
Overdenking zondag 2 december 2018, tweede zondag van Advent 

Bij de lezing uit Openbaring 8 
 

Hoe donker lijkt soms de wereld, het leven!? Alsof het nacht is….  
 
Johannes kijkt en ziet hoe de wereld waarin hij geloven wil, vertrapt en 
leeggeplunderd wordt door een machten en krachtenspel dat in die tijd het Romeinse 
Rijk heet. Maar dat tegelijkertijd een wereld is van alle tijden, overal  waar het recht 
van de sterkste heerst, waarin de orde heerst dat de kleinen betalen voor de rechten 
van de groten. Alsof het zo hoort, díe orde. Alsof het zo van hogerhand is bepaald, 
als goddelijke, onaantastbare orde.  
Hij heeft zijn mond opengetrokken tegen die orde, samen met anderen. Ze 
verspreidden de boodschap van de rabbi uit Nazareth. In hem hadden ze zien 
gebeuren dat de Thora en de Profeten, zoals van oudsher was doorgegeven, vervuld 
werden. Als Pesachlam hadden ze hem geofferd zien worden op het altaar van 
leugen en geweld. Maar ze hadden hem niet kunnen doden, want hij bleef opstaan in 
mensen. En zij verspreidden zijn boodschap, door heel klein Azië. Als weerwoord 
tegen de stroom van de grootheidswaanzin waarmee mensen zich als goden willen 
gedragen. En ze werden opgepakt, gemarteld, aan de leeuwen gevoerd in de 
Romeinse vermaak-arena’s, of verbannen naar onherbergzame oorden, zoals 
strafeiland Patmos.  
 
Daar zit Johannes. Hij kijkt naar de wereld. Alsof het nacht is….Hij kan, hij wil het niet 
geloven, dat dit het is. En hij verplaatst zijn blik naar de hemel. Vanwaar zal hulp 
komen, denkt hij. En hij ziet een troon, en hij ziet De Ene die daarop gezeten is.  Hij 
hoort lofzangen, ziet eer en aanbidding, hij ziet de stammen van Israël, tot zegen 
geroepen voor de wereld, hij een ontelbare menigte in witte gewaden, alsof ze zojuist 
uit de diepte van de doop omhoog waren getrokken, met palmtakken in de hand, 
alsof ze een koning hebben te begroeten. Hemelse liturgie.  
 
Hij ziet ook een boekrol met zeven zegels. Niemand is in staat de zegels te openen 
dan alleen het Lam dat hij ook daar in die hemel ontwaart. Lammeren zijn geen 
hardlopers of doorstoters. Hun kracht ligt in hun schijnbare zwakheid, die 
ontwapenend werkt. Van een  lam dat, zoals  Johannes het ziet, een lam is dat-
geslacht-is notabene, zou je in de gewone orde der aardse dingen niets meer te 
verwachten mogen hebben. Er is zelfs niets ontwapenend aan, eerder tragisch, 
meelijwekkend. Maar juist dat Lam staat rechtop en alleen hij is in staat om de zegels 
te openen. Het Lam staat voor die rabbi uit Nazareth, het verbeeldt Jezus als 
Christus. En hij en hij alleen is in staat bloot te leggen wat de boekrol openbaren wil. 
Wat wil dat betekenen voor de aarde. Breekt nu de hel werkelijk los?  
 
Ze gaan open die zegels, een voor een. Bij eerste vier verschijnen paarden. Ze 
brengen oorlog mee, burgeroorlog, hongersnood en de dood. Bij het openen van het 
5e zegel klinkt de wanhoop van mensen vanaf de aarde , “hoe lang nog?”, ons 
tegemoet. Bij het openen van het 6e zegel komen krachten los die nog vernietigender 
zijn dan eerder. De aarde schudt op haar grondvesten bevingen van binnenuit en 
sterrenregens vanuit de kosmos. Algehele catastrofe lijkt het. Hoe erg moet het wel 
niet worden als het 7e zegel open gaat. Kan het nog erger?  



Je vraagt het je af, als de nacht van de wereld, de verschrikkingen die gebeuren 
heinde en ver of dichtbij in je eigen bestaan. Kan het nog hopelozer.  Kan het nóg 
erger? En als het nóg erger kan, dan kan het toch niet anders dan dat de wereld zal 
vergaan. Dat dit het einde is van alles?  
 
Het zevende zegel gaat los. Je houdt de adem in. Zal nu de genadeklap komen? 
Ja de klap zal nog moeten komen, maar eerst aandacht voor de genade. Want er 
gebeurt iets dat totaal anders is dan wat je zou verwachten. Het zegel gaat eraf en 
stilte geschiedt. 
Het is níet de stilte van een wapenstilstand. Het is ook niet het oog van de tornado. 
Ook al lijkt dat zo, zeker als we hadden doorgelezen vanochtend en weer zouden 
worden meegesleurd in de beeldrijke taal van Johannes’ wijze om het kwaad te 
beschrijven.  
Het is stil in de hemel, zoals het ook stil was toen Elia God ontmoette op de berg van 
het verbond, Horeb. Dát verhaal van Elia vertelt eerst hoe hij op de Karmel op een 
uiterst bloederige wijze afrekent met de dienaren van de valse god Baäl. Elia strijdt zij 
aan zij met de God van Israël. Maar voordat je nu gaat denken dat de God van Israël 
net zo’n krachtpatser is als de goden van de volken, voordat je van de Eeuwige een 
beeld maakt van een Superman-in-actie, vindt er een correctie plaats. Elia ontmoet 
God, niet in een aardbeving, of wind, of vuur, - de gebruikelijke 
begeleidingsverschijnselen van de goden-, maar in de stem van een dunne stilte.  
Gods macht is van een andere aard. Altijd gans anders. De stilte die valt bij het 
openen van het 7e zegel is een heilige stilte. Is de stilte van : “God is in ons midden, 
laat nu alles zwijgen”….   
 
