
zondag 18 november 2018 in het Kruispunt 
 

 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Exodus 30, 11-16 
11  De HEER zei tegen Mozes: 
12  ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER 

losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. 
13  Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het 

heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan. 
14  Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de HEER 

betalen. 
15  Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. 
16  Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in 

de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal 
ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’ 

 
lied Liedboek 912, 1.2.3.4.   Neem mijn leven... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Openbaring 6 
1  Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens 

roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 
2  Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als 

een overwinnaar, de overwinning tegemoet. 
3  Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ 
4  Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te 

verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. 
5  Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een 

zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. 
6  Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie 

tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ 
7  Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ 
8  Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen 

verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het 
zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren. 

9  Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen 
die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. 

10  Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven 
eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ 

11  Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, 
totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, 
zich bij hen gevoegd zouden hebben. 

12  Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd 
zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. 

13  De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden 
gerukt. 

14  De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 
15  Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, 

iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. 



16  Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op 
de troon zit en voor de toorn van het lam! 

17  Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ 
 
lied  Liedboek 209   Heer Jezus, o Gij dageraad... 
 
lezing evangelie (lector) Marcus 12,38 – 13,2 
38  Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden 

rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 
39  en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 
40  ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen 

zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’ 
41  Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken 

gooiden veel geld in de kist. 
42  Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan 

een quadrans. 
43  Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer 

in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 
44  want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat 

ze had, haar hele levensonderhoud.’ 
1  Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een 

enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ 
2  Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet-wees er maar zeker van dat geen enkele 

steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 
 
lofprijzing  Liedboek 339 a 
 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---apocalyptisch--- 

 

Toen ik in het voorbereidingsgroepje vroeg  

wat deze tekst bij je oproept  

waren de geluiden iets met "einde van de wereld"  

of "ondergang".  

 

Ja, eerst nog: “Geen touw aan vast te knopen” 

 

Niet iets om nou blij van te worden of als troostend te ervaren.  

 

Het zijn beelden die je brengen bij de angsten en zorgen  

die in je leven.  

Die grondstemming van "wereldondergang" is eigen  

aan apocalyptische teksten.  

 

 

---moeite waard--- 



 

We komen in de buurt van het gedenken van de gestorvenen,  

volgende week.  

 

De eindigheid, de levensoogst - en daarmee dus ook bij de vraag  

wat ons leven op aarde eigenlijk  

de moeite waard maakt.  

 

De beelden uit Openbaring brengen je bij ervaringen  

die raken aan het uiterste wat een mens nog aankan. 

 

En helpen ons misschien ook om kritisch te kijken  

naar wat er gebeurt in je tijd. 

 

In het voorafgaande hoofdstuk is in de hemel lof gezongen,  

maar nu ontvouwt zich een soort  

kosmisch drama voor de ogen van Johannes.  

 

De apocalyptische ruiters, d 

e verschillende kleur van de vier paarden,  

zijn symbolen van dreiging, onrecht,  

dood en verderf door de tijden heen. 

 Raadselachtig en angstaanjagend.  

 

Dingen in ieder geval die Gods koninkrijk bedreigen.  

 

Het paard is in de bijbel niet een lief dier, maar oorlogstuig.  

 

De paarden staan voor de dingen die niet in toom te houden zijn.  

Alles wat met macht over je heengaat.  

 

Denk aan de spelregels van de macht,  

en aan de wetmatigheden van de economie,  

het uit elkaar drijven van arm en rijk,  

wetmatigheden die niet te beteugelen zijn.  

 

Misschien ook aan de stress van het paardenrennen  

dat onze samenleving van ons allen vraagt,  

het hijgerige tempo van het leven,  

de versnelling van alles, zonder dat iemand dat wil. 

Wat niet te stoppen is.  

 

Zodat we roepen om onthaasting, bezinning, stilte. 

 

 

---Johannes--- 

 



Zo kun je de beelden uit Openbaring  

het beste laten werken.  

Kijken wat voor associaties ze oproepen,  

waar ze zich mee verbinden in je eigen leven.  

Anders blijf je staan bij "geen touw aan vast te knopen".  

 

Ik heb het vermoeden dat de ziener Johannes dat ook zo heeft gedaan.  

Dat de visioenen die hij te zien krijgt,  

niet helemaal los staan van zijn dagelijks leven.  

 

Hij moet het een en ander meegemaakt hebben. 

 

- 60   hevige aardbeving 

- 62   grote nederlaag door een inval van de Parthen aan de oostgrens 

- 64   brand in Rome waarvan de christenen de schuld kregen 

- 68   zelfmoord van keizer Nero en de politieke chaos daarna 

- 70   verwoesting vd tempel in Jeruzalem 

- 79   uitbarsting vd Vesuvius die luxe buitenplaatsen van Rome in de as legde 

 

Allemaal gebeurtenissen binnen een tijdsbestek van 20 jaar,  

die Johannes mee moet hebben gemaakt.  

 

Die in zijn ziel opgeslagen lagen.  

Misschien wel zijn geloofsvertrouwen hebben aangetast.  

Waar blijven we,  

in al die heftige gebeurtenissen? 

 

 

---Dürer--- 

 

Ik wil u graag een houtsnede laten zien van Albrecht Dürer.  

Hij maakte veel lithografieën over bijbelse teksten.  

 

Bij Openbaring 6 heeft hij er twee gemaakt,  

een over de apocalyptische ruiters,  

en in deze vat hij de opening  

van het vijfde en zesde zegel samen.  

