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De Openbaring van Jezus 
Christus aan Johannes

Bijbelkring 2 Openbaring 5

Opening

• Zingen: Psalm 118:7 en 8
• Bidden
• Lezen: Daniel 7:9-27

Opb. 4 en 5: hemels 
troongezicht

We lezen Openb. 5:1-14

Structuur
5:1-5 De boekrol in de hand van God
5:6 en 7 Het Lam neemt de boekrol
5:8-14 De reactie in de hemel en op aarde
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De boekrol
Dan. 7:9 Opb. 4 Troongezicht
Dan. 7:10 Opb. 5:1-5 Boeken voor de troon
Dan. 7:10 Opb. 5:2-5 Boeken geopend
Dan. 7:13,14 Opb. 5b-7 Iemand nadert voor de 

troon

Dan. 7:14a Opb. 5:9b Universele heerschappij

Dan. 7:15 Opb. 5:4 Emotionele betrokkenheid 
vd getuige

Dan. 7:16 Opb. 5:5a Ontvangst hemelse raad

Dan. 7:18, 22 Opb. 5:10 Gesteld tot heerschappij

Dan. 7:27 Opb. 5:13,14 Conclusie

De boekrol

• 5:1 In de rechterhand van God: hand => 
macht

• Boekrol met als inhoud:
– de geschiedenis van begin tot en met eind 

(4:1 de dingen die na dezen geschieden 
moeten); 

– bitter/ zoet (Opb. 10), verwijzing naar 
Ezechiël 2:9-3:3 waarin het gaat over de 
oordelen van God; 

De boekrol

• 5:1 Van binnen en buiten beschreven: 
het boek van de geschiedenis is 
maximaal gevuld met Gods handelen.

• 5:1 Verzegeld met 7 zegels: topgeheim, 
niemand kan Gods plannen inzien en 
daarop invloed uitoefenen
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De boekrol

• 5:2 Wie is waardig om de boekrol te 
openen? God wil dat Zijn plannen 
gezien en uitgevoerd worden.

• 5:3 Niemand is waardig, d.w.z. heeft de 
status/ positie/ eigenschappen die 
daarbij passen: noch engel, noch mens

De boekrol

• 5:4 En ik huilde erg: Johannes beseft hoe 
troosteloos de wereldgeschiedenis is zonder 
het ingrijpen van God.

• 5:5 Huil niet. In de hemel wordt op Johannes’ 
wanhoop gereageerd.

• 5:5 Eén is waardig:
– De Leeuw uit Juda’s stam (Gen. 49:9) => de 

macht en kracht van Christus.
– De Wortel d.w.z. de oorsprong van het 

koningshuis van David ((Jes. 11:10))

De boekrol

• Opb. 5 heeft veel gedeeltelijke 
parallellen met het OT (Ez. 2, Jes. 29), 
maar de gelijkenis met Daniël 7:19-27 is 
bijna compleet. 
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Het Lam is waardig

• De Leeuw is een Lam!
– Lam: paaslam, zó regeert God de 

wereldgeschiedenis en zo heeft Hij 
overwonnen.

– Staat als geslacht: voor eeuwig zichtbaar 
hoe God in het Lam overwonnen heeft

– 7 horens: onverbreekbare kracht
– 7 ogen: volledig overzicht, macht, 2Kr.16:9, 

Zach. 4:10

Het Lam is waardig

• 5:7 Johannes is getuige van de 
machtsoverdracht: het Lam kwam en nam de 
boekrol

• 5:7 Nu kan de rol worden geopend en Gods 
plannen ontvouwd en gerealiseerd worden. 
Dit krijgt z’n beslag in een uitgebreide 
openingsceremonie: Opb. 6:1-8:5 waarin wel 
de zegels, maar nog niet de boekrol zelf 
geopend wordt.

De reactie in hemel en op aarde

• De boekrol in de hand van het Lam is reden 
tot een en al vreugde van de schepping (4 
dieren) en de verlosten (24 ouderlingen);

• Citers, gouden schalen met de gebeden der 
heiligen;

• Een nieuw lied voor Gods nieuwe daden;
– U bent geslacht…
– U heeft ons gekocht
– U heeft ons gemaakt, het Lam regeert door…
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De reactie in hemel en op aarde

• Het grootse loflied wordt overgenomen 
door alle hemelbewoners (5:11) en alle 
schepselen (5:13); 

• Laat iedereen (via Johannes ook wij nu 
/ hier) het horen dat het Lam waardig is.

• De 4 dieren en 24 ouderlingen sluiten 
weer aan bij het slotakkoord (5:14).

Afsluiting

• Zingen: Psalm 93:1 en 4
• Dankgebed
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