Bijbelstudie Centrum: deel 4 - studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.

Geachte lezer,
Het verheugd ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze studie
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden ….. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het
sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven.
Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen praten, dan
is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u zal
doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19
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Ik wil nu beginnen u er nog even aan herinneren, dat al wat in het Oude Testament geschreven staat tot
ons onderricht is geschreven. Zo is Mozes een type van de Heer Jezus, want Mozes was middelaar van het
Oude Verbond en daarom een voortype van Hem, die komen zou als de Middelaar van het Nieuwe Verbond.
En toen Mozes het hele volk moest gaan besturen, was hij eigenlijk in die tijd koning en priester en ook profeet van Israël en dat kon hij alleen niet af. Toen kreeg hij de raad van zijn schoonvader Jethro, om mede
oudsten aan te stellen, mannen vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die niets voor zichzelf zochten en
ook geen geschenken aannamen of er op belust waren. Daar kunnen ook wij wat van leren!
Straks zegt God ook, hoe hij met zeventig van die oudsten voor de deur van de tent moet komen, dan zal
God Zijn Geest op hun allen leggen. U ziet daar ook dus die oudsten in de afschaduwing. Maar u ziet ook
die vier levende wezens.
Laten we eens zien hoe Daniël dat zag. In Dan. 7:9-10 lezen wij over dat hemelse gezicht, dat troongezicht
van Openb. 4. “Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de
raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal
duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend”.
Daniël zag die vier levende wezens als de vierschaar, die mede de rechtspraak gaan uitoefenen. En dat is
ook naar de Schrift. Wij weten ook dat de Heer Jezus van God de Vader verordend is om alles te richten,
want Hij is de van God verordineerde Rechter en Zijn Gemeente met Hem, dat is de Gemeente van overwinnaars.
Denk u maar wat in 1 Cor. 6:2-3 staat en ons leert. “Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen”? Ziet u, de Gemeente der heiligen zal de wereld oordelen en ook de engelen.
Een ander beeld uit het Oude Testament. Als het volk Israël zich legert in de woestijn na de uittocht uit
Egypte , dan wil God in het midden van hen wonen en daarom moeten zij die Tabernakel maken, opdat Hij
in het Heilige de Heilige in hun midden zou zijn, zou rusten tussen de Cherubs der heerlijkheid op de verzoendeksel.
Wij zien dan, hoe God daarbij verordineert, hoe Israël zich moest legeren om die Tabernakel. Allereerst de
tent van samenkomst, waar Mozes en Aäron en al de Levieten en priesters hun dienst verrichten, maar
daar direct om heen de twaalf stammen.
In Numeri kunt u lezen, hoe die twaalf stammen zich daaromheen legeren als het volk. Aan de oostzijde
van die Tabernakel van de Troon van God, moesten de drie stammen van Juda, Issaschar en Zebulon zich
legeren, tezamen onder een vaandel of banier, n.l. een leeuw.
En hier zien we het eerste levende wezen. En dat was niet een dier, maar dat bestond uit de stammen
Juda, Issaschar en Zebulon, die uit vele tienduizenden, maar die tezamen gevat waren onder die ene
banier van de leeuw.
Aan de zuidzijde van de Tabernakel moesten de drie stammen van Ruben, Simeon en Gad zich legeren.
Weer vele tienduizenden, maar samen gevat onder een kenmerk, een banier, een vaandel, n.l. die van het
rund of de os. Dat is het tweede levende wezen.
Aan de westzijde van de Tabernakel weer drie stammen: Efraïm, Manasse en Benjamin en die vele
tienduizenden onder de banier van een mens.
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En ten slotte aan de noordzijde, die drie stammen: Dan, Aser en Naftali, weer tienduizenden onder de
banier van een vliegende arend.
Onder deze vier banieren moesten steeds de stammen Israëls zich legeren, ieder onder zijn eigen banier.
God is een God van orde! Zo moesten zij zich legeren om de Tabernakel. Als we de aantallen van telkens
de drie stammen bekijken die zich om de Tabernakel legerden, zien we het kruis.
