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Uitleg en overweging 

 

 
Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Opb--- 

 

Als wij - zoals dat in elke kerkdienst gebeurt,  

samen het Onze Vader bidden,  

dan bidden wij altijd: 

 "uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel". 

 

Waarschijnlijk zijn er niet veel mensen  

die zich daarbij iets concreets voorstellen 

of er bepaalde gevoelens bij hebben.  

 

Als de christenen die het boek Openbaring  

als eersten hebben gelezen  

dat gebed hebben gebeden, dan,  

zo stel ik het me voor,  

hebben zij daar een heel levend beeld bij gehad. 

 

 

Want op aarde heerste keizer Domitianus,  

en die moest niets van christenen hebben.  



 

Christenen weigerden de romeinse keizer God te noemen.  

En daardoor waren zij verdacht,  

en leidden zij een bedreigd bestaan.  

 

Ze werden gemarteld, ze waren van hun leven niet zeker,  

en af en toe werd er één van hen  

in Rome voor de leeuwen gegooid.  

 

Op aarde regeerde Domitanus,  

maar in de hemel regeerde God.  

Daar zou het anders zijn.  

Daar zou gerechtigheid heersen.  

Daar zouden liefde, respect en erkenning  

het voor het zeggen hebben.  

 

En niet de haat, de afgunst, de dreiging en marteling.  

 

En ongetwijfeld waren er die vurig hoopten  

dat de dingen rechtgezet zouden worden  

en het onrecht gestraft zou worden. 

 

Zij troostten zich met de hemel.  

 

Niet alleen in die zin dat "later alles goed zou komen"  

maar ook om vanuit dat hemelse bestaan  

de kracht te halen om  

het aardse te kunnen volhouden.  

Om de levensmoed niet te verliezen.  

Om te weten dat er ook nog  

een ander soort regering is  

dan die van keizer Domitianus.  

 

En ze geloofden dat die hemelse regering  

uiteindelijk aan het langste eind zou trekken.  

Dat hield het overeind. 

 

 

---beelden--- 

 

Dat is wat de beelden uit Openbaring doen:  

ze bieden troost voor angstige en bedreigde zielen.  

 

"God zal zijn tent opslaan over hen...  

geen honger en geen dorst meer...  

de waterbronnen van het leven ...  

en alle tranen afgewist". 



 

Beelden van verlangen, van vertrouwen ook, 

 en van hoop op een andere toekomst.  

 

Midden in de angstwekkende, bittere gebeurtenissen van zijn tijd  

heeft Johannes dit beeld,  

midden in de donkere tijden  

dit visioen van goddelijk licht.  

 

Als beelden van verlangen en hoop snappen we deze beelden.  

Als beschrijving van de werkelijkheid staan ze ver van ons af.  

 

De bedreigde christenen van toen  

haalden hun inspiratie uit de voorstelling  

van een betere toekomst.  

 

Wij hebben over het algemeen een betere toegang  

naar ons verleden.  

 

En daar leren we ook meer over onszelf  

dan door te kijken naar de toekomst.  

 

Herinneringen uit de kindertijd, mooie momenten,  

daar kunnen we bijkomen.  

 

We weten nog op te roepen wat we  

dachten, voelden, wilden.  

Wanneer we gelukkig waren.  

Wat een bepaalde kleur van speelgoed met ons deed.  

Soms kunnen we geuren nog weer waarnemen  

of oproepen.  

We hebben een betere toegang tot het verleden, over het algemeen.  

 

Maar de troost voor wat ons overkomt  

moet uit de toekomst komen,  

niet uit het verleden.  

Lijkt Johannes te zeggen.  

 

Of je wanhopig wordt door de dingen die je overkomen,  

of opgewekt kunt blijven  

en vertrouwensvol in al die nare dingen,  

dat heeft niet zo zeer met je beeld van het verleden te maken,  

maar met je beelden van toekomst.  

Van wat je verwacht.  

 

 



De wil van God  

op de aarde en de wil van God in de hemel.  

 

Het beklemmende en het vertrouwenwekkende -  

dat zijn de twee grondemoties  

die we in de teksten in Openbaring  

steeds weer tegenkomen.  

 

Ook als je aan de getallensymboliek en de beelden  

niet zo veel hebt,  

de emoties die er onder liggen 

die kun je proeven. 

 

Visioenen van Johannes.  

Beelden, associaties.  

Geen begrippen, geen verhaal.  

 

Een boek met zeven zegels,  

en na het verbreken van ieder zegel  

komen er dreigende gebeurtenissen op gang  

met een onheilspellende vaart.  

Nu zou het zevende zegel aan de beurt zijn.  

Maar: even wachten!  

Eerst nog iets anders.  

De ontlading van het kwaad moet nog even gestopt worden.  

 

Alleen dat al is een opluchting:  

er zijn machten die het kwaad  

even in de standby kunnen zetten.   

 

 

---zien--- 

 

De blik in de hemel moet de mensen geholpen hebben  

om te kunnen zien  

wat op aarde niet deugt  

en moet hen geholpen hebben om vast te blijven houden  

aan wat eigenlijk de bedoeling is.  

 

Niet te vergeten, ondanks al die moeilijkheden en narigheden,  

hoe mensen door God bedoeld zijn.  

 

Ik zag en zie, schrijft Johannes, en de lezers  

kunnen iets waarnemen van de diepere doorkijk  

door de verwarrende tijden  

en het eigen leven.  