Bij het lezen van het boek Openbaringen voel je voortdurend de druk van wat 
spoedig moet geschieden. En het zal ook gaan geschieden in niet te beschrijven 
heftigheid. Maar op Gods wijze en tijd. De passie waarmee de Eeuwige een verbond 
met mensen heeft gesloten laat geen gras groeien over het onrecht. Er zál 
afrekening plaatsvinden met het onrecht. Dát is de overtuiging van Johannes, dát is 
de troostende boodschap van Openbaringen. Maar het zal geschieden op de gans 
andere wijze van de Eeuwige. Dáár wijst deze stilte naar, voor de hemelse storm zal 
losbarsten in de hoofdstukken die nog zullen volgen. 
 
Was de hemel eerst nog vol lofgezang en rituelen rond de troon met daarop gezeten 
de ENE. Nu heerst heilige stilte van een half uur lang. Ontzagwekkend lang na alle 
tumult en tegelijkertijd kort. Geen vol uur, maar “half”. Alsof het zeggen wil dat we er 
nog niet zijn, dat we nog verder moeten.  
Maar ook de stilte is eredienst. Want in de stilte stijgen, op de rook van wierrook, de 
gebeden op voor het aanschijn van de troon. Het zijn de gebeden van de heiligen. 
De gebeden van de mensen die het onrecht zien gebeuren en het niet kunnen 
verdragen. Het zijn de mensen die vanaf de aarde, bij het openen van het 5e zegel 
riepen “hoe lang nog”. Het zijn mensen als Johannes, verbannen, de mond 
gesnoerd. Het zijn de mensen uit de 7 gemeenten in onderdrukking, voor wie hij zijn 
dromen voor opschrijft. Het zijn de mensen die in treinen werden afgevoerd naar wat 
totale vernietiging had moeten worden. Het zijn de mensen onderweg vanuit 
Honduras naar de Verenigde Staten, die de lompe afwijzing nog eerder aandurven 
dan langer blijven in uitzichtloosheid. Het zijn de mensen met gele hesjes die de 
wanhoop nabij zijn waardoor er iets in hen knapte.   



De hemel is stil. Maar is niet doof. Want het geroep van de aarde wordt er gehoord. 
En de hemel maakt zich gereed voor een antwoord. Want zeven engelen hebben 
zeven bazuinen gekregen. Bazuinen in de oudheid hadden een communicatieve 
functie. Zoals wij tegenwoordig een complex netwerk aan communicatiemiddelen 
hebben, functioneerden bazuinen destijds als middelen om vreugdevolle of 
alarmerende gebeurtenissen aan te kondigen. De ene bazuin gaf het bericht door 
aan de volgende die het weer doorstuurde. Wat er bij het openen van het 7e zegel 
ook gaat gebeuren, het vermoeden is gerechtvaardigd dat het zich in 7 momenten 
zal voltrekken. Als een Sinterklaassurprise: wanneer je denkt dat je bij het cadeautje 
bent moet je eerst weer door allerlei verpakkingen heen. Maar dát is nog leuk en 
spannend. Wat de aarde staat de wachten aan verrassingen zijn allerminst leuk te 
noemen. Want het wordt nóg erger op aarde dan het al was, aldus Johannes. 
En toch heeft hij dit boek als troostend bedoeld. Lastig te begrijpen misschien, lastig 
te verteren ook, maar eigenlijk wil hij zeggen: “Houdt vol. Alleen door de diepte heen 
kom je boven. Alleen waar wordt vernield, komt nieuwe ruimte”.  
Als je dit politiek zou uitleggen, dan zou het natuurlijk doodeng zijn. Want hoeveel 
dromers en visionairs hebben zich niet verloren in hun droom door het kwaad 
weliswaar af te breken, maar er nieuw kwaad voor in de plaats te zetten. Johannes 
bedoelt het niet politiek. Eerder spiritueel….vandaar die stilte, vandaar die eredienst, 
vandaar die benadrukte ruimte om je als mens niet neer te leggen bij de wereld zoals 
hij is, maar moed en hoop te verzamelen om het uit te houden en uit te zingen dat 
het anders kan, anders zal.  
 
Vele jaren na Johannes schrijft een meisje in haar dagboek: Ik zie hoe de wereld 
langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt, ik hoor steeds harder de 
aanrollende donder, die ook ons zal doden, ik voel het leed van miljoenen mensen 
mee en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles weer ten goede zal wenden, 
dat ook deze hardheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereld zal 
komen…” En iets verderop schrijft zij: “Voor ieder die bang, eenzaam of ongelukkig 
is, is stellig het beste middel naar buiten gaan, ergens waar hij helemaal alleen is, 
alleen met de hemel, de natuur en God. Want dan pas, dan alleen voelt men dat 
alles is zoals het zijn moet en dat God de mensen gelukkig wil zien….”  
Dat meisje heette Anne Frank. Beter dan wie ook wist zij dat de tijden voltooid 
kunnen lijken en het einde nabij, zo vervuld als de wereld is van wanhoop. Tóch zag 
zij ruimte zijn voor geboorte van een nieuw begin….  
Als wij met haar meekijken zien we het ook: bijvoorbeeld in handen die voeden en 
verzorgen, in ogen die de tranen zien, in oren die het zuchten van de schepping 
horen, in voeten die de vrede brengen.  
In de voorglans van zulke dingen, hoe klein ook, wordt zichtbaar dat na de nacht de 
morgen komt. Adventsgeloof…. 
Moge dat zo zijn. Kome wat komt.  
 


