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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 gena-
detijd 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 red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw 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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We gaan weer verder. Vorige keer zij we geïndigd met vers 3 uit Openb. 4. Laten we het maar opslaan en 
lezen: ”van aanzien de smaragd gelijk“. 
 
Dit is weer een beeldspraak van een edelsteen! De smaragd is een prachtige, groene edelsteen, die als 
men hem tegen het licht houdt, een prachtig zacht groen licht doorlaat. Kent u hem? Die prachtige sma-
ragd van de Bijbel, die ook de Hogepriester op zijn borst droeg?     
 
Welnu, we weten allemaal wel, dat de groene kleur alles zo zacht maakt. Niet voor niets draagt men soms 
een zonnebril met groen glas, dat tempert het velle licht. Welnu, die stemmen, die donderslagen en blik-
semstralen, die smaragdgroene regenboog, dat wil dus zeggen, zij worden getemperd door deze regen-
boog van Gods trouw en genade. 
 
Dat houdt in, dat elk gericht, wat van Gods troon uitgaat, elke roeping naar de heilige wet van God, wat van 
die troon uitgaat naar de aarde, dermate verzacht wordt, dat wanneer het op de aarde zijn werk gaat doen, 
de mens in dat goddelijk gericht nog om genade kan roepen en behouden kan worden. Dat is het, wat God 
hier laat zeggen en is ook geheel in overeenstemming met wat de profeet Jesaja van te voren heeft moeten 
profeteren. 
 
In Jes. 26:9-11 moet de profeet zien en profeteren: “Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht (de 
profeet Jesaja verlangde naar de komst van de Heer, de Messias, de Goël, de Verlosser van Israël), ja, uit 
het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn (die komen in Openb. 
4 van die troon), leren de inwoners der wereld gerechtigheid.  
 
Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid; hij handelt slecht in een land van 
recht en de majesteit des Heren  ziet hij niet. Here, uw hand is verheven, maar zij beseffen het niet; zij 
zullen het echter beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk. Ja, het vuur over uw tegen-
standers zal hen verteren”. 
 
Al wordt de goddeloze genade bewezen - ook in deze tijd -, hij leert geen gerechtigheid. Is dat zo? Men 
spot er mee. De Heer Jezus zegt in zijn Profetisch Woord: “dat er in de laatste dagen spotters met spotter-
nij zullen komen“. (2 Petr. 3:3) Hoort u het! 
 
Ook bij de Christelijke omroepen hoort men dit gespot over de genade van de Heer Jezus. “Hij handelt 
slechts in een land van recht en de majesteit des Heren ziet hij niet, zij zullen het echter beseffen en 
beschaamd staan over uw ijver voor het volk, Ja, het vuur over uw tegenstanders zal hen verteren“. Nu 
beseft men het niet, men zegt dat God dood is en men kan doen wat men wil. 
 
Er komt vuur dat de tegenstanders zal verteren en wanneer gaat dat gebeuren, wanneer straks de hemel 
opengaat en de Gemeente opgenomen wordt als overwinnaars. Ziet u in welke ontzaggelijke tijdswisseling 
wij vandaag aangekomen zijn? 
 
Gaan we er iets van beseffen? Laten wij vooral ons gereed laten maken door de Heer! Want het is nog 
steeds de tijd der genade, nog is de Heer Jezus dezelfde, die voor ons geworden is: wijsheid, rechtvaardig-
heid, heiligheid en verlossing, maar deze tijd is nog maar zeer kort. 
 
Broeders en zusters maakt ernst met deze zaak, want vandaag leven wij als in de dagen van Noach en 
men beseft en ziet het niet, omdat men verblindt is door de duivel. Laat het zo bij u niet zijn! Kiest daadwer-
kelijk, wie u dienen zult en doe geen half werk. Wees niet zoals de vrouw van Lot, dat was vreselijk! Zij 
werd met haar man en dochters uit Sodom gehaald, maar haar hart was nog steeds in Sodom en Gomorra 
en daarom keek zij om en stierf. 
 
