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DIE VERSEëLDE BOEKROL 

EN DIE LAM VAN OPENBARING 

 

WIE IS WAARDIG OM DIE BOEK OOP TE MAAK? 

 

DIE TROONKAMER 
 

Openb 4:1,2  

“Ná hierdie dinge het ek gesien - kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem 

wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê:  Kom op hierheen, en Ek sal jou 

toon wat ná hierdie dinge moet gebeur.  En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan 

'n troon in die hemel en Een sit op die troon.” 

Jesus toon aan Johannes 'n toneel vanuit die Troonkamer van God, die hoofkantoor van 

die Heelal. 

 

Openb 4:3,5,6  

“En Hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius;  en 

rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag.  En daar 

het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en sewe vuurfakkels wat 

die sewe Geeste van God is, het voor die troon gebrand;  en voor die troon was daar 'n 

see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon vier 

lewende wesens vol oë van voor en van agter.” 

 

Dit is God Self wat op die troon sit.  Bokant Sy Hoof hang 'n Reënboog, 'n teken van die 

verbond wat God met die mens alreeds in die tyd van Noag gemaak het. (Sien Eseg 

1:22,25-28 - Die verskyning van die Heerlikheid van die Here / Sien Jes 11:1,2,10 - 

Heilige Gees) 
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Openb 4:4  

“En rondom die troon was daar vier-en-twintig trone, en op die trone het ek die vier-en-

twintig ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere; en hulle het goue krone op hulle 

hoofde gehad.” 

 

Die 24 Ouderlinge het wit klere (simbool van Christus se geregtigheid) en sit op trone. 

Elkeen het 'n oorwinnaarskroon op sy hoof.  Dit is diegene wat saam met Jesus, na Sy 

opstanding, as eerstelinge na sy Vader geneem is. 

 

Matt 27:52,53  

“En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.  En 

ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan 

baie verskyn.” 

Hierdie heiliges het na Jesus se opstanding uit die grafte uitgegaan en van Jesus se 

opstanding in Jerusalem getuig. 

 

Ps 68:19   

“U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem 

onder die mense;  ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o Here God!” 

 

Hierdie profesie van Jesus se hemelvaart, maak dit duidelik dat Hy sondaars (mense) 

saam met Hom hemel toe sou neem.  Dit is egter nie baie duidelik wanneer die 

opgestane heiliges na die hemel vertrek het nie, moontlik tydens sy hemelvaart. (Sien 

Matt 28:9,10,16-20; Mark 16:9-14; Luk 24:13-53).   

 

Elkeen van die sewe godsdienstige feeste van Israel vorm ‘n vooraf-skaduwing van ‘n 

spesifieke deel van die Verlossingsplan.  So is die Fees van die Eerstelingsgerf 

(waartydens die eerste ryp graan in ‘n gerf voor die Here beweeg was) die simbool van 

die belofte van ‘n groot oes wat nog sal volg (Lev 23:5-11). 
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Efe 4:8 

“Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange 

geneem en gawes aan die mense gegee. 

 

Toe Jesus hemel toe is, het hy mense saam met Hom geneem, maar terselfdertyd 

geestelike gawes d.m.v. die Heilige Gees, aan die Kerk uitgedeel. 

 

Openb 4:6-10  

“En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en 

rondom die troon vier lewende wesens vol oë van voor en van agter.  En die eerste 

lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die 

derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was 

soos 'n arend wat vlieg.  En die vier lewende wesens het elkeen vir homself ses vlerke 

gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë; en hulle het sonder ophou dag en nag 

gesê:  Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom!  

En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan Hom wat 

op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die vier-en-twintig ouderlinge neer 

voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp 

hulle krone voor die troon en sê:...” 

 

Die vier Lewende Wesens voor God se troon het elk ses vlerke en is 'n verwysing na 

Serafs (Jes 6:1-3).  Die gesigte van die serafs blyk verteenwoordigend wees van die 

verskillende lewensvorme wat onder die vloek van sonde gebuk gaan; mense, mak en 

wilde diere en voëls. 

