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Het Woord van de Gerechtigheid 
Nummer 171, mei, juni 2021 

“Want ieder die nog van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid (St. vert.): hij is nog 

een kind” (Hebr. 5:13). Het “woord van de gerechtigheid” staat in contrast tot “de eerste beginselen van de 

uitspraken van God” (Hebr. 5:12). Het “woord van de gerechtigheid” duidt daarom op diepere waarheden 

waarin God handelt op basis van Zijn gerechtigheid met ons. 

Het Woord van de Gerechtigheid wil een bijdrage leveren om christenen vertrouwd te maken met de 

“vaste spijs” (Hebr. 5:14) van het woord van God om geestelijke volwassenheid mogelijk te maken. Bijbelse 

waarheden die nauwelijks worden onderwezen en van cruciaal belang zijn om “het einddoel van het geloof” 

(1 Petr. 1:9) te bereiken, zullen in het bijzonder onderwerp van aandacht zijn. 

Het Woord van de Gerechtigheid wordt geredigeerd door Roel Velema 
e-mail: roel@velemaweb.nl 
weblog: http://velemaweb.nl 

 

De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes 
Deel 20 

De Zeven Zegels 

“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van 

binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels.  

En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en 

haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon 

de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de 

boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zei tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit 

de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te 

openen.  

En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam 

staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, 

uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand 

van Hem, die op de troon gezeten was. 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. 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. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en 

de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizend-

tallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en 

de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepsel 

in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik 
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zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de 

kracht tot in alle eeuwigheden. En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder 

en aanbaden” (Openb. 5:1-14).  

 

Openbaring 4 en 5 horen bij elkaar. Ze vormen de prelude tot de zeventigste jaarweek Daniël 

(Dan. 9:24-27; Openb. 6-18). In Openbaring 4 zien we de troon van God, Wie erop zit en wie er 

omheen zitten. In Openbaring 5 zien we opnieuw de oudsten, de vier dieren en de zeven geesten. 

Maar nu komt de focus op het Lam en op de Leeuw uit de stam Juda, die waardig is om de boekrol 

met de zeven zegels te openen. In dit hoofdstuk wordt ook de verlossing genoemd die door het 

Lam is bewerkt.  

 

De boekrol met de zeven zegels 

 

De boekrol is verzegeld. In vroegere tijden werd een testament verzegeld. Er kon niet meer 

worden getornd aan de inhoud. Zo is het ook met boekrol. De inhoud staat vast en wordt als 

zodanig uitgevoerd. De opening van elke zegel is een gebeurtenis of een reeks van 

gebeurtenissen die vanuit de hemelen over de aarde zal worden uitgevoerd. De hemel heerst over 

de aarde. Wat wordt bepaald in de hemel, zien we uitgewerkt op de aarde. 

Wat een geweldige zekerheid is het dat in deze wereld, waarin koninkrijken elkaar afwisselen, 

er een eeuwige troon van God is. We zien dat de maatschappij en de aarde in verval zijn en de 

morele grondslagen vernield zijn. David zegt: “Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan 

de rechtvaardige doen?” (Psalm 11:3). We kunnen veel dingen bedenken om te doen, zoals de 

verkondiging van het evangelie en een rechtvaardig leven. Davids antwoord echter zien we in het 

volgende vers en dient ook de maatstaf voor ons te zijn: 

“De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, 

zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen” (Psalm 11:4). 

Gods troon staat in de hemel. De hemel heerst daarom over alles, ook over het aardse. De 

hoogste troon is de hemelse troon. De hemel voert de heerschappij. David verbindt de 

grondslagen onmiddellijk met de troon van God. Wat is dan de grondslag van de troon van God? 

Dit lezen we in Psalm 89:14: 

“Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor uw 

aangezicht henen.” 