Maar als God met hen optrok om naar het beloofde land te gaan, om dat in bezit te nemen, dan moesten zij
ook in deze volgorde optrekken; eerst de banier van de Leeuw, dus Juda met de twee stammen die daarbij
hoorden; dan de banier van het rund of de os, maar dan volgden de Levieten met al het gereedschap en de
Tabernakel, want die was in het midden, want God is altijd in het midden.
En de laatste twee banieren sloten daarop aan in een Goddelijke volgorde, waarin een ieder direct zijn
plaats wist. Daar was geen wanorde, want ieder had zijn eigen taak, zijn plaats en zijn roeping. Het was de
door God Zelf aangewezen volgorde.
Zo legerden zij zich dus om de Tabernakel en zo trokken zij door de woestijn om het beloofde land in bezit
te nemen; maar de Tabernakel, de Troon van God, was altijd in het midden; en de vier levende wezens aan
weerskanten. Zo ging God ook met hen de vijanden verslaan in deze volgorde en zo namen zij het land in
bezit.
Is het dan zo verbazendwekkend dat, als God dat Oud Testamentische volk zich zo liet legeren om Zijn
Troon hier op aarde om die Tabernakel en dat volk zo liet optrekken om het Beloofde land in bezit te nemen
en op deze wijze onder die vier banieren hun vijanden onder hun voeten te verpletteren. Dat de Gemeente
van overwinnaars, die een hemels erfdeel in bezit gaan nemen, nadat de Heer hen thuis zal hebben vergaderd rondom die Troon, waarvan de Tabernakel een afschaduwing is, doet plaats nemen omdat Hij met
haar al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal gaan leggen.
Want dan is het ogenblik aangebroken, waarvan God gezegd heeft: Zit aan Mijn rechterhand; en dat is nog
altijd toekomende tijd, totdat God Zijn vijanden zal zetten tot een voetbank van Zijn voeten.
En als God al de vijanden van Hem en van de Heer Jezus gaat neerwerpen, dan is het niet verwonderlijk,
dat Hij die Gemeente van overwinnaars op dezelfde wijze om Zijn Troon laat legeren onder de banier van
de leeuw, van de os, van de mens en van de vliegende arend. Neen, het zou alleen verwonderlijk zijn, als
dat niet zo was!
Dat zien we in Openb. 4:7, als de Gemeente daar vergaderd is om de Troon. Hiermede heb ik u een blik
gegeven in het Oude Testament, wat ook het Nieuwe Testament duidelijk verklaard. Als in Rom. 8 staat,
dat God de Almachtige deze Gemeente van overwinnaars geroepen heeft om het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden, dan is het niet zo verbazend wekkende, dat deze Gemeente onder die vier banieren
gezien wordt!
Hoe wordt de Heer Jezus gezien? In Openb. 5:5 als “de leeuw uit Juda’s stam”. Zal er dan ook niet een
deel van Zijn lichaam, als leeuwen vergaderen? Als Hij de Leeuw is, dan zal een deel van die gelovigen
ook onder de banier van de leeuw staan.
Maar is Hij ook niet de jukdragende os? En is het rund niet het beeld van het offer? Is het dan zo vreemd
dat een deel van Zijn gelovigen, van Zijn lichaam als rund weergegeven wordt? Want in de Gemeente komt
openbaar, wie Hij is in al Zijn glorie.
Wie is de waarachtige Mens? Adam was eens een waarachtige mens, maar hij is in de zonde gevallen en
zo viel het beeld van God in hem. Maar er is één Mens, die weer als het beeld van God geschapen is en
dat is de Heer Jezus. Ja, is het dan verwonderlijk, dat in een deel van Zijn gelovigen dat Beeld teruggevonden wordt?
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En wie is die vliegende arend, die koning van de hemel? Is dat niet de Heer Jezus! Zou dat dan niet in de
Zijnen teruggevonden worden, waar wij geroepen zijn om aan Zijn Beeld gelijkvormig te worden?
Niet alleen moest het volk Israël, de twaalf stammen zich zo legeren om de Troon van God, de Tabernakel
onder die vier banieren, maar ook direct om die Troon moesten zich ook de Levieten legeren. Dan moet ik
u nog even er op wijzen, dat dit ook geheel in overeenstemming is, aan wat wij hier in het Nieuwe Testament vinden met die vierentwintig oudsten.