Dienen wij waarachtig God? Zoals Paulus getuigt in 1 Tess. 1: 9-10. “Want zelf verhalen zij van ons, hoe 
wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige  
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God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die 
ons verlost van de komende toorn”. 
 
Wij hebben gezien, hoe Johannes, de apostel, onze vertegenwoordiger van de Gemeente is. Terwijl 
Johannes nog op de aarde was, zag hij, hoe daar een deur geopend wordt in de hemelen en hoort hij de 
stem van de verheerlijkte Heer als van een bazuin: “Klim hierheen op“. 
 
Dan komt hij direct in een grote geestelijke vervoering en wordt hij weggerukt van de aarde en in de hemel 
geplaatst. Dit is wat ook de Gemeente van overwinnaars straks zal meemaken.  
 
Wij hebben ook gezien, hoe die troon daar op datzelfde moment geplaatst wordt en ook die geweldige ver-
anderingen die plaats vinden in heel de schepping. 
 
Nu zullen wij gaan zien, hoe de Heer Jezus Zelf voor die troon uit de hand van de Vader het Koningschap 
zal ontvangen. In Luc 19:12 spreekt de Heer deze gelijkenis uit: “Hij zeide dan: Een man van hoge geboor-
te trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en (daarna) terug 
te keren”.  
 
Wij weten, dat die Man van hoge geboorte, de Heer Jezus Zelf is, die de aarde weer zou verlaten, nadat Hij 
verrezen was (opnieuw geboren was) uit de doden en terug zou gaan naar de Vader, wat dat verre land is.    
Wij zien dus, dat toen de Heer Jezus ten hemel voer, Hij het Koningschap nog niet uit Vaders hand ontvan-
gen had. Hij was wel bestemd voor dat Koningschap.  
 
Zo moest David ook wachten, toen hij reeds door de profeet Samuel gezalfd was tot koning, want dat ko-
ningschap ontving hij nog niet zo lang Saul nog koning was. En David moest dus wachten op de tijd, die 
God gesteld had en dat was, totdat Saul als koning omgebracht was. 
 
David is dus een profetisch voortype van de Heer Jezus, die immers de grote Davidszoon is en Die wel 
gezalfd is en bestemd is door God voor het koningschap, maar nog wachten moet op de tijd, die de Vader 
in Zijn eigen hand gesteld heeft. 
 
Nu zit Hij aan de rechterhand Gods als Hogepriester, die Zijn Gemeente bouwt en voor hen bidt en pleit, 
maar Hij is nog geen koning. Let u daar wel goed op! 
 
Dat wordt maar al te vaak verkeerd voorgesteld en geleerd. Hij zit zolang in Zijn Vaders troon, totdat de 
Vader zijn vijanden tot een voetbank Zijner voeten zal stellen. Dat zal gebeuren, als die troon daar in de 
hemel gezet wordt en al de vijanden onttroond worden en wat dan ook het ogenblik zal zijn, dat de Heer 
Jezus uit de hand van de Vader het koningschap ontvangt. 
 
Hier over heeft Daniël ook al moeten profeteren in Dan. 7:9a, hoe daar die tronen gezet worden, wat in 
Openb. 4 en 5 gaat plaats vinden, als de Gemeente als overwinnaars is binnengegaan: ”Terwijl ik bleef 
toekijken werden tronen opgesteld“. 
 
Dat is dus de troon van God en van die vierentwintig oudsten. En in vers 13 en 14 gaat dat profetisch 
Woord verder: “Ik (Daniël) bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam 
iemand gelijk een mensenzoon (daar hebben we de Heer Jezus); hij begaf zich tot de Oude van dagen, en 
men leidde Hem voor deze; en Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volk-
en, natiën en talen dienden Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en 
Zijn koningschap is één, dat onverderfelijk is“. 
 