 

De eerste zes zegels worden geopend in Openbaring 6. De laatste zegel, de zevende zegel 

wordt geopend in Openbaring 8:1. Deze laatste zegel omvat alle zeven bazuinen en zeven 

schalen en eindigen na Openbaring 18. Hieruit zien we dat het openen van de boekrol het grootste 

gedeelte van het boek Openbaring omvat. “De hemel heeft de heerschappij” (Dan. 4:26). De Bijbel 

is één groot getuigenis dat de hemel de heerschappij heeft over de aarde. Dit maakte God duidelijk 

aan Nebukadnezar, nadat God zijn koningschap afnam en zei: “… uw koningschap zal bestendig 

zijn van het ogenblik af, dat gij erkent, dat de hemel de heerschappij heeft” (Dan. 4:26). De hemel 

heeft de heerschappij en dat zal altijd zo blijven. Heel de menselijke geschiedenis is een 

voortdurende tendens om het aardse te omarmen en te denken dat het aardse het aardse kan 

bepalen.  



 De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes (19) 3 
 

De realiteit is echter dat het aardse noch het aardse noch het hemelse bepaalt, maar dat het 

hemelse het aardse bepaalt. Het aardse kan niet worden begrepen zonder het hemelse en beiden 

zijn nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de zin van ons leven en de ontwikkelingen in deze 

wereld. De wereld denkt dat zij de oorsprong van de mens kan afleiden uit het aardse, maar Gods 

woord zegt: 

“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het 

zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare” (Hebr. 11:3). 

 

De structuur van de zeventigste jaarweek 

 

Deze jaarweek wordt beschreven in Daniël 9:26b-27: 

“Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. 

Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, 

verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. 

Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel 

zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleindiging, die, vast besloten, uitgegoten zal worden 

over de verwoeste.” 

De laatste jaarweek van Daniël wordt in detail beschreven in Openbaring 6-18 en de structuur 

van die hoofdstukken is al volgt: 

Openbaring 6-18: “tijd van benauwdheid voor Jacob” (Jer. 30:7) … de zeven zegels 

1. Eerste zegel (Openb. 6:1) 

2. Tweede zegel (Openb. 6:3) 

3. Derde zegel (Openb. 6:5) 

4. Vierde zegel (Openb. 6:7) 

5. Vijfde zegel (Openb. 6:9) 

6. Zesde zegel (Openb. 6:12) 

7. Zevende zegel … de zeven bazuinen (Openb. 8:1) 

1. Eerste bazuin (Openb. 8:7) 

2. Tweede bazuin (Openb. 8:8) 

3. Derde bazuin (Openb. 8:10) 

4. Vierde bazuin (Openb. 8:12) 

5. Vijfde bazuin (Openb. 9:1) 

6. Zesde bazuin (Openb. 9:13) 

7. Zevende bazuin … de zeven schalen (Openb. 11:15) 

1. Eerste schaal (Openb. 16:2) 

2. Tweede schaal (Openb. 16:3) 

3. Derde schaal (Openb. 16:4) 

4. Vierde schaal (Openb. 16:8) 

5. Vijfde schaal (Openb. 16:10) 

6. Zesde schaal (Openb. 16:12) 

7. Zevende schaal (Openb. 16:17) 
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De zeventigste jaarweek van Daniël omvat de periode en de gebeurtenissen van de zeven 

zegels die in de hemel door de Heer worden geopend. De zevende zegel omvat alle zeven 

bazuinen en de zevende bazuin omvatten alle schalen van Gods toorn. Het zevende zegel omvat 

daarom alle bazuinen en schalen. De zeventigste jaarweek, de zeventigste zeven bevat drie 

zevens, “want rechtvaardig en waarachtig zijn Zijn oordelen” (Openb. 18:2a). 

De gemeente van Jezus Christus is niet in beeld in Openbaring 4 en 5. Dit betekent dat in 

Openbaring 6-18, dat de uitwerking is van de zeven zegels, de gemeente ook niet in beeld is. 

