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preek 
Gemeente van de Heer naar Wie waar wij uitzien,
lieve mensen van God,

'Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin en die tegen me zei: 
“Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten”.  

'Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen allen een bazuin'.

Het zijn niet zomaar zeven irissen, die met een beetje verbeeldingskracht lijken op 
bazuinen en die ons een boodschap van God willen doorgeven. 



De bazuin was de voorloper van de
trompet. Hij bestond uit een ongebogen,
lange metalen (koperen) buis, breed
uitlopend en was vaak versierd met het
vaandel van een burchtheer of ridder.
Met een bazuin kunnen alleen
natuurtonen gespeeld worden. De
bazuin werd gebruikt ter verwelkoming
van bezoek, waarschuwing voor/tegen
naderende personen. 

Als de bazuin haar gouden stem
verheft, wordt de Eeuwige
aangekondigd. En als eens de bazuinen
klinken uit de hoogte links en rechts
wordt de wederkomst van Christus
aangekondigd. Hij komt er aan, Hij is in
aantocht. Het recht zal zegevieren in
een wereld vol van onrecht. 

In teksten vol met beelden, zowel in Openbaring als in Lucas 21 zoeken wij onze 
weg. Wij speuren de teksten af en zoeken naar betekenis. En constateren dat dat 
best heel ingewikkeld is. De beelden tuimelen over elkaar heen, de visioenen van 
Johannes op Patmos, ze zijn één en al beeld. En wat Jezus zijn leerlingen vertelt in 
zijn zogeheten Rede over de laatste dingen, is ook een en al beeld. En voor beide 
lezingen van vandaag, uit Openbaring en uit Lucas geldt: de beelden zijn heftig. Ze 
zijn apocalyptisch

Een Apocalyps is een onthulling van kennis, een openbaring van verborgen wijsheid, 
verwijzend naar de Openbaring van Johannes, want zo heet het boek in het Grieks: 
Apokalyps Johannoi. In die Griekse naam Johannes, God is genadig, staan de 
Omega, de laatste letter van het Griekse alfabet en de Alfa, de eerste, naast elkaar, 
het begin en het einde, verwijzend naar Christus. Omdat dit boek de ultieme 
overwinning van het goede over het slechte beschrijft en het einde van de huidige 
wereld, wordt de term Apocalyps in de dagelijkse taal gebruikt om de situatie te 
beschrijven dat de wereld ten onder gaat, maar het betekent dus in eerste instantie: 
onthulling, openbaring.

We komen bij een heel gevoelig en ingewikkeld thema. Deze wereld, deze aarde, 
deze werkelijkheid, zal die ten onder gaan? Zal de wereld vergaan? 

Al zo lang er mensen zijn op aarde worden zij geconfronteerd worden met alle 
mogelijke vormen van lijden en verschrikking. Situaties die zo uitzichtloos en 
angstaanjagend zijn dat het de diepe vraag oproept: komt hier een einde aan? 
Wanneer komt hier eindelijk een einde aan? Hoe lang nog? Die vraag kan ons allen 
op heel eigen manieren bezig houden en komt ons vooral dicht aan de huid als we 
zelf betrokken raken in lijden en nood. Als we de werkelijkheid van deze wereld 
bekijken en horen en zien wat voor vreselijks er gaande is op vele manieren, komt 
onherroepelijk de vraag: wanneer loopt dit finaal uit de hand, oftewel: wanneer 



vergaat de wereld? Een vraag die door heel de mensengeschiedenis gespeeld heeft,
die rond millenniumwisselingen extra opspeelt, bij het jaar 1000 en ook rond 2000. 
Maar ook in het heden speelt deze vraag intens. 