Ziet u, hoe nauwkeurig en klaar het Woord van God is? Wij komen niet in verwarring, als wij maar eenvou-
dig lezen wat er staat. Er staat duidelijk dat de Heer Jezus dat koningschap ontvangt, als Hij komt met de 
wolken des hemels, zoals in Openb. 4 en in Daniël 7 staat, als die tronen daar gezet zullen zijn, dan 
gebeurt dat, zo gauw de overwinnaars en gelovigen zijn weggenomen, de gelovigen van het eerste uur. 
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Dan ziet Daniël duidelijk, dat Hij, die het koningschap ontvangt, komt gelijk een mensenzoon, Die zich 
begaf tot de Oude van dagen. En Hem wordt heerschappij gegeven en eer en Koninklijke macht. 
 
Dit zelfde vinden wij ook in Openbaring 5, waar de eerste grote handeling plaats heeft, als de Vader, Die op 
de troon zit, een met zeven zegels verzegelde boekrol in de rechterhand neemt. Dan gaat er een geweldige 
heraut (engel) uit, die roept: “ Wie is waardig, de boekrol te openen en haar zegels te verbreken”?  
 
Er zal niemand waardig bevonden worden, noch in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde. En 
dan weent Johannes, omdat er werkelijk niemand bevonden wordt en dan zou het koningschap over de 
aarde en dus ook over ons erfdeel voorgoed verloren gaan.                                                                                                                     
 
Want hij, Johannes als geboren Jood en kenner van het Oude Testament wist, wat dat voor een handeling 
was, dat daar de grote lossing zou beginnen, de lossing van het verloren erfdeel, wat wij kwijt geraakt zijn 
door de zondeval van Adam en Eva.  
     
Want God had Adam en Eva immers gezet over de werken Zijner handen als koning en zij moesten heer-
sen over de werken en over deze aarde. Maar door de zondeval is ons erfdeel verloren gegaan en in han-
den gekomen van de vorst dezer wereld, aan wie Adam en Eva gehoorzaamden. 
 
Maar dank God, dan komt daar die stem van één van de oudsten, die zegt: ”Ween niet, zie, de leeuw uit de 
stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen“. 
 
De leeuw van Juda is het beeld van het koningschap. En dan ziet hij ook, hoe de Heer Jezus als het ge-
slachte Lam die rol neemt. 
 
Wij zien dus, dat de Heer Jezus uit de hand van de Vader die lossersrol neemt en daarmede ook het ko-
ningschap in ontvangst neemt. Hij lost het verloren erfdeel en neemt dus de koninkrijken der wereld voor 
Zich in bezit. Maar niet voor Zich alleen, maar ook voor de Zijnen. 
 
We gaan nog eens terug naar Daniël 7:18, waar staat, dat als de Messias uit de hand van God de Vader 
het koningschap ontvangen heeft, we dan zien, dat de Heer Jezus dat koningschap weer mededeelt aan 
Zijn overwinnaars, die dan ook tot koningen zullen worden. Daar staat dus in vers 18: “daarna zullen de  
heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeu-
wigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden”. 
 
Het zijn dus de overwinnaars van het eerste uur, die de kroon en troonbezitters zullen zijn, wanneer zij de 
aarde zullen hebben verlaten en door de Heer gezet zijn in de hemel. Want ook na het Duizendjarig Rijk 
zullen zij met de Heer Jezus, koningen en priesters zijn op de nieuwe aarde, vanuit het nieuwe Jeruzalem, 
tot in alle toekomende tijdperken, die geen einde zullen nemen, want het gaat bij God van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden, de aionen.                                          
 
U ziet dus, hoe duidelijk alles van te voren geprofeteerd is, wat wij ook al zien in Openbaring 5. Eerst heb-
ben we gezien, dat in Openbaring 5 de Heer Jezus, als de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, 
de boekrol uit de hand van de Vader neemt en daarna horen wij de schare van overwinnaars, de heiligen 
van de Allerhoogsten, die daar om die troon gezet zijn en dat nieuwe lied zingen.  
 
