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Broeders en zusters, de Here wil ons op deze hemelvaartsmorgen laten stilstaan bij het 

feit dat de Here Jezus, nu Hij voor onze zonden betaald heeft, in de hemel de eer heeft 

ontvangen, namelijk om de schepping van God naar zijn volkomen heerlijkheid te 

voeren. Daarom zullen we ook straks, nadat we Gods groet van vrede en genade hebben 

ontvangen, met elkaar de dag bejubelen dat de Here Jezus naar de hemel ging om dit 

werk te doen. En we zullen dat doen met de woorden van Gezang 24 de verzen 1 en 2. 

Maar we zullen deze dienst beginnen met onze volkomen afhankelijkheid van de Here 

te belijden. En uit eerbied voor de Here zullen we dat staande doen. 

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Lied: Gezang 24 : 1 en 2 

4. Gebed voor de opening van het Woord 

5. Schriftlezing: Openbaring 4 

6. Lied: Gezang 30 : 1 en 5           

7. Tekst : Openbaring 5 : 5 - 8 (daar ook bij lezen de verzen 1-4) 

8. Lied: Gezang 18 

9. Belijdenis van ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijde-

nis op de wijs van Gezang 3 

10. Dankzegging en voorbede 

11. Slotzang: Gezang 29 : 1-4  (onze Drie-enige God de eer en lof toezingen) 

 



Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

De afgelopen jaren hebben we op hemelvaartsdag steeds stilgestaan bij de Hemelvaart 

van de Here Jezus als zodanig. Dit jaar zullen we met elkaar in het bijzonder stilstaan 

bij de betekenis van het feit dat de Here Jezus naar de Here is gegaan. We zullen dat 

doen aan de hand van wat Johannes in Openbaring 5 heeft beschreven. 

Ik bedien u vanmorgen het woord van de Here over het Lam die de taak aanvaardt 

om de schepping vanuit haar diepe val weer tot heerlijkheid voor God te brengen. 

We zullen daarbij op drie dingen letten: 

1. de waardigheid van het Lam, 

2. de heerlijkheid van het Lam, 

3. de aanbidding van het Lam. 

We zullen dus allereerst letten op de waardigheid van het Lam bij het aanvaarden 

van zijn taak om de schepping vanuit haar diepe val weer tot heerlijkheid voor 

God te brengen. Ik kan me voorstellen dat de kinderen in de kerk een beetje achter hun 

oor zitten te krabben. Zo van: ik snap hier helemaal niets van. Ik snapte al niets van het 

stuk dat we uit de Bijbel hebben gelezen en ook niet van wat de dominee tot nu toe 

heeft gezegd. Maar toch, jongens en meisjes, veel van wat we gelezen hebben, kunnen 

ook jullie best begrepen. 

De apostel Johannes, die het boek Openbaring heeft geschreven, zat gevangen op een 

eiland genaamd Patmos. Op een dag krijgt hij echter een visioen, een soort droom. De 

Heilige Geest neemt als het ware hem in zijn gedachten mee en laat hem dingen zien. 

Zo vertelt hij in hoofdstuk 1 dat hij de Here Jezus heeft gezien in een heel indrukwek-

kende verschijning. En in hoofdstuk vier beschrijft hij dat hij een deur in de hemel 

geopend ziet. En dan is er een engel die tegen hem zegt dat hij omhoog moet klimmen 

om door die deur in de hemel te kijken. En dat doet Johannes dan ook. En wat hij daar 

ziet is onvoorstelbaar mooi. 

Hij ziet allereerst een grote troon staan. De troon van God. En hij vertelt dat degene Die 

daarop zit straalde en fonkelde als een diamant en sardius. Een diamant is helder van 

kleur en een sardius vlees- of bloedkleurig. En om die troon heen was een soort regen-

boog die straalde als een smaragd; een prachtige groene steen. En zo komt daar een 

schitterend veelkleurig licht van die troon af. 



Verder ziet hij hoe er bliksemstralen uit die troon schieten, en er donderslagen en stem-

men van die troon uitgaan. Johannes zag dus niet alleen een schitterende troon, maar hij 

hoorde ook van alles van die troon uitgaan. 

