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Openbaring van Jezus 
Christus aan Johannes

Bijbelavond Openbaring 1

Opening

• Zingen: Psalm 93:1 en 4 
• Bidden

Openbaring:1:1-3 ‘leeswijzer’
• Genre: openbaring (1:1), profetie (1:3)
• Doel: inzicht in wat spoedig moet gebeuren 

(1:1b).
• Schakels: God, Christus, engel, dienaar, 

dienaren.
• Betrouwbaar (1:2)
• Zaligspreking: hij die leest, zij die horen en de 

profetie bewaren (1:3)
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Openbaring 4:1-2a inleiding

• Ik zag en zie
• Deur in de hemel
• OT: Daniel 2:28, Ezechiël 1:1
• In de Geest

Opb. 4: hemels troongezicht

Kijkwijzer bij Openb. 4:1-11

Vers 1-2a Inleiding
Vers 2b-3 A
Vers 4 B
Vers 5-6a C
Vers 6b-8a B’
Vers 8b-11 A’
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Opb. 4:2b-3: 
Visuele effecten vanaf de troon
• Troon: uitdrukking van Gods 

regeringsmacht en majesteit (12 van de 
38 vermeldingen in Opb.)

• OT: Ezechiël 1:26-28, Daniel 7:9,10
• Drie edelstenen: Jaspis: Gods heiligheid, 

Sardius: Gods ijver-vuur, Regenboog van 
smaragd: Gods trouw door het oordeel.

Opb. 4:4 Rondom de troon

• Gezeten op 24 tronen: delen in Gods 
macht.

• Witte kleren: bekleed met Gods luister
• Lauwerkransen: delend in de hemelse 

heerlijkheid
• Wie? De gelovigen die de strijd te 

boven zijn uit het OT (en NT).

Opb. 4:5-6a: Dé troon
• Hoorbare en zichtbare alarmsignalen. 

– Deze komen op cruciale momenten steeds terug 
(7e zegel, 7e bazuin, 7e schaal) en worden steeds 
aangevuld met extra signaal. 

– Opb. 8:5 + aardbeving
– Opb. 11:19 + aardbeving + hagel
– Opb. 16:18-21 + aardbeving + hagel + superhagel

• OT: Ex. 19:17-19
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Opb. 4:5-6a: Dé troon
• 7 vurige lampen voor de troon: God is 

een verterend vuur. De volheid van de 
Geest (Zach. 4).

• de glazen zee: weerspiegeling van 
Gods heiligheid. Indrukwekkende 
statievloer. God is en blijft op afstand.

Opb.4:6b-8a: Rondom de troon
• De binnenring van de troon;
• De 4 dieren staan voor de schepping:

– Leeuw: de wilde dieren;
– Het rund: de dieren tbv de mens;
– Het dier met een mensengezicht: Verstand;
– Adelaar: de vogelwereld. Scherp zicht.

• Een en al oog: altijd oog voor God
• 6 vleugels: serafs Jesaja 6:2-3. 

dienstvaardig. 

Opb. 4:8b-11: 
Geluidseffecten om de troon
• Geen rust: voortdurende aanbidding
• 3x heilig want

– De Heere is God
– De almachtige
– Die was, is en komen zal

• Van binnen naar buiten. Schepping (dieren) 
voor verlossing (ouderlingen).

• Hij – op de troon is waardig – drievoudige 
lofprijzing.

10

11

12



5

Vers 8b-11: hemelse lofzang

• Vers 9-10 de lofzang komt op vanuit de 
troon, de binnenring van 4 dieren zingt 
eerst… de 24 ouderlingen volgen; 

• De Heere is waardig om te ontvangen:
– De heerlijkheid, doxa: Goddelijke glorie
– De eer, eerbetoon voor een held
– De kracht, 

• Want: Hij is Schepper

Slot

• Troostboek
• Lofprijzing zwijgt nooit en zal nooit 

zwijgen. 

• Zingen: Psalm 150:1 en 3
• Danken
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