In de verzen 8-10 lezen wij eerst vers 8: “En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vier-
entwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit 
zijn de gebeden der heiligen”.  

 
Wij zien hier dus, dat die vier dieren en die vierentwintig oudsten, de gehele schare van de verheerlijkte 
heiligen voorstellen, die door de Heer weggerukt zijn van de aarde. Waarom die zo voorgesteld worden, 
zullen wij later met elkaar zien vanuit de Schrift.  
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Vers 9-10 zegt dan : “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; en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, 
en wij zullen als koningen heersen op de aarde”. 
 
Ziet u eerst ontvangt Hij het koningschap en dan ontvangen wij mede door Hem dat koningschap.    
 
Eerst even dit: In onze vertaling hebben wij staan in vers 9 en 10: “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 (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor 
onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde”. 
 
Het is een raadsel, hoe men hier toe gekomen is. Men heeft verschillende oude handschriften, die men 
gebruikt bij de overzetting in onze taal. Verreweg de meeste en betrouwbaarste van de oude handschrif-
ten gebruiken hier het woordje ons; zo moet het ook worden vertaald.  
 
De Staten Vertaling heeft daar wel ons staan en zo moet het ook zijn. En omdat één handschift dat 
woordje (hen) heeft weggelaten, heeft men dit maar tussen haakjes gezet. Het is gewoonweg onverklaar-
baar, want men heeft het wel goed vertaald in Openabring 1:6. Dat is heel merkwaardig. Daar staat het 
zelfde: “en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt”.  
 
Daar is het dus juist vertaald. Wat hier als inleiding geschreven is, dat krijgt in Openbaring 5 zijn vervul-
ling. De Schrift legt zichzelf uit.  
 
Er is een nog scherper bewijs voor aan te halen, want het is geheel in strijd met de Schriften en de Geest 
van Gods Woord, dat God andere schepselen zou laten zingen en getuigen, wat hen zelf niet aangaat, 
maar een andere groep. Dat wordt nooit gedaan. Wij horen ook nooit de engelen het lied van de verlossing 
zingen, want dat kunnen zij niet, omdat engelen die verlossing niet kennen. 
 
Zij kunnen niet zingen van het bloed van het Lam; zij weten natuurlijk wel van dat bloed van dat Lam en zij 
geloven daarin en zij weten dat, maar er van zingen, kunnen zij niet. Want zij hebben het innerlijk nooit er-
varen, daar zij geen verloren zondaars geweest zijn zoals wij, die uit onze zonden verlost zijn door Zijn 
bloed .Daarom kunnen alleen de verloste zondaren dat zingen.  
 
Ja en dat lied, wat hier gezongen wordt, is het lied dat zingt van verlossing door het bloed van het Lam.    
Wie kunnen daar anders van zingen, dan de verlosten zelf en dat is ook naar de Goddelijke orde. 
 
Want bij God geldt niet allereerst, of men een mooie of zuiver stem heeft en dat men prachtig kan zingen, 
maar of dat lied uit het hart komt, dat het een levenservaring is, want God ziet alleen het hart aan.  
 
Engelen kunnen prachtig zingen, zij beschikken over heerlijker stemmen dan wij. Maar het zou voor God 
als een wanklank zijn, dat een engel zou gaan zingen van de verlossing door het Bloed. Hij kan dat name-
lijk niet zingen, omdat hij het niet beleefd heeft.  
 
Als dat nieuwe lied hier gezongen wordt, dan wordt het gezongen door diegenen, die het beleven; en dat 
zijn zij, die gekocht zijn: “Gij zijt geslacht en Gij hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en 
taal en volk en natie“. Daarom kunnen zij alleen daarvan zingen. 
 
