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“Jullie mogen de geheimen van het Koninkrijk van de Hemel kennen”
(Matteüs 13:11) 
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GEHEIMEN

UIT DE HEMEL
(deel 2)

De Openbaring van Johannes
Een glasheldere Bijbelverklaring voor jongeren.……

…..…en hun ouders
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Voor Fleur en Quinten
(Matteüs 13:11)

 

Majesteit,

Wat u beslist moet weten voordat u verder 

leest…….,

………. dat dit een vervolg is op het eerste deel. Dit tweede deel is 

prima te lezen zonder dat je weet hebt van het eerste deel. 

Alhoewel je in het voorwoord van het eerste deel wel kunt lezen 

waarom je aangesproken wordt met de plechtige woorden 

“majesteit”

Ik wens je veel leesplezier. Wanneer je dit boek even kwijt bent, 

vraag dan maar even aan je gezinsleden waar ze het hebben 

gelaten (-:

12 april 2020

Elihu van Groeneveld
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Openbaring 4 (een korte parafrase)

Vanaf het vierde hoofdstuk krijgt Johannes te zien wat er zoal 

gebeurt. Het is in eerste instantie een hemelse review op de dingen 

die sinds de zondeval in het Paradijs allemaal nodig waren. De 

redding is het doel. Alles staat in het teken van “De Redder”.

Nadat Johannes tijdens zijn verbanning op het eiland Patmos Jezus 

heeft ontmoet, ziet hij een geopende deur in de hemel. Jezus nodigt 

hem uit om vanuit de hemel mee te kijken naar de dingen die daar 

gebeuren. 

In de hemel ziet Johannes een troon. De hemelse Majesteit op de 

troon krijgt vorm in schitterende edelstenen. Een bijzondere regen-

boog, donder en bliksem en veel kabaal completeren een onbe-

schrijfelijke Heerlijkheid. Rondom die troon ziet Johannes 

vierentwintig andere tronen. Op die tronen zitten evenzovele 

oudsten. Zij dragen witte kleren en hebben gouden kronen op hun 

hoofd. 

Voor de hemelse troon ziet Johannes een glazen zee, het lijkt op 

kristal. Hij ziet de zeven geesten waarover hij schreef in het eerste 

Bijbelhoofdstuk van Openbaring. De zeven geesten branden als 

vurige fakkels voor Gods troon. Verder ziet hij Eén Gedaante van 

vier dieren. De vier dieren hebben overal ogen en bezitten veel 

vleugels. 24/7 brengen zij God lof. Het drievoudig “Heilig” houdt 

niet op. De vierentwintig oudsten doen steeds mee aan die 

loftuitingen. Zij laten zich in aanbidding vallen voor God. Hun 

kronen gooien zij af en werpen die voor de troon van God. Zij loven 

God als Schepper. Zijn wil is de Bron van alles wat er is.
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4 | RONDLEIDING IN DE HEMEL

Johannes arriveert in de hemel (Openbaring 4:1-2a)

Na de brieven aan de engelen van de zeven gemeenten, mag 

Johannes de hemel betreden. Het is Jezus die hem uit-

nodigt…. Johannes herkent Jezus aan zijn stem.

Johannes krijgt een inkijk in de hemel. En jij mag zomaar 

meekijken. De onzichtbare hemel wordt voor ons zichtbaar 

gemaakt. Op die manier rapporteert Johannes het ook. De 

redenen van wetenschap die je in elk rechtsgeldig proces-

verbaal terugvindt, gebruikt Johannes ook hier! Woorden 

als ‘Ik zag, ik hoorde, ik voelde en ik proefde’ kun je in dit 

Bijbelboek waarheidsgetrouw terugvinden.

Johannes geeft een unieke profetische inkijk in de hemel. 

Het is de plaats waar God woont en waar Jezus verblijft. Het 

is de plaats die Jezus voor ons heeft verlaten toen Hij in 

Bethlehem ter wereld kwam. De hemel….. het is ons 

voorland en de plaats waar alle uitverkorenen die ons zijn 

voorgegaan wachten op de Nieuwe Aarde en de Nieuwe 

Hemel. De hemel………….., de plaats waarnaar de engelen 

opklimmen en afdalen. De plek waar onze gebeden 

nauwlettend worden beluisterd en ook de plek waar onze 

zonden worden vergeven, vergeten en vernietigd. De hemel 


