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Daar zit hij dan, Johannes. 
Op het verre eiland Patmos, 
afgesloten van de rest van de wereld. 
Zo lijkt het tenminste. 
Of beter gezegd: dat hebben de Romeinen zo geregeld 
want die moeten niets hebben van lastpakken als Johannes. 
Waarom? Omdat dat soort mensen, 

- mensen als  Johannes dus - 
altijd maar weer gevaarlijk blijft dromen van vrede, 
van solidariteit en gerechtigheid. 
En dat veroorzaakt onrust en opschudding. 
Dat moet je niet hebben. 
Daarom kun je hem maar beter dumpen. 
Op een eiland, weg in de zee. 
Kan ie daar zijn onrust met de geiten delen. 
 
Nee, voor de Romeinen geldt:  
wil je vrede,  
dan ga je, als mens, niet voor solidariteit en gerechtigheid. 
Daar breid jij je rijk niet mee uit. 
Dat levert niets op. 
Nee, vrede van Rome krijgt pas gestalte  door geweld, 
door machtsvertoon en het inzetten van je soldaten. 
Je kunt je dus maar beter aanpassen. 
 
Johannes mag dan afgesloten zijn van de rest van de wereld, 
maar de geruchten  
en de brieven van de gemeenten bereiken hem intussen wel. 
Hij begrijpt de teleurstellingen en de wanhoop van de gemeenten, 
die zeggen: 
Telkens weer zijn sommigen de baas in deze wereld 
en moeten anderen hun mond houden of zich aanpassen,  
en dat kan hen, die machtsbazen, niets schelen. 
Hij kijkt nog eens in de brieven en leest:  



Johannes, zie je dan zelf niet  
dat de  wereld niet geworden is 
zoals God hem bedoeld heeft?  
Is het dan toch zo, Johannes, 
dat we altijd maar in het zelfde kringetje ronddraaien. 
zodat je het gevoel krijgt dat 
je alles al eens hebt meegemaakt. 
’t Is immers altijd weer die zelfde deun: 
geweld, onrecht, geruchten van oorlogen en oorlog, 
corruptie, honger en armoede. 
 
Maar juist dat gevoel, dat niets verandert, benauwt Johannes. 
Want voor je het weet beland je dan in een soort gedrag van: 
“het zal mijn tijd wel duren.”  
Of schiet je  in  een “Mij hoef je niks wijs te maken”houding. 
En dat is iets wat Johannes niet wil. 
Niet voor hemzelf, niet voor de gemeenten 
want dan blijft alles zoals het altijd al is geweest, 
en zal onderdrukking, geweld en haat nooit ophouden. 
Johannes, de discipel, moet er niet aan denken. 
Hij wil zijn hoop, creativiteit en verlangen 
Niet inruilen voor landerigheid en onverschilligheid. 
Maar ja, hoe pak je dat dan aan? 
Je bent immers niet een soort Wiplala 
die eventjes voor mensen een betere wereld kan tinkelen. 
Ook al zou je dat nog zo  graag willen. 
 
Johannes is nuchter genoeg om in te zien en te ervaren 
hoe de ene verdrukking de andere opvolgt. 
hoe de verwoesting van Jeruzalem, 
weer de verwoesting van een andere stad oproept en 
hoe het kwaad telkens weer goede mensen treft. 
Hij beseft dat hij aan de ene kant dat hij  
deel uitmaakt  van die onbegrijpelijke mensengeschiedenis. 
Maar hij beseft nog meer dat hij hoort bij die mensen 
en bij het joodse volk, 
dat sinds Abraham gelooft: 



de geschiedenis van mensen is geen eeuwige herhaling. 
Het heeft een  begin. 
En er loopt een lijn op weg naar de toekomst. 
Gods toekomst met zijn mensen. 
“ga uit je land en uit je maagschap.  
En Abraham ging op weg met alleen maar die belofte op zak. 
 
Gaandeweg heeft Abraham begrepen:  
God vraagt van mij: recht te doen en goed te zijn” 
En hij gaf zijn medemens, Lot, de ruimte om zijn leven in te richten, 
zoals het hem goed leek 
hij ging voor gastvrijheid 
en pleitte bij God toen hij hoorde hoe in Sodom en Gomorra  
mensen werden gekwetst, en kapot gemaakt. 
“Laten er nog 10 zijn, die voor recht staan en die goed doen”, zei hij. 
 
