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Preek over Openb.1:4 
- Schildwolde, 24 mei 2015 
- Pinksteren 
- Kees van Dusseldorp 

 
 
Liturgie: 
Votum en groet 
Ps.148:1,5 
Wetslezing 
Ld.245 (melodie Ld.218) 
Gebed 
Lezen: Hand.2:1-21 
 Zach.4:6-10 

Openb.1:4-6 
Gz.104 (*beurtzang) [Wiekslag] 
Preek*: Openb.1:4b … en van de zeven geesten voor zijn troon… 
Gz.103:2,4,6,8 
Gebed 
Gz.102a:4,5 
Collecte 
Ps.33:5,7 
Zegen  
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Gemeente van Christus, 
 
#1 
U kent vast de strekking van deze cartoon: Een echtpaar dat al enige jaren getrouwd is, 
heeft een gesprek. Zij vraagt waarom hij nooit meer zegt dat hij van haar houdt. Hij geeft 
terug dat hij dat toch voor eens en voor altijd gezegd heeft op hun trouwdag. En dat er 
daarom aan zijn liefde niet getwijfeld hoeft te worden. Zij geeft aan het toch erg op prijs 
te stellen als hij dat af en toe onder woorden brengt. Waarop hij teruggeeft dat het toch 
niet om woorden gaat, maar hierom dat zij in de praktijk toch kan merken dat hij haar 
liefheeft.  
 
Een klassieke situatie. Die gelukkig geen recht doet aan heel veel huwelijken. Maar die 
tegelijk ook wel herkenbaar is. Het kan zo gemakkelijk tot misverstanden en verwijde-
ring leiden, als je elkaars verwachting niet kent en taal niet verstaat. Voor het onderhou-
den van je liefde is het nodig dat je samen je liefde viert. En dat je liefde bij de ander kunt 
merken en aan de ander laat merken op jouw manier. Maar ook dat je je liefde onder 
woorden brengt en tegen de ander zegt dat je van haar, van hem houdt. Zulke woorden 
hebben kracht – als ze kloppen met je daden. 
 
#2 
Eigenlijk geldt iets vergelijkbaars voor de Heilige Geest. Eens op de eerste Pinksterdag 
van de christelijke kerk, is de Heilige Geest uitgestort over de gelovigen. We hebben van 
de bijzondere gebeurtenissen gelezen. Ze zijn zo bijzonder, dat je wel wat fantasie moet 
gebruiken om je het voor te stellen, bijvoorbeeld bij die vuurtongen en bij het geluid van 
al die verschillende talen door elkaar. 
 
Sinds die tijd is de Heilige Geest actief in en met de volgelingen van Jezus. De Heilige 
Geest is de aanwezigheid van God en van Christus onder ons. Hij is de liefde en de kracht 
van God en van Christus voor ons. Wat een geweldige boodschap! Sinds die eerste Pink-
sterdag bevindt de wereld zich in de fase van de Heilige Geest. Ook wij leven in het tijd-
perk van de Geest.  
 
Je kunt het merken dat de Geest is uitgestort. Als je tenminste weet waar je op moet 
letten. Dat is nog lastig genoeg. Onder christenen zijn nogal grote verschillen in dit op-
zicht: waarin kun je de aanwezigheid van de Heilige Geest merken? Is dat in enthousi-
asme en lofprijzing? Is dat in bijzondere tekenen en wonderen? Is dat in je beleving dat 
God aanwezig is en jouw leven heel persoonlijk leidt? Is dat in je schuldbesef en nede-
righeid? Of in je wijsheid en liefde? Misschien is het wel in al die dingen en in nog veel 
meer. Maar in ieder geval is de aanwezigheid van de Heilige Geest merkbaar in het feit 
dat mensen geloven in Jezus Christus. Dat ze tot de erkenning komen dat Jezus de Ver-
losser van God is, dat ze erbij bewaard blijven en erin groeien. Ondanks alle zwakten en 
gebreken in het geloven, is hierin de activiteit van de Heilige Geest onmiskenbaar te 
merken. Hij heeft al veel bereikt in de wereld, als je ziet hoeveel christenen er zijn! 
 
