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titel: Beelden en vragen.  
 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
In de krant van woensdag stond een foto die gemaakt is in Manchester. Een foto met 
mensen die reageren op een aanslag, mensen met verdriet en verbijstering en ook 10 
verzet en de wil om niet in een vicieuze cirkel van geweld te komen. Een aanslag aan 
het einde van een concert, een aanslag  met slachtoffers, hoeveel was woensdag 
nog niet bekend.  
 
Een beeld van mensen bij elkaar. In het boek Openbaring komen ook veel beelden 15 
voor, en ook in het deel dat vanmorgen gelezen is. Maar het is wel een heel ander 
beeld dan dat van Manchester, sterker nog, het staat er haaks op. In het vierde 
hoofdstuk van Openbaring is het vooral mooi en symbolisch voor het goddelijke dat 
het menselijke raakt, God verbonden met mensen. Een troon in de hemel en iemand 
zit er op. Edelstenen worden genoemd, jaspis, sarder, smaragd, ik weet niet eens 20 
hoe die er uit zien, maar ze zullen mooi zijn. Het is mooi, zelfs als van de troon 
bliksemschichten, donderslagen en groot geraas uit gaan. Zelfs dan is het mooi, want 
die verwijzen naar God op de berg Horeb, op de Sinaï, toen de tien woorden werden 
gegeven. Een zee van glas als teken dat de dreiging niet meer is. In de bijbel is de 
zee vaak symbool van dreiging, grote watermassa's, maar een zee van glas is dat 25 
niet, is dat niet meer.  
 
Zeven vurige fakkels, als teken van de zeven geesten voor Gods troon. Zeven, ook al 
zo'n mooi getal, en vier wezens, vier ook al zo'n mooi getal, de wereldlijke volheid, 
zoals drie de goddelijke volheid is. Vier wezens met vier verschillende gezichten, die 30 
in de traditie aan de vier evangelisten verbonden zijn. Prachtig allemaal, volheid van 
beelden, zelfs in het getal 24, de 24 oudsten die gouden kronen dragen. En de vier 
wezens hebben elk 6 vleugels, ja natuurlijk, want 4 x 6 is 24.  
Ik las een paar weken geleden een stukje uit een wiskundig boekje voor jongeren of 
kinderen. En toen las ik dat het wel heel handig is dat wij de dag hebben verdeeld in 35 
juist 24 uren. Dat is al heel lang geleden gebeurd, in de tijd en cultuur dat men 
werkte met een 60-tallig stelsel en het getal 6 belangrijk was, net als twaalf (ons 
dozijn komt daar nog vandaan). En 24 is deelbaar door een groot aantal getallen en 
dat is voor het verdelen van de dag in delen wel heel handig. Het is dus een mooi 
getal: 24. En de mens die doet alsof de dag uit 25 of meer uren bestaat, die mens 40 
raakt vroeg of laat in de problemen. En een samenleving die denkt dat de dag uit 
meer dan 24 uren bestaat en geen rust of ruimte meer kent, die samenleving komt 
ook in de problemen.  
 
En zo komen getallen in beelden bij elkaar, het is mooi wat gezien en verteld, 45 
beschreven wordt in Openbaring 4. Een mooi beeld van mensen die in alle volheid 
God loven, een prachtig stuk vrede, prachtig om te zien en dus in schril contrast met 
de foto uit Manchester. En in schril contrast met veel andere foto's en berichten, in 



schril contrast met wat mensen soms meemaken aan elkaar, wat mensen elkaar 
soms aandoen.   50 
In de woorden van Jesus, uit het evangelie naar Johannes, het deel van vanmorgen, 
is er ook contrast, binnen de lezing. Aan de ene kant zullen de leerlingen getuigen 
zijn, als de pleitbezorger, de trooster, de Geest komt. Aan de andere kant zullen ze 
uit de synagoge gezet worden en zal men proberen hen te doden en dan ook nog in 
de veronderstelling daarmee God te dienen. Als Johannes dit opschrijft is dit 55 
trouwens al behoorlijk actueel, waarbij het doden vooral door Romeinen werd 
gedaan. Een schril contrast, van hoop en van verwachting, hoop op de Geest, maar 
ook de verwachting van de vervolgingen en het verzet tegen de weg van Jesus, 
maar het getuigen blijft, en de weg van Jesus blijft op deze manier ook. Want het 
getuigen kan door woorden, door het vertellen van verhalen en ervaringen, het 60 
getuigen kan ook door te doen, door te volgen in de navolging, door te volgen in de 
daden, het één niet zonder het ander.  
 
