (1 Samuel 7:10) 

• “De HEERE deed het vanuit de hemel donderen, de Allerhoogste liet Zijn stem klinken.” (2 Samuel 
22:14) 

• “Daarna brult Hij met Zijn stem; Hij dondert met de stem van Zijn majesteit. Hij houdt die dingen niet 
terug, als Zijn stem gehoord wordt. God dondert wonderbaar met Zijn stem; Hij doet grote dingen 
en wij begrijpen ze niet.” (Job 37:4-5) 

• “Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen?” (Job 40:4) 

• “De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert.” (Psalm 29:3) 

• “Door Uw bestraffing vluchtten ze, ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.” (Psalm 
104:7) 

“Stemmen”, uitgaande van Gods troon, spreken mijns inziens van GENADE en LIEFDE, als “het suizen 
van een zachte stilte”: 
• “Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam 

het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn 
mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam 
tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia?” (1 Koningen 19:12-13) 

En deze uitspraken van God (de “bliksemstralen, donderslagen en stemmen”) worden hier in onmiddel-
lijk verband gebracht met “de 7 GEESTEN van God” (zie Openbaring 5:6, Jesaja 4:3-4 21), want ze worden 
als het ware in dit vers (van Openbaring 4:5) als in één adem genoemd. Deze “7 Geesten van God” 
vormen samen de alomtegenwoordige Heilige Geest van God (= met de eigenschap om overal tegelij-

 
19 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 7 Geesten van God en van het Lam van God” van E. van den Worm. (noot AK) 

20 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3” van E. van den Worm. (noot AK) 

21 Voor Openbaring 5:6, zie noot 9. 

Jesaja 4:3-4, “Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal 
worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. …door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding.”  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Predestinatie
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/geestengods.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/donderslagen.pdf
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kertijd aanwezig te zijn), deze “7 VURIGE FAKKELS” BRANDENDE “VÓÓR DE TROON”, in Zijn menig-
vuldige WERKINGEN VAN GENADE in de gehele wereld; in hen, die in Jezus geloven. Maar… óók in 
Zijn OORDELEN in de wereld van de onbekeerlijken en goddelozen. 22 
Hij (het “Lam als geslacht” – zie Openbaring 5:6 23) staat hier vermeld TEMIDDEN van de “24 ouderlingen” 
en de later te noemen “4 dieren” of “4 levende wezens”, omdat Hij in feite IN hen woont en DOOR hen 
heen werkt. Hij werkt door AL Gods dienstknechten en dienstmaagden heen. Hij is hun TOT IN ALLE 
EEUWIGHEID gegeven: 
• “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeu-

wigheid.” (Johannes 14:16) 
 

Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie 

 

Openbaring 4:6a, “En vóór de troon was een glazen zee, als kristal.” 
Dit mysterieuze “water” (van de “glazen zee”) – dat in ONZE bedeling van tijd doet denken aan de “WA-
TERDOOP” en het “WATERGRAF in de dood van Christus” – vormt de scheiding tussen Gods grote 
TROONZAAL, Gods “TEMPEL van de tabernakel der getuigenis IN DE HEMEL” (zie Openbaring 15:5 24) 
en het PARADIJS IN GODS HEMELS KONINKRIJK, in welk laatste oord Gods ONTELBAAR VOLK in 
alle eeuwigheid woont. 
Ook de “overwinnaars uit de Grote Verdrukking” (zie Openbaring 7:9-17, 15:2-4 25) stonden in hun overwin-
ning in het PARADIJS aan deze “glazen zee”. Ze vormt dus een GEESTELIJKE AFSCHEIDING tussen 
Gods HEMELS HEILIGDOM en Gods PARADIJS. 

 
22 Zie eventueel onze GRATIS studies: “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden” en/of “De dag 

van JaHWeH (De dag des Heren)” en/of “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3” van E. van den Worm. (noot AK) 

23 Zie noot 9. 

24 Openbaring 15:5, “En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent (SV: de tempel van de tabernakel) van de getuigenis in de 

hemel werd geopend.” 

