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titel: Geschiedenis en toekomst bij elkaar  
 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Afgelopen weekend heb ik voor een groot deel met oude vrienden doorgebracht. En 
we spraken over van alles en nog wat en zeker ook over onze politieke voorkeuren. 10 
Op een moment zei één van de vrienden: Wonderlijk toch dat we allemaal bij onze 
voorkeuren blijven ook al zijn ze verschillend. Daarover doorpratend, want er is veel 
gepraat, ontdekten we dat politieke voorkeuren veel te maken hebben met je 
geschiedenis, met de situatie waarin je bent geboren en wat je in je jeugd hebt 
meegemaakt. In ieder geval voor een deel van de groep gold dat.  15 
 
Ja, je geschiedenis, dat wat je hebt meegemaakt. Het tekent je als mens. Niet 
helemaal, niet voor 100%, maar wel voor een groot deel. Er zijn ervaringen, die je 
gewoon niet meer kwijt raakt, ook niet als je het zou willen. Er zijn ervaringen die je 
nooit vergeet, en die je gelukkig ook nooit vergeet. Maar je geschiedenis tekent je, 20 
gaat met je mee, een leven lang. Je geschiedenis maakt dat bepaalde opvattingen 
niet zullen veranderen, niet gauw tenminste, je geschiedenis blijft bij je.  
Ik kom hierop omdat het in het bijbelboek Openbaring ook over geschiedenis gaat. 
Vaak legt men het boek uit in de toekomst, dat wil zeggen dat men zegt dat het over 
de toekomst gaat, over een verre toekomst, een laatste toekomst zelfs, het einde der 25 
dagen. En misschien is dat ook wel zo, maar het boek gaat ook over geschiedenis, 
allerlei elementen van de geschiedenis komen er in voor. Als de ruiter genoemd 
wordt die met een ijzeren herdersstaf volken zal hoeden, om maar een moeilijk beeld 
te noemen, dan verwijst dat naar psalm 2. En als het scherpe zwaard genoemd 
wordt, ook zo'n beeld, dan weet ik toevallig dat datzelfde scherpe zwaard ook 30 
genoemd wordt als de naam van Jesus klinkt een week na zijn geboorte. Goed, 
elementen uit de geschiedenis, die terug komen in de beschrijving en daarmee is de 
geschiedenis verbonden met de toekomst, wat geweest is is verbonden met wat 
komt. Zo is het in het leven van een mens, zo is het in de theologie, zo is het ook in 
geloof. Iets heel nieuws kan haast niet, het één bouwt voort op het ander, zoals de 35 
muren van het huis staan op de fundamenten.  
 
Ja, een heel nieuw inzicht kan er wel komen. In je gedachten, in de wetenschap, in 
geloof ook. Maar dat is zeldzaam en meestal is er eerst heel wat verzet, wordt het 
afgedaan als onzin, als iets wat niet kan. Opstanding uit de dood is zoiets. Wie kan 40 
dat geloven, wie wil dat geloven, wie wil geloven dat God, de Almachtige het 
koningschap op zich heeft genomen? Wie wil dat geloven als je ziet wat er in de 
wereld, dichtbij of veraf, gebeurt? Dat kan toch niet waar zijn, of is het dan alleen iets 
van de toekomst?  
 45 
In het boek Openbaring zegt men veel, heel veel in beelden. De beelden tuimelen als 
het ware over elkaar heen en schetsen een werkelijkheid, die er mag zijn. Een 
werkelijkheid waarin recht en rechtvaardigheid zijn. God die als koning is en het 
koningschap op zich genomen heeft. God die aanbeden mag worden, anderen 



hoeven niet aanbeden te worden, want allen zijn dienaren en als broeders en 50 
zusters. Een prachtig beeld, geen goden dan God alleen, geen mensen die als 
goden vereerd zouden moeten worden, geen machthebbers die als god zijn of 
denken als god te zijn, iets om naar uit te zien. En is dat dan ook iets van de 
geschiedenis? Nou, ja, er is een tijd geweest in het jodendom dat er geen koning 
was en toen het volk om een koning vroeg is dat ook afgeraden, hoewel de koning er 55 
wel kwam, koning Saul, die een triest leven heeft gehad. Geen machthebbers die als 
god worden aanbeden, het zou wat zijn in Noord-Korea. Maar goed, hoe gaan wij om 
met sporters die kampioen worden? Ajacieden werden een lange tijd geleden 
godenzonen genoemd, Feyenoord is voor sommige mensen ook een religie. Er zijn 
mensen die willen dat na hun crematie de as wordt uitgestrooid op de middenstip van 60 
het voetbalveld, is dat ook een verering? Of zie ik het verkeerd. 
 
