
Openbaring 5:1-11
Votum:

Seëngroet

Loflied

Wet

Lied

Geloofsbelydenis

Epiklese

Skriflesing:  Openb 5:1-11

Prediking:  Dit is ontstellend is ‘n 
mens  kyk  hoe  dikwels  die  kerk 
met geweld gekoppel word.  Daar 
is hoevele liedjies wat handel oor 
“geweld wat in die naam van God 
gepleeg  is  en  word”.   Die  man 
wat  die  32  studente  in  Virginia 
geskiet  het,  het  ook  nou  weer 

gesê  dat  hy  Christus  is  wat 
mense wou verlos.  Baie oorloë is 
al  in  die  naam  van  Christus 
gevoer.

Selfs  in  die  film  “The  Da  Vinci 
Code” word geweld aan die kerk 
gekoppel.   Ek  het  dit  nie  self 
gesien  nie  en  ook  nie  die  boek 
gelees nie, maar dit was so baie 
in  die  media  dat  ek  ook  weet 
waaroor  dit  gaan.   Dit  begin  by 
Keiser  Konstatyn  wat  die  ware 
verhaal  van  Jesus  kamtig  laat 
oorskrywe, om hom beter te pas. 
Dan moet ‘n klompie mense wat 
die geheim ken, dit ten alle koste 
bewaar.

Die  “ten  alle  koste”  behels  dan 
dat moord gepleeg word om die 
sg “waarheid” weg te steek.

Brown, wat die boek geskryf het, 

het  natuurlik  baie,  baie  geld 
gemaak  uit  sy  storie.   ‘n  Storie 
wat  gebaseer  is  op  die  verband 
tussen die kerk en geweld.

In  hierdie  gedeelte,  een  van  my 
gunsteling  hoofstukke  in  die 
Bybel, ontmoet ons Jesus telkens 
as die Lam, die Lam wat geslag 
is.

Die “slag” van die Lam vertel vir 
ons van Jesus se kruisiging.  Dit 
was  gewelddadig.   Baie 
gewelddadig, so gewelddadig en 
wreed  dat  Mel  Gibson  sy  film 
daaroor baie bloederig kon maak. 
Gewelddadig met dorings, bloed, 
stokke,  gespoeg,  gevloek, 
geskop, slanery – regte boewery 
en geweld.  Maar nie van die Lam 
se kant nie.  ‘n Lam kan nie terug 
baklei nie.
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Die  Lam  wat  ons  hier  kry  in 
Openbaring sou terug kon baklei 
as hy sou wou, as hy so sou kies.

Want Hy is nie maar net ‘n Lam 
nie.  Hy is ook die Leeu van Juda, 
soos  ons  weer  pragtig  in  The 
Chronicles of  Narnia  gesien het. 
Hy is  die  kragtige,  magtige  Een 
wat alles en almal aan Hom kon 
onderwerp indien Hy wou.

Maar die Leeu van Juda kies teen 
geweld,  kies  vir  die  vrede  van 
God om na die mens toe te kom. 
Die  Leeu  word  ‘n  Lam  wat  nie 
terugbaklei  nie,  maar  geslag 
word, sodat daar VREDE met God 
kan wees, en vrede tussen mens 
en mens.

Geseënd is die wat sagmoedig is.  
Geseënd  is  die  wat  arm  is.  
Geseënd is die wat vrede maak.  

Geseënd  is  die  wat  huil.  
Geseënd is die wat honger is.

Jesus se eie woorde in Lukas 6. 
Geseënd is die wat soos die Lam 
is.

Ons  word  gedurig  in  hierdie 
wêreld  aangemoedig  om  bo 
ander  te  kom.   Ons  word 
aangemoedig  om  meer  geld  te 
maak,  harder  te  werk,  meer  tyd 
weg van God en ons gesinne te 
spandeer.  Wat het van die bevel 
geword:   Op  die  sewende  dag 
moet  jy  rus  (dit  is  genoeg  tyd 
saam  met  God  en  jou  familie 
spandeer)?

Ons  word  aangemoedig  om  ‘n 
beroep te kies waar jy baie geld 
kan maak.  Ter wille van geld sal 
mense  soveel  keuses  maak, 
beroepe,  stede,  selfs  in  watter 

land  hulle  gaan  woon.   En  ter 
wille  van  daardie  geld  word 
mense hard, ongenaakbaar, soms 
ongeskik  en  selfs  gewelddadig. 
Want  lelike houdings en woorde 
is niks anders as geweld nie.

