
Schriftlezing: Openbaring 5: 1-7 

 

51Toen 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. 2Ik zag een machtige engel 

die met luide stem uitriep: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te 

openen?’ 3Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol 

kon openen en inzien. 4Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om 

de boekrol te openen en hem in te zien. 5Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet 

verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning 

behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’ 6Midden 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 horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die 

over de hele wereld zijn uitgestuurd. 7Het lam ging naar degene die op de troon zat en 

ontving de boekrol uit zijn rechterhand. 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

´Ik zie ik zie wat jij niet ziet´ is een leuk kinderspel dat zowel als binnenspel en als buitenspel 

gespeeld kan worden. 

• Kinderen gaan bij elkaar zitten en één iemand mag een voorwerp in zijn hoofd nemen 

wat te zien is in de ruimte waar de kinderen zich bevinden; 

• Het is de bedoeling dat de andere kinderen gaan raden wat diegene ziet; 

• Het kindje zegt: Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is rood. Vanaf dat moment gaan de 

andere kinderen om zich heen kijken en gaan ze voorwerpen zoeken die rood zijn. Ze 

noemen ze op en diegene die het goed heeft geraden mag nu een voorwerp in zijn of 

haar hoofd nemen en zeggen: Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is.... 

 

De apostel Johannes speelt het spel met ons en nodigt ons zo uit om te zien……ik zie ik zie 

wat jij niet ziet. Hij nodigt ons uit om meer te zien dat wij zien. ´Ik zie ik zie wat jij niet ziet en 

de kleur is wit´. 

Geloof met me mee door het spel ´ik zie ik zie wat jij niet ziet´. Hij ziet meer dan wij zien, 

maar wil dat wij ook gaan zien.  

Daarom nodigt hij ons uit. Er staat in het boek Openbaring: ´Ik zag,  ik zag´. Eigenlijk zegt hij: 

´ik zie ik zie wat jij niet ziet´ En wij worden geprikkeld. Wat is het dan? Welke kleur heeft 

het?  

Maar lukt dat ook vanmorgen? 

De talloze teksten die beginnen met ´en ik zag´, nodigen ons uit om méé te zien. Maar hier 

lijkt het niet te lukken. Wij zien iets anders dan Johannes. Door onze Bijbelvertaling wordt 



ons het beeld van een lief lammetje voorgetoverd. Het woordenboek zegt: ´Het Lam is het 

zinnebeeld van Christus, verder zinnebeeld van onschuld, zachtmoedigheid enz. Dat woordje 

´verder´ zou nog op enige afstand kunnen wijzen tussen het eerste en het tweede 

zinnebeeld, maar voor ons vloeien die beelden vanzelf in elkaar over. Het woordenboek 

noemt verder drie zegswijzen in één adem: ´zo mak als een lam, als een lam ter slachting 

geleid: weerloos zijn ondergang tegemoet ´en vleinaam voor een lief klein kind: ´mijn lam!´ 

Alle associaties die het woord Lam uitlokt, liggen in dezelfde lijn van liefheid, zachtheid, 

onschuld, en weerloosheid. Het lam is in alle opzichten het tegenbeeld van leeuw.  

Nu kan de Bijbel ons ongetwijfeld voor verrassende overgangen plaatsen. Maar de sprong 

hier van de leeuw uit de stam van Juda naar ik zag een lam is in onze vertaling veel groter 

dan werkelijk in onze tekst. Johannes gebruikt een verkleinwoord, maar lammetje is te 

zachtaardig. Hij plaatst een verkleiningsuitgang achter het woord ram of belhamel: een pittig 

weerbaar bokje dat de weg bereidt voor de ander schapen. Die woorden hebben een ander 

gevoelswaarde. Niemand zal ooit zeggen: zo mak als een bokje.  

Het woord Lam vinden wij passender voor Christus, maar het betekent alleen maar dat de 

tekst zoals die er staat ons beïnvloed. De beeldvorming van Christus en van het christelijk 

geloof is er door scheef getrokken. Het christendom wordt vaak te onschuldig voorgesteld. 

Men heeft de leeuw van Juda de tanden uitgetrokken.  

Nu kan Christus ook weer niet zonder meer als een leeuw worden afgebeeld. Hij is niet 

zomaar een leeuw, een verscheurend dier, een bulderbak, een roofdier zoals (niet toevallig) 

bijna elke staat er één in zijn wapen heeft. Ook wij. Met daaronder de spreuk  Je 

maintiendrai (Ik zal handhaven). En dat zegt genoeg. Ook over ons. Maar Jezus is de leeuw 

van Juda. In die benaming ligt al de overgang naar het tweede beeld dat dit eerste altijd 

moet aanvullen: het bokje dat de kudden voorgaat. Maar dan moeten wij daar niet een mak 

lammetje van maken. Zoals het eerste de Leeuw naar het bokje neigt , moet het lam-bokje 

weer terug neigen naar de leeuw. Christus is niet de leeuw en het lam, maar de leeuw van 

Juda en een bokje. De leeuw is niet een verscheurende bulderbak en het Lam niet een lief 

lammetje.   

Zo is Hij waardig de boekrol van de geschiedenis te openen. Het heeft de overwinning 

behaald ziet Johannes. Het Lam ´staat als geslacht´. Christus is door kruis en opstanding 

gegaan. Door de diepte naar het leven. Hij ´staat als geslacht´. Kruis en opstanding. Daardoor 

is hij in staat de zeven zegels van de wereldgeschiedenis te openen. En uiteindelijk alle 

tegenkrachten van onrecht, vernietiging, dood en duisternis te overwinnen. Door de kracht 

van het Lam, geen Lammetje eerder bokje, worden de zeven zegels geopend en er 

verschijnen paarden en een draak, tegenkrachten. De geschiedenis wordt op de spits 

gedreven. Menselijke geschiedenis wordt eindgeschiedenis. Dat is de geschiedenis waarin 

alles wordt blootgelegd wat tegen Gods bedoeling ingaat. Maar waar hoe slecht het ook is 

en gaat het einde goed zal goed zijn, omdat het Lam de kracht bezit om na het blootleggen 

de tegenkrachten te temmen. Het ´staat als geslacht´. ´De zachte krachten zullen winnen´ 

dichtte Henriette Roland Holst. De zachte kracht van het Lam zal winnen. 



Ik zie ik zie wat jij niet ziet…….speelt Johannes. Het gaat er om om gelovenderwijs meer te 

zien dan wij zien. Daar nodigt Johannes ons toe uit. Om te zien dat het Koninkrijk dat komt, 

advent, komst van de overwinning van het Lam dat staat als geslacht. Van het bokje dat de 

kracht heeft van een Leeuw van Juda. Advent. Komst van het koninkrijk dat nu gevierd in de 

komst van het teken van het kind: het Kind Jezus. Dat ook niet een lief kindje is, maar zoals 

Simeon zegt in de tempel dat het als teken is gekomen tot val en opstanding van velen. 

Teken van licht voor alle volkeren. Het Lam is geen lammetje en het Kind is geen lief kindje.   

Ik zie ik zie wat jij niet ziet,…..het Koninkrijk is er nog niet, maar is te zien soms even. We zien 

straks een lief kind van Marijn en Lisette. Een lief lam. Maar ze zal gedoopt worden in naam 

van het bokje en de leeuw van Juda, omdat ze teken van hoop mag zijn dat naar Hem 

verwijst. En het koninkrijk dat komt. Advent. 

Amen.  

 


