
Gemeente van de Heer,

Met een deel van jullie stond ik hier 18 jaar geleden ook. En we wisten nog bijna niets van elkaar 
af. Wel hadden we besloten, voelden we ons geroepen, ieder op eigen wijze, samen in deze plaatsen,
in deze dorpen, gemeente van Christus te zijn. En zoals die leerlingen uit Emmaüs al lopend en al 
vierend elkaar ontdekten en ontdekten wat het is om bij Jezus Christus te horen, zo hebben wij dat 
ook, gedurende dagen en zondagen en jaren, samen mogen ontdekken. De Schrift ging open, we 
hebben van elkaar geleerd, we hebben doop en gemeenschap gevierd, rouw en trouw gedeeld, en al 
die tijd was Hij erbij. Soms zagen we Hem, soms niet. Dat is, volgens mij, gemeente zijn.

Nu zijn we 18 jaar verder, en wat is er veel veranderd. Mensen die erbij gekomen zijn - en mensen 
die we zijn kwijtgeraakt, aan het leven en ook aan de dood. Deze twee gemeenten zijn niet meer 
dezelfden als toen. De hele kerk is niet meer de kerk van toen. De maatschappij, de tijd is anders. 
Zo anders, dat we onszelf nu vragen moeten stellen waar we in die eerste tijd nog geen vermoeden 
van hadden. De vraag naar het samenkomen van de gemeente, en zelfs de vraag naar het 
voortbestaan van de gemeente.

Onder andere met die vragen in mijn hoofd kwam ik bij de lezing uit Openbaring uit. Niet 
alleen daarom - het stuk staat ook op het leesrooster voor over een paar weken, en misschien zijn er 
collega’s die nog iets met mijn gedachten kunnen. Hoe dan ook, bij Openbaring denken we allemaal
al snel aan het einde der tijden. Maar het is de vraag of dat wel klopt. Het boek is geschreven voor 
een gemeente in die tijd, en die zat niet met vragen over het einde van de wereld. Waarschijnlijk 
was dat de gemeente in Jeruzalem in 69 of 70. Die zat met de vraag van het eigen voortbestaan, 
omdat er krachten waren die de gemeente bedreigden: opstand tegen de Romeinen, en binnen die 
opstand een onderlinge oorlog. Totale oorlog zonder enige kans op ontsnapping. Voor die mensen 
het einde van de wereld. Al gelden voor ons geheel andere krachten, ook wij ervaren grote en sterke
maatschappelijke tendenzen. Die bedreigen de gemeente in haar bestaan - minder dramatisch, niet 
op leven en dood - maar toch.

Daarom is het goed te bekijken, wat Openbaring, of dit gedeelte althans, een dergelijke gemeente te 
zeggen heeft. Als het niet langer vanzelf spreekt, dat er ergens een gemeente van Christus blijft 
bestaan - wat heeft de Schrift ons dan te zeggen?

Het eerste is volgens mij, dat we nergens lezen, in het hele boek Openbaring niet: Het valt wel mee. 
De bedreigingen zijn echt en ze zijn sterk. Mensen die zich werkelijk hebben voorgenomen een 
gemeenschap uit te roeien, of krachten die bezig zijn voor ons onmisbare structuren te vernietigen, 
die stoppen niet uit zichzelf. En het verdriet en de rouw, of zelfs de angst die zich dan van je 
meester kan maken, die wordt serieus genomen. Ook daarvan wordt niet gezegd: Het valt wel mee. 
Nee, je kunt in een situatie verzeild raken die voor jou voelt als het einde der tijden. Het einde van 
de wereld zoals jij die kent is voor jou het eind van de wereld.

Maar er is natuurlijk meer. Gelukkig. Ook voor de mensen die zich in hun bestaan bedreigd 
voelen in situaties van onvoorstelbaar geweld, heeft Johannes goed nieuws willen brengen. En het 
goede nieuws is in wezen, dat een gemeente kan verdwijnen, maar dat de kerk altijd blijft. Daar 
zitten twee kanten aan. De ene kant is die van de gehele wereld. Terwijl de gemeente in Jeruzalem 
ondergaat, schrijft Johannes in hoofdstuk 2 brieven aan zeven andere gemeenten die niet worden 
bedreigd. Zo geloof ik, dat de naam van Jezus Christus nooit van de aarde zal verdwijnen. En altijd 
zullen er gemeenten zijn, kleine en vaak tijdelijke verbanden, waar die naam wordt beleden. Jezus 
zal de aarde niet zonder Evangelie overgeleverd laten zijn.