Jezus gaat in op deze vraag in zijn rede over de laatste dingen. Hij voorspelt dat de 
werkelijkheid van deze wereld voorbij zal gaan. Hij zet in met een werkelijkheid die 
zijn leerlingen en hijzelf voor hun eigen ogen zien: ze staan namelijk in Jeruzalem bij 
de tempel, dat machtige en machtig mooie bouwwerk in Jeruzalem, waar onder 
leiding van Herodes de Grote aan gewerkt wordt om hem nog mooier te maken, en 
hem prachtig neer te zetten, deze oude tempel van Salomo. Deze tempel met haar 
mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd is, het gold als een van de 
schitterendste architectuurcomplexen in het Romeinse Rijk. Een gebouw voor de 
eeuwigheid lijkt het. Maar in het jaar 70 werd die tempel verwoest, onder de grote 
verschrikkingen van Titus, de keizer en werd het volk verjaagt en sloeg op de vlucht. 
De leerlingen van Jezus, voor zover ze toen nog in leven waren, hebben dit dus met 
eigen ogen gezien, later, zo'n veertig jaar nadat Jezus zijn rede over de laatste 
dingen heeft uitgesproken. Het is denkbaar dat de Evangelist Lucas deze 
verwoesting ook met eigen ogen gezien heeft, toen hij zijn evangelie aan het 
schrijven is.

Datgene waarvan je denkt dat dat onverwoestbaar is, het
kan gaan wankelen en kapot gaan. Zelfs de hemelse
machten zullen wankelen. Wat zijn dat eigenlijk: hemelse
machten? Jezus spreekt over zon, maan en sterren.
Hemellichamen, ook wel genoemd. Hemellichamen met
macht. De maan die zorgt voor het eb en de vloed in de
zee. De zon die zorgt voor de seizoenen, de winter, de
zomer, voor dag en nacht. De sterren in hun vaste banen,
de lichten aan de hemel. 

De hemellichamen zorgen voor orde, een vaste orde. En
daarom werd hen macht toegekend, goddelijke macht en in
vele culturen en religies werden de hemellichamen dan ook
vergoddelijkt en aanbeden. Ze kregen en goddelijke status
en menselijke machthebbers eigenden zich die status toe.
Denk bijvoorbeeld aan de Zonnekoning in Frankrijk, die zich
als een God liet vereren. 

De Bijbelse boodschap gaat al vanaf het allereerste begin, vanaf de allereerste letter,
in tégen de macht van alles wat zich als God laat vereren of als God vereerd wordt. 
Daarom vertelt het scheppingsverhaal ook dat God de zon, de maan en de sterren 
geschapen heeft. Zij zijn schepsel en geen God. Maar schepselen hebben de 
onverwoestbare neiging om als God te willen zijn, zie het verhaal over de toren van 
Babel en zoveel andere verhalen waarin mensen zich van boven hun stand van 
schepsel gaan gedragen. God brengt voortdurend in de verhalen van de Bijbel zulke 
krachten en machten aan het wankelen júist om de orde te herstellen. De orde dat 
Híj God is en anders geen. En dat doet God niet omdat Hij machtswellustig is, 
integendeel, dat doet God om het recht te herstellen en het kwetsbare dat onder de 
voet wordt gelopen te beschermen en nieuwe levensmogelijkheden te bieden. 



Dus steeds als de zogeheten hemelse machten aan het wankelen worden gebracht, 
begint God iets nieuws. Daarom heeft God de chaos getemd, door orde te scheppen.

Als zon, maan en sterren, de hemelse machten dus gaan wankelen, is dat een beeld 
dat de machten van deze wereld aan het wankelen zullen raken. Dat het uit is met 
hun macht en gebulder, hun geschreeuw en hun gedreig, en hun geweld en hun 
ongelofelijke misdadigheid tegen alle menselijkheid. Het zijn dus helemaal geen 
hemelse machten, ze zijn zo aards als het maar kan. Ook zon, maan en sterren zijn 
maar schepselen, die wij niet moeten vereren als een God, evenmin als we welke 
zonnekoning of zonnepresident dan ook mogen vereren.  

Maar wat een angst brengt dat met zich mee als de orde van de dingen wankelt, 
siddering bij het gebulder van de zee. Angst bij kwetsbare mensen dat je om zult 
komen, dat je deze apocalyps niet overleeft. De angst die velen kennen als hun 
bestaan aan het wankelen komt. Als je op een bepaalde manier terecht bent 
gekomen in een dal van duisternis, of in de chaos, in de verwarring, in de paniek en 
bang bent dat het nooit meer goed zal komen, zo duister.  