Verder ziet hij hoe er rondom de troon vier wezens zijn. Het ene wezen lijkt op een 

leeuw, het tweede op een rund, een koe of stier, het derde heeft het gezicht van een 

mens en het vierde dier leek op een vliegende aarde. Deze wezens vertegenwoordigen 

de hele schepping. Alles wat de Here aan levende wezens heeft gemaakt. En die wezens 

aanbidden de Here en prijzen zijn Naam. En daarom heen zitten vierentwintig oudsten, 

ouderlingen. Zij zijn het teken van de kerk van het Oude en Nieuwe Testament. De 

twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen. En zij zijn gekleed in witte kleren als 

teken dat ze heilig en zonder zonde zijn. En ze dragen een kroon. En telkens als ze de 

Here aanbidden doen ze die kroon af en leggen hm voor God neer. 

Verder ziet hij nog een zeven vurige fakkels en een zee, een groot wasvat, zoals die ook 

in de tabernakel stonden. De zevenarmige kandelaar die in het heilige stond was de 

aardse afbeelding van deze fakkels. En het wasvat waar de priesters zichzelf en de 

offers in wasten was de afbeelding van deze zee. De fakkels wijzen op het licht en de 

warmte van de Heilige Geest en de zee is er voor het wegwassen van de zonden. 

Zo is een schitterend schouwspel wat Johannes te zien krijgt. Hij komt werkelijk ogen 

en oren tekort. Zo mooi en indrukwekkend is. 

Nadat hij eerst zo een tijdje heeft rondgekeken en geluisterd, krijgt hij meer oog voor de 

details, de kleine dingen. En zo ziet hij hoe in de hand van degene die op de troon zit 

een boekrol ligt. Een opgerold stuk papier. Een beetje te vergelijken met de landkaarten 

op school, waarbij een kaart vastgemaakt is aan twee stokken. Alleen zijn de stokken 

van zo’n boekrol vaak korter en het papier dat ertussen zit veel langer. 

Johannes vertelt van deze rol dat hij aan de binnen- en de buitenzijde beschreven is en 

dat hij met zeven zegels afgesloten is. Waarschijnlijk heeft Johannes toen nog niet 

kunnen zien dat hij ook aan de buitenzijde beschreven was, maar werd hem dat pas 

duidelijk toen hij later werd afgerold. 

Deze rol ligt in de rechterhand van God, de hand waar God mee regeert. En het is duide-

lijk dat God die rol aanbiedt om gelezen te worden. De vraag die opkomt: wat is er met 

deze rol, dat God hem zo in zijn hand houdt? Johannes heeft het toen al wel begrepen. 

Op deze rol heeft God zijn plan beschreven om de kroon op zijn scheppingswerk, de 



mensen, en met hen ook de rest van schepping te redden. Op deze rol staat beschreven 

hoe zij uit de vernietigende klauwen van de duivel kunnen worden gered. Want nu zijn 

zij verloren, vanwege hun ongehoorzaamheid en zonde. Nu heeft de duivel macht over 

hen. Want naar Gods eigen rechtvaardige oordeel verdienen wij mensen de eeuwige 

dood. 

Maar God heeft een plan voor de wereld om uit de handen van de duivel verlost te 

worden. Hij heeft het plan uitgebreid beschreven. Zo uitgebreid dat Hij de binnen- en 

buitenzijde van de rol nodig had. 

Maar nu ligt die rol daar in de hand van God. Maar zolang hij daar ligt en niet geopend 

wordt en het plan niet uitgevoerd wordt, gebeurt er niets. En daarom gaat er dan ook een 

luide roep door de hemel en over de aarde: ‘Wie is waardig de boekrol te openen en 

haar zegels te verbreken?’. De engel roept of iemand toch die boekrol tot redding van de 

schepping kan open. Maar ondanks die luide roep, die door de hemel en over de aarde 

ging, is er niemand die naar voren treedt. Het blijft akelig stil. Is er dan niemand die 

naar voren treedt? Nee. Niemand. Niet in de hemel en niet op de aarde. En daarom barst 

Johannes in gehuil uit. Want waar blijft de hoop voor Gods schepping als er niemand 

die rol kan openen? Is Gods scheppingswerk dan voor altijd verloren? Blijven alle 

mensen dan voor eeuwig in de handen van de duivel? Dat lijkt de conclusie te zijn. Als 

niemand de rol kan openen dan is alle hoop vervlogen. 

