
1 - De woestijntocht is haast ten einde. Het was een lange, zware tocht, maar nu is 
Beloofd Land in zicht. Er is één maar: het volk zal de laatste etappe moeten afleggen 
zonder de vertrouwde en inspirerende leiding van Mozes. Mozes zelf, die de dood 
onder ogen moet zien, aanvaardt zijn naderende einde. Het enige dat hem 
bezighoudt is de zorg om wie achterblijven. Hoe moeten die verder zonder hem? Zal 
het volk niet als stomme schapen gaan ronddolen en verwalen?  Ik vind het een 
ontroerend en diep menselijk detail.   

Uiteindelijk trekt het volk onder leiding van Jozua het land binnen. Daarmee begon 
een lange geschiedenis van hoogte-, maar ook dieptepunten. Van koningsdrama’s en 
scheuringen, deportatie en verwoesting. Maar telkens weer had het volk de trouw 
van God gezien in periodes van herstel. Telkens weer stonden er ware herders op die 
het volk dienend leidden. 

Van één van die diepte- en hoogtepunten vertellen de boeken van de Makkabeeën. In 
165 v. Chr. is Juda bezet gebied. Tot ontsteltenis van de bevolking laat de vreemde 
overheerser Antiochus Epifanes een afgodenbeeld in de tempel in Jeruzalem 
neerzetten. De ontsteltenis leidt tot een opstand en de bezetter slaat hard terug, 
maar uiteindelijk lukt het om onder leiding van Judas Makkabeüs de 
onafhankelijkheid te heroveren. In 162 wordt de tempel gereinigd en feestelijk 
opnieuw in gebruik genomen. Israël viert dit tot op vandaag met het Chanoekafeest, 
het feest het licht. Het feest heet ook wel het feest van de Tempelwijding, of – zoals 
het in het evangelie van vandaag heet – ‘de Vernieuwing’.  

2 - Beloofd land is in zicht: Jozua/Jezus is de Levende. Gods Rijk, Nieuwe hemel en 
nieuwe aarde, het staat voor de deur! Niet alleen voor dat kleine plekje aarde aan de 
Middellandse Zee, maar wereldwijd. Want Jezus is Heer. In dit geloof leefde de eerste 
generatie christenen. Dat was niet eenvoudig, zij dachten dat de overmacht van 
Christus nu toch ook merkbaar zou moeten worden. In het leven van de mensen met 
hun liefde en hun conflicten, hun vreugde en hun verdriet. In de wereld van grote 
politiek en de economische wetten, van militair geweld en op drift geraakte mensen. 
In de wereld van ziekte en gezondheid, van armoede en overvloed.  

Maar het lijkt of er niets is veranderd. De dood heerst even grimmig als voorheen en 
in vele gedaanten. De Johannes, die meestal de Theoloog wordt genoemd, is daarvan 
een levend bewijs.  

Hij zit gevangen in de Romeinse strafkolonie op Patmos, een eilandje op enkele uren 
varen voor de kust van Turkije. Vanuit zijn verbanningsoord schrijft hij aan de 
gemeenten in verwarring een pamflet, dat wij kennen als "De Openbaring van 
Johannes".  

Op zijn geheel eigen toon en wijze probeert hij daarin een herder te zijn voor een 
twijfelende kudde. Hij verbindt daartoe het gewone, dagelijkse leven, met het geloof 
in Beloofd Land, Gods koningschap, hemel en aarde nieuw. Hij probeert een brug te 
slaan tussen ons kwetsbare bestaan en de bedoelingen van God. Johannes had 
namelijk de gave om naar de wereld kijken met het oog van het geloof. En dan zie je 
méér dan wat voor de hand ligt.  

Op het eerste gezicht ziet hij wat wij ook wel zien als we om ons heen kijken en het 
nieuws een beetje volgen: mensen die ‘grote verschrikkingen’ kennen, die weten van 



honger en dorst en tranen vergieten. Mensen die belaagd worden en achtervolgd. 
Maar Johannes ziet ook iets anders: Hij ziet tranen die zijn afgewist en treurenden die 
worden getroost.  

Johannes verplaatst ons in gedachten naar Gods troon. Daar ziet hij een ontelbare 
menigte uit alle volken en talen. Zij komen uit ‘grote verschrikkingen’, zij zijn door het 
leven getekend. Maar in zijn visioen zijn zij thuis gekomen in Beloofd Land en zingen 
zij voor de troon liederen van bevrijding en de engelen zingen met hen mee.  

Dit beeld van Johannes wordt vaak gelezen als een wegdroom-droom.  Later, ja láter, 
dan zal alles goed komen. Maar ik denk niet dat Johannes dat bedoelt. Hij schrijft om 
mensen te helpen vol te houden in moeilijke tijden. Hij hoopt dat zijn kudde voort zal 
blijven gaan op de weg naar Beloofd Land. Niet door te zeggen, dat het later allemaal 
beter zal worden, hierna of hierboven, maar in het vaste geloof dat er aan (of naast of 
achter) de donkere kant van het leven ook een ándere kant is.  