Verder vieren we de uitstorting van de heilige Geest. Elke jaar met Pinksteren. Eigenlijk 
is dat onze keuze. Er is geen letterlijk gebod in de Bijbel om elk jaar Pinksteren, Pasen of 
Kerst te vieren. Zulke voorschriften om de feesten te vieren waren er wel in het oude 
verbond. In het nieuwe verbond is er slechts het gebod van de Heer om bij elkaar te ko-
men, en om te dopen en het avondmaal te vieren. Maar we vieren in de kerk ook deze 
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bijzondere gebeurtenissen elk jaar als een feestdag. Als uiting van blijdschap. En als een 
terugkerende herinnering aan wat er is gebeurd. Om te blijven beseffen wat de Heer 
voor ons heeft gedaan. We vieren Pinksteren. En worden weer blij met Gods Geest. 
 
Behalve dat we de aanwezigheid van de Heilige Geest kunnen merken en kunnen vieren, 
laat hij het ons ook horen. Het moet ons steeds gezegd worden. Net zoals je in een hu-
welijk vaak moet horen dat je geliefd bent. Omdat je je eenzijdigheden en je fouten kent. 
En beseft dat liefde niet vanzelfspreekt. Zo moeten wij vaak horen dat de Geest bij ons is. 
Zo moet jij steeds weer horen dat de Geest ook in jou en bij jou is. Omdat je je zwakhe-
den kent, je zonden en je kleingeloof. Omdat je je zorgen hebt, je twijfels en je vragen. En 
de Geest laat horen dat Hij er is! Steeds weer. Ook vandaag. Luister maar! 
 
#3 
‘Genade zij u en vrede, van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor 
zijn troon, en van Jezus Christus.’ Het zijn voor de regelmatige kerkganger bekende 
woorden. Omdat ze als zegengroet aan het begin van de kerkdienst klinken. Woorden 
die Johannes schreef aan het begin van zijn brief aan de gemeenten van Jezus Christus.  
 
Een jaar of vijftig, zestig na het Pinksterfeest schrijft hij: ‘de zeven geesten voor Gods 
troon laten u groeten’. Elke keer als die woorden klinken, laat de Geest zelf even weten 
dat Hij er is. Hij staat niet zo in de spotlights, maar opereert meer op de achtergrond. 
Meestal voor ons verborgen. In de gebeurtenissen, in de ontmoetingen met mensen. 
Maar toch ook steeds met de bemoediging: ik ben er, met genade en vrede. Ik ben niet 
alleen een belofte, maar ook een werkelijkheid. Ik ben niet alleen geschiedenis, maar ook 
realiteit. Ik ben niet alleen voor speciale mensen, maar juist voor de gewone kinderen 
van God. Pinksteren heeft de wereld echt veranderd. Het contact met God verloopt direc-
ter dan vroeger.  
 
Maar wie is de Geest? En wat betekent zijn aanwezigheid? Vanmorgen wil ik het ver-
grootglas leggen op die bijzondere aanduiding … de zeven geesten voor Gods troon…  
 
Ik vond dat vroeger altijd wat geheimzinnig klinken. Zelfs een tikje spookachtig. Zeven 
geesten! Wij vinden één geest al ongrijpbaar. Wat moet je dan denken van zeven gees-
ten? Hoe vaag wil je het hebben in de kerk? En tegelijk prikkelt het ook. Wat betekent 
deze uitdrukking? En wat zegt het mij, dat de zeven geesten voor Gods troon mij van-
daag groeten met genade en vrede? Dat klinkt ook wel heel mooi. Een zegengroet met 
kracht en kwaliteit. 
 
 
Gaat het eigenlijk met die zeven geesten wel over de Heilige Geest? Ja, dat moet wel. Al-
leen al vanwege de opbouw van de groet, waarin Vader, Zoon en Heilige Geest alle drie 
genoemd worden. Maar ook vanwege andere teksten. Maar waarom dan ‘zeven gees-
ten’? Daar zijn best veel theorieën over bedacht. Een van de mooiste verklaringen vind ik 
een verwijzing naar Jesaja 11:2.  
 
