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Het laatste Bijbelboek, 
de Openbaring van Johannes (4)

Openbaring 5

●  Bijbelstudie n.t.Ds. M. Maas

J
Vers 1

ohannes mag een blik werpen in de 
troonzaal en ziet nu vooral Het Lam in 

het midden van de troon. Zijn oog wordt 
getrokken naar een boekrol, die zowel aan de 
binnen- als aan de buitenkant vol geschre-
ven is. Het gaat in heel dit hoofdstuk om de 
boekrol, die volstaat met Gods plannen aan-
gaande de wereldgeschiedenis. Je zou kunnen 
zeggen dat de boekrol te maken heeft met de 
Torah, de vijf boeken van Mozes, want die 
vormen de blauwdruk van God voor de we-
reldgeschiedenis. 

Met de boekrol wordt ook het koopcontract 
van de aarde bedoeld. Denk aan het beeld 
uit Jeremia 32. Vlak voordat Jeruzalem zal 
worden ingenomen door Nebukadnezar, zit 
de profeet in de gevangenis. Vervolgens krijgt 
hij dan opdracht om een akker te kopen 
(32:7). Dat lijkt een wat vreemde opdracht, 
want waarom zou je dat doen? Nebukadne-
zar is in aantocht en zal alle akkers onder de 
voet lopen en inpikken. Wat heb je dan aan
een koopcontract? Maar terwijl stad en
tempel onder de voet zal worden gelopen, 
gaat Jeremia toch een akker kopen. Hij weet: 
in de toekomst zullen er weer akkers gekocht 
worden (32:14). De boekrol (koopcontract) 
heeft alles te maken met Het Lam van God, 
Die Gods volk en de aarde terugkocht met 
de prijs van Zijn bloed. Johannes ziet dat 

Het Lam de boekrol straks zal nemen uit 
de hand van God. En dat onderstreept wat 
Psalm 24 zegt: ‘Al d’ aard’ en alles wat zij 
geeft, met al wat zich beweegt en leeft, 
zijn ‘t wettig eigendom des HEEREN’, 
(Ps. 24:1 ber.). Daar wachten we intussen al 
een heel lang op, maar de dag komt dat deze 
wereld weer helemaal het Eigendom zal zijn 
van de rechtmatige Eigenaar. 

Vers 2 en 3
Maar met die boekrol is wat bijzonders aan 
de hand, want die is verzegeld met zeven 
zegels. Het getal zeven geeft aan dat het gaat 
om een belangrijke boekrol, want normaal 
gesproken zaten er maar twee of drie zegels 
om een boekrol. Johannes hoort een sterke 
(belangrijke) engel die daar een vraag over 
heeft. Wie is waardig díe boekrol te openen 
en haar zegels te verbreken? Dan blijkt dat 
het openen van de zegels geen automatische 
en vanzelfsprekende zaak te zijn. Dat openen 
van die zegels heeft nogal wat voeten in de 
aarde. Er wordt ook een heel sterk woord 
gebruikt: losmaken. Er is blijkbaar geestelijke 
kracht voor nodig. Maar kennelijk is er nie-
mand die deze geestelijke kracht bezit om die 
verzegelde boekrol te openen. 