Ik wil nu uitleg geven van het waarom die schare van overwinnaars, die gelovigen van het eerste uur, 
gezien worden als vierentwintig oudsten en vier levende wezens, want het zijn levende wezens. En zo zal 
ik het voortaan ook noemen, want het zijn geen dieren. Ook hier getuigt de Schrift voor zichzelf. 
 
Allereerst wil ik u wijzen op het gezamenlijke getal, dat een symbolisch getal is, dat blijkt al direct uit wat zij  
zingen, deze vier levende wezens en die vierentwintig oudsten in Openb. 5:8. En in vers 9b hoort u: “want 
Gij zijt geslacht en Gij hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie“. 
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Er zijn immers veel meer van achtentwintig volkeren en natieën. Maar de 24 oudsten en de 4 levende 
wezens duiden samen op de volheid van de Gemeente. Zij zijn daarom de eerstelingen uit iedere stam, 
volk, taal en natie voor God en het Lam en dat zijn de kroondragers en de representanten van alle volke-
ren. Ziet u de Goddelijke wijsheid? 
 
Wij zien dus, hoe God de Gemeente als eerstelingen uit elke stam en volk, taal en natie heeft geroepen en 
gekocht, om straks het koningschap te kunnen gaan vervullen; en ook dat de 24 oudsten en de 4 levende 
wezens een symbolisch getal vormen, als representanten van alle volkeren. 
 
Dat komt duidelijk uit in Openb. 6:1. “En ik zag, toen het Lam één (beter vertaling: “eerste”) van de ze-
ven zegels opende, en ik hoorde één van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: 
Kom”!  
  
Dat ene levende wezen heeft dus een stem als van een donderslag, d.w.z. dat het niet één letterlijke 
persoon is, maar dat dit ene levende wezen een hele schare van personen vertegenwoordigt, die tezamen 
hun stem verheffen, wat klinkt als een donderslag. 
 
Wij hebben hier dus met een symbolisch getal te doen, wat heel begrijpelijk is. Maar het is en blijft voor ons 
verborgen in God tot op de dag, die komt, uit hoeveel overwinnaars die Gemeente zal bestaan. Want dat 
getal is alleen bij God bekend. Maar wij weten, dat het getal van de leden van het Lichaam, dat God 
bestemd heeft voor Zijn Zoon, de Here Jezus, dan voltallig zal zijn. 
 
Vierentwintig oudsten en vier levende wezens vormen samen het getal achtentwintig. Welke betekenis 
heeft dat getal in de Schrift? Dat is zeven maal vier en zeven is het getal van de totaliteit, van de 
volkomenheid en vier is het getal van de schepping.  
 
Samen worden zij koningen over de schepping en zitten dus op tronen en dragen kronen (Openb. 4:4).    
God zegt dat ook in Jac. 1:18. “Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het Woord der 
Waarheid (de Gemeente van ware gelovigen, die uit God geboren zijn), om in zekere zin eerstelingen te 
zijn onder Zijn schepselen”. Vandaar dat zij gezien worden als zeven maal vier om de troon van God. 
 
In Openb. 4:4 wordt een deel van de Gemeente gezien als oudsten: “En rondom de troon waren 
vierentwintig tronen, en op die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten (ik wil uw aandacht hier op 
vestigen), in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden”. 
 
Hier zien wij duidelijk het bewijs, dat dit heiligen zijn, die de opstanding hebben verkregen, want zij worden 
gezien in witte klederen en dat witte kleed is het zinnebeeld in de Schrift van het verheerlijkte opstandings-
lichaam.                                      
 
Nu weten wij ook uit de Schrift, dat niet een ontslapen heilige apart dat opstandinglichaam ontvangt, maar 
allen, die in Christus ontslapen zijn zullen op hetzelfde moment opstaan van tussen de doden uit in dat 
verheerlijkte lichaam. Daarna zullen al de nog levende heiligen bij de tweede bazuin in een punt des tijds 
worden veranderd en zo zullen zij tezamen opgenomen worden, de Here tegemoet in de lucht. 
 