 



Ze kunnen weer bij hun eigen bronnen,  

misschien ook gelatenheid en geduld  

in zich ontdekken.  

 

De blik in de hemel, en zo kan ik iets zien  

van hoe ik bedoeld ben, hoe ik zou zijn,  

hoe ik zou kunnen zijn,  

hoe ik geworden ben.  

 

Een voorstelling, een beeld, kan je soms helpen, 

ook als het geen tegenhanger in de realiteit heeft 

 

De hemel open kunnen zien,  

de liefde van God kunnen zien,  

als een straal van licht in het donkere bestaan.  

 

Beelden van hoe het is als God het voor het zeggen heeft,  

en niet de keizer:  

De zon niet meer nodig,  

het licht vd maan ook niet.  

 

Wie zijn al die mensen? vraagt iemand.  

Ja - wie denkt dan niet aan Mt 5,  

de messiaanse mensen?  

 

De mensen die Jezus gelukkig prijst,  

de mensen die zich verzet hebben,  

mensen die geleden hebben  

onder wat er gebeurd is,  

maar wel de hoop hebben bewaard.  

 

Steeds zijn er beelden die de spanning uitdrukken  

tussen de oude en de nieuwe wereld.  

Het heen en weer tussen de aarde en de hemel. 

 

Alsof je even aan de achterkant van de werkelijkheid kan kijken.  

Het lijden van mensen is iets droevigs,  

maar nu licht het op.  

 

Lotgevallen van mensen in hemels licht gezet. 

 

 

 

---hemel--- 

 

De situatie van de eerste lezers van Openbaring  

is niet onze situatie.  



 

Christenen worden misschien een keer meewarig aangekeken,  

voor gek versleten of genegeerd,  

maar het gaat ons hier de kop niet kosten.  

 

Maar wij verliezen ook mensen  

die ons lief zijn aan de dood.  

 

Openbaring is een boek voor mensen  

die de wind van voren krijgen.  

Tegenslag, teleurstelling, verdriet.  

 

Met vragen en twijfels en toch verlangend  

naar rust en houvast en adempauze,  

naar vrede van binnen. 

 

De beelden zeiden tegen de mensen:  

wat je ziet is niet alles. 

 Troost vanuit de toekomst, hemels licht.  

 

Eigenlijk zeggen wij dat ook een beetje:  

wat je ziet is niet alles.  

 

Er is een toekomst bij God, vol van licht en liefde.  

Tastend, vertrouwend, hopend  

zeggen we dat. Meer kan niet.  

 

Die op de troon zal over hen wonen.  

 

Er staat eigenlijk: hij zal zijn tent over hen spreiden.  

 

Op een manier die wij niet kunnen kennen  

zal menselijk leven bij God geborgen zijn.  

 

Hoe, dat kunnen we ons afvragen,  

maar eigenlijk zeggen we  

net als de oudste in de tekst:  

Heer, u weet het.  

 

Witte kleren kregen de leden van de jonge  

christelijke gemeenten aan  

als ze gedoopt werden,  

onze doopjurken zijn er nog een afspiegeling van,  

en ze hielden die kleren een hele week aan.  

 



Witte kleren zijn dus een symbool  

voor het nieuwe leven dat was  

begonnen met de doop.  

 

Ook wij gaan straks van de overledenen  

de namen noemen waarmee ze gedoopt zijn 

en wij denken ook aan nieuw leven, 

niet alleen aan de afbraak van leven.  

 

Witte kleren die vertellen dat het ons niet lukt  

om ons bij de gang van zaken op aarde  

neer te leggen.  

 

Het lukt ons niet om het sterven van mensen  

gewoon maar als een soort  

van verdwijnen te zien.   

 

En als de dood in je leven komt,  

zeker wanneer dat onverwacht is,  

dan ben je niet meer de mens  

die kiezend en bepalend door het leven gaat.  

 

Dan voel je je vaak meer een speelbal  

van de gebeurtenissen.  

Net als de mensen toen.  

 

Misschien kan het zo zijn  

dat voor ons niet alleen  

beelden uit de hemel troostend en helpend zijn,  

 

maar ook de herinneringen aan de mensen  

die we los hebben moeten laten,  

en die ons "voor zijn gegaan".  

 

Misschien kunnen wij aan hen denken en iets proeven  

van de goedheid van God,  

die zij hebben uitgestraald.  

 

Iets vanuit de hemel dat ons helpt om onze weg te gaan in dit leven.  

 

En misschien kunnen we het ons voorstellen,  

na die beelden,  

dat er vanuit de hemel een straal van licht  

op onze weg valt.  

 



Hemels licht voor onze weg op aarde.  

Mensen bij God thuis.  

Op aarde zoals in de hemel.  

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 

Stilte 
 

 
Koor 
 You raise me up 

 
When I am down and oh, my soul’s so weary 
When troubles come and my heart burdened be 
Then I am still and wait here in the silence 
Until You come and sit awhile with me. 
 
Refrein: 
You raise me up, so I can stand on mountains, 
You raise me up to walk on stormy seas 
I am strong, when I am on Your shoulders 
You raise me up to more than I can be. 
 
There is no life, no life without its hunger, 
Each restless heart beats so imperfectly. 
But when You come and I am filled with wonder, 
Sometimes I think, I glimpse eternity 
 
Refrein (3x) 

 
 


