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Diverse passages in het Nieuwe Testament wekken de indruk dat de Joden die toen leefden 

doordrongen waren van het bestaan van een goddelijke raadsvergadering. Het is niet 

verrassend dat veel verwijzingen hiernaar in het boek Openbaring te vinden zijn maar ook in 

de evangeliën en brieven komen ze vaak voor. Hierna voorbeelden hiervan, gegroepeerd naar 

de termen en beelden die de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament) gebruikt in verband met de 

Hemelse Raad. 

 

 De troonzaal Een van de meest aangehaalde gedeelten van Tenach in het Nieuwe 

Testament is Psalm 110:1. 

“De Here heeft tot mijn Here gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden 

gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten (HSV).” 

Het wordt vooral gebruikt om aan te geven dat de Messias na diens opstanding uit de dood als 

Heer en Messias aan Gods rechterhand gezeten is (Hand. 2:34-36; Matt. 22:41-45; 1 Cor. 

15:23-28; Ef.1:20). Andere passages halen ook deze psalm aan maar dan om Jesjoea’s positie 

als hemelse Hogepriester en bemiddelaar-pleitbezorger aan te duiden (Rom. 8:33-34; Hebr. 

1:3-4; 7:15-25; 9:24; 1 Joh. 2:1). In zijn boek Glory at the Right Hand legt David Hay uit dat 

Psalm 110 populair was in het vroege christendom “omdat hierin zo duidelijk getoond wordt 

hoe de grootst mogelijke verhoging van de Messias niet ten koste was gegaan van Gods 

heerlijkheid en soevereiniteit. En Jesjoeaʼs uitzonderlijke verhoging bestaat zo uit een 

bijzondere nabijheid tot God.  

- De Hebreeuwse Bijbel schildert God normaal gesproken af, zittend op Zijn troon en omringd 

door Zijn dienstknechten. Maar in Daniël 7 wordt het beeld drievoudig: God, co-regent en de 

engelen. Het Nieuwe Testament volgt eenzelfde patroon. Zo vermaant Paulus Timoteüs onder 

aanroeping van de hemelse troonzaal:  

“Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Here Jezus Christus en de uitverkoren engelen, 

dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen 

(1 Tim 5:21; cf. 1 Tim 6:13; 2 Tim 4:1).” 

En de verhoogde Messias zelf belooft zijn trouwe volgelingen: “Maar Ik zal zijn naam 

belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen” (Op. 3:5). Aan de andere kant zal Hij 

degenen die hem verloochenen voor de mensen, verloochenen voor de engelen van God (Luc. 

12:9). Hetzelfde drievoudige patroon komen we ook tegen in het visioen van de ware berg 

Zion in Hebr. 12:22-24. Daar vertelt de schrijver zijn Joods-christelijke lezers hoe zij tot de 

stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem genaderd zijn en tot 

“talloze engelen, een feestelijke vergadering .. en God, de Rechter over allen .. en Jezus, de 

middelaar van het nieuwe verbond.”  

 

 De troonvisioenen In het Nieuwe Testament staan twee troonvisioenen. De eerste staat 

in het historische boek Handelingen. Daar wordt Stefanus terechtgesteld door het Sanhedrin 

omdat hij over Jezus in Jeruzalem preekt. Wetend dat hij op het punt staat terechtgesteld te 

worden heeft hij een visioen van Gods troonzaal:  

“Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods 

en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de 

Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods (Hand. 7:55-56).” 

Het is deze heerlijkheid waarnaar de Messias teruggekeerd is na zijn opstanding uit de dood. 

Het tweede visioen beslaat twee hele hoofdstukken, namelijk Op. 4 en 5. In apocalyptisch 

taalgebruik wordt Johannes uitgenodigd: “Klim hierheen op.” Dan treedt hij de hemel binnen 

in de geest. Het eerste wat hij ziet is iemand die op een troon zit. In een typisch Joodse mind-

set is Johannes onwillig om meer over God te zeggen, en richt snel de aandacht op de 



schepselen rondom de troon. Het zijn talloze goddelijke wezens en mensen die als martelaren 

gestorven zijn. De meeste aandacht is uiteindelijk voor de verhoogde Jezus, die 

gesymboliseerd wordt door een leeuw en een lam (5:5-6). Samen met zijn Vader ontvangt het 

Lam de lof en aanbidding van de andere leden van de Raad. Niets is wezenlijk anders dan in 

de troonvisioenen van de Hebreeuwse Bijbel, behalve dat hier de identiteit van Gods mede-

heerser bekend is. 