Jezus gaat in op die angst, zoals ook Johannes op Patmos dat doet. En beiden 
komen ze met bemoediging en troost, want door al die heftige beelden heen, komt 
bemoediging en troost mee, van deze Boodschappers van de Eeuwige, deze 
Verbinders van hemel en aarde, deze Verkondigers van een ander Koninkrijk, dat wèl
hemels genoemd mag worden, omdat dat Koninkrijk van God is. 

Deze vertegenwoordigers van een heel andere
soort hemelse macht, namelijk de macht en de
kracht van recht en vrede, tederheid en licht, die
van troost en zachtheid. Een totaal andere
werkelijkheid dus, heel andere beelden, tere
beelden, verfijnde beelden. Een vijgenboom die
uitloopt, echt hoor: er zal nog leven zijn, echt
hoor: er is wel hoop. En dat beeld van de
wierookschaal bij het altaar, de geuren die
opstijgen voor de Eeuwige samen met de
gebeden van de heiligen. 'Laat ons gebed
opstijgen als wierook voor uw aangezicht', die
tekst komt uit Openbaring.

En Jezus, één al bemoediging voor zijn leerlingen, Hij zegt: 'Richt dan je op, hef je 
hoofd, want jullie verlossing is nabij'. Dat is een en al bemoediging die Hij zijn 
leerlingen aanzegt. Hun weg zal zwaar zijn, dàt hebben ze geweten, maar het pad 
zal toch getekend zijn en blijven met licht, met harten van goud, met de muziek die 
aankondigt dat niet het laatste woord is aan de vernietiging. 

En wij, wij die in die werkelijkheid leven, die ons soms overspoelt en beangstigt en 
doet sidderen. Wij zijn in Jezus' naam geroepen elkaar te bemoedigen. Hier in de 
kerk, door samen te zijn, door met elkaar spreken, door elkaar van tijd tot tijd ook 
moed in te spreken en een hart onder de riem, door te luisteren naar elkaar met 
aandacht en toewijding en dat is echt niet alleen gebonden aan een ambt. Wij 



kunnen dat allemaal voor elkaar betekenen. Misschien nog wat meer met elkaar in 
gesprek gaan over dingen die er toe doen, meer dan over nuttelozere zaken. Elkaar  
helpen op de been te blijven. Die aandacht die er is, die moed die je in mag spreken. 

We hadden het woensdagavond nog even over Johannes. Die naam die betekent 
'God is genadig'. En in het Nieuwe Testament komen wij die naam nog al eens tegen.
Wie is wie? Welke Johannes is welke Johannes, was even de vraag. En toen kwam 
er bij iemand uit de groep een heel bijzonder en vond ik, een heel mooi idee. Want 
het is denkbaar dat de Johannes van Patmos niet dezelfde Johannes was als de 
leerling van Jezus, daar ging het even over. Zou het misschien zo kunnen zijn dat er 
in de wereldgeschiedenis en in de geschiedenis van het heil van Gods Koninkrijk 
verschillende Johannesen zijn, in verschillende generaties die steeds opnieuw en op 
hun eigen manier het stokje doorgeven in het blijven bemoedigen van mensen in 
situaties van nood. En dat bijvoorbeeld de evangelist het op zijn manier heeft verteld 
en dat Johannes op Patmos het op zijn manier heeft gedaan, met zijn taal, met zijn 
beelden. Zo is hij één van die getuigen van God, die wij allemaal mogen zijn. Wij 
allen mogen iets van Johannes met ons mee dragen en elkaar voeden met beelden 
van hoop en verwachting.

Amen

zegen

Dat bloemen altijd een weg wijzen op je pad en zonneschijn je dag mag verlichten.

Dat zingende vogels jou toezingen bij elke stap langs je weg.

Dat een regenboog altijd met je mee mag lopen in een hemel die altijd blauw is.

En dat vreugde je hart mag vullen iedere dag, heel je leven lang. 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest


