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DE LEEUW IS EEN LAM
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, graag wil ik met u het gehele hoofdstuk Openb. 5 lezen:
“En ik zag in de rechterhand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van
binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegelen open te breken?
En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen,
noch hetzelve in zien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek
te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij:
Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. En ik zag, en ziet, in het
midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam,
staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven
geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En Het kwam, en heeft het boek genomen
uit de rechterhand Desgenen, Die op den troon zat. En als Het dat boek genomen had,
vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk
citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij
zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te
openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en
taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij
zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen
rondom den troon, en de dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien
duizenden, en duizendmaal duizenden; Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat
geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en
heerlijkheid, en dankzegging. En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en
onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die
op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht
in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen
neder, en aanbaden Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.”
Persoonlijk vind ik dit één van de meest aangrijpende en confronterende hoofdstukken uit de
hele bijbel. Gods onpeilbare liefde, wijsheid en grootheid komt hier ten volle tot uiting. Gods
Zoon als de Allerhoogste en Allerverhevenste Koning was bereid om de laagste plaats in te
nemen en om een Slachtofferdier te worden. En daarom buigen alle schepselen in de hemel
zich diep voor Hem neer en aanbidden Hem.
Een engel riep uit: “Wie is waardig om het boek te openen en de zegelen te verbreken?“
Maar er was niemand die dat kon. Niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde.
Blijkbaar was het van uitermate groot belang, dat iemand dat wél kon, want Johannes van
Patmos aan wie dit gezicht werd getoond, weende zeer. Maar prijst God, dank God! Één van
de ouderlingen zei tegen hem: “Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de
Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te
breken.“ (Openb. 5:5). De Leeuw uit de stam Juda is waardig! Alleen Hij en niemand anders!
Een leeuw wordt ook wel de koning der dieren genoemd. Hij is sterk, onverschrokken en
moedig. Een leeuw is een heerser. Hij intimideert zijn prooidieren met machtig gebrul om ze
angst in te boezemen. En dat is ze geraden ook, want de machtige leeuw heeft lange, vlijmscherpe tanden en klauwen.
En toen zag en keek Johannes! En wat zag hij? Hij zag geen leeuw, geen tot de tanden
gewapende koning. Neen, hij zag een onschuldig Lam, dat als een Offerdier geslacht was.
Hij zag een schijnbaar zwak, willoos en stemloos diertje zonder tanden en klauwen.
Jes. 53:7 – “Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet
open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het
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aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.”
Oh, broeders en zusters, wat is dit toch een wonder van God. Wat een wijsheid! De machtige
Leeuw van Juda was dat ogenschijnlijk zwakke Lam, Dat Zijn mond gesloten hield toen Hij
voor de aardse rechter Pilatus stond (Matt. 27:11-14). De Allerhoogste Heer der Heren en
Koning der koningen, de Here Jezus Christus, was een Lam. Wie toch kan ooit Gods
wijsheid en Raad doorgronden? Geen mens, geen engel en geen ander schepsel!
Want alles in Gods Koninkrijk is totaal tegengesteld als in de wereld. In de wereld graait men
om rijk te worden, maar in Gods Koninkrijk wordt men rijk als men kan geven. In de wereld
bereikt men een hoge positie met gebruik van de ellebogen, maar in Gods Koninkrijk wordt
men verhoogd als men zichzelf durft te vernederen.
1 Cor. 1:18-29 – “Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; Want er is geschreven: Ik zal
de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft
God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal, in de wijsheid Gods, de
wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; Overmits de Joden een teken begeren, en
de Grieken wijsheid zoeken; Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel
een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en
Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods
is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw
roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele
edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen
zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat
Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.”
Jezus, de Koning der koningen, heeft Zichzelf diep vernederd en Hij bood Zichzelf als een
Lam aan om voor ons zondaren als een Offerdier geslacht te worden. Met Zijn eigen Bloed
kocht Hij ons vrij en Hij maakte ons tot koningen en priesters: “Gij zijt waardig dat boek te
nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw
bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot
koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.” (Openb. 5:9-10).
