Schriftlezing: Openb. 6 en 8:1-5, Tekst: Openb. 8:1-5
Thema: Sprekende stilte. Zingen: Ps. 65:1 en 3, Ps.
130:2, Ps. 130:3 en 4, Ps. 68:1 en 2, Ps. 99:8
Hoofdpunten van de preek
In de hemel wordt het stil als het Lam het 7e zegel
van de boekrol openbreekt. Stilte zegt meer dan...
Het zevende zegel
De boekrol is verzegeld met 7 zegels om echtheid te
garanderen, vervalsing en misbruik uit te sluiten.
Het openen is een bijzonder moment. Hemel én
aarde (Rom. 8) kijkt reikhalzend uit naar het uitrollen
van Gods leiding van de wereldgeschiedenis.
De rol mag alleen geopend worden door bevoegd
gezag. Alleen het Lam blijkt waardig. Genade is
verzekerd. Nu is het zover: de rol wordt geopend.
Sprekende stilte
De hemel beseft dit unieke momentum en houdt
haar adem in. Zelfs de eeuwige lofzang zwijgt… dat
wil heel wat zeggen!
De stilte spreekt voor zich. De hemel reageert vol
eerbiedig ontzag. Het is de stilte voor de storm van
Gods oordelen (Zef. 1:7, Zach. 2:13).
Hier wacht de hemel al zolang op! Nu breekt
Godsrijk aan, worden Zijn kinderen verlost, wordt
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er recht gedaan en is het gedaan met het beest.
Alarmsignalen
In de stilte gebeuren bijzondere dingen (1). Zeven
engelen krijgen een bazuin – een instrument
waarmee gewaarschuwd wordt.
‘De zeven engelen’ vormen een speciale eenheid
die voor Gods troon staat. Wat zij moeten doen,
doen ze van Godswege…
In plaats van oordelen klinken alarmsignalen over de
aarde. Het oordeel blijft nog even uit. Nog is er tijd…
én wees voorbereid (2 Petr. 3:15-18)!
Reukwerk
In de stilte gebeuren bijzondere dingen (2). Hier
wordt geopenbaard wat er met de gebeden van alle
heiligen gebeurt!
Dankzij het reukwerk van Gods altaar stijgen ze als
een heerlijke geur voor God op. Onvoorstelbaar!
Niets heeft meer verzoening nodig, dan ons gebed!
Onze gebeden verdwijnen niet, maar komen voor
God en spelen een rol in het uitrollen van Gods
leiding van de wereldgeschiedenis.
Barensweeën sidderen door de aarde. In hemel én
op aarde wordt gebeden. ‘Hoe lang nog…?’ en ‘kom,
Heere Jezus.’ De Geest en de bruid bidden samen.