#4 
Jesaja profeteerde in Israel een aantal eeuwen vóór de geboorte van Jezus. Hij vertelt dat 
in de toekomst de Messias zal komen uit het huis van David. ‘En’, zegt hij, ‘op die Messias 
zal Gods Geest rusten.’ Die Geest krijgt een zevenvoudige omschrijving: ‘De Geest van de 
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Heer, een geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, van kennis en 
ontzag voor de Heer.’ Mooie woorden, mooie kwaliteiten, mooie activiteiten. Een zeven-
voudige omschrijving en toch één Geest. De volle Geest van God zal op de Messias rusten. 
En dat kun je lezen en zien in de geschiedenis van Jezus Christus. Hij was echt drager van 
de volle Geest van God. Hij was met de heilige Geest gezalfd en vervuld. Geen wonder dat 
de mensen graag bij hem in de buurt waren.  
 
De zeven geesten voor Gods troon. Dat is de complete Geest van God. Het getal ‘zeven’ 
duidt in de Openbaring altijd op een compleetheid, volheid. Het is niet bedoeld om elk 
van de zeven geesten een eigen naam of karakter te geven. Het gaat ook niet om zeven 
bijzondere engelen. Het gaat om de volle Geest van God. Met de Geest van God ben je niet 
zomaar klaar. Je steekt Gods Geest niet in je broekzak. Je vangt hem niet in een dogma-
tisch overzicht. Je begrijpt nooit helemaal wie Hij is en wat Hij doet, waar Hij vandaan 
komt en waar Hij heengaat. Ook al zie je zijn werk, merk je zijn aanwezigheid en hoor je 
zijn klank. Het verhaal over de Geest van God is nooit af. Daarvoor is Hij te rijk, te breed, 
te gevarieerd en te vol.  
 
Het is de zevenvoudige Geest van God, die u laat groeten! Het is de volle Geest van God, 
die vanaf Pinksteren op aarde aan het werk is met het goede nieuws van Jezus Christus. 
Het is de volle Geest van God die een mens vult met liefde voor God en mensen. Pinkste-
ren is een royaal feest! Niet zuinig gaat de Geest aan het werk. Met alle energie en kracht 
geeft God zich aan de redding van mensen, aan de vorming van een nieuw volk. Toen en 
nu. Bij de kerk en bij de indivuele gelovige. Het is God alles waard dat ik, dat jij, dat u de 
Heer leert kennen en volgen! De volle Geest van Christus werkt aan genade en vrede. 
 
 
Ik wil met u in de Bijbel lezen wat er over ‘de zeven geesten van God’ verder nog ge-
schreven is. Om gevoel te krijgen voor wie de Heilige Geest is, die ons is gegeven. Om in 
onze wereld, die zoveel tegenspraak bevat tegen Gods aanwezigheid, toch te horen, te 
merken en te vieren hoe de volle Geest van God over ons is uitgestart. De preek is van-
morgen dus een soort bijbelstudie. 
 
#5 
Allereerst worden de zeven geesten van God in de handen van Jezus Christus gelegd. Als 
Johannes in opdracht van Christus een brief aan de gemeente in Sardes schrijft, begint 
met deze omschrijving van de Heer: ‘Dit zegt Hij die de zeven geesten van God en de ze-
ven sterren heeft.’  
 
Op Jezus rustte de volle Geest van God. Dat merkte je in zijn wijsheid en liefde, zijn in-
zicht en gehoorzaamheid. Maar Jezus heeft nog steeds de zeven geesten van God. Niet 
voor niets wordt de Heilige Geest ook wel de Geest van Christus genoemd. Jezus is ook 
vandaag degene die beschikt over de krachten van de Geest. Hij heeft de macht om de 
Geest te sturen en de gemeenten tot leven te roepen. En daarbij is Jezus niet zomaar uit-
geput. Zeven geesten! Jezus kan op meerdere borden tegelijk schaken in onze wereld. In 
jouw hart, maar ook in dat van je echtgenoot. In jouw levensverhaal, maar ook in dat van 
je broeders en zusters, en in dat van je collega’s, je familieleden, je klasgenoten, je buren.  
 
