
zondag 2 december 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Zacharia 14, 4-9 
4  Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in 

tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er 
een breed dal ontstaat van oost naar west. 

5  Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals 
jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de 
HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen. 

6  Op die dag zal er geen licht zijn; de hemellichamen verliezen hun glans. 
7  Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas 

tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren. 
8  Als die tijd aanbreekt, zal er in Jeruzalem zuiver water ontspringen: de ene helft zal in het oosten in 

zee uitmonden en de andere helft in het westen, zowel in de zomer als in de winter. 
9  En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam 
de enige naam. 

 
lied Liedboek 451   Richt op uw macht... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Openbaring 8 
1  Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een 

half uur. 
2  Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 
3  Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij 

kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, 
samen met de gebeden van alle heiligen. 

4  De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar 
God. 

5  Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de 
aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. 

6  De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. 
7  Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd 

op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de 
bomen en al het groen. 

8  De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen 
uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed, 

9  een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde deel van de schepen 
verging. 

10  De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een 
fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 

11  De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven 
door het water dat bitter geworden was. 

12  De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren 
werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de 
nacht was er dus geen licht. 



13  In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: ‘Wee! Wee! 
Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog 
niet geblazen hebben.’ 
 
lied Liedboek 758, 1.2.   Bij ’t steken der bazuinen... 
 
lezing evangelie (lector) Lucas 21, 25-31 
25  Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken 

sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 
26  de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de 

hemelse machten zullen wankelen. 
27  Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 
28  Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is 

nabij!’ 
29  Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 
30  Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 
31  Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God 

nabij is. 

 
lied  Liedboek 751   De Heer verschijnt... 
 
 
uitleg bij de bloemschikking 
 
 
uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---we zijn er bijna?--- 

 

Toen wij in Zeeland woonden  

was het altijd een hele tocht om  

de schoonouders in Keulen op te zoeken.  

Als wij dan met zijn vieren in de auto  

in Middelburg waren aangekomen  

bij de brug over het kanaal door Walcheren,  

waar je altijd moest wachten,  

kwam er steevast de roep van de achterbank:  

"Zijn we er bijna?"  

 

Maar ja, dan waren we nog maar 10 minuten onderweg  

en hadden we nog vier uur te gaan.  

 

Nee, we zijn er nog lang niet.  

Het duurt nog even. 

 

Daar moest ik aan denken bij het lezen van de tekst uit Openbaring.  

 



Want dat visioenenboek van Johannes met al zijn beelden  

speelt ook met "zijn wer er bijna?".  

 

We waren begonnen met het boek met zeven zegels,  

en we zijn nu aangekomen bij het openen  

van het zevende zegel en dan  

zouden we klaar moeten zijn  

- maar helaas: als je aangeland bent bij dat zegel,  

komen eerst nog weer zeven bazuinen  

die ook allemaal nog gehoord moeten worden.  

 

En zo gaat het straks ook weer door:  

bij de zevende bazuin denk je:  

nu is het klaar, nu zijn we er  

- maar helaas: nu komen er nog zeven offerschalen.  

 

Het patroon is steeds hetzelfde:  

de eerste vier verlopen na vast patroon,  

de vijfde en zesde wijken af,  

en het zevende wordt uitgesteld.  

 

Dat gevoel van "zijn we er bijna?"  

is wat er speelt door het boek Openbaring heen.  

 

En ja, het is ook het gevoel van advent:  

een ongeduld dat op de proef wordt gesteld,  

verlangen naar orde in een chaotische wereld.  

 

Tekenen van hoop, die we koesteren  

- en dan steeds weer het inzicht:  

nee, wij zijn er nog niet.  

Nog lang niet. We moeten geduld hebben.  

 

Veel van de beelden uit Openbaring spelen met de gedachte:  

 

God grijpt in, hij is machtig.  

 

Maar veel mensen vandaag hebben dat beeld van God  

die ingrijpt een beetje terzijde gelegd.  

We zien daar te weinig van.  

 

We zeggen liever dat God door mensen aan het werk is.  

 

Maar het hoort bij de advent dat we ons bewust maken:  

God is meer dan mensen tot stand kunnen brengen.  

 

God is niet tot menselijk handelen te reduceren.  



Mensen krijgen het niet voor elkaar,  

er moet iets van buiten naar ons toe komen... 

 

 

De stortvloed aan beelden in Openbaring zegt:  

leg je niet neer bij de wereld zoals die is,  

denk en verwacht het betere en zet je er voor in!  

 

Maar het is ook: speuren naar tekenen van hoop,  

het verwachten volhouden,  

hoop op iets dat menselijk handelen overstijgt  

en dat de dingen een goede kant op stuurt.  

 

 

 

---stilte--- 

 

Het zevende zegel, dat had de ontknoping moeten zijn.  

 

Maar helaas, we zijn er nog niet.  

Er is even helemaal niets.  

Stilte in de hemel, een half uur lang.  

Dat is nog niet eerder geweest.  

 

Helemaal niets, zei ik, maar dat klopt natuurlijk niet.  

Want stilte, dat is heel veel.  

Dat is allesbehalve niets.  

Stilte is nooit alleen maar stilte... 

 

Waar wordt u stil van? Van, zoals we vaak zeggen,  

het besef dat woorden te kort schieten?  

 

Of door verlegenheid, een soort ongemak met de situatie?  

Sprakeloosheid?  

 

Het kan ook de stilte voor God zijn.  