Deze zondag heet wezenzondag, de zondag na Hemelvaart en voor Pinksteren. 
Wezenzondag, Jesus is met Hemelvaart naar de hemel gegaan, zo gedenken we dat 65 
die dag, met Pinksteren gedenken we de uitstorting van de heilige Geest en deze 
zondag zit daar precies tussen in. Wezenzondag, een beetje een verweesde zondag. 
Het schrille contrast tussen de foto uit Manchester en het beeld uit openbaring, het 
schrille contrast tussen de hoop die Jesus uitspreekt en ook de verwachting van wat 
komen zal, dat schrille contrast past wel bij deze wat verweesde zondag.  70 
 
Soms heb ik de vraag: God waar bent u? Bij het bericht over die aanslag, maar ook 
als er dingen gebeuren in het groot of in het klein waar ik verbijsterd door raak. Als 
waarheid geweld wordt aangedaan en wij worden overspoeld door nepnieuws, als ik 
merk dat goede bedoelingen van medemensen worden ontkend, als ik merk dat 75 
iemand zich alleen voelt, of als ik me zelf alleen voel staan. God, waar ben je dan? 
Ja en misschien overtreed ik nu een regel, stel ik Gods raadsbesluit ter discussie. 
Misschien loop ik niet meer in de lijn van dat ene lied: leer mij volgen zonder vragen, 
Vader, wat gij doet is goed. Oké, dat tweede stuk “Vader wat gij doet is goed”, daar 
kan ik “amen” op zeggen, maar ik zou zo graag willen weten wat God dan doet en 80 
hoe, ja door mensen, maar ik zie dat lang niet altijd en zou het wel willen. En volgen 
zonder vragen, dat vind ik een hele zware opdracht en eigenlijk wil ik dat niet. Ik heb 
recht op mijn vragen en daarin ben ik niet alleen. Nee, daarin ben ik niet alleen.  
 
Schrille contrasten tussen beelden en werkelijkheid, schrille contrasten in wat wordt 85 
gezegd en beleefd en dat tot op de dag van vandaag toe.  
Maar er is meer........jullie moeten mijn getuigen zijn, zegt Jesus en dat kan door 
woorden en door daden. Wij zullen getuigen, ja, wij zullen getuigen, als de mensen 
die wij zijn met onze talenten, en met dat wat ontbreekt.  
Het is en wordt in onze handen gelegd, dat wat God doet, Gods plan. Dat is gelijk 90 
een heel waagstuk, maar zo gaat het.  
Jullie zullen mijn getuigen zijn. En soms maak je als mens mooie dingen mee. Toen 
ik afgelopen maandag middag op gesprek was bij nabestaanden, spraken we in alle 
openheid over de overledene en kwamen we bijna als vanzelf bij liederen, bij een 
schriftlezing. We verstonden elkaar, terwijl ik sommigen voor het eerst ontmoette en 95 
zij mij ook. Dat is prachtig, hoe verdrietig de omstandigheden dan ook zijn.  
Zo'n contact, ook in geloof, zo'n contact is een teken van hoop, is een getuigenis. Zo 
kan het dus ook.  



Wezenzondag is niet het laatste. Ik geloof diep van binnen dat het schrille contrast 
niet het laatste is. Misschien wel dat beeld van Openbaring, alles mooi. 100 
En wat mij betreft hoeft dat ook niet meer zo lang te duren. En of ik dan een 
antwoord heb op al mijn vragen, ja, dat blijft de vraag. Amen.  
 

 