 

 

 



 
 

 

De wolken zijn de hemel waarin Johannes blikt  

en die de martelaren veilig stelt bovenin. 

 

Voor degenen onderaan zijn de wolken oordeelswolken,  

de sterren vallen op de hoofden van de mensen.  

 

De bovenste scene: 

Het altaar is een klerenkast geworden.  

Daar ligt een kleed met franjes op  

maar ook witte kleren die uitgereikt worden  

aan de martelaren.  

Voor het altaar liggen de gestorvenen,  

met de klok meekijkend zien we een engel  

die een dode overeindhelpt,  

de engel wijst naar het altaar.  

Rechts worden de getuigen in een wit kleed geholpen,  

en verder zitten zij geknield en kijken  

hoe de anderen hetzelfde overkomt.  

 

De onderste scene: 



Daar zie je ook hoe Dürer de dingen van zijn eigen tijd gebruikt  

om de Openbaring te verstaan.  

 

Op de uiterste rechter rand een plompe man  

die de pauselijke tiara op zijn hoofd heeft.  

Naast hem een bisschop, en wat meer links grijpt een man  

die een kardinaalshoed op zijn rug heeft,  

naar zijn hoofd.  

Links een angstige moeder die haar kind vasthoudt,  

en rechts van haar nog de ogen en de tulband  

van een turk die in de aarde verdwijnt.  

 

Koningen, machtigen, oversten, rijken -  

voor Dürer is duidelijk waar die te zoeken zijn:  

de verfoeide katholieke kerk.  

 

Dürer was een tijdgenoot van Martin Luther,  

alles stond onder de invloed van de reformatie.  

 

 

---wij vandaag--- 

 

Wij horen deze teksten vanuit onze eigen tijd. 

 

Johannes had waarschijnlijk voorstellingen uit zijn eigen tijd. 

Dürer hoorde Openbaring 6 met de oren van zijn eigen tijd. 

 

Miskotte schreef zijn lezingen over Openbaring in de oorlogsjaren.  

Veel onrecht, veel in beweging,  

veel om bang voor te zijn en je zorgen over te maken. 

 

Hoe luisteren wij naar deze teksten?  

Waar doen ze ons aan denken? 

Hebben wij ook een levensgevoel wat hierbij past?  

Woelige tijden. Ook bij ons.  

 

Hoe zal de toekomst van Europa er uit komen te zien?  

Wat gaat er aan politieke signalen uit van Amerika?  

 

Wat brengt het oprukkend populisme te weeg?  

Machtsverhoudingen gaan mondiaal schuiven.  

In Syrie maken mensen de hel mee.  

 

Het klimaat is bedreigd, het gaat niet goed.  

 

Mensen krijgen ziekten waar niets tegen is.  

 



Er zijn genoeg dingen in onze tijd om je zorgen over te maken.  

 

Je raakt er aan gewend.  

Dat dingen die niet goed zijn maar blijven bestaan.  

De mens heeft een afgrijselijk aanpassingsvermogen.  

 

Maar er is een soort stem vanuit de hemel:  

het is niet normaal!  

Het vraagt om bekering, omkeer, iets anders.  

Een andere bron.  

 

Openbaring kan je helpen om het gruwelijke  

van je eigen tijd te herkennen. 

 

De zielen onder het altaar,  

christenen die hun overtuiging met hun leven betalen.  

 

Zo benard en benauwd is het bij ons niet.  

Maar je hoeft maar te kijken naar  

delen van Indonesië,  

van Egypte,  

of nu: Pakistan.  

 

"Toch blij dat ik niet in die tijd leef" zeiden sommigen uit het groepje.  

Nee, dat is goed.  

 

Maar wellicht goed om er ook eens aan te denken.  

Er zijn altijd mensen die zich angstig afvragen:  

hoe lang moet dit nog duren?  

Mensen die uitroepen: Maranatha!  

Kom, Heer! 

 

In het evangelie wordt duidelijk waar je het in ieder geval  

niet van moet hebben:  

vroomheid die het om het effect te doen is.  

De hoop is daar waar je geloof je raakt in je bestaan.  

Zoals bij die arme weduwe.  

De inspiratie gaat uit van de machtelozen.  

 

Christenen leven met een visioen.  

Dat het anders moet dan het is.  

En ooit anders zal worden, hopelijk.  

 

Of wij ons aan die hoop kunnen toevertrouwen  

die in dit soort teksten uitgesproken is.  

 



Het eind van de tijden is niet toen, dat is altijd...!  

Altijd als er keuzes nodig zijn. 

 

Altijd als het er om gaat de hoop te ontlenen  

aan andere bronnen  

dan de gang van zaken in onze wereld. 

 

Het vertrouwen op de zachte krachten.  

De inspiratie voor het leven in moeilijke tijden  

komt niet van de koningen en de machtigen  

maar van de slachtoffers,  

de kleinen en geringen, vandaan.  

 

Het lam dat er uitzag alsof het geslacht was.  

 

Daarom vind ik het een goed idee van Dürer  

om het vijfde en zesde zegel in één beeld te vatten:  

het hoort bij elkaar.  

 

De hoop op een andere wereld waarin recht wordt gedaan  

aan degenen die het van het visioen hebben verwacht,  

 

én de kritiek op de bestaande verhoudingen  

van je eigen tijd.  

 

De hoop op beter zorgt ook  

voor een heldere kijk op vandaag en morgen. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 751   De Heer verschijnt... 
 
 