 

De bruiloft van het Lam 

 

Dan, in Openbaring 19:6-10 zien we de bruiloft van het Lam. De bruid heeft zich klaargemaakt. 

Haar trouwjurk, zegt Johannes, zijn de “rechtvaardige daden van de heiligen” (Openb. 19:8). 

Johannes gaat nu verder waar hij in Openbaring 2 en 3 mee geëindigd is, de beloften aan de 

overwinnaars. Deze groep, genomen uit allen die zijn wedergeboren, wordt de bruid van het Lam 

genoemd. Dit wordt vaak heftig tegengesproken door hen die altijd hebben geleerd dat allen die 

zijn wedergeboren de bruid van Christus vormen. Deze tegenspraak is ongegrond, want waar 

leert de Bijbel dat de Bruid alle wedergeborenen zijn? Zullen allen voor de rechterstoel van 

Christus overwinnaars blijken te zijn? Zullen allen met succes hun geestelijke wedloop lopen. Nee 

toch!  

Het zijn “de rechtvaardige daden van de heiligen” die allesbepalend zijn. Het gaat om de daden 

of werken die voor rechterstoel van Christus zijn aanvaard en de test hebben doorstaan. Het zijn 

de rechtvaardige werken die Christus door de gelovigen heeft verricht. Wanneer we niet zeker 

weten of de bruid het gehele lichaam van wedergeboren mensen omvat of een selectie daaruit is, 

moeten we altijd naar de type-antitype relatie kijken. Deze moet overeenstemmen en geeft de 

doorslag. Zo lezen we in Romeinen 5:14: “Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot 

Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een 

beeld (Gr. tupos] is van de komende.” 

 

Paulus zegt dat de eerste Adam een type is van Christus, die als antitype de laatste Adam is. 

Er is daarom een type-antitype relatie tussen Adam en Christus. In de type zien we dat Eva, de 

bruid, genomen werd uit het lichaam van Adam. Zo is ook de bruid van Christus een selectie uit 

het lichaam van Christus. Wat in de type geldt, moet ook in de antitype gelden. De bruid van het 

Lam wordt daarom genomen uit het Lichaam van Christus, uit alle wedergeboren. De Bijbel is hier 

zó duidelijk over, dat dit hermeneutisch het einde van de discussie moet zijn. 

De bruiloft van het Lam is echter nog niet aangebroken. In de zeventigste jaarweek (Openb. 6-

18) worden de kronen afgenomen van de tegenstander, zodat ze beschikbaar komen voor de 

Christus en Zijn Bruid. Het gehele proces dat plaatsvindt, kan worden samengevat in de 

uitdrukking de “verlossing van het erfdeel.” 

 

De verlossing van het erfdeel 

 

“Deze is de waarborg voor ons erfdeel: dat zijn eigendom verlost wordt, tot lof van zijn 

heerlijkheid!” (Efez. 1:14, Naardense Vert.). 
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Bijna geheel het boek Openbaring is gewijd aan de uitwerking van deze zeven zegels (Openb. 

6-18). Het is dan ook van belang om de aard van deze zegels te zien. Deze aard is de verlossing 

van het erfdeel. Om te begrijpen wat dit betekent, geeft het boek Ruth daarvan een prachtig 

overzicht!  

 

Ruth  Type Antitype 

1 Het erfdeel beschikbaar door de door van de 

erflater 

  

2 De dienst van de christen in deze bedeling met 

het oog op de dorsvloer 

  

3 Het oordeel en de rechterstoel van Christus   

4 Het huwelijk van Christus en Zijn bruid Ruth 4:1-12; 

Ruth 4:13-17 

Openbaring 6-18; 

Openbaring 19:6-10 

 

In het boek Ruth zien we een vrouw uit de volkeren gehuwd met een Jood (Boaz). Boaz vormt 

een type van Christus en Ruth vormt een type van Zijn bruid. Er zal een manifestatie zijn van twee 

bruiden: 1) de bruid van de HERE: Israël, en 2) de bruid van Christus: de overwinnaars in 