Goed, God mag aanbeden worden, anderen niet, zoveel is wel duidelijk en dat is 
vooral ook in onze tijd een behoorlijke correctie. Want wij aanbidden mensen, die 
boven het maaiveld uitsteken. Ja, soms maaien we ze neer, maar vaak ook 65 
aanbidden wij ze. En dat hoeft dus niet.  
 
Het boek Openbaring spreekt in beelden, Jesus zegt tegen zijn leerlingen dat hij op 
een moment niet meer in beelden zal spreken maar in alle vrijmoedigheid. Opvallend, 
die tegenstelling. Alsof spreken in beelden niet vrijmoedig zou zijn. Ik denk dat het 70 
heel goed samen kan gaan. En het is ook de vraag of Jesus het tegenover elkaar 
zet, het is meer een proces. In de tijd verandert het, in de geschiedenis naar de 
toekomst toe. En nu, nu Jesus tegen zijn leerlingen spreekt vlak voordat hij wordt 
gearresteerd, nu zegt hij overduidelijk: alles wat je in mijn naam vraagt, dat zul je 
ontvangen. Een tekst zonder beeld, maar wel met veel vragen. Op het moment dat 75 
Jesus het uitspreekt, en zeker ook als de evangelist Johannes het opschrijft, want 
dan zijn de vervolgingen van de Christenen in volle gang en zal er heel wat 
gevraagd, gebeden, zijn. Een tekst met vragen, tot in onze tijd toe, de hele 
geschiedenis lang en naar de toekomst toe. Want wij vragen nog wel eens wat en 
meestal ook heel terecht en lang niet altijd krijgen we wat we vragen.  80 
Wat wij vragen, wat mensen heel intens en oprecht vragen, het heeft tijd nodig. Tijd 
ook van ons zelf. Het is aan ons om recht te doen, het is aan ons om 
rechtvaardigheid te bewerkstelligen, het is aan ons om vrede te stichten. Het komt 
wel van God, en zal er zijn, maar dat gaat via mensen, en dat is een heel proces. De 
vrijheid van het bestaan is ook in het bestaan zelf, in het leven, dat een begin en een 85 
einde kent, geboren worden en sterven, met van alles daar tussen in en 
waarschijnlijk ook van alles nog daarna, een leven dat niet volmaakt is, maar het kan 
het wel worden, in toekomst en vanuit geschiedenis, een leven zonder weerga, een 
leven zonder een definitief einde. Een leven zonder goden, behalve God zelf, een 
leven zonder onnodige aanbidding. En daarom vragen, en dat krijgen, in de tijd.  90 
 
Wij vieren straks het heilig avondmaal. En dat sacrament is een combinatie van 
beelden en vrijmoedigheid, beiden bij elkaar. Het beeld van mensen die gelijkwaardig 
zijn, niemand hoeft aanbeden te worden, het beeld van mensen die delen, waarbij 
geen arm of rijk is, geen verschil tussen man en vrouw, geen verschil tussen mensen 95 
voor wat betreft hun positie, het beeld van gelijk, het beeld van delen, het beeld van 
lichaam van Christus, gebroken voor mensen, voor de mensheid.  
En in alle vrijmoedigheid, vanuit de geschiedenis naar ons gekomen, de toekomst in. 
We nemen het mee, op de wegen van ons leven, we nemen het mee onze toekomst 



in en mogen weten dat God ook zo met ons meegaat, we mogen weten dat Jesus 100 
ook op deze manier bij ons is, sprekend in het beeld, sprekend in vrijmoedigheid, 
sprekend van liefde en sprekend over de vragen die een antwoord krijgen, oprechte 
verlangens die vervuld zullen worden.  
Vanuit de geschiedenis naar de toekomst toe dat beeld van het koninkrijk van God. 
Amen.  105 
 
 
 