 

Openb 4:11  

“U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het 

alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape.” 
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Om twee redes word daar aan God heerlikheid, eer en danksegging gegee –  

(a) God lewe tot in ewigheid en Hy is die Skepper van alles in die heelal, siende en 

onsiende, en  

(b)  Hy is waardig om lof te ontvang want Hy hou alles in stand.  Sonder Sy 

instandhoudende krag sou alles wat in duie heelal bestaan, nie kon bly bestaan nie.  

  

1 Tim 6:13-16  

“Ek gebied jou voor die aangesig van God wat aan alle dinge die lewe gee, en van 

Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod 

onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus, wat 

op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die 

konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig 

bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag.  

Amen.” 

 

God is Alleenbesitter van onsterflikheid. Alles wat lewe, het hul bestaan aan Hom te 

danke. Daar is niks wat onafhanklik van die Skepper-God kan bestaan nie. So besit ook 

geen mens ‘n onsterflike siel nie, want slegs God alleen besit Onsterflikheid as ‘n 

karaktereienskap.  Die term “onsterflike siel” is ‘n heidense en Sataniese leuen wat selfs 

vir Adam en Eva onkant gevang het! (Gen 3:4) 

 

Jes 40:21,22  

“Weet julle nie?  Hoor julle nie?  Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie?  Het 

julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie?  Hy sit bo die kring van die aarde, en 

die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en 

sprei dit uit soos 'n tent om in te woon.” 

 

Die troon van God is bokant alles in die Heelal.  Hy het alles Self geskape, en Hy aanskou 

dit vanuit die hemel, vanwaar Hy sy skeppingswerk ook instandhou. 
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Jes 40: 25-27  

“By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees?  sê die Heilige. Slaan julle oë 

op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leërskare uittrek 

volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en 

omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie. Waarom sê jy dan, o Jakob, 

en spreek jy, o Israel: My weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby?” 

God is Almagtig.  Hy ken elke ster, elke planeet en elke wese by sy naam, want Hý het 

hulle geskape!  God vra sy skepsele:  Hoe kan daar mense wees wat dink dat Hy hulle sou 

vergeet?  Ons welsyn is eerste op God se prioriteitslys van belangrike sake in die heelal, 

want ons is (1) na Sy beeld geskape en (2) ons is in sonde vasgevang! 

 

Jes 40:28-31  

“Weet jy dit nie?  Of het jy dit nie gehoor nie?  'n Ewige God is die Here, Skepper van die 

eindes van die aarde;  Hy word nie moeg of mat nie;  daar is geen deurgronding van sy 

verstand nie.  Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen 

kragte het nie.  Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs;  maar die 

wat op die Here wag, kry nuwe krag;  hulle vaar op met vleuels soos die arende;  hulle 

hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.” 

 

God is die Skepper van alles.  Hy is die Ewiglewende God van die hemel en is 'n 

Onuitputlike Bron van Kennis.  Slegs Hy kan in die behoeftes van Sy skepsels voorsien. 

Almal wat na Hom kom, ontvang krag om hoë hoogtes in hul stoflike en geestelike 

lewens te bereik.   

 

Let wel - As gevolg van hierdie almag van God, is Hy aanbidding, lof en eer waardig. 
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WIE IS WAARDIG OM DIE BOEK TE OPEN? 
 

Openb 5:1  

“En ek het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en 

van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël.” 

 

In die hand van die Skepper-God is daar 'n boekrol, aan albei kante  beskrywe en met 

sewe seëls volmaak verseël.  Hierdie boekrol bevat baie spesiale inligting. 

 

Openb 5:2-4  

“En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep:  Wie is waardig om die 

boek oop te maak en sy seëls te breek?  En niemand in die hemel of op die aarde of onder 

die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie.  En ek het baie geween, omdat daar 

niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie.” 

 

Wie is waardig om die verseëlde boek oop te maak? Die feit dat ‘n sterk engel die vraag 

vra, wys daarop dat fisiese sterkte en krag, nie 'n kwalifikasie is om die book oop te maak 

nie.  Dit blyk eerder dat die persoon se karakter hom sal kwalifiseer vir die taak.   

