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Gelezen: Openbaringen 7:1-4, 9-17 en Matteüs 5:1-10 
Titel: Beelden van hoop  10 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Er gaat geen dag voorbij of wij zien wel beelden. Het beeld van een medemens 
bijvoorbeeld. En als je een mens redelijk goed kent, zie je al aan de lichaamshouding 
van die mens of er iets is. De mens die ineens met neergetrokken schouders loopt 
terwijl dat anders nooit het geval is, die mens geeft een boodschap af. En zo meer 15 
natuurlijk, het beeld van mensen uit Ethiopië die achter elkaar op een weg lopen op 
weg naar een ander land, dat beeld is een beeld van angst en een beeld van 
wanhoop.  
Beelden van mensen, beelden zoals ze ons getoond worden en zoals we ze zien. 
Maar ook andere beelden, ook beelden van hoop. De mensen die samen iets 20 
bewerkstelligen, met een aanvullende creativiteit, dat is een beeld van hoop. En het 
is mooi om dat zo te zien.  
In het bijbelboek Openbaringen, en zeker in het gedeelte van vanmorgen, zijn er 
beelden te zien. Beelden van mensen en in dit geval beelden van hoop. Beelden ook 
vol symboliek, beelden ook die verwijzen naar het Oude Testament. Vanmorgen 25 
geen lezing uit dat Eerste Testament, uit Tenach, en dat is ook niet nodig, want deze 
tekst staat al vol met verwijzingen, vol met beelden.  
Vier hoeken van de aarde, ja natuurlijk kan dat geografisch niet, maar wel in 
beeldtaal. Vier naar de vier windrichtingen en daarmee de wereldlijke volheid 
symboliserend. Vier als volheid, de volheid van de aarde, de grond waarop wij leven 30 
en waaruit de mens in symbolische taal genomen is. Vier, als getal dat bij mensen 
hoort. En de wind is in bedwang gehouden, God is niet aanwezig in de storm, zoals 
God niet aanwezig was in de storm die de profeet Elia meemaakte. God is aanwezig 
in het geluid van de dunne stilte. En zo staat dit gedeelte vol, voor veel meer dan één 
preek.  35 
En toch noem ik nog een element, nog minstens één. Mensen krijgen een zegel op 
hun voorhoofd, mensen die dienaren van God genoemd worden. Een zegel op het 
voorhoofd, beeldtaal voor het teken dat mensen krijgen. En wie? Liever gevraagd: 
wie niet? 144.000, dat getal klinkt. En dit getal wordt uitgesplitst in een deel dat niet 
gelezen is, uitgesplitst in 12 keer 12.000. En dat is ook beeldtaal. Het gaat er dan 40 
niet om dat het exacte getallen zijn, het zouden er ook 12 miljard kunnen zijn. Het 
gaat om 12, om drie maal vier. Drie staat symbool voor de geestelijke volheid, vier 
voor de aardse volheid. En dezen zijn verbonden. En dat maal duizend, dat keer veel 
dus. Een volheid, in een vermenigvuldiging, die duizelingwekkend is. Twaalf naar het 
aantal stammen in Israël, die ook worden genoemd. En ook de stammen van het 45 
Noordrijk, dat deel van Israël dat is weggevoerd naar Assyrië en dat als het ware 
verdwenen is. Er is geen verhaal bekend dat deze stammen zijn teruggekeerd, de 
namen worden heel af en toe nog wel genoemd. Maar ze zijn weggevoerd als 
mensen die niet meer zichtbaar zijn. In Yad Vashem, in het hedendaagse Israël, is 
een monument voor de vermoorde Joodse kinderen in de Holocaust. Hun namen 50 
worden genoemd, als de namen van de stammen die zijn weggevoerd. De stammen 
die zijn weggevoerd maar die hier wel bij die 144.000 horen, die stammen zijn ook de 



mensen van voorbij, de mensen die nog wel in de herinnering zijn maar niet meer 
zichtbaar of aan te raken. Die weggevoerde stammen staan symbool voor velen dus, 
