
zondag 4 november 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Job 19, 23-27 

  
 
lied Liedboek 116, 1.2.5.8.   God heb ik lief... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Openbaring 4 

 
 
lied  Liedboek 754   Liefde Gods die elk beminnen... 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Openbaring--- 

 

De hemelse troonzaal.  

 

Er zullen, vermoed ik, hier weinigen zijn,  

die bij deze beelden van verlangen vervuld worden.  

Of erdoor gerustgesteld worden.  

 

De afgelopen zondagen hebben we het vaker  

over de leerlingen van Jezus gehad  

die verlangden naar ereplaatsen in de hemel,  

naast Jezus.  

Zouden zij daarbij zo'n voorstelling hebben gehad  

als waarover we nu lezen in Openbaring?  

 

Je mag aannemen dat in de tijd van de eerste lezers  

veel mensen dit wel  

aangename beelden hebben gevonden.  

 

Want het waren moeilijke tijden.   

Het boek Openbaring verstaan we alleen dan wat beter  

als we ons er van bewust zijn  

dat het geschreven is in een tijd  

waar christenen bedreigd werden vanwege hun geloof.  

 



En dat de beelden en getallen en associaties  

vooral tot doel hadden om  

tegen de angstige en beproefde mensen  

te zeggen:  

er is nog een andere werkelijkheid dan wat je nu meemaakt,  

die zegt niet alles.  

Er is nog een andere troon dan waarop de romeinse keizer zit.  

 

 

Daarbij is het in het voorafgaande van Openbaring  

nog over concrete dingen gegaan.  

Brieven die gestuurd werden naar concrete gemeenten in Kleinazië.  

Gemeenten die ieder zo hun eigen problemen  

of eenzijdigheden hadden.  

Gemeenten die het altijd ergens bijzonder moeilijk mee hadden.  

 

Maar nu, met hstk 4, gaat de ziener een grens over.  

Nu weg van al het moeizame,  

van al het aardse geploeter en gepieker  

en een blik in de hemel.  

 

Geen angsten en vragen meer, maar harmonie, vrede en licht.  

 

Alles staat stil.  

Het zijn allemaal elementen van serene rust.  

 

Geen rusteloosheid, angstig heen en weer,  

paniekerige besluiteloosheid,  

maar een beeld dat licht en vrede uitstraalt.  

 

Voor vermoeide mensen.  

Om even op adem te komen.  

 

 

---troonzaal--- 

 

Het visioen van Johannes lijkt in veel dingen  

op oudere visioenen,  

die van Ezechiel, Jesaja, de apocriefe Henoch.  

Mensen die dit hebben gelezen zullen  

iets van herkenning hebben gehad.  

Beelden die al eerder mensen rust in hart  

en gedachten hebben gebracht. 

 

Wij zijn er niet zo vertrouwd mee, 

maar 



soms is dat nodig,  

dat we even uitgetild worden  

boven de werkelijkheid waarin we dreigen te verzuipen.  

 

Als het niet meer uit te houden is met de dingen die je leven bepalen,  

is het belangrijk dat je aandacht  

weggetrokken wordt, en je ziet:  

er is meer, er is nog wat anders dan wat je nu meemaakt.  

 

 

Als het moeilijk is, wat kan het dan helpen  

dat er een deur open staat naar de hemel.  

 

Dat je ahw een kijkje kan nemen  

daar, waar rust en vrede en recht thuis zijn.  

 

Dat je kunt zeggen:  

er is gelukkig nog meer dan wat ik elke dag meemaak. 

 

 

Een visioen. Een voorstelling, een droom.  

 

Het verandert de dagelijkse werkelijkheid niet,  

maar haalt wel onze aardse realiteit  

uit het centrum van ons beleven vandaan. 

 

Even uitgetild worden boven de eigen levenssituatie die we als absoluut 

ervaren.  

Een soort decentralisatie  

van je eigen lotgevallen.  

 

Met wat er op je eigen levenstoneel gebeurt staat en valt niet alles.  

 

 

Denk aan Jezus voor wie de hemel openging  

bij zijn doop.  

Een deurtje naar de hemel.  

 

Denk aan Job over wie we net hebben gelezen.  

Zijn vrienden gebruiken woorden die naar God verwijzen,  

ze lijken te spreken met God aan hun zijde.  

Zij kwellen hem met God ipv hem te troosten. 

 

"Maar ik weet...." zegt hij "dat mijn verlosser leeft"  

"en ik zal God zien met eigen ogen." 

 



Er is meer dan dat wat hij van zijn vrienden hoort.  

Dat zijn eigenlijk geen vrienden maar betweters.  

Een kijkje in de hemel.  

Om de stemmen van zijn vrienden te kunnen relativeren.  

 

 

Als het goed is, denk ik,  

heeft een kerkdienst zoals nu  

ook een beetje die functie.  

 

Ik weet niet of dat voor u elke keer zo is.  

Maar ik hoop het wel elke keer weer.  

Dat elke kerkdienst een klein beetje voor u  

een venster op de hemel opent.  

 

Net genoeg zodat u de zorgen van elke dag  

kunt relativeren.  

Of weer aan kunt dankzij een kleine blik in de hemel.  

 

 

En wij hebben geen tronen en dieren en edelstenen en fakkels,  

maar wat zou het mooi zijn wanneer  

kaarsen, doopvont, bijbel,  

schaal met brood en beker met wijn  

- helpen om een blik in de hemel te hebben!  