 

Hierdie boek bevat lewensbelangrike inligting.  Die grootste tragedie is egter dat daar 

niemand in die hemel en op aarde is, wat kwalifiseer om die boek oop te maak nie.  

Johannes ween bitterlik want lewensbelangrike inligting wat die mens raak, kan nie 

bekend gemaak word, as die seëls nie gebreek kan word nie. 

 

Openb 5:5  

“Toe sê een van die ouderlinge vir my:  Moenie ween nie;  kyk, die Leeu wat uit die stam 

van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls 

te breek.” 
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Een van die ouderlinge vertroos Johannes, want hy het die antwoord.  Dit is die Leeu van 

Juda en die Wortel van Dawid, wat oorwin het - oorwinning in die geval, behels karakter, 

nie brute krag nie.  

 

Openb 22:16  

“Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig.  

Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.” 

 

Jesus verwys na Homself as die Wortel en geslag van Dawid wat deur die profesieë 

voorspel was, waarop die hele skepping gehoop het.  

 

Gen 49:9,10  

“Juda is ‘n jong leeu; van die roof af het jy opgeklim, my seun.  Hy buig hom, hy gaan lê 

soos ‘n jong leeu en soos ‘n leeuin; wie sal hom opjaag?  Die septer sal van Juda nie wyk 

nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan hom sal die volke 

gehoorsaam wees.” 

 

In die profesie wat Jakob oor sy seuns geprofeteer het, word Juda beskryf as 'n jong leeu.  

Silo, "die Rusgewer," (Jesus - Matt 11:28-30) sou uit Juda se nageslag kom (Matt 1:2). 

 

Jes 11:1,2,10  

“Maar daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte 

dra; en op Hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees 

van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here...  En in dié dag sal 

die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy 

rusplek sal heerlik wees.” 

Daar sal 'n Takkie of Loot uit Isai verskyn, en die Sewevoudige Gees van die Here sal op 

Hom rus.  Paulus verklaar dat Jesus daardie Wortel van Isai is wat sou verskyn (Rom 

15:8-13).  Petrus en Johannes meld dat Jesus gesalf is met die Heilige Gees (Hand 

10:37,38). 
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Matt 11:28  

“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” 

 

Jesus nooi almal wat vermoeid en belas is deur die sorge en sonde van die lewe, om na 

Hom toe te kom.  Hy is die Een wat deur God beloof is en wat aan ons rus en 

gemoedsvrede sal verskaf. 

 

Die "Leeu... en die Wortel... het oorwin," verwys direk na Christus se oorwinning oor die 

Satan in die Groot Stryd.  Hierdie oorwinning gee Jesus die reg om die Boek oop te maak 

en sy seëls te breek.  Niemand anders in die heelal kon dit doen nie (v.3). 

 

'n Engel kon nie Christus se plek inneem nie, want die basis van die Groot Stryd handel 

oor die karakter van God, wat in Sy Wet uitgedruk word.  Geen mens en geen engel kon 

hierdie verdediging namens God hanteer nie,  want almal is aan daardie Wet 

onderworpe. 

 

Slegs Christus, gelyk aan die karakter van God, kon die karakter van God verdedig.  

Omdat ‘n geskape wese, Satan,  God aankla, kon Hy Homself net verdedig, indien Jesus in 

die gestalte van 'n geskape wese, die beginsels van God se Gebooie sou uitleef.  Onder 

dieselfde toestande waarin die sondige mens verkeer, met die moontlikheid om Self te 

sondig, moes Hy die oorwinning oor sonde behaal, ondergeskik aan die Wet en sonder 

om dit Self te oortree. (Gal 4:4,5) 

 

DIE LAM WAT GESLAG IS 
 

Openb 5:6,7  

“En ek het gesien, en kyk, in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in 

die midde van die ouderlinge staan daar 'n Lam asof Hy geslag is, met sewe horings en 

sewe oë, wat die sewe Geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.  Hy het 

gekom en die boek geneem uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.”  
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Binne-in die troon verskyn daar 'n Lam wat lyk asof Hy geslag is.  Sonder om iets te sê, 

neem Hy die boek uit die hand van die Skepper.  Hy ís waardig gevind om die boek te 

neem en sy seëls oop te maak! 

