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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Als gemeentepredikant mag ik gemeenteleden die in het ziekenhuis zijn ook 
bezoeken buiten de bezoektijden om. Meestal vraag ik bij de receptie van het 
ziekenhuis nog even op welke afdeling en op welke kamer het gemeentelid is. En 10 
soms zegt men dan: “Ja maar het is geen bezoekuur.” Dan merk ik op, dat ik 
predikant ben, en dan is de reactie: O, ja, maar dat kon ik ook niet zien.  Nee, men 
kan ook aan mij niet zien dat ik predikant ben, als ik niet voorga in een kerkdienst.  
 
En als ik op vakantie ben, bijvoorbeeld op een camping, dan vind ik het ook wel 15 
prettig dat men niet kan zien dat ik predikant ben. En wie naar mijn werk vraagt, 
soms gebeurt dat, kan het ware antwoord krijgen maar af en toe geef ik dan als 
antwoord dat ik wiskundeleraar ben. En nog nooit vroeg iemand me dan naar de 
oplossing voor een wiskundig probleem. Terwijl geloofsvragen op een camping nog 
wel gesteld worden, of het onderwerp zingeving zomaar aanwezig kan zijn. En 20 
misschien zijn geloof en zingeving ook wel veel belangrijker voor een mens dan de 
wiskunde.  
 
 
Maar goed, aan mij valt niet te zien dat ik predikant ben. Zou men aan mij kunnen 25 
zien dat ik gelovig ben, of probeer te zijn? En veel ruimer: kan men aan u, aan ons 
zien dat wij geloven, in meer of mindere mate? Zijn er bepaalde tekens, zijn wij 
getekend op de één of andere manier?  
Er zijn gelovigen die het laten weten dat zij geloven. Je ziet nog wel eens een auto 
met een visje op de achterkant en dan weet je dat de eigenaar van de auto gelooft 30 
dat Jesus Christus Zoon van God en redder is. Er zijn gelovigen die een sieraad 
dragen waaruit blijkt dat zij geloven, een kruisje aan een kettinkje of op een rever, 
soms een kruis afkomstig uit Taizé, teken van betrokkenheid, teken van de 
gezindheid. Teken van geloof, teken van levenshouding.  
Maar lang niet iedereen laat dat op een dergelijke manier zien.  35 
 
Zijn wij getekend? In het boek Openbaring dat door een Johannes is opgetekend 
staat heel veel. Het is ook geen eenvoudig boek, dat we de komende weken van tijd 
tot tijd zullen openen. En in het gedeelte dat vanmorgen geopend is gaat het onder 
andere om tekens. De zegels worden genoemd, de zegels die op de voorhoofden 40 
van de dienaren van God worden aangebracht. Een engel zegt tegen andere 
engelen, dat ze moeten stoppen met waarmee ze bezig zijn. Eerst moeten de zegels 
aangebracht worden. De dienaren van God krijgen een teken, een zegel op hun 
voorhoofd dus, ja eigenlijk op de plaats tussen de ogen, zoals Indiase  vrouwen een 
teken tussen de ogen hebben. Heel bijzonder.  45 
 
De dienaren krijgen dat, 144.000 dienaren. Ja, twaalf maal twaalfduizend. Uit elke 
stam van Israël 12.000. En nu een klein beetje wiskunde, of eigenlijk rekenen.  



Het getal twaalf komt in de Bijbel veel vaker voor. Drie maal vier. Drie is een getal 
voor volheid, vier is dat ook. Drie is het getal van de goddelijke volheid, vier dat van 50 
de wereldlijke volheid, samen dus het getal van hele volheid. Twaalf maal twaalf 
bevat dus zo ongeveer alles. En twaal maal twaalf maal duizend bevat in 
symbolische zin allen. De 144.000 dienaren zijn dus alle gelovigen en misschien nog 
wel meer. Het zijn zeker niet letterlijk 144.000 mensen, nee, het gaat om veel meer, 
om miljarden. Gelovigen en het is niet aan ons om te bepalen wie gelovig is en wie 55 
niet.  
 