Jezus beschikt over de zevenvoudige Geest van God. En Hij heeft ook de zeven sterren in 
zijn hand. Al eerder in Openbaring is ons verteld dat de zeven sterren staan voor de ze-
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ven gemeenten. Kort gezegd staan de zeven sterren voor de complete kerk van Jezus 
Christus op aarde. In de handen van Jezus liggen zowel de volle Geest van God als de 
complete kerk. Die twee hebben met elkaar te maken. De Heer van de kerk zet de zeven 
geesten in om leven in de gemeente te brengen. Eeuwig leven. Maar ook leven in de 
praktische betekenis van het woord: beweging, liefde, inzet, hoop en hulp. De acties en 
de gaven van de Heilige Geest op aarde zijn gericht op de gemeente van Jezus Christus.  
 
Je ziet het direct op de eerste Pinksterdag. De dag is nog niet voorbij, of drieduizend 
mensen werden leerling van Jezus Christus, lieten zich dopen en vormden de eerste ge-
meenschap, de kerk van Jeruzalem. Mag ik zeggen dat dit een kenmerk is van de Geest? 
Het gaat de Geest niet om bijzondere ervaringen of om speciale effecten. Het gaat hem 
om de bekering van mensen en om de vorming van de gemeente. Het is de Heer Jezus 
Christus zelf, die de zeven geesten van God en de zeven sterren in zijn hand heeft. In zijn 
hand komen ze bij elkaar, zodat mensen de vrede met God ontvangen, een nieuwe ge-
meenschap in liefde en zo al een begin maken met het eeuwige leven. 
 
#6 
We vervolgen onze speurtocht door Openbaring over de zeven geesten van God. En ko-
men dan bij het volgende woord: ‘Voor de troon van God brandden zeven vurige fakkels, 
dat zijn de zeven geesten van God.’ Dat is een stukje uit de beschrijving die Johannes 
geeft van de hemelse troonzaal van God. Hij heeft in een visioen een blik in de hemel 
mogen werpen en God heeft hem zijn heilige troon laten zien. Johannes probeert die on-
voorstelbare ervaring met menselijke woorden te beschrijven. Hij vertelt van de glorie 
en majesteit van God. En van de indrukwekkende verschijnselen die van de troon van 
God uitgingen: bliksemschichten, donderslagen en groot geraas. Beelden van Gods heilig 
oordeel over de wereld.  En voor die ontzagwekkende troon brandden zeven fakkels. Als 
een kandelaar van vuur voor de troon van God. Zeven fakkels, die staan voor de zeven 
geesten van God. 
 
Daarom heet de Geest van God ook Heilige Geest. Hij is maar niet een fijne kracht, een 
prettig gezelschap, een lieve begeleider, een warme trooster, een goede coach. Dat is Hij 
ook, zeer zeker. Maar ik zou de Geest geen recht doen als ik alleen die dingen over Hem 
zou vertellen. En ik zou u tekort doen als ik geen aandacht vraag voor de vurige kant van 
de Geest. De Geest maakt ook deel uit van de heiligheid van God, is verbonden aan het 
oordeel over de wereld en draagt bij aan de glorie van de Eeuwige, Zo ziet Johannes de 
Heilige Geest in de troonzaal van God.  
 
Trouwens, ook Petrus spreekt hier al over op de Pinksterdag in Jeruzalem. Hij verbindt 
de uitstorting van de Heilige Geest aan het einde der tijden en aan de grote dag dat de 
Heer komt. Zo komt het leven op aarde op spanning te staan. We draaien niet in kringe-
tjes rond, maar het gaat ergens naar toe. De Heilige Geest heeft niet alleen een agenda 
voor individuele mensen, zelfs niet alleen voor de ontwikkeling van de kerk, maar ook 
voor de toekomst van de wereld.  
 
