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Lezingen uit Lucas 3, 1 – 6 en Openbaring 10 
 
- overdenking  
 
We zijn er nu al een paar weken mee onderweg in Vredenoord, met dat vreemde boek 
Openbaringen. Misschien dat het langzamerhand een beetje minder vreemd wordt. Alsof het gaat 
wennen, de beeldtaal. Alsof je getraind raakt in het kijken achter de woorden en de plaatjes. 
Zoals je ook kunt leren luisteren naar een muziekstuk of leren kijken naar kunst of poëzie kunt 
leren lezen. Het vereist geduld en training en vooral nieuwsgierigheid. 
 
In een voortdurende wisseling van perspectief gaat het in Openbaringen heen en weer tussen de 
aarde en de hemel. De hemel weerspiegelt de realiteit van de aarde, waar de  mensenmachten 
woelen, waar de groten de kleinen onder de duim houden, waar onvrede heerst, angst, onmacht, 
wanhoop. Het is de wereld van Johannes, het is de wereld van ons. Zoveel verschil is er niet. Er 
is niet zoveel nieuws onder de zon, als het erop aankomt. 
 
De hemel weerspiegelt in Johannes’ profetie – want dat ís het boek Openbaringen, joodse 
profetie-, hoe het er op aarde aan toe gaat, maar dat is niet alles. Johannes, ziet, hoopt, verwacht 
een afrekening uit de hemel. Hij zag een lam, beeld voor de gekruisigde mens Jezus, beeld voor 
de overwinnende Christus. Het lam opende een boekrol. Een voor een gingen de zeven zegels 
los van de geschiedenis van de aarde, van de mens. Een geschiedenis vol oorlog, burgeroorlog, 
hongersnood, dood, wanhoop, natuurgeweld. De hemel liet het horen, deed het zien…En bij het 
zevende zegel hield de hemel de adem even in. Zeven bazuinen, zeven shofars zag Johannes 
op dat moment. De aankondiging van de totale catastrofe, zoals de shofars, de bazuinen klonken 
toen Jericho ten onder ging? De totale vernietiging van de schepping? 
De bazuinen kondigden een voor een rampen aan, in vergelijkbare orde en grootte als bij het 
openen van de zegels. Steeds zijn de gevolgen groot voor mens en natuur als hagel en vuur, 
vallende rotsblokken, sterren en kometen, rook en sprinkhanen, paarden en ruiters de oogst en 
en levende wezens vernietigen. De schepping omgebogen tot vernietiging en terugkeer naar de 
oer-chaos. Verschillende beelden doen denken aan de plagen die Egypte te verduren kreeg toen 
Farao het slavenvolk niet liet gaan. Heel de aarde is Egypte, is veranderd in angstland. Heel de 
aarde moet daarom uitgeleid worden, bevrijd worden. Dat willen de afschuwelijke rampen die in 
de hoofdstukken voorafgaande aan de lezing van vandaag zeggen. 
En daarom is de vernietiging weliswaar groot, maar niet totaal. Er blijven steeds mensen over die 
de kans krijgen om uit te trekken uit hun verslaving, in beweging te komen, een ommekeer te 
maken naar die veelbelovende aarde van God….. 
Maar velen grepen de kans niet, bleven knielen voor de beelden van goud, zilver, brons, steen en 
hout, die ze zelf gemaakt hadden. Bleven een knieval maken voor de goden van gewin….staat te 
lezen in hoofdstuk 9. Ze durven de confrontatie met het gans andere dat God voor ogen staat niet 
aan. 
 