Want als u Numeri 3 zou opslaan vers 11-13 , dan zegt de Heer, dat alle eerstgeborenen in Israël van Hem
zijn. “En de Here sprak tot Mozes: Zie, Ik zelf neem uit de Israëlieten de Levieten in plaats van alle eerstgeborenen der Israëlieten, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, opdat de Levieten Mijn eigendom
zijn” en dan zegt Hij verder in vers 13. “want alle eerstgeborenen zijn Mijn eigendom. Ten dage, dat Ik alle
eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, heiligde Ik Mij alle eerstgeborenen in Israël, zowel van mens als
van dier; zij zijn Mijn eigendom; Ik ben de Here”.
En in vers 11 staat, dat God uit de Israëlieten, de Levieten neemt in plaats van alle eerstgeborenen de
Israëliers, opdat de Levieten plaatsvervangers zouden zijn voor alle eerstgeborenen, de oudsten van Israël.
Zo is dus de stam Levi de representant, de plaatsvervanger voor alle eerstgeborenen, de oudsten van Israel en die moesten voor de dienst van de Heer zijn. Nu vinden we in het Nieuwe Testament, dat de Gemeente ook zal worden vergaderd om de Troon van God en dat zij gezien worden als oudsten, de eerstgeborenen, die onder de vier banieren staan.
Ik wil u nog even wijzen op dat getal der vierentwintig oudsten.
In Kronieken 1:24 lezen wij, hoe David door de Heilige Geest geïnspireerd, de Levieten gaat indelen in vierentwintig dagorden. En altijd wordt door één van die groepen de dienst in de Tempel verricht, want die
moest dag en nacht doorgaan. Wij zouden het een continu bedrijf noemen, want natuurlijk moesten zij afgelost worden. Maar wij begrijpen wel, dat die vierentwintig groepen van Levieten van eerstgeborenen ook alle oudsten vertegenwoordigden.
Als wij nu naar Openbaring gaan, dan wil ik u zeven punten geven, waaruit wij duidelijk uit de Schrift leren,
dat wij hier met de Gemeente van Overwinnaars te doen hebben.
Nog even dit: die vierentwintig oudsten en die vier levende wezens zijn een eenheid. Zij worden ook altijd
bij elkaar genoemd en nemen ook dezelfde plaats van heerlijkheid in. Al worden zij wel onderscheiden, zij
zijn toch een eenheid, want zij zijn het Lichaam van Jezus, de Christus der Schriften.
In Openb. 5:8-9 lezen wij van het eerste punt. “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de
vierentwintig oudsten (zij worden altijd bij elkaar genoemd) zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer
en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt ons
voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie”.
Deze vier levende wezens en die vierentwintig oudsten zingen samen dat nieuwe lied der verlossing. Het
zijn samen dus de verlosten. En wanneer gaan zij dit nieuwe lied der verlossing zingen? Als het uur gekomen is, dat zij werkelijk volkomen verlosten zijn. Ook nu zijn wij door het geloof in Christus verlosten; maar
nog in hope, niet in aanschouwen.
Onze verlossing moet nog voleindigd worden, zoals Paulus ons dat zo duidelijk neerschrijft in Rom. 8:23.
“En niet alleen zij (dat is de schepping), maar ook wij zelf (de Gemeente), wij, die de Geest als eerste gave
ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap (en wat is dat): de verlossing
van ons lichaam”.
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Dat moet nog komen, want dan zijn wij pas gekomen tot het volle zoonschap. Wij zijn hier nog in hope,
maar dan gaat het in aanschouwen over. De Heer Jezus leert ons dat ook in Zijn profetische rede in Luc.
21:28. “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw
verlossing genaakt“.
Dan wordt die verlossing pas een geheel voldongen feit, wat reeds gefundeerd ligt in het volbrachte werk
van de Heer Jezus, maar nog niet wordt aanschouwd. Wanneer deze dingen dus beginnen te geschieden
en de Heer Jezus Zijn Gemeente gaat weghalen, zegt Hij: “Ziet omhoog, want uw verlossing genaakt”.