Johannes legt niet uit hoe alles zit, hoe het zo gekomen is of hoe het verder zal gaan. 
Dat weet hij evenmin als wij. Johannes zegt ook niet dat alle lijden een diepe zin heeft 
of een bedoeling.  

Hij liegt het duister niet om tot licht. Maar Johannes verkondigt, dat er in het duister 
van de wereld licht is ontstoken: het licht van Christus. En in dat licht kunnen mensen 
soms een andere kant zien aan (of naast of achter) de werkelijkheid van het lijden:  

die van Gods nabijheid, van zijn kracht, van zijn belofte: “Ik ben mét je, Ik laat je niet 
los, bij Mij ben je veilig!”. En wie díe kant ziet, leert ooit ook weer zingen en krijgt de 
moed om gaande te blijven, de weg naar Beloofd Land te vervolgen. 

3 - Dan wij. De Kerk heeft Pasen gevierd. Jozua/Jezus, leeft. Licht is doorgebroken in 
de duisternis, er is leven dat de dood ons niet ontnemen kan. Beloofd Land, Gods Rijk 
is in zicht! Niet alleen voor dat kleine plekje aarde aan de Middellandse Zee, maar 
wereldwijd. In dat geloof zijn de volgelingen van Jozua/Jezus de wereld ingetrokken 
en begonnen aan een lange tocht door de geschiedenis. Soms was Gods Rijk haast 
tastbaar nabij, dan weer leek het onbereikbaar ver weg. En soms dwaalde de kerk als 
een kudde stomme schapen rond. Maar telkens weer heeft zij de trouw van God 
gezien in periodes van herstel.  

Welke rol speelt Jozua/Jezus in deze geschiedenis?  

In de tijd dat Johannes zijn evangelie schrijft is de tempel in Jeruzalem verwoest. Deze 
verwoesting werd door Israël aanvankelijk ervaren als het einde van de omgang met 
God. Het heeft heel veel energie gekost om de ontmoeting met God nieuw en anders 
gestalte te geven. Dat gebeurde uiteindelijk in de samenkomsten in de synagogen en 
in de huisliturgie. 

Ook de gemeente van Johannes de Evangelist stond voor de vraag hoe je zonder een 
tempel tóch met God kunt leven. In de wereld van de religie was dat een ongehoorde 
gedachte! Daarom heeft Johannes het vrij vaak over de tempel. De lezing van vandaag 
speelt zich er bij voorbeeld af: op het feest van de Vernieuwing – het feest dat bij 
uitstek gaat over de tempel.  



Johannes vertelt al in hoofdstuk 2 het verhaal van de tempelreiniging. Het wordt 
besloten met de uitspraak van Jezus “Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen 
weer opbouwen” De evangelist voegt daar aan toe dat Jezus “sprak over de tempel 
van zijn lichaam”. 

Johannes stelt dus dat Christus de tempel is. God is niet te ontmoeten op de statische, 
vaste plaats van een tempel, maar in de gelovige omgang met Christus. We zingen 
met de Psalm: “De Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht 
houdt.” Johannes betrekt die gedachte op Jezus.  

“Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond” schreef Johannes al in 
zijn Proloog. Jezus is de woning van God. “Ik en de Vader zijn één” hoorden we in de 
lezing van vandaag. In het woord en werk van Jezus en in het bijzonder in zijn dood en 
verheerlijking is God present. Wie met de Opgestane leeft, leeft met God.   

Welke rol speelt Jozua/Jezus in de geschiedenis van de Kerk sinds Pasen? Hoe leven 
mensen met de Opgestane? Hoe blijven zij gaande op de weg naar Beloofd Land?  

In de liturgie van de kerk is dat allereerst in het Avondmaal. In de tekenen van Brood 
en Beker is de Heer zelf aanwezig in ons midden en geeft hij ons leeftocht voor 
onderweg. Maar dat is de helft van het verhaal. In de lezing van vandaag wordt ook 
de andere helft aangereikt. Jezus zegt: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken 
ze en zij volgen mij.” Anders gezegd: wij zijn geen ronddwalende schapen, maar 
kunnen ons door Jozua/Jezus laten leiden, Hem volgen, Hem navolgen, leven zoals Hij 
deed.  

God laat zich niet vinden door diep in onze eigen ziel te kijken, maar in mensen die 
doen wat Jezus deed.  

En soms ervaren we dat: als wij elkaar aanvaarden, nabij zijn, helpen om vol te 
houden, wordt een stukje woestijn herschapen tot Beloofd Land, al is het maar voor 
even. 

Het aanzien van de soms zo harde werkelijkheid verandert waar wij Hem ontmoeten 
en proberen te volgen: een huis van steen en staal wordt even tot het huis van God, 
gebouwd van mensen die - net als Jezus - levende stenen zijn geworden. Gewone 
mensen - kinderen van God – bestemd om gaande te blijven, hoop te houden en thuis 
te komen. 

 