Openbaring 2:7,11,17,26; 3:5,12,21. Als we in de NBG vertaling het woord HERE (met 

hoofdletters) lezen, is dat de vertaling van het Hebreeuwse woord JHWH. Het is echter onzeker 

hoe deze naam oorspronkelijk werd uitgesproken en dat eist wat uitleg. Het Hebreeuwse alfabet 

bestaat alleen uit medeklinkers en de Hebreeuwse Bijbelteksten werden oorspronkelijk alleen met 

deze medeklinkers geschreven. In de tijd ontstond er echter de behoefte ook de klinkers te 

noteren, omdat de juiste uitspraak van de teksten in de vergetelheid dreigde te raken. De 

Masoreten (750-950 A.D.) ontwikkelden een systeem van puntjes en streepjes die onder of naast 

de medeklinkers werd geplaatst. De naam JHWH wordt door de Joden uit eerbied meer dan 2000 

jaar slechts uitgesproken als de HERE of “De Naam”. In de Hebreeuwse tekst hebben de 

Masoreten doelbewust aan de naam JHWH slechts gedeeltelijk de klinkers van de Godsnaam 

Adonai aan de medeklinkers van de naam JHWH toegevoegd. Daardoor is de uitspraak niet vast 

te stellen. Desondanks is dit voor velen de basis om de naam als “Jehova” uit te spreken. In 

werkelijkheid weten we niet hoe de naam JHWH werd uitgesproken, maar het is zeker dat 

“Jehova” een foutieve uitspraak is. Deze uitspraak dient daarom vermeden te worden. De juiste 

uitspraak is waarschijnlijk “Jahwè”). 

 

Ruth 4 handelt over een erfenis die gelost wordt. In de gelijkenis van de schat in de akker, is 

de akker de wereld die gelost wordt en is Israël de schat in deze geloste aarde. In de antitype is 

dit erfdeel de toekomstige geloste wereld, maar nu met het oog op de bruid van Christus die vanuit 

de hemelen zal heersen over de geloste aarde. Hieraan zien we hoe nauw de gelijkenis van de 

schat in de akker (Israël) en de gelijkenis van de mooie parels (bruid van Christus) met elkaar zijn 

verbonden. De gelijkenis van de schat in de akker en de gelijkenis van de mooie parels gaan 

samen. De koop van de akker (de wereld) verwijst naar Christus’ toekomstige werk om een 

verbeurde erfenis te (ver)lossen (Openb. 6-18). Dit is een toekomstig werk van Christus, 

gebaseerd op Zijn volbracht werk op Golgotha. De parel is een verwijzing naar de bruid van 
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Christus. De gemeente (het lichaam) van Christus is verlost door de dood en het bloed van 

Christus op Golgotha. De bruid is een selectie uit dit lichaam (vgl. Gen. 2:21,22). Voor de 

rechterstoel van Christus zal de bruid waardig worden bevonden Zijn vrouw te worden (2 Thess. 

1:5; Openb. 2-3; 5:6 e.v.; 19:6-10).  

Types van de bruid van Christus komen we vaker tegen in het Oude Testament. Jozef had een 

heidense vrouw, genaamd Asnath (Gen. 41:45). Farao gaf haar tot vrouw nadat Jozef was 

verhoogd. Farao gaf aan Jozef de naam “Zafnath Paäneach”, en betekent “onthuller van 

geheimen”. Deze naam zal ook van toepassing zijn als het Messiaanse rijk aanbreekt en Christus 

Zijn bruid aan Zijn zijde heeft. In dit rijk zal Hij Zich verder openbaren en geheimen onthullen, want 

Christus gaat de kennis te boven (Ef. 3:19). Nadat Jozef zijn bruid had gekregen, verzoende hij 

zich met zijn broeders en maakte zichzelf aan hen bekend. In de antitype moeten we dezelfde 

volgorde aantreffen, want de type en de antitype moeten overeenstemmen. Gods doel in deze 

bedeling is om een volk voor Zijn naam te vergaderen, om Zich daarna tot Israël te wenden en 

Zich aan Israël bekend te maken (Hand. 15:14-17; vgl. Zach. 12:10). 