Als die Gemeente van overwinnaars dus ingaat in de hemel dan is onze verlossing een voldongen feit geworden en dan hebben wij het volle zoonschap. Dan kunnen wij ook pas zingen dat nieuwe lied, als het
Lam die boekrol neemt: ”Gij zijt geslacht , enz. …” Dat kunnen we hier nog niet zingen. Het is dat heerlijke
nieuwe lied, nadat er dan iets nieuws plaats gevonden heeft!
Er zijn nu nieuwe liederen, die dan verouderd zullen zijn. Wij zingen nu: “Vol verwachting blijf ik uitzien“. Dat
is nu voor ons een nieuw lied, maar als de Heer gekomen is, dan zingen wij dat niet meer! Dan gaan wij
pas dat nieuwe lied zingen: ”want gij zijt geslacht en Gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed (dat kunnen wij nu ook zingen, maar niet wat daar op volgt) “en gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk, en wij zullen als koningen heersen op aarde“. Want dat is nu nog niet het geval. Nu zijn wij slechts
veracht hier op deze aarde, verworpen, verguisd.
Indien wij met Hem lijden, zullen wij straks ook met Hem verheerlijkt worden. Daarom zegt Paulus in Rom.
8:23. “maar ook wijzelf, wij die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in verwachting van het zoonschap“.
Want de Geest is immers het onderpand van de reeds verkregen verlossing, omdat wij met deze Heilige
Geest verzegeld zijn. Tot hoelang? Tot de dag der verlossing, als wij bij Hem zullen zijn. En dat brengt dan
ook straks de vrijmaking van de schepping. De Schrift is zo klaar en duidelijk!
U ziet, die 24 oudsten en de 4 levende wezens zingen dus samen dat nieuwe lied der verlossing en niet alleen zingen zij samen dat lied der verlossing, maar zij zingen samen ook in dat lied over hun gezamenlijk
erfdeel, wat zij ontvangen hebben.
Openb. 5:10. “en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en wij zullen als
koningen heersen op aarde“.
Dat is het gezamelijk erfdeel der kinderen Gods. Daarom zien we duidelijk, dat deze vier levende wezens
en die vierentwintig oudsten samen de Gemeente der eerstgeborenen is.
We gaan nu naar het tweede punt van de zeven punten dat ik u wil geven uit Openbaring, waaruit wij duidelijk uit de Schrift leren, dat wij hier met de Gemeente van Overwinnaars te doen hebben.
Deze vier levende wezens en de vierentwintig oudsten vormen een eenheid met die troon, die opgericht is
geworden. Dat lezen we in Openb. 4:4. ”En rondom de Troon waren vierentwintig tronen, en op die tronen
waren vierentwintig oudsten gezeten“.
U ziet dat deze vierentwintig oudsten een eenheid vormen met de Troon, die centraal staat. Maar niet alleen die vierentwintig oudsten, maar in Openb. 4:6b staat ook: ”En midden in de Troon en rondom de Troon
waren vier levende wezens“. Let u op: in de Troon zitten dus ook die vier levende wezens.
Het onderscheid is alleen dit, dat die oudsten eigen tronen hebben om die ene Troon, maar zij zijn daar één
mee geworden. En de vier levende wezens zitten in de Troon, gelijk de Heer Jezus ook in de Troon zit.
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U vindt dat duidelijk in Openb. 5:6. “En ik zag in het midden van de Troon en van de vier dieren en te midden der oudsten“. Het wordt altijd bij elkaar genoemd: de Troon, de oudsten en de vier levende wezens
(dieren), die samen een eenheid vormen. En de Troon is daarvan het middelpunt.
Daarin zien we, dat dit het Koninkrijk Gods is. In vers 11 van Openb. 5 wordt het ons weer gezegd: “En ik
zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de Troon, en van de vier dieren en de oudsten“.
De engelen staan dus rondom de Troon en rondom die vier levende wezens en rondom de oudsten. De
Gemeente zal dus meer dan de engelen zijn, zoals de Heer Jezus zegt, want de engelen staan rondom die
Troon in een grotere kring.
Maar de vier dieren en de oudsten zijn één met die Troon, zij zitten er in en rondom. Wat geen oog heeft
gezien en geen oor heeft gehoord, dat heeft God bereid voor degenen, die Hem lief hebben.
