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Openbaring 5: 1-10 

14 oktober 2018, Heusden 

 

Gemeente van Christus: 

 

Het laatste Bijbelboek Openbaring is en blijft een moeilijk boek.  

Openbaring betekent: onthulling. Dat wat verborgen is, wordt onthuld  aan het 

licht gebracht.  

Zo wordt er in het laatste Bijbelboek de loop van de geschiedenis onthuld. Het 

punt is alleen: die onthulling op zichzelf bestaat ook weer uit raadsels en 

geheimen. Het ene raadsel wordt uitgelegd met nieuwe raadsels. Soms best 

irritant.  Maar blijkbaar kan het niet anders. Blijkbaar is er geen andere taal voor 

het onthullen van de geschiedenis dan de taal van het geheim.  

Iedere preek over Openbaring houdt daarom iets onvolkomens. Alsof het laatste 

woord op het puntje van de tong ligt, maar toch net niet uitgesproken wordt.  

We wagen het er vanmorgen toch op.  

 

En toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een 

boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld.  

Er ligt een boekrol in de rechterhand van God. Het is niet de Thora. Het is het 

boek des levens. Het boek van de geschiedenis. De boekrol is aan beide kanten 

beschreven, van binnen en van buiten. Het is een uitputtende geschiedschrijving, 

verleden, heden, toekomst, zin en onzin, licht, donker, alles staat erin. 

 

Het boek ligt in de rechterhand van God. He has got the whole wide world in 

His hand. Dat tenminste nog wel. Maar wat is er aan de hand? Er staan dingen te 

gebeuren in de geschiedenis, ongelooflijke dingen. Maar wat? En door wie? En 

waar loopt het op uit?   

 

We lezen: de boekrol is gesloten, zit op slot. Hij is zevenmaal verzegeld. De 

geschiedenis is een gesloten boek. Dat betekent: de geschiedenis is een raadsel. 

We snappen er helemaal niets van. We hebben geen flauw idee waar het 

allemaal op uit zal lopen. Als er ergens een crisis uitbreekt, dan komen op de 

televisie de deskundigen langs. Zij weten precies hoe het zit. Of ze doen alsof. 

Maar uiteindelijk weet niemand weet hoe het zal aflopen met Syrië, of met Israël 

en de Palestijnen, of met onze eigen verdeelde samenleving, of met de 

opwarming van de aarde.  

Voorspellen is lastig, vooral als het om de toekomst gaat, luidt een oud, ironisch 

gezegde.  Dit gezegde legt de vinger op de zere plek: het boek van de 

geschiedenis is voor ons mensen een gesloten boek.   

  

Dan wordt er vanuit de hemel een vraag gesteld, door een machtige engel: Wie 

komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was 
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niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon 

openen en inzien.  

En dan zegt Johannes de Ziener: Het deed me veel verdriet dat blijkbaar 

niemand het verdiende om de boekrol te openen en haar in te zien.  

Niemand kan erbij. Zelfs de hemelbewoners niet  

De geschiedenis een groot, ondoorgrondelijk raadsel.  

Wie begrijpt waarom miljoenen aardbewoners ongelukkige levens lijden?  

Wie kan er iets aan doen?  

Wie kan de terreur in de wereld een halt toeroepen? Wie kan haar oorzaken 

wegnemen?  

Wie weet waarom de een dodelijke ziekte krijgt en de ander niet?   

Wie weet waarom de een door het leven danst, en de ander door het leven 

strompelt?  

Wie ziet de zin van dit alles? Wie ziet een oplossing?  

Ja, vroeg of laat gaan we allemaal dood.  

Maar is dat alles wat gezegd kan worden?  

Dan blijven we altijd in het duister tasten!  

Johannes de Ziener drukt het zo uit: Het deed me veel verdriet dat blijkbaar 

niemand het verdiende om de boekrol te openen en haar in te zien.     

 

Maar dan klinkt er een nieuwe stem, een nieuw woord:  

Toen zei een van de oudsten: wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam 

van Juda, de telg van David heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de 

boekrol met de zeven zegels openen 

 

Een van de hemelse ouderlingen staat op en neemt het woord. Uit hoofdstuk 4 

weten we dat er rondom de troon van God vierentwintig oudsten zaten. Zij staan 

voor Israël en voor de gemeente van Christus; twaalf stammen van Israël plus 

twaalf apostelen. 2 x 12 =  24. 

Er staat iemand op uit Kerk & Israël, een jood of een christen, dat weten we niet, 

doet er niet toe - en die ouderling zegt, tegelijk heel onbeholpen, maar ook vol 

overtuiging: Huil maar niet! Want de leeuw van Juda, de telg van David, heeft 

de overwinning behaald.   

 

De leeuw van Juda: dat staat voor het Woord van God. Voor profetie. Voor het 

Evangelie dat krachtig is geschiedenis maakt! Een tegen-geschiedenis. Een 

heilsgeschiedenis die dwars tegen onze gangbare geschiedenis ingaat!   

En de telg van David, nakomeling van David – dat wijst op de mens, de 

messiaanse mens, de nieuwe mens… in wie dat Woord van God vlees is 

geworden. Concrete werkelijkheid.  

Jawel, een mens zal het doen! Een mens zal de zegels verbreken, en het boek 

van de geschiedenis openbreken … Die mens heeft de kracht en de moed van 

een leeuw ... en is voor niets of niemand bang.       
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De ouderling gaat verder, over het beeld van de leeuw van Juda en de telg van 

David  projecteert hij een nieuw beeld: dat van een lam.  

Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten zag ik een lam staan 

Het zag eruit alsof het  geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen, dat 

zijn de zeven geesten van god die over de hele wereld zijn uitgestort.  