Vers 4 en 5
Dat die boekrol door niemand kan worden 
geopend, omdat niemand daartoe bevoegd, 
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bekwaam, gemachtigd en geschikt is, vindt 
de ziener zo erg, dat hij daarom moet hui-
len. Hij is in de hemel, maar moet daar heel 
erg huilen. Hij zou daar juist erg verheugd 
moeten zijn, maar is er intens verdrietig. 
God heeft onder de mensen wel gezocht wie 
de boekrol zou kunnen openen, maar heeft 
niemand kunnen vinden. Er was onder de 
mensen niet één rechtvaardige. Daarover is 
de apostel erg verdrietig. 
Eén van de vertegenwoordigers van de ver-
loste kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen 
geeft de aangeslagen apostel antwoord. Heb 
er erg in: hij krijgt geen antwoord van God, 
maar van een ouderling. Die zegt: Huil niet! 
Wat is dat voor goedkope troost? Is het de 
zoveelste ouderling die niets zinnigs weet te 
zeggen tegen iemand die groot verdriet heeft? 
Nee, want hij zegt niet alleen: Huil niet! Hij 
gaat ook onthullen wie Het Lam is en wat 
Hij betekent voor de boekrol van de wereld-
geschiedenis. De ouderling zegt: Let op de 
Leeuw Die uit de stam van Juda komt. Dat 
zijn woorden die Jakob uitsprak op z’n sterf-
bed toen Juda werd gezegend. De Wortel van 
David, dat is een uitdrukking uit Jesaja 11. 
Als we nagaan in welke situaties deze uit-
drukkingen worden gebruikt, (Genesis 49, 
Jesaja 11), dan zijn dat onmogelijke situaties. 
Jakob zegt van Juda: hij is een leeuwenwelp. 
Dat wil zeggen: hij is een uitzondering op 
de andere zonen van Jakob en diens dochter. 
Het is met de andere kinderen van Jakob 
treurig gesteld. Maar te midden van al die 
ellendelingen is daar die ene uitzondering: 
Juda. Hij is een leeuwenwelp van wie veel 
goeds wordt gezegd. Dat geldt ook van de 
Wortel van David. Jesaja zegt dat het een 
omgehakte boomstam is. Daarvan valt niets 
meer te verwachten. Maar die omgehakte 
boom, die zogenaamde dode boom, is tot 

leven gekomen. Dus, waar de dood is, daar 
geeft God het leven. Gods volk werd haar 
God ongehoorzaam. Het heeft geen vruch-
ten voortgebracht en is een omgehakte boom 
geworden. Maar Jesaja ziet aan die omge-
hakte boom toch een lootje, een twijgje, een 
nieuw begin. Hij ziet leven middenin de 
dood. Hij ziet de eerstgeborene uit de doden. 
De ouderling verbiedt Johannes te huilen 
én troost hem met Het Lam. Dat Lam heeft 
door de dood heen het leven aan het licht 
heeft gebracht. Let er op dat de ouderling 
niet zegt dat Het Lam het waard is om het 
boek te openen. Maar: Hij heeft overwon-
nen. Hij overwon de dood, de doem, en de 
duivel, en werd die drie machten de baas. 
Daarom is Hij bekwaam en bevoegd de 
boekrol te openen en de inhoud ervan be-
kend te maken en ook uit te voeren.

Vers 6 en 7
Johannes gebruikt voor het woord lam een 
Grieks woord (arnion) waar eigenlijk een 
dubbel beeld in zit. Dat Griekse woord is een 
van de kernwoorden in heel het boek Open-
baring en komt achtentwintig keer voor. Er 
is bijna geen Bijbelboek dat zoveel spreekt 
over Het Lam. Arnion kent twee betekenis-
sen: lammetje en rammetje. We zien aller-
eerst het beeld van het geslachte Paaslam uit 
de Paasnacht (Exodus 12). Maar we zien ook 
het beeld van de ram die de plaats innam van 
Izak en in zijn plaats wordt geslacht (Genesis 
22). Maar de ram is ook het beeld van wat 
wij met een Oudnederlands woord noemen: 
de belhamel. Een hamel is een ander woord 
voor ram. Dan moet je je even voorstellen 
hoe dat vroeger - en misschien nu nog wel - 
was. Zo’n schaapherder had dan één bepaald 
beest uit de kudde die hij een bel aanbond. 
Als dat dier die bel om z’n nek had, moest 
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die als eerste optrekken. Als al die andere 
schapen die bel hoorden, dan gingen ze daar 
achteraan. Zo liep heel de kudde achter de 
belhamel aan. Dan zegt Openbaring: Jezus 
is de belhamel, de voortrekker. Als Hij in 
beweging komt, komt heel die stoet ook in 
beweging. Al die mensen die gedood zijn, 
of weggetrapt en weggeduwd, mogen ook 
in beweging komen, omdat de belhamel 
baanbrekend werk heeft gedaan. Over de 
dam van de dood is gekomen en vooropgaat 
naar die nieuwe wereld waarin recht en vrede 
is op basis van het geplengde bloed van Je-
zus. Als je dit beeld vasthoudt, dan weet je 
meteen waar het in het hart van het boek 
Openbaring om draait: Het Lam. Daarom 
schrijft Johannes telkens over Het Lam. Hij 
ziet hoe Het Lam de boekrol neemt uit de 
rechterhand van Hem Die op de troon zit. 
Dat is heerlijke handeling, die in alle tinten 
en toonaarden bezongen word. 

