
zondag 23 december 2018 in het Kruispunt 
4e zondag advent 

 
 

 
 

 
 
lezing oude testament (lector) Micha 5, 1-6 
 
lied Liedboek 1016   Kom, laat ons opgaan... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Openbaring 14, 1-13 

1  Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren 
honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun 
voorhoofd hadden. 

2  Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige 
watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken 
die op de lier spelen. 

3  Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op 
een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de 
honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. 

4  Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn 
gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht 
om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. 

5  Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken. 
6  Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie 

dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke 
stam en taal. 

7  Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn 
oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen 
heeft.’ 

8  Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die 
grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten 
drinken.’ 

9  Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest 
en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 

10  zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn 
is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige 
engelen en van het lam. 

11  De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld 
aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet 
en ‘s nachts niet.’ 

12  Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods 
geboden en aan de trouw van Jezus. 

13  Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in 
verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen 
uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’ 



 
lied Liedboek 459, 1.2.3.7.   Ik breng een rechter... 
 
lezing evangelie (lector) Lucas 1, 39-45 
 
lied Liedboek 473   Er is een roos ontloken... 
 
toelichting bloemschikking 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

Dit is dan nu de laatste keer  

dat een tekst uit het boek Openbaring centraal staat.  

 

Ik vond dat wel goed om er in te duiken,  

maar ik ben er ook weer  

niet zo heel erg verdrietig om dat het ophoudt,  

want het lijkt wel alsof de teksten elke week  

een stuk moeilijk worden om uit te leggen.  

 

Is mijn indruk. 

 

---Sion--- 

 

Het is nog maar een dag,  

we komen steeds dichter bij kerst.  

 

Het woord Bethlehem is al gevallen in de lezingen,  

en we hoorden twee vrouwen met elkaar spreken  

over de vrucht van de schoot,  

zwangerschap in bijbeltermen.  

 

Wij weten wat daaruit voorkomt:  

Christus komt op aarde, als een klein kind,  

een liefdesverklaring van God. 

 

Ook in de tekst uit Openbaring komt Christus op aarde.  

 

Maar dan niet als kind in de voederbak,  

maar als zegevierend lam op de berg Sion. 

 

Daarmee is er wel een stap gezet in het visioenenboek van Johannes.  

 

Want tot nu toe voltrok zich al het heilige en heerlijke  

in de hemel.  



Nu staat het lam, Christus, op aarde.  

 

Op een berg, dat betekent in de bijbel altijd:  

dicht bij God.  

 

En op de plek waarvan veel mensen geloofden  

dat God daar woont. Op de tempelberg.  

Of daar toch minstens makkelijk gevonden  

of aangeroepen kan worden.  

 

De taal die Johannes gebruikt liegt er niet om.  

De sfeer van urgentie en oordeel.  

 

Zoals ook eerder appelleert Johannes  

aan onze verbeeldingskracht  

en sterker dan anders in de teksten  

wil hij ons motiveren om keuzes te maken.  

 

Het voorstel van de makers van het leesrooster was  

om de verzen 8-11 weg te laten  

uit de Openbaringslezing,  

vanwege die taal over de toorn van God en zwavel en pijniging,  

mag ik aannemen.  

 

Ik heb die toch maar laten lezen, als je het weglaat  

ga je van een concreetheid van de beelden uit  

die Openbaring niet heeft, het gaat om associaties.  

 

Het is dreigende profetentaal waar het van afdruipt,  

het is niet de beschrijving van een te volgen procedé.  

 

 

---Lam of Beest--- 

 

En ook hier is het weer de tegenoverstelling:  

goed en kwaad staan tegenover elkaar.  

En de sfeer is: er moet gekozen worden.  

 

Het lam of het beest, dat zijn de mogelijkheden.  

Beiden hebben volgelingen.  

 

Als ik deze termen hoor denk ik, en misschien anderen hier ook,  

aan de binnenwereld van de mens.  

 

Dat je je moet verzoenen met je eigen schaduwkant.  

Die wij meestal niet zo laten zien aan elkaar,  

en vaak ook voor onszelf verborgen houden.  



 

Het lam en het beest hebben we allebei in ons.  

 

En het maakt weinig uit welke naam je het geeft.  

De wolf, de leeuw, de draak - het beest in je  

waar je vrede mee moet sluiten  

om een evenwichtig mens te kunnen zijn.  

 

Het beest in je wil je kracht laten zien, beslissen, agressief zijn.  

 

Het lam in je wil om aandacht vragen, kwetsbaar en ontvangend zijn.  

 

En als de leeuw en het lam bij elkaar kunnen liggen,  

vrij en zonder angst,  

dan ben je met jezelf in evenwicht.  

 

 

Maar de sfeer in Openbaring is anders.  

Daar is geen geduld om het innerlijk landschap te verkennen.  

 

Leeuw en Lam zijn twee tegengestelde machten,  

en die zijn buiten je.  

En je moet kiezen, op welke manier je leven wil.  

Waar je bij wil horen.  

 

Er is wat aan de hand, de dingen gaan verkeerd,  

het is urgent,  

aandacht voor de binnenwereld is voor rustige tijden.  

Openbaring denkt eerder politiek dan psychologisch.  

 

 

De keizer van Rome laat zich vereren als God,  

en hij laat christenen die hem niet als God erkennen  

voor de leeuwen gooien.  

 

Door je handelen laat je blijken of je het  

van de manier van het beest of  

van de manier van het lam wil verwachten.  

 

De afweging gebeurt binnen, maar je keus  

is zichtbaar in de samenleving.  

Waar hoor je bij?  

 

Over de standvastigheid van de gelovigen gaat het.  

