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Meditatief 
 
Prominent tentoongespreid 
 

Openbaring 7:15-16 
Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods 

troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal 
bij hen wonen. 

E. Brink 
 
De rijen worden voortdurend aangevuld. Kijk, er komen steeds nieuwe mensen bij. Ze komen 
uit de grote verdrukking. Verlost van top tot teen. Tegen de verdrukking in. Door de 
verdrukking heen. Alles wat mensen onder druk zet om ze bij God vandaan te houden. Elke 
druk die wordt uitgeoefend om christenen het leven zuur te maken. De druk, van zonde, 
ziekte, moeite. Maar onder deze druk vandaan krijgen ze een schitterende indruk van God. 
Ieder die op aarde verdrukking beleeft, krijgt hier even zicht op een andere werkelijkheid. 
 
Om zuiver God te ontmoeten is het nodig de kleren te wassen. Vergeving van zonden is 
nodig, gewassen worden door het bloed van Christus. Alleen Hij wast door en door schoon. 
Ieder die ooit op het bloed van het Lam heeft gepleit, wordt in het wit gestoken. En krijgt het 
geluk om voor Gods troon te verschijnen. Die bereikt de hoogste eer, het mooiste wat er is. 
De hoogste eer om in de nabijheid van God te zijn en zich te koesteren in zijn aanwezigheid. 
Zich te mogen begeven in het licht van zijn heerlijke uitstraling. Dat is een groot voorrecht. In 
de tabernakel op het heiligste plekje mocht alleen Mozes dichtbij komen. En de hogepriester, 
slechts eenmaal per jaar, als bloed had gevloeid op de grote verzoendag. Hier mogen ze nu 
allemaal prominent in de troonzaal verschijnen. Als vips: very important priest. Dag en nacht, 
onophoudelijk in dienst van God. Als ministers van de goddelijke kroon. 
 
De Koning zal zijn tent over hen uitspreiden. Hij zal bij hen wonen in een heerlijk 
onderkomen. God zal zijn nabijheid laten ervaren. Hij zal een beschermend dak boven hen 
bieden. De voorlopige eindbestemming in de hemel wordt hier tentoongespreid. En het klinkt 
in de taal van de exodus: bevrijd, en onderweg naar het beloofde land. Op weg naar de 
definitieve eindbestemming. Waar God bij de mensen zal wonen. 
 
In het midden van de troon schittert het Lam, Gods metgezel, Immanuël. Gods Zoon heeft 
Zich helemaal gegeven. Hij heeft alle macht om zorg te besteden aan de zijnen. Ze zijn van 
Hem. Hij heeft ze gekocht. En Hij voorziet ze van het kostbaarste: water, levend water. Volop 
levenskracht en vitaliteit. 
 
Eigenhandig wist Hij de tranen uit de ogen. Nieuw verdriet is onmogelijk, oud verdriet wordt 
uit de herinnering gewist. Allemaal het gevolg van zijn heerlijke aanwezigheid in de 
schuilplaats van zijn tent! In eeuwigheid beveiligd. 