 

Wonderlijk: in het visioen valt de leeuw van Juda samen met een lam.  

De leeuw is sterk... en tegelijk kwetsbaar als een lam.  

Het lam is zwak... maar tegelijk heeft  het de kracht en moed van een leeuw.  

(U begrijpt het niet – ik ook niet... laten we proberen dit visioen gewoon te 

ondergaan.)   

 

En we zien nog iets: het lam heeft een rode slachtstreep onder de keel. Het lam 

is geslacht. Dus het is het paaslam uit Exodus! Maar het geslachte stam staat 

weer! (Voor de troon zag ik een lam, dat eruitzag alsof het geslacht was, staan!) 

Het slachtoffer is opgestaan uit de dood.   

En dan halen we een moment opgelucht adem: want dit lam kennen wij! Dit 
lam dat, aldus die ouderling:  de overwinning heeft behaald en dat daarom de 
boekrol met de zeven zegels mag openen ...  dit lam is een goede bekende.  
Het is geboren uit het huis van David...  is gekruisigd en nedergedaald in het 
rijk van de dood ...  maar op de derde dag is het wederom opgestaan uit de 
doden... Dat lam kennen wij. 
En nog belangrijker: Dat lam kent ons. 
De naam van dat lam is Jezus, de Christus.  
 

Er is dus in ieder geval één die weet hoe het zit met dat boek van het leven. Eén 

die raad weet met het raadsel van goed en kwaad, haat en liefde, ellende en 

verlossing, dood en leven. Eén die de geschiedenis niet alleen doorziet, maar 

ook mag openen, en een wending kan geven. Als die ene er is – dan is er hoop.  

 

Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten zag ik een lam staan 

Het zag eruit alsof het  geslacht was en het had zeven hoorns en zeven ogen, dat 

zijn de zeven geesten van god die over de hele wereld zijn uitgestort.  

 

Altijd wordt er vertaald met Lam:  

Agnus Dei qui tollit peccata mundi.  

Lam Gods dat droeg de zonden der wereld...  

Lam is een goede vertaling, maar vanochtend kiezen we voor een andere 

vertaling.  

Bij een lam denken wij aan lief, zwak, kwetsbaar. We zeggen: Zo mak als een 

lam. Nu de winter hopen we ze weer rond zien te huppelen... 
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De ziener Johannes gebruikt ook nog een verkleinwoord. Eigenlijk staat er 

lammetje.  

Doen we Jezus daarmee recht? Was Jezus zo mak en lijdzaam als een lammetje? 

Dat is vaak wel van Hem gemaakt. Men heeft de leeuw van Juda vaak de tanden 

uitgetrokken en er een lammetje van gemaakt, een “lieve Heer”. Maar hij is ook 

een leeuw. Niet zomaar een leeuw. De leeuw van Juda. De leeuw van Israël, 

Gods eerstgeborene die geroepen is om de macht van de zonde en de dood te 

breken.      

 

Vanmorgen vertalen we het woord lam voor een keer anders. Met een wat 

vergeten woord voor: een hamel. Kent u dat woord? U kent wel het woord bel-

hamel.  Een hamel is een ram en een belhamel is een ram die de bel draagt en de 

leider van de kudde is.   

Wij gebruiken het woord belhamel voor een kleine schavuit.  

Christus is geen schavuit. (Wel in de ogen van de farizeeën enz. ...)  

Maar Christus is wel een belhamel, die ons voorgaat op de weg door de 

geschiedenis.  

Hij is de belhamel die ons voorgaat op de toppen van het geluk, maar ook door 

dalen van dood en verlatenheid. 

Een belhamel met zeven hoorns: dat duidt op enorme stootkracht. Want hij  

durfde de duvel en zijn malle moer in de ogen te kijken, en aan te pakken.  

Een belhamel met zeven ogen – hij ziet alles. En vooral ziet hij ons in onze 

verlorenheid. En wordt dan met barmhartigheid bewogen.    

  

Is Christus een lam? Jazeker, want Hij is de weg van het offer gegaan. De weg 

van het offer is de weg van de ultieme liefde. 

Is Christus een mak lam? Beslist niet! Hij is een belhamel met een leeuwenhart, 

een belhamel die voor ons een weg heeft gebaand door het rijk van de 

duisternis! Een belhamel die de geschiedenis van altijd-weer-hetzelfde en van 

we-leren-het-toch nooit- en van het-wordt-toch-nooit-wat … heeft 

opengebroken. 

 

En daarom kan en mag en zal alleen dEze belhamel die geslacht is maar er weer 

staat … het boek van geschiedenis openen …   

 

Het laatste woord dat we kunnen spreken... is een naam. Jezus Christus. 

 

Als je als  kind door een grote stad loopt die je beangstigt, die je niet begrijpt, 

waar je de weg niet kent.... Wat doe je dan? Dan kijk je naar je vader of moeder, 

die de weg wel kent, en die niet bang is, en je grijpt zijn of haar hand stevig vast.  

 

Zo gaan wij, jongeren en ouderen, de weg van het leven, die voert door een 

wereld die ons beangstigt, die we niet begrijpen (veel te ingewikkeld!), waar we 
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de weg niet kennen. Wat kunnen wij doen? Dan kunnen wij als een kind de hand 

grijpen van het Lam Gods, nee van de Belhamel Gods, Jezus Christus, van wie 

we weten dat Hij liefde is, en van wie we weten dat Hij de weg wel kent, want 

de wereldgeschiedenis is voor hem een open boek is. En van wie we weten dat 

Hij niet bang meer is.    

Op Hem mogen wij ons richten 

Aan Hem mogen wij ons toevertrouwen.  

In Hem mogen wij onze rust vinden. 

Zijn naam is onze vrede! 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