 

In Ruth 1 vinden we Naomi, een Joodse vrouw, die vanwege de hongersnood ging wonen in 

Moab. Zij had twee zonen, Machlon en Chiljon (Ruth 1:5). De naam Machlon betekent “ziek” en 

de naam Chiljon betekent “kwijnende, treurende”. Na de dood van haar man en twee zonen, zijn 

de twee weduwen van haar zonen in de gelegenheid om met hun schoonmoeder terug te keren 

naar het beloofde land. In de antitype zijn ook christenen in de gelegenheid om op weg te gaan 

naar hun beloofde land. Dit land is echter een hemels land met een hemels doel, het koninkrijk 

der hemelen. De type laat echter zien dat niet ieder christen bereid is om op weg te gaan en de 

prijs te betalen. Wie wel gaat en de prijs betaalt, zal tot de bruid van Christus behoren, van wie 

Ruth een type is. 

 

Ruth 2 kenmerkt zich door het werk van Ruth op de akker. Het is opvallend dat de woorden 

“veld, gewerkt, oogst” vaak voorkomen in dit hoofdstuk (Ruth 2:2,3,8,9,17,19,21,23). Het is een 

verwijzing naar de dienst van de christen in deze bedeling met het oog op de dorsvloer in Ruth 3. 

 

Ruth 3 beschrijft de dorsvloer als een type van het oordeel en de rechterstoel van Christus 

(vgl. Matt. 3:12; Openb. 1:9-20). Na de rechterstoel van Christus is deze bedeling ten einde en 

zal God zich opnieuw richten tot Israël en de volkeren. 

 

Ruth 4 is de Oudtestamentische verwijzing naar de gelijkenis van de mooie parels. Om deze 

gelijkenis te begrijpen, moeten we Ruth 4 begrijpen. Typologisch verwijst Ruth 4 naar de periode 

ná de rechterstoel van Christus in Ruth 3. Ruth 4 verwijst dan naar de bedeling die volgt op onze 

huidige bedeling. Het verwijst naar de periode van zeven jaar, de zeventigste jaarweek van Daniël 

(Dan. 9:24-27). God richt zich dan op de Israël en de volkeren. Gods handelen zal leiden tot de 

bekering van Israël en een grote schare uit de volkeren die staat voor de troon en voor het Lam 

(Openb. 7:9). 

Het onderwerp van Ruth 4 is de lossing van een verbeurde erfenis door Boaz, en Ruth die door 

deze lossing zijn bruid wordt. De lossing van het land komt in Ruth 4:1-12 als type overeen met 

Openbaring 6-18, en Ruth 4:13-17 komt als type overeen met Openbaring 19:6-10, het huwelijk 
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van Christus en Zijn bruid. Om de gelijkenis van de mooie parels goed te begrijpen, moet de lezer 

deze gelijkenis bestuderen tezamen met Ruth 4 en Openbaring 6-19. Ook moeten we weten wat 

God in de wet had geschreven over het zwagerhuwelijk: 

  