Al het Jesus wat gesê, sien ons 
steeds neer op die swakkes, die 
armes, die “armes van gees”.  Die 
op wie getrap word, word verder 
plat gegooi.

Dit bly my altyd by dat Ted Turner 
gesê  het  hy  sien  neer  op 
Christene, omdat hulle swak is in 
sy oë.   Nie ongenaakbaar genoeg 
vir die besigheidswêreld nie.

Christene  is  nie  pap  nie.   Hulle 
doen nie “niks” nie.  Hulle weier 
net  om sekere goed te doen,  of 
om dinge op ‘n sekere manier te 
doen.
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Kyk na die  skrywer hier.   Hy sit 
nie maar net en kyk na die visioen 
en  laat  dit  maar  net  gebeur  nie. 
Hy  neem  deel.   Hy  het  bitterlik 
gehuil.   Iemand  skryf  dat  dit  ‘n 
“radikale  kritiek”  is  teen  dinge 
wat  hy  sien  en  beleef.   Deur  te 
huil  daag  hy  eintlik  die  huidige 
stand  van  sake  uit  en  spreek 
homself daarteen uit.

Ghandi  het  mos  gepraat  van 
geweldlose verset.  Dit is dalk ‘n 
goeie  beskrywing  van  hoe  ons 
behoort  te  lewe.   Dieselfde 
Ghandi  het  gesê  dat  hy so baie 
respek gehad het vir Jesus, maar 
dat  Jesus  se  volgelinge  hom 
afgesit  het  van  die  Christelike 
geloof.

Op  die  sportveld,  in  ons  werke, 
selfs  in  die  skool  wat  akademie 

betref,  of  enige  aktiwiteit  waar 
daar  mededinging  is,  daar  moet 
ons  oppas  dat  ons  op  ‘n 
gewelddadige  manier  bo  wil 
uitkom.  Of dat  ons neersien op 
die  wat  nie  goed  is  in  sport, 
akademie of wat ookal nie.  Waar 
ons  as  kerk  van  Christus  die 
vergewendste  groep  moet  wees 
wat  mense  insluit,  uitnooi, 
aanvaar,  word  ons  dikwels  ‘n 
uitsluitende,  kritiese  groep  wat 
neersien op ander.

Jesus  het  die  Lam  geword,  die 
Lam  wat  geslag  is,  sodat  daar 
vrede tussen ons en God en ons 
en  ander  mense  kan  wees.   As 
daar afstand kom tussen ons en 
ander  mense  is  dit  agv  van 
sonde,  omdat  ons  neersien  op 
ander  en  ons  self  om  een  of 
ander  rede  wil  verhef  bo 
hom/haar.   Omdat  ons  nie  die 

minste wil wees en wil dien nie.

Daarmee trek ons eintlik ‘n streep 
deur  Jesus  se  offer,  ‘n  streep 
deur  die  vrede  tussen  mens  en 
God en ons en ander mense.

Uiteindelik is dit nie die Leeu nie, 
maar die Lam wat die boekrol kan 
oopmaak.  Die Lam is die Een wat 
die  oorwinning  behaal.   “the 
meek will inherit the earth”.

Die  een  lofprysing na  die  ander 
volg  in  hierdie  Skrifgedeelte. 
Alles in die hemel en op die aarde 
loof die Here.  Dit bou op.  Eers 
die  lewende  wesens,  die  kerk 
(oudle),  die  engele,  alles  loof 
uiteindelik die Lam:

13  Die  hele  skepping,  alles  in 
die  hemel  en  op  die  aarde  en 
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onder die aarde en op die see, ja, 
alles wat daar is, het ek hoor sê:
“Aan Hom wat op die troon sit, 
en aan die Lam,
behoort  die  lof  en  die  eer,  die 
heerlikheid en die krag,
tot in alle ewigheid.”

Die geweld teen die Lam beëindig 
die  krag  van  die  toppunt  van 
geweld,  die  mag  van  die  dood. 
Die  geweld  van  die  duiwel  teen 
ons se krag is tot niet gemaak.
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