 



Bij ons is het een inzicht van een afstand,  

maar de mensen in de tijd van Openbaring  

zien het gebeuren:  

Machthebbers die zich als goden gedragen worden beesten.  

 

Politiek doet altijd iets met religie,  

zo lees ik bij Erik Erikson,  

de politiek omarmt de religie,  

of ze tolereert haar als noodzakelijk kwaad,  

of ze probeert haar te absorberen.  

 

Misschien moet u thuis even rustig nadenken  

over wat er hier en nu het meest aan de hand is.  

 

 

 

---standvastigheid--- 

 

 

Het getal 144000, 12x12, komt weer langs.  

Het verbondsvolk, Israël?  

Vanwege de twaalf stammen?  

12 leerlingen van Jezus? 

Symbolisch getal voor allen die voor God kiezen?  

Moeilijk te zeggen.  

 

Het gaat om de standvastigen.  

 

De gave mensen.  

De mensen waar niets op aan te merken is.  

 

Die gekozen hebben voor het lam en daar bij horen.  

 

Zij zijn maagdelijk gebleven, staat er,  

en dat lijkt dan alsof het om asceten gaat  

of seksualiteit een slechte zaak zou zijn,  

maar dat is niet wat er bedoeld is.  

 

Seksualiteit is iets goeds in de bijbel.  

Het gaat bij maagdelijkheid en bij de term "hoererij"  

om de geloofskeuze.  

 

Vanwege de kracht die de seksualiteit in zich heeft  

is het in de bijbel een metafoor geworden  

voor opgeeist worden door een foute macht.  

 

Voor je overgeven aan oerkrachten.  



 

Wil je kiezen voor de krachten die  

overal in de maatschappij aanwezig zijn,  

of wil je ervoor kiezen om liefde, recht en vrede te dienen?  

 

De standvastigen. 

Niet andere goden achternagelopen.  

Je niet hebben laten overhalen tot de keizercultus.  

 

Je niet op sleeptouw laten nemen door  

de krachten in de maatschappij.  

 

Je niet laten verleiden tot een leefwijze,  

een lifestyle, zeggen we vandaag,  

die niet jouw keuze is.  

 

Weg weten te blijven van de dingen  

die je van het eenmaal gekozen pad afbrengen.  

 

 

---lied--- 

 

Meer dan anders heeft Johannes het nu ook  

over geluiden vanuit de hemel.  

 

Watermassa's, muzikanten op de lier, een nieuw lied.  

Dat door niemand begrepen wordt.  

 

Maar er staat niets over de inhoud van dat lied,  

niet wát er gezongen wordt.  

 

Zo zijn wij, wij willen altijd graag weten  

waar het precies over gaat.  

 

Maar voor het visioen van Johannes is het veel belangrijker  

dát er gezongen wordt.  

 

Want dat hemels lied wordt overgenomen door degenen  

die op aarde met Christus verbonden zijn,  

het is zingen tegen de verdrukking in.  

 

Dat er gezongen wordt hoewel er heel moeilijke tijden zijn,  

dat is wat voor hem waarschijnlijk  

veel belangrijker is dan de inhoud.  

 

 



Ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen van u  

nou zo gecharmeerd is van dat  

zingen in de hemel.  

 

Dat u zegt: ik heb daar niet veel mee,  

van mij hoeft het niet zo nodig muzikaal.  

Dat is prima.  

 

Maar het gaat bij de voorstelling van  

zingen in de hemel om  

meer dan sympathie voor muziek of zang.  

 

Wat Johannes bedoelt ligt in de lijn van  

waar het net over ging:  

over de mensen die maagdelijk gebleven waren,  

die zich niet op een verkeerd spoor  

hadden laten brengen.  

Die van beheersing weten en niet de machten volgen.  

 

Mensen die zingen weten van discipline.  

Zingen is altijd letten op elkaar en samen doen,  

coördinatie,  

goed de maat weten te houden,  

je stem beheersen  

dat het geen praten of roepen of schreeuwen wordt.  

 

Mensen die van discipline weten dus,  

en zich niet mee laten voeren  

door wat maar net machtig is.  

 

Je vlaggetje naar de wind hangen,  

nu zus en morgen zo denken en beslissen,  

we doen maar wat,  

daar komt nooit goede muziek uit voort.  

 

De ontbreideling van het leven loopt niet op lofzang uit.  

 

Zangers zijn mensen die weten hoe goed zelfdiscipline is.  

 

Misschien kun je denken aan een oud Duits spreekwoord:  

 

"Wo man singt, da laß dich ruhig nieder,  

böse Menschen haben keine Lieder". 

 

 

 

---advent--- 



 

Inhoeverre wij – in de tijd van advent -  

ook gave mensen willen zijn, is de vraag.  

 

Of wij ook mensen van discipline willen zijn.  

 

Die door hun woorden en daden laten zien  

dat wij ons richten op het lam  

en niet op het beest.  

 

Of wij liefde, recht en vrede willen dienen,  

ook als dat vele malen moeilijker is  

dan met de stroom van het leven mee te zwemmen.  

 

En daarmee de weg bereiden voor Christus  

die naar de aarde komt.  

Dat het voor hem niet helemaal vreemd is hier.  

 

Of wij de weg van het lam inslaan  

en het kunnen hebben  

dat we geen overwinnaars zijn,  

maar veeleer volhouders, volgers, soms tegen wil en dank.  

 

Of wij bij de gave mensen willen horen,  

zachtmoedig, geduldig en met discipline.  

 

Dragers van hoop, met het lied van de morgen.  

 

Dat we de vrede blijven zoeken en dienen.  

 

Liefde en rechtvaardigheid een plek geven, steeds weer.  

 

Steeds weer, ook als het lastig is, iets doen richting recht en vrede.  

 

Zodat het hier geen beestenbende wordt. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 