Vers 8 en 9
De vier dieren en de vierentwintig ouder-
lingen werpen zich voor Het Lam neer en 
zingen een nieuw lied. De schepsels bloeien 
helemaal open en merken dat God door Het 
Lam Zijn doel zal bereiken. Daarom is dit 
hoofdstuk ook zo’n vreugdevol hoofdstuk. 
De lofprijzing is niet van de lucht. De jubel 
breekt aan alle kanten naar buiten. Engelen, 
levende wezens, oudsten, ja zelfs alle schep-
selen, stemmen samen in het nieuwe lied. Ze 
zingen een nieuw lied. Dat moet ook wel, 
want wat hier gebeurt, is nog nooit eerder 
gebeurd. Daar zijn gewoon geen woorden 
voor. En zeker geen oude woorden. Let er 
op dat Het Lam met nadruk beschreven 
wordt als Degene Die staat aan de kant van 
hen die Hij kocht met Zijn kostbaar bloed. 
Ze roepen het uit: U bent geslacht, wij zijn 

gekocht, wij zijn gemaakt tot koningen en 
priesters. Hij is het waard, want Het Lam 
is de machten van het kwaad de baas ge-
worden. De vreugde daarover is ongekend. 
Daarom mag Het Lam de zeven zegels van 
de boekrol verbreken en inzien. Daartoe is 
Hij bevoegd en bekwaam. Daar hebben de 
schepsels op gewacht. Dat zal nu gaan gebeu-
ren. Gods gedachten voor de volken zullen 
worden gerealiseerd. De heerschappij van de 
Heere zal over de wereld komen. 
Daarom zijn de hoofdstukken 4 en 5 van 
Openbaring van beslissende betekenis. Zij 
vormen de poort tot alles wat er verder volgt. 
Openbaring 4 immers is het hoofdstuk over 
de troon. Openbaring 5 richt de blik op Het 
Lam. Hij zal de boekrol ter hand nemen en 
Gods plan uitvoeren en afwikkelen. Openba-
ring 4 en 5 horen bij elkaar. Zonder Open-
baring 5 zou Openbaring 4 niet af zijn. Het 
Lam en de troon horen bij elkaar. Via Het 
Lam krijgt Gods troon gestalte en wordt de 
heerschappij van de Heere opgericht onder 
de volken. Dat is het doel van de boekrol. 
Daarom is het zo belangrijk dat Het Lam die 
rol in handen heeft. Dan kan het met Gods 
plan niet meer misgaan.  

Gespreksvragen
1. Wat is de betekenis en de bedoeling van 

de boekrol?
2. Waar heeft de vraag van de engel mee te 

maken?
3. Huilen in de hemel – hoe kan dat – want 

in de hemel wordt er toch niet meer ge-
huild?

4. In Openbaring 5 staat Het Lam centraal. 
In hoeverre vormt Het Lam het middel-
punt in uw leven? Wat is de waarde van 
Zijn bloed voor u?
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5. Welke troost biedt het ons dat Het Lam 
uit alle geslachten de eer ontvangt die 
Hem toekomt?

6. De Bijbel is in wezen een Paasverhaal. 
Of je nu Genesis leest, Exodus, Jesaja of 

Openbaring, het is altijd weer een Paas-
verhaal. Want het leven begint niet bij 
veertig, maar het leven begint bij Pasen. 
Reageer! 