25 Openbaring 7:9-17, “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide 
stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouder-
lingen en de 4 dieren (letterlijk: 4 levende wezens). Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden 
God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze 
God tot in alle eeuwigheid. Amen. En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte 
gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen 
zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt 
in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de 
troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden (SV: zal hen overschaduwen). Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/schudden.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/dag.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/dag.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/donderslagen.pdf
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Sadhu Sundar Singh heeft in zijn Engelstalige boek “Visions” (= visioenen), volgens mij, iets verteld over 
de geestelijke werking van deze “glazen zee”, die zo helder is “als kristal” en “met vuur gemengd” is: 
• “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn 

beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van 
God.” (Openbaring 15:2) 

“Ik heb menig keer gezien, dat wanneer de geesten der goeden – de zonen des lichts – binnenkomen in 
de wereld der geesten, zij zich eerst baden in de ontastbare, als lucht gelijkende wateren van een oce-
aan, zo helder als kristal. En hierin vinden zij een intense, verkwikkende verfrissing. In deze wonderlijke 
wateren bewegen zij zich als in de open lucht. Zij verdrinken daarin niet, noch worden zij nat door de 
wateren. Maar zij worden wonderlijk gereinigd en verfrist. En ten volle gereinigd zijnde, komen zij in de 
wereld van glorie en licht, waar zij altijd verblijven in de tegenwoordigheid van hun dierbare Heiland, en 
in de gemeenschap van ontelbare heiligen en engelen.” (Sadhu Sundar Singh, uit “Visions”). 
 

 

 
 

 

Openbaring 4:6b-8, “En in het midden van de troon en om de troon heen waren 4 dieren (letterlijk: 4 leven-
de wezens), vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier 
leek op een kalf, het derde dier had het (aan)gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een 
vliegende arend. En de 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom, en van binnen waren die vol 
ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, 
Die was, Die is, en Die komt!” 
Hier zien wij in de onmiddellijke nabijheid en rondom de troon de “4 DIEREN” (letterlijk: “4 LEVENDE 
WEZENS”), die “vol ogen” zijn, “van voren en van achteren”. Ze zijn dus VOL ofwel VERVULD van 
Gods HEILIG wezen en Geest: 
• “Dat zijn de 7 Geesten van God, 26 die uitgezonden zijn over heel de aarde.” (Openbaring 5:6b) 

Waren de “24 ouderlingen” de VERTEGENWOORDIGERS VAN GODS GEHELE VOLK, deze “4 dieren” 
of “levende wezens” vormen een groepering van geheiligden die de HEERLIJKHEID van de Godheid 
ZELF OPENBAREN. 

 
zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden 
naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” 

Openbaring 15:2-4, “En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest (= de antichrist, 

die zal regeren tijdens de grote verdrukking), van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de gla-
zen zee, met de citers van God. En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de 
woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning 
van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken 
zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” 

26 Zie noot 18. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sundar_Singh
https://www.twolisteners.org/wp-content/uploads/2017/07/VisionsOfSadhuSundarSingh.pdf
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Hun aanzien is als dat van de GODHEID ofwel als dat van CHRISTUS, omdat CHRISTUS “het UITGE-
DRUKTE BEELD” VAN GODS “ZELFSTANDIGHEID” is: 
• “Hij (de Zoon – zie vers 1), Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk (SV: het uitgedrukte 

Beeld) van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de rei-
niging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de 
Majesteit in de hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3) 

• “Hij (de Zoon – zie vers 13) is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de 
schepping.” (Kolossenzen 1:15) 

• “…de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.” (2 Korinthe 
4:4b, SV) 

• “Die, terwijl Hij (= Christus Jezus – zie vers 5) in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd 
heeft aan God gelijk te zijn.” (Filippenzen 2:6) 

Mijns inziens stond Johannes voor één van dezulken, toen hij tot tweemaal toe voor hem neerviel om 
hem te aanbidden, omdat hij dacht voor de GODHEID zelf te staan:  
• “En ik (Johannes) viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u 

dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus 
hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.” (Openbaring 

19:10) 

• “En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft. En toen ik ze gehoord en gezien 
had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei 
tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, 
de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.” (Openbaring 22:8-9) 

