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Hallo kinderen,  

fijn dat jullie weer in de kerk zijn!! 
 
Weet jij hoe het er in de hemel uitziet?...... 
 

 
Johannes mocht van God in de hemel kijken. Hij schreef op wat hij zag: 
 
Hij ziet God op de troon zitten.  
Om Gods troon zijn 24 tronen. En er is bliksem en donder. Hij ziet 7 fakkels en 4 
wezens. 

Dat betekent: heel de kerk en heel de aarde brengen God  
zonder te stoppen de eer. 

 

 
 
God houdt een boekrol met 7 zegels vast. De boekrol kan 
door die zegels niet open.  
 
Maar hij móét wél open, want anders komt het niet 
goed met de wereld. En niemand  kan hem 
openen……..   
 



  Openbaring 5: 5-10 

O, gelukkig, Johannes hoort dat er tòch iemand is die de boekrol 

open kan maken: ‘de leeuw uit de stam Juda, de telg van 

David’. Híj kan hem openen omdat Hij de 
overwinning op de satan heeft behaald. 
 
Johannes kijkt rond in de hemel… maar…: 
hij ziet helemaal geen leeuw!... Wel een 

lam dat geslacht is. En kijk eens wat er 

gebeurt: dat lam pakt de boekrol aan. 
 

 
Een andere Johannes uit de bijbel, Johannes de Doper, 
noemde de Here Jezus zo: ‘het Lam van God, dat de zonden van de wereld 
wegneemt’. (1 Joh.1:29) 
 

 

Die leeuw én dat lam is de Here Jezus!!  
Dat snap je vast wel:  

de Here Jezus is aan het kruis GESTORVEN, geslacht als een 
LAM,  

en daardoor OVERWINNAAR, sterk als een LEEUW. 
 

Hij heeft de zonden van de wereld weggenomen  
en nu komt het weer goed met iedereen die in Hem gelooft!! 

 
Wat gebeurt er nog meer in de hemel?: Iedereen aanbidt het Lam, en ze zingen 
een nieuw lied voor het Lam.  

 
Wij moeten ook maar veel bidden en zingen voor de Here Jezus! 
Want het is supermooi en superbijzonder wat Hij voor de wereld en 
voor jou en mij heeft gedaan!  
 

Vragen: 
1. Wat zag Johannes in de hemel? ____________________________ 
____________________________________________________________ 
2. Wat betekent het als er zegels op de boekrol zitten?_____________ 
____________________________________________________________ 
3. Wie kan de boekrol openen? _______________________________ 
____________________________________________________________ 
4. Waarom wordt Hij ‘Leeuw’ genoemd? ________________________ 
____________________________________________________________ 
5. En waarom wordt Hij ‘Lam’ genoemd? ________________________ 
____________________________________________________________ 

Fijne zondag vandaag, 

en tot vanmiddag in de 

kerk! 