Waarin je tot je door laat dringen wat je hebt met God, of niet.  

 

 

Misschien is het zo, zo las ik ergens,  

dat de machtsuitingen van God  

gecorrigeerd moeten worden door stilte.  

 

Anders krijgen we een verkeerd beeld van God.  

 

Zoals Elia die met behulp van goddelijk ingrijpen  

de Baälpriesters heeft verslagen  



- maar nu weer de andere kant van God moet zien:  

niet in het geraas, donder, bliksem,  

maar in de stilte komt God dichtbij.  

 

Misschien is dat hier ook zo:  

na al het geraas en het machtsvertoon: stilte.  

 

Zodat wij niet te hard gaan roepen  

dat God almachtig is en alle dingen regeert.  

 

 

Stilte.  

Een schaars goed.  

 

Bij ons is er bijna altijd wat te horen.  

 

Altijd wel ergens apparaten bezig, of geroep, of reclame, 

 radio, tv, de telefoon, onze digitale apparaten  

maken overal geluid bij,  

het verkeer is nooit ver weg,  

is het niet op de weg, dan wel in de lucht. 

 

Een half uur stil.  

Wie het niet in een klooster of meditatieoefening heeft meegemaakt  

weet niet wat dat is. 

 

Als wij spreken dan is het bijna altijd tegen ander geluid in.  

Onze woorden moeten vaak een  

soort gevecht aangaan met wat een ander  

nog zegt, of nog denkt, of nog voelt.  

 

Maar stel je voor, we zouden nu een half uur stil zijn, absoluut. 

 

De eerste woorden die er na de stilte weer te horen zijn  

- die worden gehoord.  

Want dan zijn we leeg geworden om te kunnen horen.  

 

Stilte is luisteroefening. 

 

Na de stilte gaat het in Openbaring  

over de gebeden van de heiligen.  

En dat is geen toeval.  

 

Daarmee is uitgedrukt: God luistert.  

Hij luistert vanuit stilte.  

Hij hoort gebeden.  

 



 

 

---gebeden--- 

 

We lezen: engelen voegen hun wierook toe  

aan de gebeden van de heiligen.  

 

Dus de gebeden, met veel woorden of met weinig,  

of zonder woorden,  

zijn aangekomen in de hemel! 

 

Het gebed dwarrelt dus niet zinloos weg,  

maar komt bij God en zet  

de krachten van de hemel in beweging.  

De zorgen van de aarde resoneren in de hemel.  

 

Er wordt in de hemel naar ons geluisterd. 

 

Want God luistert vanuit de stilte,  

hij luistert goed!  

Geen woord wordt ingeslikt,  

geen hapering blijft onopgemerkt, 

geen zucht, geen trilling gaat verloren. 

 

Gebed is niet: spreken over God 

ook niet: denken over God 

of religieuze mededelingen naar OLH sturen. 

 

Gebed is in de eerste plaats:  

aandachtig zijn vóór God - hem proberen te horen 

En dan pas: spreken tot God. 

 

Gebed zonder stilte 

zonder poging dus om God te horen 

is een heel eenzijdige zaak. 

 

Gebed is het voeden en ontwikkelen  

van aandacht voor God 

d.w.z. je bent er op voorbereid iets van God te vernemen. 

 

 

De makkelijke kant van het gebed is dat we zelf spreken 

de moeilijkere kant is dat we iets van God vernemen 

- maar je moet dat niet weglaten alleen omdat dat moeilijker is. 

 

 

---een derde--- 



 

Maar dan weer:  

de engel gooit het vuur op de aarde,  

en dan zijn er weer donderslagen,  

groot geraas, bliksemschichten en aardbeving.  

 

Alsof de gebeden van de heiligen dat in gang hebben gezet.  

Als of die gebeden aan iets raken dat  

tegen die aanraking in opstand komt.  

Alsof de gebeden van de gelovigen er voor zorgen  

dat er oordelen plaatsvinden.  

 

Want daar doen de beelden aan denken:  

aan Exodus, en de tien plagen  

waarmee de farao hardhandig tot inzicht werd gebracht.  

 

Van alle mooie dingen  

die in de schepping tot stand waren gekomen  

gaat er een derde verloren.  

 

Waarom een derde?  

Ik weet het niet.  

 

Misschien om uit te drukken dat er heel veel kapot gaat,  

maar dat er nog meer goed is dan kapot.  

 

Het oordeel over wat mensen doen voltrekt zich,  

en de schade is groot,  

een derde kapot.  

 

Maar de kansen tot herstel zijn groter, er is meer goed dan kapot.  

Je kunt er nog wat van maken.  

Een derde kapot, maar niet alles  

- opdat mensen tot inkeer en omkeer komen.  

 

 

De bedreigde mensen die deze beelden van oordeel  

als eersten lazen moeten gedacht hebben  

aan de plagen voor de farao.  

 

En het kan bijna niet anders, ze moeten zich ook hebben gerealiseerd  

hoe dat toen verder is gegaan.  

 

De plagen liepen - door veel moeite -  

uit op bevrijding uit het slavenland.  

 



Het zal ook nu op bevrijding uitlopen,  

zullen zij tegen elkaar gezegd hebben.  

 

Je ziet het nog niet, maar het moet er van komen.  

 

Nee, we zijn er nog niet.  

Nog lang niet.  

 

Maar wij weten dat gebeden in de hemel aankomen,  

en wij wachten op God.   

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 452   Als tussen licht en donker... 
 
 