Zulke hemelwezens, die Gods HEERLIJKHEID openbaren, worden CHERUBS (cherubim of cherubij-
nen) genoemd. Ze kunnen dus GODZELF zijn (zie Genesis 3:24 27 en, in typerend beeld, zie Exodus 25:18-

20 28), òf een MACHTIGE ENGEL (zie Ezechiël 28:14 29), òf dermate GEHEILIGDE MENSEN (zie Ezechiël 

1:4-14 30 + hoofdstuk 10 lezen), gekocht met Jezus’ bloed uit “elke stam, taal, volk en natie”: 
• “…want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en na-

tie.”  (Openbaring 5:9b) 

• “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij 
weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien 
zoals Hij is.”  (1 Johannes 3:2) 

Uit ALLE tijden dus, en in Gods eeuwigheid, zag Johannes ze reeds… 
In Jesaja 6 – die ons dezelfde troonheerlijkheid van God uitbeeldt – worden ze “serafs” genoemd (zie 

vers 2+6a 31). “Serafs” zijn hemelwezens “die in bijzondere betrekking staan tot Gods heiligheid”, tot het 
“brandende Vuur van Gods heiligheid”. 

 
27 Genesis 3:24, “Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat 

heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.” 

28 Exodus 25:18-20, “Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken (deze 2 cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit), 

als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak één cherub aan het uiteinde aan de 
ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel (deze beeldt het Lam, de 

Zoon van God uit; als HET verzoenend offer) moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan. De cherubs moeten hun 
beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar 
elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn.” 

29 Ezechiël 28:14, “U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op 

Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.” 

30 Ezechiël 1:4-14, “Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans 

eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden 
daarvan kwam een gedaante van 4 levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens. Ieder afzon-
derlijk had 4 gezichten en ieder afzonderlijk van hen had 4 vleugels. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetzolen waren 
als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun 4 zijden, onder hun vleugels, waren 
mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels gold van alle 4: Hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet 
om wanneer zij gingen, zij gingen ieder recht voor zich uit. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle 4 van rechts 
op de kop van een leeuw, bij alle 4 van links op de kop van een rund, en alle 4 hadden zij de kop van een arend. Hun gezichten 
en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had 2 vleugels die elkaar raakten, en ieder had 2 vleugels die hun lichaam 
bedekten. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om 
wanneer zij gingen. Wat de gedaante van de levende wezens betreft: hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het 
uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een 
bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht.” … Lees ook nog Ezechiël, hoofdstuk 10. 

31 Jesaja 6:2-7, “Serafs stonden boven Hem. Ieder had 6 vleugels: met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voe-

ten, en met 2 vloog hij. De één riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol 
van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. 
Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine 
lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien. Maar één van de serafs vloog naar mij 
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Het aanzien van deze “levende wezens”: Dit aanzien karakteriseert Jezus’: 
Een LEEUW KONINGSCHAP 

Een KALF KNECHTSCHAP 

Een MENS MENSHEID 

Een VLIEGENDE AREND GODHEID 
 

De “4 dieren” of “4 levende wezens” hebben in Openbaring 4:8 ieder “6 vleugels” en in Ezechiël 1:6 elk 
“4 vleugels”. 32 Deze “vleugels” vertellen ons van de Openbaring van de KRACHT van Gods Heilige 
Geest. Getuigen de “4 vleugels” van Ezechiël 1, mijns inziens, van de openbaring van 4.000 jaren van 
GEESTESKRACHT in het OUDE VERBOND, de “6 vleugels” van Openbaring 4 vertellen ons van de 
openbaring van 6.000 jaren van GEESTESKRACHT in het Oude èn in het NIEUWE VERBOND samen. 
“Ze hebben geen rust dag en nacht”, voortdurend waren deze “levende wezens” bezig GODS HEER-
LIJKHEID en HEILIGHEID te openbaren. VOL zijnde van de HEILIGE GEEST gingen zij “waar de Geest 
heen wilde gaan”: 
• “Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest (= Gods Geest, de Heilige Geest) heen wilde gaan, 

daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen.” (Ezechiel 1:12) 

