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Hoe zou het in de hemel zijn? Rondom
het sterven houdt de waarom-vraag
ons vaak bezig. Laten we ook de waar-
heen-vraag stellen. In Openbaring gaat
er in de hemel een deur open zodat
we binnen kunnen kijken. We mogen
ons een beeld 
vormen van hoe het in de hemel is.

Heilig, heilig, heilig!
Als er iets opvalt in de hemel is het de
uitbundigheid van de aanbidding! De
hemel is vol van Gods heilige heerlijk-
heid en heerlijke heiligheid. Daarom
moet er geprezen worden en geloofd
en verheerlijkt. Maar temidden van
die verheerlijking zien we Johannes
huilen. Hij huilt omdat er niemand is
die de boekrol kan openen. In de 
boekrol staat beschreven wat God in
de toekomst gaat doen. Als God Zelf 
de boekrol zou openen, zouden we
verteerd worden door zijn heiligheid,
want we hebben zijn heerlijkheid 
vertrapt en besmeurd. Daarom huilt
Johannes.

Christus: Leeuw en Lam
Maar dan klinkt er een stem: er is
Iemand om de boekrol te openen! 
De Leeuw uit de stam van Juda die
overwonnen heeft, die tegelijk het
Lam is dat werd geslacht. Hier zien 
we iets van de heerlijkheid van 
Christus in de hemel. In Hem gaan 
op een bewonderenswaardige manier 

totaal verschillende voortreffelijkhe-
den samen, zoals we dat bij niemand
en niets anders zien. Dat is de reden 
waarom Christus door ons bewonderd
en verheerlijkt moet worden. 
Een leeuw dwingt bewondering af
door zijn woeste kracht en zijn
koninklijke verschijning. Een lam
waarderen we om zijn zachtheid en
zachtmoedigheid en lieflijkheid.
Jezus is een leeuw-die-tegelijk-een-lam-
is, een lam-dat-tegelijk-een-leeuw-is.

Christus bewonderen en verheerlijken
We bewonderen en verheerlijken Hem: 
• om zijn grootheid, maar meer nog

omdat zijn grootheid samen gaat
met zijn nederigheid

• om zijn rechtvaardigheid, maar
meer nog omdat zijn rechtvaardig-
heid samen gaat met zijn barmhar-
tigheid

• om zijn goddelijkheid, maar meer
nog omdat zijn goddelijkheid samen
gaat met zijn menselijkheid

• om zijn opstandingskracht, maar
meer nog omdat die kracht samen
gaat met de zwakheid die zichtbaar
werd in zijn kruisiging voor onze
zonden

• om zijn gelijkheid aan de Vader,
maar meer nog omdat Hij Zichzelf
ook aan de Vader onderwerpt in
gehoorzaamheid

• om zijn verhevenheid, maar meer
nog omdat zijn verhevenheid samen
gaat met zijn intieme nabijheid

Christus zien
Iemand vroeg eens: ‘Waarom hebben
mensen Christus niet meer lief?’ Het
antwoord luidde: ‘Ze hebben Hem niet
lief omdat ze Hem niet kennen.’ We
kennen Christus pas als we Hem in
zijn heerlijkheid zien zoals Hij die nu
heeft in de hemel. Wie sterft mag die
heerlijkheid met eigen ogen aanschou-
wen. Wie op aarde leeft mag die heer-
lijkheid leren zien met de ogen van
het hart. ‘Here Jezus Christus, doe ons
toch uw heerlijkheid zien!’

Leesrooster
Woorden van God in dagen van ver-
driet.

Ma. Matteüs 11:25-30 (Alleen bij Jezus
vind je rust)

Di. Romeinen 8:18 en 31-39 (Niets kan
ons scheiden van Gods liefde in 
Christus)

Wo. Johannes 14:15-20 (Jezus laat ons
nooit alleen)

Do. Jesaja 40:28-31 (Wie die Here 
verwachten, putten nieuwe
kracht)

Vr. 2 Korintiërs 5:1-10 (We hebben een
gebouw van God, in de hemelen,
een eeuwig huis)

Za. Johannes 14:1-7 (Niemand komt
tot de Vader dan door Jezus)

Wat christenen van alle
andere mensen onderscheidt, 

is dat zij de heerlijkheid en
de schoonheid van de 

dingen van God zien. 
(Jonathan Edwards)

Smaakt en ziet, dat de
HERE goed is; welzalig de
man die bij Hem schuilt.’ 

(Psalm 34 vers 9)
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