Ook in de brieven van Paulus komen hemelvisioenen voor. In 2 Cor. 12:2-4 wordt gesproken 

over iemand die weggevoerd wordt tot in de derde hemel en in het paradijs onuitsprekelijke 

woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. 

Net zoals het geval is in de Hebreeuwse Bijbel kwamen de troonvisioenen tijdens crises, 

wanneer het geloof in de macht van God en de Messias op de proef werd gesteld. De 

visioenen onderstrepen ook dat de gekruisigde en opgestane Jesjoea echt een plek heeft in de 

hemel, dichtbij de troon. 

 

 De Hemelse machten In zijn brieven zinspeelt Paulus vaak op engelen, hemelse 

machten, heerschappijen, overheden en tronen. Ze worden alleen niet zoals in het Oude 

Testament goden of zonen van God genoemd en zijn dus niet van dezelfde orde als Jezus, de 

zoon van God. Met de verhoging van Jezus als de universele Heer, is alle heerschappij en 

bescherming van hem afkomstig. Wat de feitelijke verantwoordelijkheid is van  deze hemelse 

machten is onduidelijk. De gedachte die het hele Nieuwe Testament doortrekt is dat de 

goddelijke strijder Jezus Satan en zijn vijandelijke kosmische machten verslagen heeft (bijv. 

Joh. 12:31, 16:11; 1 Joh. 3:8b). De Messias zit aan Gods rechterhand en alle engelen, machten 

en krachten zijn Hem onderworpen (1 Petr. 3:22). 

Het lijkt erop dat waar in het Oude Testament God de Here der heerscharen genoemd wordt 

en de hemelse legers aanvoert, Hij deze macht in het Nieuwe Testament heeft overgedragen 

aan zijn geliefde zoon. Deze zal, op Gods tijd, bij het roepen van een aartsengel en van een 

bazuin, uit de hemel afdalen en de doden levend maken en hen met de levenden die van Hem 

zijn, terugbrengen tot God. Dan zal Hij met zijn legers oorlog voeren tegen de wetteloze en 

die vernietigen (1 Thess. 4:14-18, 2 Thess. 2:8 en Op. 19:11-14). 

 

 Van beklaagde tot Rechter De geschriften van de apostel Johannes beschrijven twee 

gerechtshoven: het aardse Sanhedrin en de hemelse Rechter. De woorden en daden van Jezus 

worden door beiden beoordeeld en Jezus is zich daarvan bewust. Regelmatig verdedigt hij 

zich met een verwijzing naar zijn hemelse Getuige (Joh. 5:32; 8:14, 18, 50; vgl. 1 Joh. 5:9). 

De term ʽZoon des mensenʼ in het Nieuwe Testament is afkomstig uit het troonvisioen van 

Daniël 7. Het wordt regelmatig gebruikt in verband met Jezus’ terugkeer naar de aarde in de 

heerlijkheid van zijn Vader, als hemelse strijder en co-regent naast God (Matt. 16:27; 24:30; 

26:64; vgl. met Dan. 7:13 en 14).  

Ook de beschrijving van de nauwe band tussen de Zoon des mensen en de getrouwen van 

Israël (de verkiezing binnen de uitverkiezing, red.) in Matth. 19:28 is te vinden in Daniël 7 

(vs. 22). 

“En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de 

wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook 

zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.” 

 

De troonvisioenen van het Nieuwe Testament schilderen de Messias dus af in beelden die ook 

in het Oude Testament voorkomen. Zo waren zij in krachtige bewoordingen een bemoediging 

voor de lijdende discipelen, die zich nauwelijks iets konden voorstellen bij de troon van God 

en zijn Messias in de wereld waarin zij leefden. 

(Met toestemming van de auteur vertaald en bewerkt door Joop Akker) 
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