Steeds vinden wij dat weer, ook in Openb. 7:11. “En al de engelen stonden rondom de Troon en de oudsten en de vier levende wezens”. Het is altijd die eenheid: Troon, oudsten en levende wezens.
Nog eens in Openb. 14:3 vinden wij hetzelfde: “En zij zongen een nieuw gezang vóór de Troon en voor de
vier dieren en de oudsten”. Hier gaat het om de 144.000, die straks uit Israël komen.
Nu moet ik denken aan dat Hogepriesterlijke Gebed: ”Vader de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb
Ik hun gegeven“. Want zoals Hij van de Vader de heerlijkheid kreeg om uitermate verhoogd te worden en in
Zijn Troon te zitten, zo wordt de Gemeente van overwinnaars verhoogd om met Hem in die Troon te zitten;
voordat zij hun tronen ook over de aarde ontvangen.
Het derde punt is een heel belangrijk punt, dat wij vinden in Openb. 5:6. “En ik zag in het midden van de
Troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht”.
Het middelpunt van deze vierentwintig oudsten en deze vier levende wezens is het Lam. Daarom hebben
wij hier de Gemeente, want het kenmerk van de ware Gemeente, der eerstelingen is, dat het Lam centraal
staat. In de kerken en kringen staat meestal in het middelpunt hun dogma’s, hun bepaalde denominatie en
daarom kan dat ook niet de Gemeente zijn.
Want bij de ware Gemeente gaat het alleen om Hem en Zijn leven in ons. En het Lam staat dus altijd in het
midden van die ware Gemeente, van die vierentwintig oudsten en de vier levende wezens, wat we toch ook
duidelijk gelezen hebben in Openb. 5:6.
In de Griekse grondtekst staat het er zo, alsof het Lam net geslacht is. Want als dit beeld, dat Johannes
daar zag, in vervulling gaat, dan is er al meer dan 2000 jaar verlopen.
Maar voor de ware Gemeente is Jezus Christus het Lam, dat steeds heel reëel voor hen als pas geslacht is
en dat Zijn bloed steeds de verlossende kracht heeft. Want door Zijn offer is het, waardoor wij dat wondere
leven deelachtig geworden zijn, dat door de eeuwen heen niets van zijn kracht verloren heeft.
Vele denominaties spreken veel over wat de Heer Jezus voor het kruis deed. Is u dat wel eens opgevallen?
Zij halen altijd dingen aan, die voor het kruis gebeurd zijn. Maar voor ons is Hij de Levende, Die wij zien als
het pas geslachte Lam.
Vandaar ook dat we de Tafel van de Heer midden in elke Eredienst dienen te plaatsen, niet 1 maal per
maand en dan ergens aan het eind van de dienst, nee midden in elke dienst, zodat we dan in elke samenkomst het geslachte Lam ere, loven en prijzen voor wat Hij voor ons gedaan heeft.
Dat is voor ons de kracht. Zo dient Hij zich ook in Openb. 1:17b aan: “Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste
en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden“.
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Ja, het Lam dat geslacht is, maar dat overwonnen heeft en leeft. Dat is de grond van al ons heil, dat is de
oorzaak van dat wondere leven, wat wij nu deelachtig geworden zijn. En altijd blijft dat de bron, waaruit wij
mogen putten.
Wij gaan nu naar het vierde punt, dat ons laat zien, dat de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten
dezelfde profetische citers hebben. Dat lezen we in Openb. 5:8. “En toen het (het Lam) de boekrol nam,
wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk (die oudsten en
die vier levende wezens) een citer”.
De citer is in de Schriften het zinnebeeld van het profetische getuigenis. Dat vinden we door de hele Schrift
heen. Denkt u maar aan Elisa, de profeet, die geroepen werd om te profeteren en toen zei hij: ”haal mij een
citerspeler”. (2 Kon. 3:15) En onder het spelen van de citer kwam de Geest van de Here Jezus over hem en
ging hij profeteren.
Als David op de harp of de citer speelde, kwam hij in Geestvervoering en ging dan profetisch die wondere
Psalmen zingen en dichten, die allemaal het profetische getuigenis zijn van de Here Jezus; want het was
de Geest van de Here Jezus, die door hem getuigde.
