A Die visioen van die troon. Openbaring 4:1-3, 5, 9-11
❖ Die reënboog om die troon is 'n herinnering aan God se beloftes en beskerming
(Genesis 9:9-17). Ons kan met vertroue na die troon van Genade gaan (Hebreërs
4:16).
❖ Die Vader ontvang 'n drievoudige lof en Sy volgehoue en kreatiewe krag word erken
(v. 11).
❖ In hierdie visioen word die Vader geprys vir Sy mag om die heelal wat Hy geskep het
te regeer.
B Die 24 ouderlinge. Openbaring 4:4
❖ Hulle is nie ouderlinge weens hul ouderdom nie, maar weens hul posisie. Hulle
verteenwoordig 'n groep mense. Wit klere: Geregtigheid. Krone van goud:
Koninklikes of oorwinnaars.
— Hulle kan die eerste vrugte wees wat saam met Jesus opgewek was en in die
Hemel leef, verteenwoordig die mensdom (Mattheus 27:52-53)
— Hulle kan God se mense in die ou en die nuwe verbonde verteenwoordig: 12
patriarge en 12 apostels (Mattheus 19:28)
— Hulle kan verteenwoordigers van ander geskape wêrelde wees wat nie gesondig
het nie, wat optree as die 24 priesters voor God (Openbaring 5:8)
C Die 4 lewende wesens. Openbaring 4:6-8
❖ Die aspek van hierdie wesens en die feit dat hulle 4 is, verbind hulle met die aarde.
— Leeu: Wilde diere.
— Kalf: Mak diere.
— Mens: Mensdom.
— Arend: Vlieënde diere.
❖ Hulle is nie mense nie, maar word “gérubs” genoem (Esegiël 10:2)
❖ Hulle verteenwoordig die engele wat ten gunste van die mensdom werk (Mattheus
18:10).
D Die verseëlde boek. Openbaring 5:1-4
❖ Johannes gaan egter die toekoms sien, "dinge wat hierna moet gebeur" (4:1). Daardie
kennis is verseël vir almal behalwe aan Hom wat dit waardig is om dit te onthul.
❖ Net Jesus kan die boek oopmaak, want Hy is die Leeu (Hy het oorwin) en die Lam (Hy
het gesterf om ons te red).
❖ Die inhoud van die boek hou verband met die geskiedenis van ons verlossing.
E Die Lam is waardig. Openbaring 5:5-14
❖ Die Lam (Jesus) is waardig omdat Hy geoffer is. As gevolg van daardie offer is aan
Hom alle mag en gesag gegee (Mattheus 28:18; Efesiërs 1:20-22).
❖ Die groot hemelse koor sing 'n sewevoudige lof, en verklaar dat Jesus waardig is.
❖ Aan die kruis het Jesus oorwin en herstel wat Adam in Eden verloor het. Hy stel ons
aan die Vader bekend en tree vir ons in (Hebreërs 7:25).