“Wanneer broeders tezamen wonen, en één van hen sterft zonder een zoon na te laten, dan 

zal de vrouw van de gestorvene niet buiten de familie de vrouw van een vreemde man mogen 

worden; haar zwager zal gemeenschap met haar hebben, haar tot vrouw nemen en zo het 

zwagerhuwelijk met haar sluiten. En de eerstgeborene, die zij baren zal, zal op naam van de 

gestorven broeder staan, opdat diens naam uit Israël niet uitgewist worde. Maar indien die man 

geen lust heeft zijn schoonzuster te nemen, dan zal zijn schoonzuster naar de poort, tot de 

oudsten, gaan en zeggen: Mijn zwager weigert de naam van zijn broeder in Israël in stand te 

houden, hij wil het zwagerhuwelijk niet met mij sluiten. Dan zullen de oudsten van zijn stad hem 

roepen en met hem spreken. Blijft hij daarbij en zegt hij: Ik heb geen lust haar te nemen – dan zal 

zijn schoonzuster voor de ogen van de oudsten bij hem gaan staan, hem zijn schoen van de voet 

trekken, hem in het gelaat spuwen en aldus betuigen: Zo zal men de man doen, die het huis van 

zijn broeder niet bouwt” (Deut. 25:5-9). 

 

Deuteronomium 25:5 was van toepassing op Ruth. Haar man, Machlon (Ruth 4:10a), was 

gestorven zonder een zoon na te laten. Het was Ruth niet toegestaan om buiten de familie de 

vrouw van een vreemde man te worden, omdat de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in 

stand moest worden gehouden (Ruth 4:5b). 

 

Ruth wist dat Boaz haar losser was. Zij zei op de dorsvloer: “Ik ben Ruth, uw dienstmaagd: 

spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser” (Ruth 3:9). Boaz wist dat hij de 

losser was. Hij stelde Ruth gerust en verzekerde haar dat hij het zwagerhuwelijk met haar wilde 

sluiten (Ruth 3:11,12). Hieruit blijkt het karakter van Boaz die een type is van de Here Jezus. Boaz 

wist echter ook dat er een andere losser was die “nader was” dan hij. Er was een losser die eerst 

voor het zwagerhuwelijk in aanmerking kwam. Buiten deze twee mannen waren er geen anderen 

om het zwagerhuwelijk met Ruth te sluiten (Ruth 4:4b). 

 

Ruth wilde het land verkopen, maar het moest, indien mogelijk, in het bezit van de familie blijven 

(vgl. Jer. 32:6-12). De “nadere” verlosser had het eerste recht op de koop en daarna Boaz. Als de 

“nadere” losser niet bereid was het land te kopen, dan was Boaz daartoe bereid. Boaz, die 

verlangde Ruth tot bruid te nemen, ging over tot actie. Hij stelde de “nadere” losser voor het land 

van Ruth te kopen. Hiertoe was hij bereid. Toen hij echter hoorde dat het zwagerhuwelijk met Ruth 

daar deel van uitmaakte, zag hij van de koop af. Hij was bang dat zijn eigen erfdeel daardoor in 

gevaar zou komen. Sommigen suggereren dat hij te arm was om het land en een vrouw te 

onderhouden. Anderen denken aan de mogelijkheid dat een zoon van Ruth ook een deel van zijn 

eigen erfdeel zou erven. We zullen echter zien dat in de antitype de huwelijkse staat van de 

“nadere” losser hèt probleem vormde en hij daarom afzag van de lossing. Zo verkreeg Boaz het 

recht om het land te lossen, het in bezit te krijgen en Ruth als bruid te verwerven. 
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Ruth 4 is vol typologische betekenis om de gelijkenis van de mooie parels te kunnen begrijpen. 

Wat in dit hoofdstuk plaatsvond, vond plaats nadat Ruth deel uitmaakte van de familie (Ruth 1), 

nadat zij op het veld had gewerkt, en zichzelf klaar had gemaakt om Boaz te ontmoeten op de 

dorsvloer (vgl. de rechterstoel van Christus). Ruth 4 handelt typologisch niet over het volbrachte 

werk van Christus, maar verwijst naar Christus die in staat is om te (ver)lossen. De verwijzing naar 

Golgotha vinden we in Ruth 1. De dood van de echtgenoten van Ruth en Orpa ontbonden 

weliswaar hun huwelijk, maar deze vrouwen bleven desondanks leden van de familie na de dood 

van hun mannen. In de antitype zijn christenen ook leden van de familie door de dood van een 

Ander, namelijk door de dood van de Here Jezus Christus. 