Een grote massa mensen dus en zij krijgen dat zegel, zij krijgen dat teken op hun 
voorhoofd, op de plaats tussen de ogen. En nog veel meer zijn daar, in het wit 
gekleed, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed, met 60 
palmtakken in hun hand, tekens, als getekende mensen, mensen die bij God horen, 
en bij het lam, bij Jesus Gods zoon.  
En prachtig, er zit ook een onregelmatigheid in dit geheel. De 144.000 zijn twaalf 
maal twaalfduizend, uit elke stam van Israël 12.000. Maar bij de opsomming, het 
noemen van de stammen is er iets bijzonders aan de hand. De stam Dan, ook één 65 
van de zonen van Jakob, deze stam ontbreekt. Nu werd deze stam ook niet altijd 
helemaal voor vol aangezien, ze worden afgodendienaars genoemd door sommige 
rabbijnen. Oké, jammer dat ze niet genoemd worden, maar de stam Jozef wordt wel 
genoemd, terwijl die stam meestal niet wordt genoemd, wel de stammen van de 
zonen van Jozef, Manasse en Efraïm. Manasse komt in de rij wel voor, Efraïm niet. 70 
Wat onregelmatigheden, die ik niet kan uitleggen of verklaren. Ik vind het wel wat 
hebben, het klopt niet helemaal, er is een onduidelijkheid, een geheim in dat wat hier 
gebeurt. Het hoeft niet perfect te zijn. De gelovigen, alle gelovigen, zij hoeven niet 
perfect te zijn.  
 75 
De mensen krijgen een zegel op hun hoofd, getekend zijn zij. In het verhaal van 
Jesus en Thomas gaat het ook over tekens. Thomas is er niet bij als Jesus na zijn 
opstanding bij zijn leerlingen komt. Jesus komt bij hen op de avond van de eerste 
dag van de week en een week later weer (of was het na acht dagen?). Thomas is er 
de eerste keer niet bij en gelooft niet wat zij zeggen. Hij wil het zien, hij wil de tekens 80 
zien van de wonden van de spijkers in de handen van Jesus, de stigmata. En hij wil 
de hand in de zij van Jesus leggen om te voelen de wond die door de speer is 
ontstaan. Thomas, hij wil zien en daardoor weten, geloven. Ongelovige Thomas 
wordt hij genoemd, bijna als verwijt, bijna als oordeel. En is dat echt zo? Ik weet het 
niet, ja, het komt zo voor in dit gedeelte. Wees niet langer ongelovig, zo zegt Jesus 85 
het ook in de woorden van de evangelist Johannes. Ja, ik zou het wel willen 
opnemen voor Thomas. Hij is kritisch, hij wil onderzoeken. Hij zou wetenschapper 
kunnen zijn, wiskundeleraar eventueel die niet klakkeloos formules toepast, maar 
eerst gezien wil hebben dat ze kloppen.  
 90 
En....Thomas krijgt royaal de gelegenheid om te zien en om te tekens te zien. En ja, 
gelukkig zij die niet zien en toch geloven. Johannes, de evangelist, schrijft dit op als 
Jesus allang niet meer op aarde is. En wie moeten hem dan zien? Aan wie moeten 
ze Jesus zien? Aan mensen zoals Thomas, aan mensen zoals de leerlingen van 
Jesus, aan de mensen met een zegel, met de tekens. Aan ons dus ook.  95 
 
Maar hoe dan? Als je dat visje op de auto niet zo ziet zitten en ook niet zoveel hebt 
met sieraden, met een kruisje aan een ketting of op de rever. Wat dan?  



Thomas leefde na Pasen, hij schreef zijn evangelie ook na Pasen, zijn evangelie dat 
niet in het Nieuwe Testament is gekomen, maar wel een evangelie van een gelovige 100 
is. Thomas leefde na Pasen, na de opstanding van Jesus, wij ook. Wij als gelovigen, 
of halfgelovigen, niet perfect, soms met onregelmatigheden, wij die willen zien en 
controleren, wij die maar al te graag de route van onze weg helemaal zelf 
uitstippelen. Wij dus, wij leven na Pasen en wij laten Jesus zien. In dat leven na 
Pasen, in dat weten van wegen verder dan je voor mogelijk hebt gehouden, in dat 105 
weten van een toekomst die er niet om liegt, weten dat leven sterker is dan de dood 
en liefde sterker dan de dood. Dat is ons teken, dat als het ware op ons voorhoofd 
staat. Dat is het zegel. Teken en zegel, het is de oude term voor de doop, de 
klassieke term voor de doop. Gedoopt zijn wij in het leven van Jesus, gedoopt met 
water of met Geest of met allebei. 110 
 
Kan men zien dat je gelovig bent? Ik denk het wel, je verbinding met de Ander is 
zichtbaar. De verbinding van de mensheid met God is zichtbaar, is te ervaren. En 
dan kan men in bepaalde landen denken dat een verbod van kruisjes ed. in een 
openbare ruimte helpt om de neutraliteit te waarborgen. Men kan het schudden, dat 115 
kan men vergeten. Neutraliteit is namelijk niet los te zien van geloof, van zingeving, 
van geloofsvragen. Geloof staat niet haaks op neutraliteit. Een gelovige rechter kan 
heel goed neutraal zijn en een neutraal oordeel vellen.  
Kan men zien dat je gelovig bent, jij als de mens die je bent met al je vragen en 
problemen? Ja, het straalt er vanaf. Het doopwater droogt namelijk nooit op. Gods 120 
liefde voor jou en voor mij droogt nooit op. En dus straalt het er vanaf. Amen.  
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