 

Jes 52:13-15  

“Kyk, my Kneg sal voorspoedig wees, Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word.  Soos 

baie hulle oor U verstom het - so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy 

gestalte was nie soos dié van 'n mensekind nie - so sal Hy baie nasies laat opspring, 

konings sal hulle mond oor Hom toehou; want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle;  

en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar.” 

 

Die Kneg van die Here gaan 'n verskriklike ding doen, so erg sal dit wees, dat selfs 

konings verstom sal wees oor die gebeurtenis. 

 

Jes 53:4-7  

“Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte - dié het Hy gedra;  

maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.  Maar 

Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy 

verbrysel;  die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het 

daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie 

pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. 

Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; 

soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders 

- ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.” 

 

Die Kneg van die Here (Jesus, God se eie en enigste Seun, is ter wille van ons sondes 

deurboor.  Hy is a.g.v. ons ongeregtighede verbrysel en soos 'n lam, sonder teëstribbeling, 

na die slagplek gelei. 
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Jes 53:8-12  

“Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote - wie het 

daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes?  Ter wille van die 

oortreding van my volk was die plaag op Hom.  En hulle het Hom sy graf by die 

goddelose gegee;  en by 'n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie 

en geen bedrog in sy mond gewees het nie.  Maar dit het die Here behaag om Hom te 

verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal Hy 'n 

nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand 

voorspoedig wees.  Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig 

word;  deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak;  en Hy sal hulle 

skuld dra. Daarom sal Ek Hom 'n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit 

verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, 

terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.” 

Jesus, die beloofde Kneg van God het baie se skuld (die oortreding van God se Gebooie) 

gedra. Hy is afgesny en begrawe (gestraf vir sonde - gedood), terwyl Hy Self géén sonde 

gedoen het nie! Sy volmaakte gehoorsaamheid aan God se Gebooie, sal aan elke sondaar 

wat Hom as Verlosser aanneem, sonder verdienste, geskenk word. 

 

Joh 1:29   

“Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê:  Dáár is die Lam van 

God wat die sonde van die wêreld wegneem!” 

Johannes die Doper het Jesus herken as die Lam van God wat die sonde van die wêreld 

wegneem.   

 

1 Kor 5:7   

“Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees - soos julle inderdaad 

ongesuurd is - want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus.” 

Paulus erken dat Jesus die ware Paaslam was wat geslag is en waarvan die Paasfees die 

simbool was.  Ons moet in Hom wedergebore mense word, skoongemaak van die sonde 

- tot God se eer. 
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Matt 20:28  

“Net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien 

en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie.” 

 

Jesus het gekom om Sy lewe te gee as 'n losprys vir sondaars.  Die prys van sonde, is die 

bloed van die oortreder (Hebr 9:22-26).  Jesus het daardie prys vir en in jou plek betaal. 

 

DIE LAM IS AANBIDDINGSWAARDIG 
 

Openb 5:8-10  

“En toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier-en-twintig ouderlinge 

voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die 

heiliges is.  Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê:  U is waardig om die boek te neem en sy 

seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam 

en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal 

as konings op die aarde heers.” 

 

Die 24 Oudelinge en die 4 Lewende Wesens aanbid die Lam voor God se troon.  Die Lam 

is waardig om die Boek te neem en sy seëls te breek want Hy het sondaars losgekoop met 

Sy eie bloed, uit elke stam, taal, volk en nasie.  Hy maak hulle konings en priesters.  Om 

dié rede is Hy aanbiddingswaardig. 

 

Hebr 2:9,10  

“Maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, 

vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade 

van God vir elkeen die dood sou smaak.  Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle 

dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die 

bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak.” 
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Deur God se genade, het Jesus die straf van die dood in die sondaar se plek ervaar.  Sy 

leiding en dood het verlossing vir sondaars bewerkstellig.  Om dié rede is Hy 

aanbiddingswaardig. 

