God is op de troon

- Zac Poonen

In Openbaring 4:2 zegt Johannes: „En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er
stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand“.
Zo tilt God ons ook uit boven de aardse dingen in de Geest om de dingen op aarde te zien
vanuit een hemels perspectief! Nu we het einde der tijden naderen is het belangrijk om
alle dingen die gebeuren niet vanuit een aards, maar een hemels standpunt te zien. Jezus
zegt ons in Lukas 21:28: „Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan
omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is“. Dit vers betekent hetzelfde –
zie de dingen vanuit een hemels perspectief.
Anders worden we vervult door vrees. Maar als we onze hoofden opheffen, zien we onze
Vader die alle dingen in handen heeft. Zo moeten dus ook wij ervaren wat Johannes
ervoer – in onze geest.
En wat was het eerste dat Johannes zag? Niet de Antichrist of de grote verdrukking, maar
„GODS TROON“. Dat is wat we nodig hebben om te zien – God, de Almachtige HEERSEND
en ALLES IN HANDEN HEBBEND. Als we dit niet duidelijk voor ogen hebben, zullen we
vele problemen en moeilijkheden ervaren hier op aarde.
„En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog
rondom de troon, die eruit zag als een smaragd“ (Openb. 4:3). De jaspis steen is een
steen die kristalhelder is (Openb. 21:11). En de sardius heeft een vuurrode kleur, dat
spreekt van Gods oordeel over de zonde. Zo zien we dat het allereerste wat wordt
benadrukt van Diegene die zit op de troon zit, Zijn heiligheid en reinheid is. Er was een
regenboog rondom de troon. De regenboog werd, na de zondvloed en nadat Noach uit
de ark kwam, door God gegeven. Het was een teken van Gods verbond met de mens op
aarde dat Hij nooit weer de aarde zou vernietigen door een vloed. De regenboog is
daarom een teken van Gods genade.
Zo zien we “Waarheid en Genade” op de troon. Dit was de heerlijkheid die ook gezien
werd in de Heere Jezus (Joh. 1:14). Door het hele boek Openbaring zien we deze twee
aspecten van Gods heerlijkheid afwisselend voorkomen – genade en oordeel. God is
zowel goed als streng (Rom. 11:22). Om de troon waren 24 tronen; op deze tronen zag hij
24 oudsten zitten, gekleed in witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd (Openb.
4:4).
Onder de engelen die God heeft geschapen lezen we in Kolossenzen 1:16 dat er “tronen,
heerschappijen, overheden en machten” zijn. Deze 24 oudsten spreken van zulke
geestelijke wezens die gezag hebben rond de troon van God. Eén van hun primaire taken
is om mensen in aanbidding aan God te leiden. De witte kleren spreken van hun reinheid
en de gouden tronen van hun gezag.
Uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven
vurige fakkels te branden vóór de troon, die de zeven geesten van God waren. De
bliksemstralen en donderslagen benadrukken Gods majesteit en heerlijkheid, en het feit
dat Hij volledig macht heeft over alles wat er gaat komen.

De zeven vurige fakkels, zo wordt ons verteld, zijn de zeven Geesten van God – met
andere woorden, de zevenvoudige Heilige Geest (Jes. 11:2,3). Merk op dat de Heilige
Geest hier uitgebeeld wordt door zeven vurige fakkels – welke een volkomen reinheid
uitdrukt. “Onze God is een verterend vuur” (Hebr. 12:29). Velen willen God graag zien als
uitsluitend een God van liefde. Maar Hij is ook een verterend vuur. Ik heb in vele
woningen de uitdrukking aan de wand zien hangen: “God is liefde”. Maar men ziet erg
weinig de woorden aan de wand als: “God is een verterend vuur”. Mensen vinden het
niet fijn om God te zien als een God die een verterend vuur is. Maar of wij het nu fijn
vinden of niet, Hij blijft een verterend vuur. Als wij spreken over vervuld worden met de
Heilige Geest en ervaringen die wij hebben in de Heilige Geest, dan moeten wij beseffen
dat elke ware ervaring met de Heilige Geest het vuur van Gods reiniging in ons leven
brengt. Als dit reinigende vuur niet waarlijk in ons leven werkzaam is, dan moeten wij
deze ervaring als vals beschouwen.
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