De Heilige Geest vormt Gods aanwezigheid op aarde. Het onrecht laat hem niet koud. 
Aan het egoïsme en de haat kijjkt hij niet voorbij. Al die tranen en machteloosheid, al het 
verdriet en angst, ze snijden hem in het hart en roepen zijn ontferming op. En zijn boos-
heid over daders, boosdoeners, beulen en terroristen. Ik merk dat ik het nodig heb om 
ook dit te horen. Dat Gods Geest de heiligheid van God bewaakt. En recht en vrede zal 
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herstellen. Dat geeft hoop. Protest tegen onrecht. Besef van eigen tekort en een prikkel 
om zonden voor God te erkennen. En liefdevolle inzet voor ieder die slachtoffer is.  
 
#7 
Als we de weg door Openbaring vervolgen, dan komen we nog eenmaal ‘de zeven gees-
ten van God’ tegen. In het vervolg van het visioen van Johannes. Als de vraag wordt ge-
steld wie het boek met Gods plannen mag openen. ‘Ik zag een lam staan dat geslacht was. 
Het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele 
wereld zijn uitgestuurd.’ 
 
Bij de voorbereiding van de preek kwam ik wel schilderijen tegen, die dit probeerden af 
te beelden: een lam met zeven horens en zeven ogen. Ik vond ze niet aantrekkelijk. Maar 
het gaat natuurlijk ook niet om het plaatje, maar om de figuurlijke betekenis. Het lam dat 
eruit ziet alsof het geslacht was, is een beeld van Jezus Christus. Hij heeft het offer van 
zijn leven gebracht en heeft overwonnen. En Hij beschikt over de zeven geesten van God. 
 
Het lam heeft zeven horens: dat staat voor de complete macht van Jezus Christus. En het 
lam heeft zeven ogen: dat staat voor de complete aanwezigheid van Jezus Christus. Hem 
ontgaat niets. Sterk en waakzaam is de Heilige Geest op aarde. En door die Geest werkt 
Christus aan zijn terugkomst. Zoals de profeet Zacharia dat beschreef. Niet door de 
kracht of macht van mensen ontstaat er vrede en genade. Maar door de Geest van God.  
 
Hoe troostvol is dit! De zeven geesten van God zijn over de hele wereld uitgestuurd. Zij 
vormen Gods aanwezigheid. Op elke plek en op elk moment. Maar de Heilige Geest werkt 
in dienst van het Lam. In de lijn van zijn liefde. Jezus zelf ziet naar je om. Hij kent je hart 
en je leven. Hij begrijpt je ziel en je wereld. En Hij is bij je met zijn Geest. Inderdaad, die 
volle Geest van liefde en wijsheid, van geloof en genade, van gebed en hoop, van kracht 
en blijdschap. Zo werkt God naar het einde: door mensen als jij en ik. Door een gemeente 
als die van ons.  
 
 
Ik begon de preek met het voorbeeld van een echtpaar, dat moeite had om de liefde naar 
elkaar over te brengen. Je kunt liefde merken, je kunt liefde vieren en je kunt ook in 
woorden je liefde uitspreken. Zo is het ook met de Heilige Geest. We kunnen zijn aanwe-
zigheid merken en vieren. Maar hij laat het ook horen. En spreekt uit dat hij aanwezig is.  
 
Ik ben niet alleen een belofte, maar ook een werkelijkheid. Ik ben niet alleen geschiede-
nis, maar ook realiteit. Ik ben niet alleen voor speciale mensen, maar juist voor de gewo-
ne kinderen van God. 
 
Hij spreekt ook nu uit dat hij aanwezig is. In die bijzondere groet: genade zijn u en vrede 
… van de zeven geesten voor zijn troon … Wat levert deze aanduiding ons op? 
 
#8 
De Heilige Geest van God, door Jezus Christus ingezet ten dienste van zijn kerk, brengt u 
naar de toekomst door geloof, hoop en liefde. Dat is een samenvatting van onze bijbel-
studie over ‘de zeven geesten van God’. Zo zegt Gods Geest zijn nabijheid toe. 
 
Amen 