 

Hebr 5:7,8  

“Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hóm 

geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs - Hy, al was Hy 

die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het.” 

 

Deur volmaakte gehoorsaamheid aan Gods wil, het Jesus gekwalifiseer om ons Verlosser 

te wees.  Dáárom ís Hy aanbiddingswaardig. 

 

Hebr 2:14,15,17  

“Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde 

manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor 

die dood het - dit is die duiwel - en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir 

die dood aan slawerny onderworpe was...  Daarom moes Hy in alle opsigte aan sy 

broeders gelyk word, sodat Hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die 

dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.” 

Deur 100% Mens te word, te leef (sonder sonde), te sterf en op te staan uit die dood, 

bevry Jesus ons van die mag van sonde (vrees vir die dood). Satan se aansprake op 

sondaars is verbreek.  Enige sondaar kan hom nou op die Lam van God beroep om 

genade, en dit sál hom toegestaan word.  Dáárom ís die Lam, aanbiddingswaardig. 

 

1 Pet 1:18-20  

“Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit 

julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare 

bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken 

is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle 

ontwil.” 



Die Verseëlde Boekrol en Die Lam van Openbaring  13 

Ons is nie met wêreldse ruilmiddels (goud en silwer) losgekoop van sonde nie, maar met 

die kosbare bloed van die Lam, die enigste en eie Seun van God, wat vlekkeloos en 

sonder gebrek (sonder sonde) was.  Dáárom ís Hy aanbiddingswaardig. 

 

Rom 5:6,8,9  

“Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe...  

maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog 

sondaars was.  Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom 

gered word van die toorn.” 

 

Christus het vir die goddelose gesterf - vir ú en mý, nié vir volmaakte wesens nie. Hy is 

God se Versoening met die gevalle mensdom.  Dáárom ís Hy aanbiddingswaardig. 

 

2 Kor 5:18,19  

“En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die 

bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met 

Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die 

versoening aan ons toe te vertrou.” 

 

Hierdie versoening tussen God en die mens, is God se eie inisiatief en is bewerkstellig 

deur Jesus se kruisdood.  Deur Jesus, het God Homself met alle sondaars versoen.  Ons 

hoef nie meer vir God weg te hardloop nie, maar Hy wil hê dat ons met Hom sal vrede 

sluit.  Die Lam het dit vir jóú gedoen.  Dáárom ís Hy aanbiddingswaardig. 

 

Openb 5:11-14  

“Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende 

wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tienduisende van tienduisende en duisende 

van duisende; en met 'n groot stem het hulle gesê:  Die Lam wat geslag is, is waardig om 

te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En elke 

skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles 
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wat in hulle is, het ek hoor sê:  Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam kom toe die 

lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! En die vier lewende 

wesens het gesê:  Amen!  En die vier-en-twintig ouderlinge het neergeval en Hom aanbid 

wat lewe tot in alle ewigheid.” 

 

Almal in die heelal erken dat Hy waardig is om lof, eer, heerlikheid en krag te ontvang, 

omdat Hy in die plek van sondaars gesterf het. God en die Lam word saam aanbid en 

geloof vir sondaars se verlossing. 

 

DIE BOEK VAN DIE LAM 
 

Openb 5:5  

“Toe sê een van die ouderlinge vir my:  Moenie ween nie;  kyk, die Leeu wat uit die stam 

van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls 

te breek.” 

 

Die Verseëlde Boek word nie 'n naam gegee nie.  Die Lam het egter die reg om die 

Verseëlde Boek in besit te neem en dit oop te maak, want Hy het Satan en die sonde 

oorwin.   

 

Openb 5:9  

“Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê:  U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te 

maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en 

volk en nasie.” 

 

Die Boek behoort aan die Lam, want Hy het daarvoor betaal met Sy eie lewe.  Die Boek 

blyk die wetlike dokument te wees van almal wat losgekoop is van die straf van die 

sonde, nl. die ewige dood.  
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Lukas 10:20  

“Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar 

wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.” 

Ons name word in hierdie uiters belangrike Boek opgeteken wanneer ons Jesus as ons 

Verlosser, volgens God se wil aanneem. 

