
Vooraf voor wie er niet bij kon zijn.  

In de dienst ging vooraf de lezing uit Openbaring 7, direct na de overweging klonk 
het pelgrimslied over Jeruzalem (NLB 737). In het tweede deel van de dienst 
noemden we de namen van de overledenen en was gelegenheid een kaars aan te 
steken.  

 

Beste gemeente,  

Ieder mens is een pelgrim, en maakt een pelgrimsreis. Wij zijn allemaal onderweg. 
We weten waar we vandaag staan maar weten niet waar we morgen, in de verre 
toekomst staan? En hoe het er dan met onszelf aan toe is? Als pelgrims trekken we 
door het leven heen, een onbekende toekomst tegemoet. Wij reizen door de tijd, met 
de tijd mee.                                                                                            
Her en der staat langs onze weg een kapel, een kerk als dit. Die biedt onderdak, tijd 
om even niet te lopen maar gewoon te zitten, en je te bezinnen. Een moment om 
zowel vooruit te kijken: hoe ver is het nog?, wat is de volgende etappe? - én om 
achteruit te kijken: op de weg achter ons, naar de mensen met wie we een tijdlang 
hebben opgetrokken, de mensen van wie we afscheid hebben genomen. En voor 
even reizen we terug naar hen, zijn we in gedachten bij ‘toen’. Wij reizen weliswaar 
met de tijd mee, soms reizen we ook tegen de tijd in!   

Vandaag klinkt in deze kapel het verhaal over het visioen van Johannes. Het is als 
een schildering tegen het plafond, ver boven onze hoofden. Zo één waar je naar op 
kijkt, je hoofd in je nek legt, én uitkijkt! Johannes schildert met woorden hoe God de 
wereld inricht ten goede: Gods wereld die klopt, die juist is, die deugt. En: hoe die 
goede wereld beslist niet zonder mensen kan! Als pelgrims komen zij uit alle vier 
windrichtingen toe gestroomd. En heel de schildering is gericht op dat ene centrum: 
de troon. En vooral, wie op de troon zit: het lam!                          
Voor Johannes tijd een ongehoorde omkering! In zijn tijd zit op de troon wie het 
sterkst is, de meeste macht heeft, het rijkst is, de grootste mond heeft. Nee, zegt 
Johannes, het lam zit op de troon. Natuurlijk zet Johannes de machthebbers in zijn 
tijd voor schut. Maar belangrijker dan dat, Johannes wil iets positiefs zeggen. Het lam 
op de troon wil zeggen: het breekbare leven is wat telt – wat ook voor de hemel telt! 
Breekbaar, immers in dit leven kan zomaar ineens iets kapot gaan, in een mens, 
tussen mensen, een mens zelf. Breekbaar, immers iedereen leven loopt tijdens het 
leven beschadigingen op, deuken en kwetsuren die wel herstellen maar vaak sporen 
achterlaten. Breekbaar, ook in zoverre ons samenleven in het groot breuken kent die 
mensen en groepen mensen verdelen en uiteen drijven. Breekbaar wil tenslotte ook 
zeggen: wij mensen als breekbare wezens zijn aangewezen op elkaar, hebben 
elkaar nodig om te leven, en dan mis je soms sterk zij/hij die bij je hoorde, met wie je 
leefde, die je maatje was, vertrouwder dan menig ander, die ene andere mens die er 
niet alleen was maar in stilte misschien jouw leven mee heeft gevormd – zij/hij die je 
vertrouwd maakte met dit breekbare leven dat o zo kostbaar is, en o zo verrukkelijk!  

In Johannes schilderij vormt het lam het middelpunt. Alsof Johannes tot iedereen wil 
zeggen: het leven ís breekbaar. Zowel je eigen leven, als van wie je lief is, van wie 



naast je staat, van wie… en hoe ga je daar mee om? Johannes visioen vertelt dat in 
Gods goede wereld – als de wereld klopt en deugt - de breekbaarheid van ieder 
mens niet vergeten raakt, maar blijft. God erkent dat wij als mensen breekbaar zijn. 
Hij wil ons niet anders, en Hij wil juist zo onze God zijn! En het is dat begrip en die 
erkenning die ons ook vandaag kunnen troosten. Dat je als mens in je breekbaarheid 
gekend bent op een plek die je misschien zelf niet voor mogelijk houdt. En u zo zelf 
iets ervaart van Johannes uitspraak ‘en God wist alle tranen uit hun ogen’.  

Daar gaat het om als wij straks hier een lichtjes aansteken. Dat om ons heen hangt in 
woord en beeld dat visioen van Johannes, die erkenning van breekbaarheid – en dat 
wij door een kaarsje aan te steken dierbare overledenen nog een keer in het centrum 
zetten, hen publiekelijk gedenken. Wij verbinden hun naam met Johannes visioen, 
met het lam in het centrum. En dat veegt wat van u hier. Hopelijk brengt het u ook 
wat. Misschien wel iets van rust, misschien zelfs iets van ruimte en energie. Zodat u  
nog rustig hier in deze kapel kunt blijven maar u later vanochtend uw weg door dit 
leven hervat. Die weg wacht op u, en kunt u misschien met nieuwe moed over die 
weg gaan. Want, wij mensen zíjn en blíjven pelgrims.  

Amen.  