Abraham ging. 
Een beetje kronkelweg werd het wel 
want af en toe dwaalde Abraham af, 
maar telkens weer probeerde hij liefde te brengen waar haat was, 
deelde hij brood uit waar mensen honger hadden, en  
probeerde hij mensen op te beuren.  
En als dat gebeurde was het  
of  de wereld even was zoals God hem bedoeld had. 
 
Niet voor niets haalt Johannes in dit gedeelte van zijn geschrift Openbaring 
de Psalmen aan, en met name de Psalmen die op de Grote Verzoendag gelezen en 
gezongen wordt: 
Word toch wakker, laten die psalmen je horen, 
Als jou verteld wordt, dat anderen de baas over je zijn, 
en dat zij kunnen uitmaken of jij erbij hoort of niet, 
geloof hen dan niet. 
Vergeet dan niet wat je voorouders je leerden 
en alle getuigen met hen:  
dat de Eeuwige Koning is over jouw en mijn leven, over ons leven, 
zoals Abraham dat besefte. 
En niet voor niets citeert hij Jesaja, de profeet, 



die het niet kon laten te dromen over een wereld 
waarin mensen goed met elkaar kunnen leven. 
 
En daarom schrijft  Johannes met een overmoedige brutaliteit 
een lied. Een verzetslied.  
Halleluja … de Heer, onze God, is zijn koningschap begonnen, 
Laten wij ons verheugen en juichen 
en hem de glorie geven. 
Kijk van dat soort verzet moeten machthebbers niet zoveel hebben, 
Ze beseffen als geen ander dat die woorden scheppingskracht hebben, 
die mensen ertoe aan kunnen zetten om het anders te gaan doen. 
Heus, het blijft niet zo, laten die woorden weten. 
Er mag dan crises zijn maar je komt erdoor heen, 
Je gaat immers aan de hand van je God, zoals Abraham ooit ging. 
En Mozes en  Jesaja en Johannes. 
Daarom schrijven ze aan de gemeenten in de hoop 
dat mensen elkaar niet loslaten, maar vasthouden 
en verantwoordelijk willen zijn voor elkaar. 
 
En in zijn overmoed gaat Johannes nog een stukje verder … 
mochten jullie soms denken dat jullie leven er niet toe doet .. 
besef dan dat jullie al uitgenodigd zijn voor het bruiloftsfeest, 
breng God hulde! 
Johannes wil niets liever dan mensen de moed versterken en de hoop: 
Luister, je bent niet alleen,  
niet in je eenzaamheid, zoals ik hier op het eiland, 
niet in de crises waarin de wereld zich mag bevinden. 
Ik wens jullie toe dat jullie net als Abraham, net als ikzelf hier op Patmos 
zult merken dat God met jullie gaat. 
Laat de toorn maar aan God over. 
Oefen je daar niet in want dan is het einde pas echt zoek. 
Wij zijn op weg naar het licht, daar geloof ik in. 
 
Of Johannes daarom af en toe een verzetslied in zijn geschrift schrijft, 
Ik vermoed het. 
Omdat zingen ons losmaakt van onze grootste angst 
en ons dichterbij God brengt en bij elkaar. 



Of je nu wilt of niet: je gaat meedoen, 
en je merkt: ik ben wat minder verlamd dan daarvoor. 
En opeens merk je  dat die overmoedige brutaliteit 
ook met geloven te maken heeft. 
Want dan durf je bidden zoals Abraham bad 
en Johannes en vele anderen voor ons 
en zoals Jezus ons leerde: 
God, trek met ons mee, zoals U met uw Zoon meetrok, 
en met Abraham en Mozes en Johannes en onze voorouders 
en ga met ons om zoals U met uw zoon omging  
Maak ons tot kinderen die in het licht van uw toekomst blijven geloven. 
Want uw laatste woord is als het allereerste woord van het begin: 
Licht zal er zijn. Zo moge het zijn, Amen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