 

Openb 3:5  

“Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek 

van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.” 

 

Elkeen kan die sonde oorwin deur geloof in Jesus, waarna hy met Sy  geregtigheid beklee 

sal word.  Die Boek van die Lam vorm deel van die Oordeel.  Dit bepaal wie gered en wie 

verlore is.  Dit is dus baie belangrik dat ons name in die Boek van die Lam verskyn, sodat 

Jesus  ons in God se Groot Oordeel kan verteenwoordig (Ex. 32:32,33; Hand 17:30,31; 

Openb 14:6,7; 20:12,15; 22:27; Hand 17:30,31). 

 

Openb 21:27  

“En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie;  maar 

net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.” 

 

Dit is lewensnoodaaklik dat ons naam verskyn in die Boek van die Lewe van die Lam, 

anders kan ek die Heilige stad nie binnegaan nie. 

 

Openb 20:15  

“En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die 

poel van vuur gewerp.” 

 

Ons name word nie per ongeluk uit die Boek van die Lewe uitgewis nie.  Indien ons weier 

om van sonde te skei, óf Jesus se plan om hom te red, verwerp, sal so’n persoon uiteraard 

die merkteken van die Dier ontvang en die toorn van God beleef (Sien Openb 14:6-12). 
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MY VERHOUDING TOT DIE LAM 
 

2 Kor 5:21  

“Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan 

word geregtigheid van God in Hom.” 

 

Christus is soos 'n sondaar behandel.  Die straf wat die sondaar toekom, is op Hom 

geplaas.  So word ons in staat gestel om Christus se sondelose lewe te kan verkry.  Sy 

sondelose lewe word ons s’n sodra ons Jesus deur die geloof as ons Verlosser aan te 

neem.  Ons hoef nie te wag tot ons goed genoeg is, voor ons Hom aanneem nie. 

 

Hand 10:43  

“Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes 

deur sy Naam ontvang.” 

 

Al die profete getuig van vergifnis van sonde deur te glo in Hom wat sou sterf.  Selfs die 

Ou Testament erken net hierdie een verlossingsmetode - geloof in die komende 

Verlosser. 

 

1 Joh 3:2,3  

“Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie;  

maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien 

soos Hy is.  En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.” 

 

Elkeen wat glo in Jesus wat weer sal kom, word alreeds beskou as ‘n kind van God. Die 

kennis van kindskap deur die reiniging van Jesus se bloed, bring ‘n verandering van 

karakter mee (heiligmaking).   
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Openb 19:7,8  

“Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van 

die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.  En aan haar is gegee om bekleed 

te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die 

heiliges.” 

 

Die Bruid (kerk - die wat glo in Jesus) maak haar gereed vir Jesus se wederkoms. Haar 

Bruidsrok (geregtigheid van Jesus) word toegeskryf aan die heiliges wat Jesus deur geloof 

aangeneem het.  Om hierdie rede word die Nakomelinge van die vrou van Openb 12, 

gekenmerk deur die onderhouding van God se gebooie en die geloof in Jesus Christus.  

(Openb 12:17; 14:12; 22:14) 

 

Openb 12:11  

“En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle 

getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” 

Die oorwinning oor die draak (duiwel en die sonde waarvoor hy staan) is slegs moontlik 

deur die bloed van die Lam.  Ons moet egter ‘n getuienis gee, van ons geloof in die Lam 

as ons Verlosser.  Christus is ons alles, selfs ons lewe. 

 

GOD SE UITNODIGING 
 

Openb 22:17  

“En die Gees en die bruid sê:  Kom!  En laat hom wat hoor, sê:  Kom!  En laat hom wat 

dors het, kom;  en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.” 

 

Die Heilige Gees en Bruid (Kerk van Jesus) nooi ons om die water van die lewe verniet te 

neem.  Die Lam sal daardie behoefte in u vervul, aanvaar slegs die uitnodiging! 

 

Aanvaar jy dat die Lam, Jesus Christus vir jou persoonlik gesterf het, en wil jy jou naam in 

die Boek van die Lewe geskryf hê? _______ 
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NOTA 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