En dan, voordat de zevende shofar gaat klinken, voordat de totale afrekening vanuit de hemel 
plaatsvindt, een stilte moment, een pas op de plaats. Opnieuw…want ook tussen het openen van 
het 6

e
 en 7

e
 zegel was het stil.  Alsof die stilte, die pas op de plaats een kans, misschien wel de 

laatste kans, wil bieden tot omkeer. Dit tiende hoofdstuk maakt deel uit van het hart van het hele 
boek Openbaringen. En zoals niet voor niets is in dit boek, zal het ook niet zonder betekenis zijn 
wat in het midden van alles verteld wordt.  
Johannes ziet  opnieuw een engel uit de hemel komen. Een bijna goddelijke verschijning, 
theofanie, met een wolk als mantel, een regenboog boven het hoofd, benen als vuur en een 
gezicht stralend als de zon, met één voet geplant op de aarde en de andere op het water houdt 
hij het vaste land en de onzekere zee bijeen. 
Deze engel, deze Godsverschijning, doet zijn mond open. Wat uit zijn mond komt, klinkend als de 
donder, blijft geheim. Het mysterie, het ongrijpbare van de Schepping, de raadselen van de 



geschiedenis, het onbegrijpelijke grootse van het bestaan blijft verborgen voor mensenogen en -
oren. Het enige dat wij met Johannes te verstaan krijgen zijn de woorden chronos ouketi 
estai…Griekse woorden die we kunnen vertalen als “er is geen tijd meer”. Dat heeft iets 
dubbelzinnigs in zich: of “het is bijna zover”, “het is de hoogste tijd” , de tijd is vol….voor het 
openen van het 7

e
 zegel was er sprake van een stilte van een half uur…geen vol uur. Is dat uur 

dan nu wél vol. Het griekse woord dat hier voor tijd gebruikt wordt is chronos. De tijd naar 
mensenmaat is dat onbestemde tijd. Heel anders dan het Griekse Kairos, dat óók tijd betekent, 
maar dan naar de maatstaven van God gemeten, bestemde tijd.  
Het gaat hier om de mensentijd, chronos. De tijd zoals mensen verbeelden die te hebben voor 
zichzelf. De tijd om zichzelf te verwezenlijken, met al hun plannen en al hun 
voorzorgsmaatregelen om de grillen van de tijd het hoofd te bieden. Tijd om geen tijd voor God te 
hebben. 
Maar ook voor de rechtvaardigen die er zijn in het hemels perspectief van Johannes heeft het 
woord chronos te maken met het onbestemde. Zij ervaren het alsof de Eeuwige geen tijd heeft 
voor mensen en de gebeden van de aarde niet hoort. Voor hen is Chronos de tijd, de duur van 
Gods afwezigheid en van hun verlatenheid. De tijd is vol. Het is nu of nooit, want de tekenen van 
de tijd spreken voor zich….Zal er nog tijd genoeg zijn voor omkeer? 
Het lijkt erop. Johannes krijgt van de engel de opdracht om het boekje op te eten. Het boekje dat 
een tipje van de sluier van het geheim zal oplichten. Als ziende al dit onzienlijke, moet Johannes 
de boodschap tot zich nemen. Om het vervolgens te profeteren aan alle landen, volken en 
koningen. Hij moet de waarheid zich eigen maken, met ziel en lijf, om de wereld te vertellen wat 
waar is. En dat zal hem niet licht vallen. De smaak van de waarheid is weliswaar zoet in de 
mond, maar brandt bitter in de maag. De goede boodschap is bitterzoet. Want eerst moet al het 
kwaad benoemd en ontmaskerd worden en dat gaat pijn doen, dat gaat weerstand geven.  
Ga maar bij jezelf na, hoe pijnlijk het is om je eigen duistere kanten te benoemen, onder ogen te 
zien. Hoe vaak lopen we niet voor onze eigen waarheden weg? Dat kan een hels proces zijn om 
jezelf in de ziel te kijken en te leren leven met wie je bent of met wat je gedaan hebt. Niet zelden  
zoeken we zoethoudertjes om de bittere nasmaak van het leven maar niet te proeven. 
Ook in het groot worden we er niet graag aan herinnerd wat scheef is gegroeid, aan wat 
onrechtvaardig is als het zou betekenen dat het ons wat gaat kosten. Eerlijke handel? Eerlijke 
kleding? Een schonere wereld? We willen het allemaal, maar het liefst zonder al te veel offers en 
inspanning. We kopen een Fairtrade reep en stappen in het vliegtuig naar de zon. We openen 
een rekening bij een nette bank, omdat bij die andere een onfrisse bonuscultuur heerst, maar 
kopen een jurkje voor een zacht prijsje, waarvan het etiket doet vermoeden dat het door slecht 
betaalde kinderhanden is gemaakt. Dát met elkaar veranderen, wérkelijk veranderen, is zó 
complex en gaat hoe dan ook pijn doen. Zoet is de boodschap, bitter is de smaak.  
 