En daarom lezen we ook in Openb. 19:10. “En ik (Johannes) wierp mij neder voor zijn voeten (voor die
boodschapper) om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van
u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben”.
Wij zien dat deze boodschapper niet in werkelijkheid een engel was, maar een ontslapen heilige, die de
Heer daarvoor gebruikte. Want het getuigenis van Jezus is de Geest der profetie.
Welnu deze vier levende wezens en die vierentwintig oudsten gaan profeteren, zij gaan n.l. een nieuw lied
zingen, een nieuw gezang, dat van tevoren nooit gehoord was, want zij hebben het getuigenis van Jezus,
de Geest der profetie in zich.
En zo gauw immers, als de Heer Jezus de volgende fase van Zijn groot verlossingswerk vervuld heeft door
die boekrol, die de lossersacte is, te nemen uit de hand van de Vader, wordt de Geest van de Heer Jezus
vaardig over hen. Zij hebben immers de Geest van Christus in zich en daarom komen zij Jezus toe en komen straks ook in die heerlijkheid.
Het vijfde punt. Dat vinden wij in Openb. 5:8. “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de
vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit
zijn de gebeden der heiligen”.
Deze vier dieren en de vierentwintig oudsten hebben niet alleen ieder een citer, maar ook gouden schalen
vol reukwerk; en dit zijn de gebeden der heiligen. Wat zien wij dus hier? Zij hebben allen gouden schalen
met de gebeden der heiligen. Zij zijn dus allen priesters van de levende God.
Want de priester is middelaar tussen God en de mens. In het Oude Verbond mocht immers alleen de priester het Heiligdom binnengaan, tot op de grens van het Heilige der Heiligen, voor de Troon van God.
Want daar was de Ark met de Cherubs der heerlijkheid, waar God troonde. Zij gingen dan met gouden
schalen, gouden wierook vaten binnen, want dan steeg dat gebed op tot God op het gouden Altaar; dit ter
onderscheiding van het koperen brandoffer Altaar, wat in de Voorhof stond, waar alleen de zond- en
slachtoffers werden geofferd.
Maar alleen op het gouden Altaar, werd dat reukwerk voor God ontstoken en steeg op uit de hand van de
dienstdoende priester. Er was altijd een priester van die dagorder, die het moest doen.
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Bijbelstudie Centrum: deel 4 - studie over:
Hetgeen weldra moet geschieden in en met de Gemeente van Jezus Christus
en wat haar naaste toekomst is en taak zal zijn.
Het staat zo mooi in Luc. 1: 8-9 beschreven, dat de vader van Johannes de Doper, die ook een priester
was en naar het Oude Verbond behoorde tot een dagorde. En terwijl hij voor die dag de dienst deed in het
Heilige om het reukoffer te brengen; toen verscheen hem een engel.
Welnu, het Oude Testament is een afschaduwing van wat komen zou. En wij weten, dat de ware Gemeente, een Gemeente van priesters is, een uitverkoren volk, een heilige natie, een koninklijk priesterdom. En
hier zien we, dat de Here Jezus Zelf, die de ware en enige Hogepriester is, nu de gebeden der heiligen
brengt voor het aangezicht van God en die als een lieflijke reuk doet opstijgen.
Zo zullen straks de Zijnen, als zij geheel verlost en ingebracht zijn in het waarachtige Heilige der Heilige
voor de Troon van God, op die gouden schalen, de nog onverhoorde gebeden de heiligen doen opstijgen
voor God. Wat is dat wonderbaar!
Laten wij dan ook zorgen, dat wij zo een aangename geur voor God zijn. Laten wij lezen wat Ef. 5:1-2 hierover zegt: “Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u
heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende
reuk“.
Daarom is Hij ook zo’n wonderbare Hogepriester, die volkomen behouden kan, die door Hem tot God gaan.
En laten wij ons herinneren het woord van de apostel Petrus uit 1 Petr. 2: 4-5. ”En komt tot Hem (de Here
Jezus), de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u
ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te
vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus”.
In dat zelfde hoofdstuk zegt Petrus in vers 9-10: ”Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem,
die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk,
eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen“.
Tot zover, volgend keer gaan we hier mee verder.
De Heer Zegene u.
Amen
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