ook voor velen van na de tijd van de ziener Johannes die al deze beelden zag. En de  55 
weggevoerde stammen zijn ook de stammen die later zijn weggevoerd, na de 
opstand tegen de Romeinen, zij die verstrooid zijn. En hier in dit beeld bij elkaar en 
aanwezig in een grote volheid. De mensen van voorbij, die dus ook aanwezig zijn in 
een onvermoed weten, in een weten waarbij je alleen in beeldtaal kunt spreken en in 
beelden kunt zien wat alleen maar te benaderen valt. En niet alleen de mensen van 60 
voorbij dragen dat zegel, horen bij die grote massa, ook de mensen van vandaag. En 
daar staan ze dus, een onafzienbare menigte, niet te tellen, dus nog veel meer dan 
die 144.000, uit alle landen en volken, wereldwijd, een grote volheid, elke stam en 
elke taal, verenigde landen dus. In het wit gekleed, met witte kleren die symbool 
staan voor reinheid, reinheid die geworden is. Daar staan ze dus, bij de troon van 65 
God, in de tempel, en God zal bij hen wonen. Bij hen wonen, God zal hen 
overschaduwen, zoals een wolk het volk Israël overschaduwde op de reis door de 
woestijn. Zoals een wolk overschaduwde en beschermde tegen de hitte van de zon, 
beschermde tegen al te veel stralen. Dat beeld staat hier in deze tekst en dat beeld is 
gezien in een tijd die bol stond van verdrukking, bol stond van ellende en het lijkt dat 70 
dit beeld gaat over een eindtijd, een tijd ver weg in de toekomst en daar gaat het ook 
over, maar het gaat ook over vandaag. Wat de ziener Johannes ziet, gaat ook over 
vandaag. Een onafzienbare menigte, bij elkaar, met elkaar en met God verbonden, 
de mensen van vandaag en de mensen van voorbij, met elkaar verbonden op een 
onuitsprekelijke wijze in een tijd met veel vragen, een tijd met veel veranderingen, 75 
een tijd waarin fysieke verbondenheid lang niet altijd mogelijk is. En verbondenheid 
heeft ook creativiteit. Verbondenheid heeft veel gezichten, veel beelden, is aanwezig 
in herinnering en zelfs voorbij herinnering. Verbinding bestaat ook zonder 
zichtbaarheid op een manier die zelfs beelden voorbij gaat.  
De mensen hebben een zegel op het voorhoofd, omdat zij kinderen van God zijn en 80 
daarmee ook zijn dienaren. En God zal de tranen uit hun ogen wissen. Niet omdat 
die tranen er niet mogen zijn, nee, zeker wel. De tranen mogen vloeien en kunnen 
alleen maar gewist worden als ze vloeien. De tranen die niet vloeien kunnen niet 
gewist worden. De verbinding met de mensen van voorbij raakt ook echt aan het 
verdriet omdat ze mensen van voorbij zijn. En in het beeld van hoop, in dit beeld wat 85 
Johannes zag, is er ruimte voor verdriet, en is er ruimte voor troost. Wie treurt, wie 
huilt, die zal getroost worden.  
Een onafzienbare menigte, die God looft. Een onafzienbare menigte die de bron van 
het leven looft, die de Redder looft, de Redder uit de afgrond van de duisternis.  
Dit beeld komt naar ons toe, vandaag als de namen zijn genoemd en met veel meer 90 
namen in de herinnering aanwezig zijn. Een beeld van hoop, want de namen die 
genoemd zijn, in de beeldtaal zijn zij aanwezig in het beeld van de ziener Johannes, 
aanwezig in die onafzienbare menigte. De namen die genoemd zijn, en andere 
namen. Gandhi in mijn beeld, Martin Luther King, Luther die zingt omringd door 
mensen van het joodse volk, Bach is er in mijn beeld en mijn ouders. Allen die in de 95 
herinnering aanwezig zijn, ook in de herinnering van God. Een beeld wat mijn 
verbeelding te boven gaat, een beeld van hoop, geloof en liefde. Amen.  