Maar dan spreekt een van de oudsten Johannes aan. En vertelt de blijde boodschap die 

de kerk mag vertellen. En hij zegt: huil niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel 

van Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. 

En dan ziet Johannes in het midden van de hemel, bij de troon en tussen de vier dieren 

en de oudsten een lam staan, als geslacht. Hij ziet de Here Jezus staan als een lam dat 

geslacht is. Wat een wonderlijke situatie. De oudste zegt: zie de leeuw uit de stam Juda. 

En wat Johannes dan ziet is een lam. Maar toch is het waar. Dit lam is als een leeuw. 

Want al ziet Hij er machteloos uit, Hij heeft de duivel overwonnen. Ook al was Hij naar 

zijn uiterlijk machteloos, toch was Hij van binnen sterk als een leeuw. En heeft Hij 

enorme leeuwenmoed getoond. En waar Hij leek te verliezen in zijn slachting, heeft Hij 

juist overwonnen. Want deze mens uit de stam Juda en uit het geslacht van David heeft 

door zijn dood voor de zonden van de mensen betaald. 



Waar geen mens de rol aan kon nemen om de schepping te redden, omdat hij vanwege 

zijn zonde zelf verloren was. En waar ook geen engel wat kon betekenen, omdat de 

mens zelf voor zijn zonden moest betalen. Daar heeft Gods eigen Zoon, door een mens 

te worden als wij en door Zich als een Lam ter slachting te laten leiden, die zonden, die 

ons in de macht van de duivel lieten, weggenomen. Het grote obstakel in de terugkeer 

naar God is weggenomen door Jezus Christus, Gods eigen Zoon. En Hij, die zo Gods 

werk van de ondergang heeft gered, Hij is wel waardig om deze rol aan te nemen en de 

missie die daarop beschreven staat te volbrengen. Hij heeft rechten bij God. Hij heeft 

bewezen waardig te zijn om Gods verloren volk van de ondergang te redden. Jezus 

Christus is waardig. Dat in de eerste plaats. 

In de tweede plaats zullen we letten op de heerlijkheid van het Lam. Hoewel een 

lam normaal het toonbeeld is van hulpeloosheid en zwakheid, blijkt dit Lam een heel 

ander Lam te zijn. Want hij ziet dat het Lam zeven horens en zeven ogen heeft. 

De hoorn is in de Bijbel symbool voor grote kracht. En in het bijzonder voor reddende 

kracht. Dat is heel goed duidelijk als u denkt aan de horens van de verschillende altaren 

in de tempel en tabernakel. Op de hoeken waren er vaak horens bevestigd. Horens waar 

mensen die in nood waren en voor hun leven vreesden vaak hun redding en toevlucht bij 

zochten. Een bekend voorbeeld van iemand die zijn toevlucht zocht bij de horens van 

het altaar is Adonia in 1 Koningen 1 vers 50. En zo wil dit zevental horens op het hoofd 

van het Lam, Jezus Christus, aangeven dat de Here Jezus vol is van reddende kracht. En 

dat als Hij de rol iedereen die in Hem gelooft mag weten dat Hij alle kracht heeft om 

zijn missie te voltooien. En dat niemand hoeft te twijfelen of de Here Jezus echt in staat 

is om uiteindelijk de duivel volkomen te overwinnen. Want Hij is vol van kracht. 

Maar dat niet alleen. Hij heeft ook zeven ogen. Johannes zegt van die zeven ogen dat ze 

de zeven geesten van God. Het zijn de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van 

raad en sterkte en de Geest van kennis en van vreze des Heren. Zoals Jesaja daar in 

hoofdstuk 11 vers 2 over heeft geprofeteerd. Zo is er in de Here Jezus een grote volheid 

van kennis. Niets ontgaat Hem. Niets van wat in de hemel gebeurt. Niets van wat op de 

aarde gebeurt. Er is niets wat Hij niet doorziet. Welke boze plannen koningen of over-

heden, de duivel en andere boze geesten ook smeden. Hij doorziet ze en verijdelt. 

En van die volheid giet Hij ook uit over de aarde. De kerk ontvangt ook zelf die Geest. 

Opdat ook die duurgekochte kerk, het werk van de duivel zal doorzien. Zodat die duur-



gekochte kerk, die bruid van Christus staande zal blijven in deze wereld. Opdat die kerk 

zelf ook vol zal zijn van liefde voor God en vol zal zijn van vrees voor Gods Naam en 

heerlijkheid. En zo beschikt dit Lam over alles wat nodig is om het plan van God tot 

redding van zijn kerk en schepping uit te voeren en tot een goed einde te brengen. 

En God reikt Hem dan ook de boekrol aan. En de Here Jezus neemt Hem aan. Want 

niets in Hem liever dan zijn kracht en zijn geest aan te wenden voor de redding van ons 

zijn kerk. Dat in de tweede plaats. We hebben dus gezien dat alleen de Here Jezus, 

omdat Hij alleen echt mens en zonder zonde is, waardig is om de boekrol aan te nemen. 

We hebben vervolgens gezien hoe de Here Jezus de kracht en de wijsheid heeft om de 

missie van de boekrol te vervullen. 

Tenslotte zullen we zien hoe het Lam aanbeden wordt. Het was voor Johannes een 

enorme troost om te zien, dat er uiteindelijk Iemand was die die rol uit Gods hand 

mocht en kon aannemen. Want nu wist Johannes dat de schepping met alle mensen niet 

voor altijd verloren was, maar volkomen bevrijd zou worden. En broeders en zusters, 

jongens en meisjes, dat is nu ook een heel belangrijk aspect van het feest van Hemel-

vaart. Te weten dat de Here Jezus nu in de hemel is. En dat Hij daar voor ons bezig is. 

Dat Hij vandaar in liefde op ons zijn kerk neerziet en dat Hij ons met zijn liefde om-

ringt. En dat Hij de duivel en alle boze machten in de gaten houdt, zodat die ons niet uit 

zijn hand zullen kunnen trekken. Ja, dat Hij van daaruit bezig is de kerk en de schepping 

klaar te maken voor die allergrootste feestdag als Hij terugkomt. Wanneer Hij ons met 

alle gelovigen, zowel die van vroeger als die na ons komen, zowel die uit Nederland als 

die uit China, zal binnenleiden in het nieuwe Jeruzalem. Om daar altijd bij Hem te zijn 

en nooit meer pijn en verdriet en zonde te ervaren. 

Jezus Christus is onze grote Verlosser. En Hem zijn we dan ook alle dank schuldig. En 

Hij verdient onze aanbidding en onze dank. En zoals we terecht elk jaar op bevrijdings-

dag de Amerikaanse, Engelse en Canadese en andere soldaten danken die ons toen uit 

de macht van de Duitsers hebben gered, zo zullen we elke dag samen met al wat adem 

op aarde en in de hemel de Here Jezus danken, die ons uit de macht van de duivel heeft 

bevrijd en ons nieuw leven heeft gegeven. 

Want dat is ook wat Johannes ziet gebeuren in de hemel. Nadat het Lam de rol heeft 

aangenomen, werpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neer. 

En ze zingen voor Hem, zoals ook wij straks voor Hem zullen zingen. En ze brengen 



schalen vol met reukwerk voor Hem. Schalen met de gebeden van de heiligen. Met de 

gebeden van hen die in zijn bloed gewassen en door zijn Woord bevrijd zijn. Gebeden 

van aanbidding en van lofverheffing, van dankzegging en huldebewijzen. Heerlijke 

gebeden die onze Heiland meer dan toekomen. 

Laten wij dan nu samen met de hemel onze Here Jezus Christus, het heilig Godslam 

toezingen met de woorden van Gezang 18. 

Amen 