Dat lijken gemakkelijke woorden, maar eigenlijk is het voor niemand van ons te begrijpen - 
dat er op miljoenen plekken mensen samenkomen, sommigen net als ons, anderen met totaal andere
culturen en talen, die gemeente zijn. Dat er zoveel verschillende kerken zijn, heeft ook met ons 
beperkte bevattingsvermogen te maken. Het is domweg onmogelijk al die verscheidenheid in één 
organisatie te krijgen, omdat het al in onze hoofden niet past. Nog veel onbegrijpelijkeris de andere 



kant, die van het Rijk van God - waar ook en hoe ook en wanneer ook -, waar er maar één kerk 
bestaat. Bij God vindt één grote hemelse eredienst plaats, waar ieder die gelooft aan deelneemt. Of 
dat nu al zo is in de hemel, of dat het hier op aarde wordt verwerkelijkt tegen de jongste dag, of dat 
God daarvoor opnieuw moet gaan scheppen - we weten het niet. Maar Johannes heeft het gezien, en
ik geloof erin. Eén grote eredienst, één grote gemeente, waar alles wat ook maar in de verte kerk 
mag heten, in is opgenomen. Twaalf keer twaalf keer duizend keer duizend keer duizend.

Dat definitieve, alles en allen omvattende aantal, bestaat, zo lezen we, uit hen die in de grote
verdrukking hebben volgehouden, die hun kleren hebben witgewassen in het bloed van het Lam. 
Als één plaats duidelijk maakt, dat je de Bijbel niet altijd letterlijk kunt nemen, dan is dat hier, want 
ieder die het wel eens heeft geprobeerd, weet dat je met bloed de kleren niet schoon krijgt - laat 
staan wit. Dus deze tekst is wel betrokken op de doop, de belijdenis, het martelaarschap, de 
bekering - noem maar op allemaal. Maar ik moet altijd denken aan dat verhaal van die koning, die 
gaf een heel groot feest, en sprak de bezoekers aan op hun kleding. Wat doe je hier zonder 
feestkledij? Zonder schone en witte kleren, de feestkleur van de kerk bij uitstek? Die kleren zijn de 
daden, het gedrag, het doen en laten van de mensen die geloven. Dus volgens mij bestaat dat 
definitieve aantal uit alle mensen, die zich niet van de levenswijze hebben laten afbrengen die Jezus
van hen vroeg. Een gemeente kun je verwoesten. Maar een mens houdt altijd een stukje binnenin 
zich, waar iemand anders niet bij kan komen. Over dat stukje gaat het hier volgens mij. Het stukje 
waar je zelf zeggenschap over hebt - en wat je daarmee doet.

Want laten we dat niet vergeten: in de tijd dat Johannes schreef, was het in grote lijnen 
algemeen bekend wie bij Jezus hoorde en wie niet. Dat kon je zien. Er waren dingen die de 
christenen niet deden, en alle anderen wel - en andersom. Dat is één van de zaken die me drijft tot 
de studie van de vroege kerk: wat was dat precies? Ik ben ervan overtuigd, dat we daar voor onszelf 
naar moeten zoeken. Als het niet duidelijk is wat het verschil is tussen een christen en een niet-
christen, dan is er geen enkele reden meer voor mensen om zich bij een kerk aan te sluiten. En dat 
verschil moet te zien zijn in de dingen die je doet, en die je niet doet.

En dat is naar mijn mening de derde troost. Dat ieder van ons, als een gemeente wordt 
afgebroken door krachten die ons te groot zijn, een stukje overhoudt dat ons niet kan worden 
afgepakt en waarmee we onze Heer kunnen belijden. We proberen dat te ontdekken en te bewaren 
en aan elkaar door te geven in aardse verbanden zoals een gemeente. Maar als mensen komen we 
één voor één, als schapen die afzonderlijk worden geteld, in de hemelse kerk. Ons persoonlijke 
gedrag, maar ook onze emotie en onze vreugden, ons huilen en onze tranen - het wordt daar gezien 
en opgemerkt.

Daarom, dierbare en goede mensen van Burgwerd en Hartwerd en Hichtum, van Lollum en van 
Waaksens en van ver daaromheen: dat heeft mij altijd staande gehouden. Mijn werk was maar 
gemeentewerk, en gemeentewerk is mensenwerk. Maar wijzelf zijn het werk van God. Wat mensen 
hebben opgebouwd, kan worden afgebroken en zal ooit worden afgebroken. Maar het bouwwerk 
van Gods handen krijgt voor eeuwig een plek - en die plek is goed.

Amen.


