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Gemeente van Christus, 
 
Daarna hoorde ik iets als de grote stem van een talrijke schare in de hemel: 
Halleluja het heil en de glorie en de kracht is van onze God. 
Een visioen van de ziener Johannes uit dat fascinerende Bijbelboek Openbaring, hoewel visioen in dit 
geval misschien niet helemaal het goede woord is, het is niet zozeer visueel maar meer auditief, er is 
meer te horen dan te zien. Er klinken allerlei psalmen en lofzangen …een hemelse liturgie, een stem 
van een talrijke schare in de hemel, als een stem van vele wateren, als de stem van sterke 
donderslagen. Een vreemde inbrekende stem. 
Wij leven in de Paastijd – een stralende mei maand, lente en zomer ineen, het kan niet op, het is 
adembenemend. Hoewel … wel erg droog en dat baart zorgen. Tegelijk, merk ik, heb ik wat moeite,  
om het gewone leven na Pasen te hernemen. Je voelt vervreemding tegenover een wereld die zo 
onverschillig lijkt het voortgaat na Pasen. Alsof er niets is gebeurd. Alsof Pasen slechts een kleine, 
onbeduidende rimpeling was in heel dat onverschillige wereldgebeuren. En ook die stralende lente  
lijkt zich er niets van aan te trekken. Maar zo mooi is de wereld niet. Ik hoorde afgelopen vrijdag  
de fotograaf Eddy van Wessel op de radio, al vele jaren maakt hij fotoreportages. Hij kwam deze 
week terug uit Oekraïne. Hij maakte ondermeer die foto van een vrouw die bij een open motorkap 
staat van een auto. Daar eet ze soep en warmt ze tegelijk babymelk op. Ze hebben helemaal niets, 
vertelt Van Wesel. Ze krijgen van het Rode Kruis eten en babyvoeding. En dat flesje, ja ze hebben 
niets om het op te warmen. Het wordt op de motor, die nog warm is, van de auto gezet om 
uiteindelijk dat baby’tje te kunnen voeden.  Raketten vallen uit de lucht, zegt hij, en mensen hebben 
geen idee dat de dood op hen af komt. De vogeltjes vloten, de lucht was blauw en het was echt zo’n 
lentedag. Dan loop je verder en zie je vijftig meter verderop drie lichamen liggen. De lentezon is 
bedrieglijk.   
De deuren moeten open na Pasen! Maar wat de gemeente van de Levende aantreft, is een 
onverloste wereld! De wereld zoals deze is, met zijn dagelijkse portie aan leed, verdriet en kwetsbaar 
geluk onder een onbewogen lentezonnetje. Daarna hoorde ik iets als de grote stem van een talrijke 
schare in de hemel: Halleluja heil, glorie en kracht is van onze God! 
In de meest donkere jaren van de oorlog  1943-44, las Miskotte in Amsterdam het Bijbelboek 
Openbaring. Hij noemde het de ‘Hoofdsom der Historie’. De raadselen van het leven  worden niet 
opgelost door de raadsels weg te denken, of te vergeestelijken, te over-zingen, of teverklaren..  maar 
door het in te leven, door erin te leven en te sterven. En dat is zijn overwinning. Begrijpt u goed, 
schrijft Miskotte, het is niet zo …. eerst hebben wij het kruis als totale ondergang, dan komt de 
Paasmorgen … en we zeggen halleluja. Nee, dat kruis is de overwinning, de macht om zo diep neer te 
dalen, om met het bestaan zover weg te zinken … dat is op zichzelf de creatieve kracht van God die 
overwint. En daarom die vreemde stem. Hoor! Hoor ! Heb de Heer lief, jouw God met héél je hart, 
met héél je leven met héél je vermogen!  
Het begint met gehoor geven. Hoor, luister waar het  op aankomt, je bent als mens in het 
voorbijgaan van de tijd niet alleen of op jezelf terug geworpen, je bent niet nergens, je bent 
genoemd, geroepen.  Hoor jij, als je vol goede moed bent of als je weet dat je niet lang meer hebt,  
als je vol zorgen bent en zelfs bang, hoor jij je bent niet alleen, je bent betrokken in een relatie, een 
liefdesrelatie, je bent er tot over je oren bij betrokken. Dat betekent allereerst een ontmaskering 
ook van mijzelf, met een merkwaardige discipline oefen ik mijzelf in de liturgie in ‘onze hulp is in de 
Naam van de Heer’. En die naam blijft principieel oningevuld. Onze hulp in de Naam ‘Ik ben’ van de 
Heer het is een kritische ontmaskering, van mijn hulp is van mijzelf. Uw koninkrijk kome, wij buigen 
niet voor de grootste schreeuwers, voor de zelfbenoemde ‘führers’ van deze wereld. Nee, Uw 
Koninkrijk kome. Zeker wij zijn onder de machten gesteld, ook wij leven onder het pantheon van 
meer dan menselijke machten.  Wij moeten eraan gelovenmaar we kunnen er niet in geloven.  
En toch zijn er mensen die bidden ‘Uw Koninkrijk kome’ ..het klinkt als vloeken in de kerk, maar het 
wordt met hartstocht gebeden in vertrouwen op een heel andere God.  



Vandaag is de officiële heilig verklaring van Titus Brandsma priester en monnik in de orde van de 
Karmelieten hij is in 1942 omgekomen in de concentratiekamp Dachau, hij heeft ook nog in het 
verschrikkelijke Kamp Amersfoort (hier vlakbij) gezeten. Titus Brandsma kwam al in het begin van de 
oorlog op voor Joodse scholieren en voor de vrije pers. Hij heeft in de kampen verschrikkelijk 
geleden. Een medegevangene zegt over hem:  Titus, met zijn aangeboren vriendelijkheid tracht door 
praten nog iets bij hen te bereiken  Naderhand zeg ik dan wel eens tegen Titus: Praat toch niet met 
die kerels, u bereikt er toch niets mee, hoogstens een pak slaag! Maar dan antwoordt hij: Daarom 
moet je het niet laten. Men moet voor deze mensen bidden hoor je hem vaak zeggen, opdat ze tot 
inzicht komen.  
Hoor ! Heb de Heer lief, jouw God met héél je hart, met héél je leven met héél je vermogen! Dit zijn 
vreemde en troostvolle woorden. Toen zij Hij tegen mij: Schrijf op Gelukkig zijn zij die voor het 
bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Dat is de uitnodiging, de uitgestoken hand, dat is de 
droom, de hoop, dat is het woord van welbehagen gezaaid in ons bestaan. …. en daarover kunnen wij 
ons slechts verbazen en verwonderen. Amen  
 
 
 

 

 

 
 