Broeder WH Offiler zag in deze “dieren” of “levende wezens” de LEVEND in de hemel opgetrokkenen; 
namelijk: Henoch, Mozes, Elia en Jezus (hoewel bij Mozes en Jezus: via DOOD en OPSTANDING – zie 

Judas 1:9 33). Persoonlijk zie ik in deze “4 levende wezens” een machtige groepering van GEHEILIGDEN 
uit “elke stam, taal, volk en natie” (zie Openbaring 5:9 34), die Gods Geest heeft kunnen brengen op dit 
niveau van heiligheid. 35 Ook deze groepering kan in Gods geweldige hemel “duizendmaal duizenden” 
zijn (zie Daniël 7:10 – bij noot 13). 
En dan wéér is het ons vreemd te moede dat Johannes ze reeds zag in glorieuze, Goddelijke heerlijk-
heid, toen hij daar verbleef in die TIJDLOZE EEUWIGHEID voor Gods troon, zoals Ezechiël en Jesaja 
ze reeds zagen, toen zij in de geest verbleven voor Gods troon. 
 

 

Schema, rond 1980 gemaakt door de schrijver van deze studie 

 
toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond 
aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.” 

32 Zie noot 29. 

33 Judas 1:9, “Michaël (een manifestatie van Christus, Die ons voorgaat in alle strijd tegen de boze – zie ook nog Daniel 12:1), de aartsen-

gel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen lasterlijk 
oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!” 

34 Openbaring 5:9, “En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te ope-

nen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.” 

35 Zie eventueel onze GRATIS studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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Openbaring 4:9-11, “En telkens wanneer de dieren (letterlijk: de levende wezens) heerlijkheid, eer en dank 
brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich 
neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen 
neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de 
kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.” 
Als de “dieren” of “levende wezens” GODS HEERLIJKHEID als het ware EXTRA openbaarden en, ge-
dreven door DANKBAARHEID, IN HEMEL-JUBEL UITBARSTTEN voor de ONUITSPREKELIJKE GE-
NADE aan hen betoond, zo toonden de “24 ouderlingen” hieraan gezamenlijk hun OOTMOEDIGE AAN-
BIDDING van GOD en Zijn CHRISTUS en wierpen zich op hun aangezichten neer, voor Hem. 
Zij wierpen dan hun kronen voor Zijn voeten, hiermee uitdrukking gevend aan hun eigen ONWAARDIG-
HEID om heerlijkheid, eer en kracht te dragen; dingen die zij alléén in Zijn Naam wilden dragen in hun 
volle TOEWIJDING tot méérdere heerlijkheid, eer en kracht van Hèm alleen. 
Geen waarachtige dienstknecht van God die Hij met heerlijkheid heeft gekroond, eigene zich OOIT Gods 
heerlijkheid toe alsof die van hemzelf zou zijn: 

• “Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven...” (Jesaja 42:8a) 

• “Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.” (Jesaja 48:11b) 

 
Einde hoofdstuk 4 van Openbaring – wordt vervolgd 

 

Eindtijdbode 

Jezus Christus en Dien gekruisigd 
https://www.eindtijdbode.nl 

 
Wij hebben in de loop der jaren al eerder 2 GRATIS studies over het Boek Openbaring 

uitgewerkt: 

1. Het boek Openbaring: “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”. Dit is een rechtstreekse link naar 

alle 22 aparte hoofdstukken van Openbaring – met hun titels en ‘vers voor vers’ UITLEG – van Bij-

belleraar CJH Theys. 

2. “Dingen die (met) haast geschieden moeten”. Een systematische verklaring (= in de te verwachten 

volgorde van al de gebeurtenissen) van het boek Openbaring, van Bijbelleraar H. Siliakus. 

 

https://www.eindtijdbode.nl/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2016/06/10/boekbespreking-57-het-boek-openbaring-die-is-en-die-was-en-die-komen-zal-alle-22-hoofdstukken-met-vers-voor-vers-uitleg/
https://eindtijdbodebijbelstudies.wordpress.com/2014/12/15/boekbespreking-56-dingen-die-met-haast-geschieden-moeten-uitleg-boek-openbaring/