 

Wat Johannes ziet in zijn visioen van de hemel  

heeft elementen van een viering.  

 

Een plechtige cadans,  

een terugkerende drieslag:  

heilig, heilig, heilig -  

was en is en komt -  

heerlijkheid en eer en dank -  

eer en heerlijkheid en macht  

- het heilige raakt het profane.  

 

In een kerkdienst kun je iets van dat heilige ontwaren. 

In een kerkdienst wordt  

ons alledaags realisme ondermijnd.  

 

Er is meer dan wat je meemaakt.  

 

 

---dieren--- 

 



De vier figuren mens, stier, leeuw, adelaar -  

kennen we in veel kunstwerken  

als de beelden van de vier evangelisten,  

het gaat terug op Ireneus van Lyon,  

die het hiervandaan heeft.  

 

Er zijn mensen die de astrologie er bij betrekken:  

als je een kruis legt over de tekens van de dierenriem  

en de adelaar de schorpioen laat zijn  

(wat in astrologische kringen niet gek schijnt te zijn)  

dan staan deze vier dieren op de uiterste hoeken.  

 

De hele geschapen kosmos dus,  

het levende geheel.  

 

Er is nog een ander die regeert. 

 

---gezetene--- 

 

Johannes spreekt niet over "god".  

 

Hij heeft het alleen over de "gezetene op de troon".  

 

Hij heeft het wel over God in de lofprijzing verderop  

"U komt de lof toe, Heer onze God",  

maar niet in de beschrijving van wat hij ziet.  

 

Ja, in de beschrijving van de dingen  

is het hachelijk om God te benoemen,  

maar je kunt hem wel aanspreken.  

 

Hij is pas dan God voor je als je je tot hem richt.  

Als je je gebed, je lied, tot hem richt.  

 

Zijn plek in de gebeurtenissen aanwijzen,  

dat is veel moeilijker.  

 

De gezetene op de troon, verder  

geen aanduiding van gestalte.  

Geen oude man met witte baard,  

maar dingen die onzegbaar zijn;  

de troon, de donder, de bliksem, de regenboog,  

het teken van Gods geduld en  

vasthoudende zorg voor zijn mensen.  

 

En de edelstenen: het mooiste wat er is  

weerkaatst het goddelijk licht.  



 

 

---lam--- 

 

Straks, in hst 5, wordt het anders.  

Dan is het trefwoord het Lam.  

Het lam maar dan geslacht - de anticlimax tov  

de hemelse troonzaal in zijn glans.  

 

Al die volheden, volmaaktheden, tronen, kronen,  

vleugels, ogen schieten tekort voor wat nu komen gaat... 

 

Er komt een heel andere grondtoon. 

 Ieder houdt de adem in...  

 

De tronen, de stenen, al dat moois - verandert niets  

aan wat gezegd moet worden:  

Uiteindelijk regeert 

niet de kampioen, maar het slachtoffer!  

 

Daar gaat het verhaal verder mee.  

Dat is de "openbaring" eigenlijk  

die dit boek de naam geeft.  

 

 

---troost--- 

 

Het boek Openbaring is een subversief geschrift.  

verzetsliteratuur. 

 

Moed was nodig om het te lezen en voor te lezen.  

Daarom staat het ook vol met beelden en toespelingen.  

Te concreet kon je niet zijn. 

 

En zoveel beelden die lijken te suggereren  

dat er nog een ander soort troon is,  

een ander soort regering,  

dan die van de romeinse keizers.  

 

Christenen noemden Jezus de Heer, de kyrios.  

Dat maakte hen verdacht in een wereld 

waar iedereen de ceasar hoorde te vereren. 

 

 

Soms blijkt - ook vandaag - bij de christenen,  

dat er nog een ander loyaliteit verdient,  

niet alleen de overheid.  



Zoals in Den Haag, waar kerkasiel verleend wordt  

aan een met uitzetting bedreigd Armeens gezin.  

 

“We snappen wel dat migratie niet een probleem is  

dat je makkelijk oplost”, zei René de Reuver,  

"maar wij zijn kerk".  

En dan moet je soms dingen doen  

die een overheid je niet in dank afneemt.  

 

 

Troost in moeilijke tijden, dat wil het boek Openbaring zijn.  

Een hart onder de riem voor bedreigde christenen.  

Het wil voor hen de blik in de hemel openzetten.  

 

Als de gang van zaken in de wereld  

of de problemen in je eigen leven 

je geen reden tot zingen geeft,  

dan is het goed je oor te luister te leggen  

bij die open deur in de hemel.  

Horen, of je de muziek kunt horen. 

Van het lied dat onverstoorbaar doorgaat. 

 

Gerrit Achterberg: "Herschepping": 

En de vogelen vervolgden 

het lied dat lang geleden was gestaakt 

zó ongemerkt dat wij vergaten 

hoe het tot zwijgen was geraakt. 

 

Je oor te luister leggen bij de open deur in de hemel.  

Dat kan je hoop en moed geven  

en de moeiten in je leven en de wereld relativeren.  

 

En zelf zingen als het kan.  

Want dat er iets van de Eeuwige blijkt  

in de wereld dat gaat niet beginnen  

met afwachten tot je iets voelt of ziet,  

maar met je gewonnen geven  

aan wat je horen kunt, alles wat vanuit de hemel  

 om je aandacht vraagt. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 657   Zolang wij ademhalen... 



 