 
We vinden het terug in de andere lezing van vandaag, uit het evangelie van Lucas. Heel 
nadrukkelijk plaatst Lucas zijn boodschap in de tijd van zijn dagen, waarin allerlei machten en 
machthebbers het voor het zeggen hebben. En waarin mensen natuurlijk ook meegezogen 
worden in die machten en krachten. Want verander maar eens het patroon, kom maar eens los 
uit de wedren van succes en gewin, doorbreek maar eens de spiraal van geweld, waarin de een 
de ander in de greep houdt.  
Lucas vertelt de geschiedenis van mensen, maar ook hoe God daarin eigen geschiedenis 
schrijft....met mensen, door mensen. Door iemand als die andere Johannes, die mensen uit de 
maalstroom van de tijd wil opdiepen. Doper is hij. Wegbereider. “Want na mij komt iemand die 
meer vermag”, zegt déze Johannes. En als wegbereider is hij alvast begonnen om puin te 
ruimen. Hij spoelt het vuil weg met water en voedt mensen zo met zijn prediking, dat hij hen helpt 
om hun leven te richten naar die andere tijd, die geschiedt. Niet de tijden van mensen, waarin ze 
zo vaak het oordeel over zichzelf afroepen, heeft toekomst. Maar de tijd van God.  
De doop is hoop, zou je kunnen zeggen. Het symboliseert de reiniging van hem of haar die de 
doop ondergaat. Het oude is weggenomen, het nieuwe kan beginnen. Doop rijmt op diep. De 
doop is de nabootsing van het leven zelf, dat immers door de diepte kan gaan. Als mens kun je 
de diepte ingesleurd worden door dingen die gebeuren, die intens en ingrijpend op je leven 
inwerken, machten en krachten die je overkomen, die je in de greep kunnen houden. De doop is  



het hoopvolle teken dat het niet bij de diepte blijft, maar dat je als mensenkind omhoog getrokken 
wordt. Dat je bovenkomt. Dat er, dwars door alles heen, een nieuw begin komt, levenslicht. 
De mensen die zich bij Johannes laten dopen hebben verwachtingen, dat het anders kan, dat 
terugkeer tot God, tot Gods woord mogelijk is en zelfs noodzakelijk. De realiteit is wat het is. 
Maar het is niet het laatste woord. De toekomst is al gaande. De Eeuwige laat mensen niet 
stuklopen, levert ze niet uit aan chaos en zinloosheid. Maar zet ze op de benen, steeds opnieuw, 
om te leven uit verwachting van Gods Rijk, dat is en zijn zal  waar mensen voor elkaar zo goed 
als God proberen te zijn. In navolging van Hem die daarin voor is gegaan, door de diepte heen 
om het licht te schenken aan een wereld verloren in schuld. De mens in wie God zelf onder 
mensen is komen wonen. In naam van die mens proberen wij gemeente te zijn.  Mét de ervaring 
dat vrede ver weg kan zijn en wij al te vaak niet doen wat wij zouden moeten doen. En mét de 
verhalen, de woorden en de beelden, die ons zijn aangereikt, om het uit houden. Adventsgeloof, 
kun je het noemen.  
Moge dat zo zijn, kome wat komt. 

 