 

De “nadere” losser stond toe dat Boaz de losser zou worden: “Koop gij het voor u” (Ruth 4:8). 

Typologische verwijst dit Openbaring 4 en 5. Zoals Boaz waardig was het erfdeel te lossen, 

is Christus waardig de zegels te openen, de aarde te lossen en hen te (ver)lossen die Hij 

gekocht had met Zijn bloed, uit elke stam en taal en volk en natie (vgl. Openb. 5:9,10). 

 

In de type zien we dat niet alleen Boaz in staat was om te lossen, maar ook de “nadere” losser. 

In de antitype moet er daarom ook een “nadere” losser zijn die in staat is te lossen. Er is maar één 

losser die in de antitype in aanmerking komt en dat is de Vader. De Vader echter heeft het 

(ver)lossende werk aan de Zoon gegeven, op dezelfde wijze als de “nadere” losser het erfdeel 

aan Boaz liet, om gekocht te worden. Dit verklaart waarom de “nadere” losser het erfdeel niet 

verloste. De “nadere” losser had al een vrouw, zoals we zien in de antitype. God had al een vrouw. 

Israël is de vrouw van de HERE. 

Ruth 4:1-8 moet gelezen worden in het licht van Openbaring 5:1-7. De Vader, die in het bezit 

is van de boekrol met de zeven zegels, is niet in staat de erfenis te lossen (Openb. 5:1-4). Hij 

heeft deze rechten op de Zoon overgedragen (Openb. 5:5-7). 

 

De manifestatie van het koninkrijk der hemelen door Gods eerstgeboren zonen, de Here Jezus 

Christus (Col. 1:15), en de gemeente van Christus, kan pas plaatsvinden nadat de satan uit zijn 

huidige positie is ontzet en de sfeer, waarin hij heerschappij voert (de heerschappij vanuit de 

hemelen over de aarde), is gelost (vgl. Ruth 4:1-12). Gods toekomstige heerschappij over de 

aarde door de mens (vgl. Hebr. 2:5-8), moet plaatsvinden binnen een huwelijksrelatie. De type 

vereist dit en stelt dat zowel de man als de vrouw moet heersen (vgl. Gen. 1:27,28). In het Oude 

Testament werd Israël gezien als de vrouw van de HERE (vgl. Hosea 2:18,19). 

 

De lossing van de aarde, dat in de hemelen geïnitieerd wordt in Openbaring 5 en uitgewerkt 

om Openbaring 6-18, is de opmaat om Gods bedoeling met Israël, de gemeente en de volkeren, 

garant te stellen. Het lichaam van Christus zal in de hemelen zijn, de bruid zal heersen vanuit de 

hemelen over de aarde waar Israël de eerste onder volkeren zal zijn. De strijd tussen Izaäk en 

Ismaël zal voorbij zijn. De Islam zal niet langer bestaan en de volkeren zullen jaarlijks optrekken 

naar Jeruzalem, om de enige God te aanbidden, de God van Israël, die te prijzen is tot in 

eeuwigheid. 

 
{Einde van deze serie over het boek Openbaring}  
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Studievragen 

 

1. Waarom nemen de zeven zegels zo’n prominente plaats in het boek Openbaring? 
 
2. Wat is de relatie tussen de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen? 
 
3. Welke hoofdstukken van het boek Openbaring gaan over de zeven zegels? 
 

4. Wat betekent “de verlossing van het erfdeel” in dat verband? 

 
5. Welk Bijbelboek in het Oude Testament spreekt in het bijzonder over “de verlossing van het  
 erfdeel”? 
 

6. Wat weet je van de bruid(en) in relatie tot God? 

 
7. Wat sprak je het meest aan in deze studie? 
 

 

 

 

 