Door Zijn Offer hield de boosheid van Gods de Vader over onze zonden op en werden wij
bevrijd van onze schuld en gerechtvaardigde straf.
Kunt u zich dit voorstellen, broeders en zusters? Eens waren wij voor immer diep verloren
zondaren en misdadigers zonder hoop. Maar nu tot priesters en koningen gemaakt! Priesters
om God te dienen en koningen om te heersen. Wij mogen, ja, wij moeten, koningen worden,
die over zonden en zware, vervelende omstandigheden heersen. Met andere woorden, we
moeten in feite als leeuwen worden. Jezus, de Leeuw van Juda, is het Hoofd van het
Lichaam, de Gemeente. De leden van Zijn Lichaam zijn net als Jezus leeuwen.
Openb. 5:11-14 toont ons de geweldige eer en verhoging, die de Leeuw van Juda mocht
ontvangen. Omdat Hij Zichzelf ten diepste als een Offerlam had vernederd, werd hij ten
hoogste verhoogd: “En ik zag, en ik hoorde een stem veler engelen rondom den troon, en de
dieren, en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te
ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in
de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het
Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. En
de vier dieren zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden
Dengene, Die leeft in alle eeuwigheid.”
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Hetzelfde lezen we in Fil. 2:9-11 – “ Daarom (HJMS, omdat Hij Zichzelf ten diepste heeft vernederd)
heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven
allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den
hemel , en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus
Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.”
Broeders en zusters, wie als een leeuw in de Gemeente en in Gods koninkrijk wil zijn, moet
éérst als een lammetje worden. Zij die in Gods Gemeente oprecht en eerlijk als een nederig
lammetje durven te zijn, stralen ware kracht en autoriteit uit. Zij zijn de overwinnaars, die de
duivel wederstaan (Rom. 8:37; Jak. 4:7; 1 Joh. 5:18). Het zijn niet degenen, die brullen als
leeuwen en zich opstellen als heersers.
Vergeet u niet, dat Gods Koninkrijk geheel tegengesteld aan de wereld is.
Daarom zegt de bijbel óók, dat in ons dezelfde gezindheid moet zijn, als die in Jezus was.
Dat wil zeggen, de bereidheid om onszelf te vernederen. Als wij als koningen en leeuwen
willen heersen, dan moét Jezus’ gezindheid ook in ons zijn. Fil. 2:1-8 – “Indien er dan enige
vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is
des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; Zo vervult mijn
blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van
een gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid
achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar
een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in
Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even
gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens,
heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des
kruises.”
Gewillige gezindheid tot zelfvernedering en afsterven aan ons oude karakter zal ons vanzelf
in de diepste dalen des doods brengen. Dit zijn de doodservaringen van verschrikkelijke
momenten van ziekte en pijn, van verraad en bedrog, waarin we door iedereen zijn verlaten
en ons zelfs door God verlaten voelen. Ik zeg met nadruk ‘voelen’, want nooit, maar dan ook
nooit, zal de hemelse Vader Zijn kinderen verlaten. Maar lieve broeders en zusters, onze
Heiland werd wél door Zijn Vader verlaten. Namelijk, toen Hij aan het kruishout leed en stierf.
Omdat Jezus volkomen tot zonde werd gemaakt (2 Cor. 5:21; 1 Petr. 2:24) en Hij onze
afschuwelijke daden droeg, moést God de Vader Hem wel verlaten. Jezus was de zonde
gepersonifieerd en de uiterst heilige God de Vader kán nu eenmaal geen gemeenschap
hebben met de zonde.
Matt. 27:45-46 – “En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de
negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI,
ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!”
Over Jezus’ vreselijke eenzaamheid tijdens Zijn doodsstrijd was reeds tevoren geprofeteerd
in Ps. 22:1-3 – “Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar.
Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de
woorden mijns brullens? Mijn God! Ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet; en des
nachts, en ik heb geen stilte.”
Jezus’ verlatenheid en onvoorstelbare eenzaamheid, Zijn intense doodsstrijd, toen Hij als
een vervloekte misdadiger aan het kruishout hing en toen de toeschouwers nauwelijks meer
durfden te kijken en God de aarde met duisternis bedekte, was het afsterven van het
goddelijke Tarwegraan in de kille duisternis van de aarde. Joh. 12:24 – “Voorwaar, voorwaar
zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar
indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.”
Jezus, het Tarwezaadje, moest vallen en sterven. Maar juist dáárom zal het veel vrucht
voortbrengen. Gezaaid tarwegraan brengt overvloedig ander tarwegraan voort, zodat de
mensen gevoed kunnen worden met brood. Jezus stierf om de mensheid met hemels Brood
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te voeden. Jes. 53:10-11 – “Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft
Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad
zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand
gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door
Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun
ongerechtigheden dragen.”
Omdat Jezus bereid was om als een Lam geslacht en geofferd te worden, werd Hij ook het
Zaad dat in de allerdiepste geestelijke duisternis stierf en overvloedig vrucht voortbracht,
namelijk een geweldige schare van miljoenen en nog eens miljoenen verloste en geredde
mensen. Prijst God voor Zijn verlossingsplan voor het mensdom. Want het ogenschijnlijk
zwakke Lam vermorzelde met Zijn daad van zelfopoffering de kop van de slang, van satan.
Gen. 3:15 – “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad
en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen
vermorzelen.”
Hallelujah! Dáárom werd Jezus de glorieuze Overwinnaar en is Hij uitermate verhoogd, zoals
we zojuist reeds hebben gelezen in Openb. 5:11-14 en Fil. 2:9-11.
Broeders en zusters, Jezus was het Zaad, maar het zaad dat deze geweldige Overwinnaar
voortbracht, dat zijn wij, Zijn Gemeente (Ps. 22:31a; Mal. 2:15)! En we mogen samen met
Jezus overwinnaars zijn. Maar dan zullen ook wij net zoals Jezus gewillig moeten zijn in het
lijdensproces en bereid moeten zijn om aan onszelf en onze oude karakters af te sterven.
Want in Gods Koninkrijk worden overwinningen voorafgegaan door lijden. Lijden dat ook ons
levenspad zou kunnen kruisen.
Rom. 8:35-39 - “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want
om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik
ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten,
noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen
Heere.”
Maar in onze benauwdheid zullen wij dan gedragen worden door Gods grote Liefde. Hij zal
waken, dat we de overwinning ook zullen behalen. Hij zal Zich beijveren, dat ook wij het
karakter van een lammetje zullen ontvangen. Opdat ook wij als leeuwen zullen zijn, sterk en
moedig en samen met Jezus onverslaanbaar.
En dan zal eens de dag aanbreken, dat ook wij met Hem verheerlijkt zullen worden.
Rom. 8:16-18 – “Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En
indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt
worden. Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.”
God is zo goed voor ons! We lazen in Openb. 5 over de geweldige eer, welke het Lam van
God, de Leeuw van Juda, te beurt valt. Vindt u het niet onverstelbaar en verbazingwekkend,
dat wij eens aan Jezus’ verheerlijking deel mogen hebben? Wij, die eens zo vies met zonden
waren besmeurd? Hopeloos in onze oude karakters? Maar het was Jezus, Die ons heeft
vrijgemaakt en verlost. Terdoodveroordeelde zondaren zullen straks worden geëerd. Voor
ons onbegrijpelijk, maar tóch zal het gebeuren. Dank God voor Zijn grote Liefde en Genade.
Geliefde broeders en zusters, moge onze God u en mij deze week bovenmate zegenen met
Zijn aanwezigheid. Amen.