Welnu, geen heilige wordt eerder gekroond en ontvangt loon dan wanneer de Here Jezus komt om de 
Zijnen van de aarde weg te nemen. Hier zien wij dus duidelijk, dat wij in Openbaring 4 in het komende 
tijdperk gekomen zijn en dat dan de ware gelovigen van de aarde weggenomen zijn. Want zij zijn hier 
bekleed met het verheerlijkte lichaam en hebben troon en kroon ontvangen. 
 
Waarom nu oudsten? Eigenlijk moest het ons verbazen, dat wij het vreemd vinden. Want wat heeft men 
van deze oudste al gemaakt; en ook van deze levende wezens, omdat men zich eenvoudig niet houdt aan 
de Schriften.  
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Wat is de letterlijke betekenis van oudsten? Dat is bij ons in discrediet gekomen, omdat men altijd aan  
ouderlingen denkt, die in een kerkelijk verband door mensen gekozen worden. Maar zij zijn dikwijls hele-
maal geen oudsten, maar zijn nog onmondigen in Christus Jezus.  
 
Wie is in mijn gezin de oudsten, de eerstgeboren? De eerstgeborene is ook de erfgenaam naar Bijbelse 
opvatting. Welnu, wie is werkelijk de Eerstgeborene? Dat is de Here Jezus en Hij is ook de werkelijke 
Oudste en daarom is Hij de enige, waarachtige Erfgenaam. 
 
Col. 1:15 zegt: ”Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping“.   
 
Daar hebben wij die schepping, waarover die oudsten gaan heersen, want die worden koningen en 
priesters over die schepping. Maar wat lezen we in Rom. 8:29. “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij 
ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 
onder vele broederen”. Daarom wordt ook die ware Gemeente van overwinnaars, de Gemeente der 
eerstelingen genoemd. 
 
We hebben reeds gelezen in Jac. 1:18. “Naar Zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het Woord 
der Waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder Zijn schepselen”.  
 
De Here Jezus is dus de Eerstgeborene en omdat wij in Hem opnieuw geboren worden, zijn wij één met 
Hem. Want wij zijn door Zijn kruisdood en opstanding in Hem geboren en zo zijn wij van gelijke orde gewor-
den; Hij als Hoofd en wij als leden van Zijn lichaam. En daarom zijn wij dus ook oudsten voor God en ook 
erfgenamen. 
 
Vandaar is het vanzelfsprekend, als die eerstelingen klaar zijn en ingebracht zijn voor God, dat zij voor God 
daar zitten als oudsten. Dat betekent dat zij Zijn erfgenamen zijn, die de erfenis in bezit komen nemen.  
 
Laten we een paar teksten opslaan om te zien, hoe wij dat in de Schrift duidelijk vermeld vinden. Wij gaan 
eerst naar 2 Tess. 2:13-14. “Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde 
broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en 
geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de 
heerlijkheid van onze Here Jezus Christus”. 
 
Als wij dus dezelfde heerlijkheid van Jezus Christus, als de Eerstgeborene verkrijgen, dan worden wij ook 
eerstgeborenen en ook erfgenamen. Als God ons toch bestemd heeft om aan het beeld van Zijn Zoon 
gelijkvormig te worden, dan is het toch vanzelfsprekend, waar Hij de oudste is, dat wij als oudsten gezien 
worden, want dan zijn wij aan Zijn beeld gelijkvormig geworden.  
 
Want als de Gemeente opgenomen wordt, dan zullen wij Hem zien, gelijk Hij is en aan Hem gelijk zijn. 
Daarom zien wij die Gemeente als “oudsten”. En dus niet als ouderlingen, wat een heel ander begrip is. 
 
Tot zover, volgend keer gaan we hier mee verder. 
De Heer Zegene u. 
 
Amen  
 


