
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 10 mei 2020 
   

Schriftlezing/tekst: 
Schriftlezing: Openbaring 5 
Tekst: vers 4, 5 
 
Thema en punten: 
 
De Leeuw is het Lam  
1.  Niemand waardig?  2. Ween niet! 
 
 
Vragen: 

1. Voor de kinderen: Weet jij wat het betekent dat de Leeuw ook het Lam is? 
 
 

2. Johannes huilt erg, omdat het boek eerst dicht lijkt te blijven.  
 

a. Wat zouden de gevolgen zijn als het boek dicht bleef? 
 

b. Is het voor u een troost dat de Leeuw uit Juda’s stam waardig is het te openen, 
gezien de inhoud van dit boek? Waarom wel/niet? 

 
 

3. De Leeuw uit Juda’s stam heeft overwonnen. 
 

a. Hoe en wat heeft dit met Pasen te maken? 
 

b. Wat is de troost voor een christen dat de Leeuw het Lam is?  
 
 
Om verder over na te denken:  
 
Openbaring is een troostboek voor Gods kerk. Belooft aan Gods kinderen geen gemakkelijke weg, 
maar wel een weg die tot het verlangde doel leidt. Troost voor een kerk in verdrukking en vervolging. 
Dat mag ook nu Gods kind troosten temidden van alle afval en verwarring. Temidden van alles wat 
nog kan gebeuren. Onze tijd is een moeilijke tijd. De afkeer van Gods Woord wordt gaande weg 
groter. Heel het leven zoekt men los te maken van Gods Woord en van de normen van Gods Woord. 
En men denkt vrij te zijn. Maar de chaos wordt gaande weg groter door dit alles.  
 
Hier verkondigt de Heere dat Hij doorgaat. Hij blijft een kerk vergaderen. En die kerk mag weten dat 
het Lam, dat geslacht is, de afwikkeling van de geschiedenis is toevertrouwd. In geloof mag Gods kind 
het dan leggen in de handen van het Lam en weten dat het goed komt. Hoe onbegrijpelijk het ook is, 
het komt goed. (…)  
 
Ziende op het Lam dat de geschiedenis afwikkelt mag Gods kind te midden van al die smarten uitzien 
en het weten: Het komt goed. Straks mag ik altijd bij Hem wezen. Zo kan Gods kind het overlaten aan 
het Lam. Dan hoeven raadsels niet te worden opgelost. Dan is het alles goed wat de Heere doet. Al 
begrijpen we er niets van. Dan hoeven we het niet meer te begrijpen. Dat is een rijk leven en geeft 
een diep afhankelijk leven met de Heere. Een biddend leven. Biddend om de doorwerking van Zijn 
Koninkrijk in eigen leven en in de wereld.                                ds. B. Haverkamp (1920 – 2008) 


