
OP WEG

Tips voor stedentrips

Wilma van der Jagt

Barcelona, Praag, Berlijn, Rome, Florence, Nancy, Madrid.
En natuurlijk Parijs en Londen.
Bij ieder reisbureau liggen ze klaar: brochures met tips voor een korte vakantie.
De NBBS heeft het goed voor elkaar. Met eigen vervoer, trein, vliegtuig of bus. Je kunt het krijgen zoals je
het hebben wilt. Inclusief een plezierige zoveel sterren accommodatie. En voor weinig geld. Dus... wat let ons!!

Dichterbij kan trouwens ook: met een hotelbon voor een habbekrats een paar dagen Amsterdam of Antwerpen! Er is veel
mogelijk.

Zulke tips, daar heb je wat aan. Daar kun je wat mee. Zeker als je moe bent van alles. Als je er nodig eens even ‘uit’ moet.

Maar nu een andere tip. Uit het ND. Van een van onze reisleiders. Onze reisleiders? Ja, zo zou je ze best eens kunnen
noemen: dominees. Zij maken er toch hun levenstaak van ons de weg te wijzen? Op onze reis?

De tip die ik bedoel, kwam van ds. Van de Kamp. En hij ging over het laatste bijbelboek: Openbaring. Deze tip:
Je zou het boek Openbaring eens helemaal in een keer moeten lezen.
Niet steeds een klein stukje. Maar gewoon het hele boek in één keer. Die tip sprak me aan. En ik heb het gedaan: dat in
een keer lezen. Hardop en mooi ‘op toon’. De tijd viel erg mee: ongeveer vijf kwartier. Wist u dat? Ik niet! Je moet er
even voor gaan zitten. Dat wel. Maar het is die moeite meer dan waard. Ik ging er trouwens bij staan. Ik had het gevoel dat
ik dan beter kon voorlezen. Voorlezen voor mezelf, was het eigenlijk.

Heel andere dingen vallen op, als je dat doet. Je begrijpt beter wat het voor een boek is. Je ziet vooral veel beter hoe mooi
het is.
Je neemt niet alle details in je op natuurlijk. Ook begrijp je lang niet alles meteen. Maar wel de grote lijn. Je krijgt er een
heel andere indruk van.

Zo eerbiedig als iedereen in de hemel is voor God en de Here Jezus!
Hoe mooi horen het begin en het eind bij elkaar! Hoe gehoorzaam gebeurt alles! Niet alleen de knechten, maar de hele
schepping.
Dat we toch zomaar in de hemel mogen kijken. Met Johannes meekijken.
Dat we daar de Here Jezus mogen zien. Door de deur. Die staat gewoon open. Het was me nooit eerder zo opgevallen.
Dat de Here ons dus in de hemel laat kijken. En wat is daar veel te zien! Zo geweldig indrukwekkend. Als je de Here
Jezus wilt zien, moet je Openbaring 1 lezen! Dan zie je Hem.

Eigenlijk heb ik altijd gedacht: Openbaring is een mooi bijbelboek. Maar wel moeilijk. Je moet erg veel kennis hebben om
dat te begrijpen. Het bestuderen waard. Dat zeker! Dat heb ik in verschillende plaatsen ook wel gedaan op de
bijbelstudievereniging. En altijd afgesloten met een wat-hebben-we-toch-weinig-bijbelkennis-gevoel. Ook met
jeugdverenigingen. Vooral die kiezen graag voor dit bijbelboek.
‘Gewone’ bijbelboeken, ‘dat kennen we wel’. Alleen de extra moeilijke, zoals Openbaring, die moesten vooral op het
rooster! Dan dacht ik, als leidster van zo’n jongerenclub: ‘Nou ja, vooruit maar weer! Eigenlijk veel te moeilijk. Daar
hebben ze lang nog niet genoeg bijbelkennis voor. Ze? ’ Ik!
Ik had niet genoeg kennis. Ik had niet genoeg inzicht. Ik begon aan de verkeerde kant. Ik had ze iets anders kunnen laten
zien: ‘Kijk eens in de hemel. De Here laat ons zien hoe het daar is. Hoe Hij daar is. De Here Jezus. Hij is het echt. Zo
geweldig en vol majesteit. Zo is Hij. En Hij heeft alle macht!’ Daar word je toch helemaal stil van. En vol eerbied!

De toon van praten wordt anders. De volgorde ook. Niet: ‘een ingewikkeld studieobject, waar je toch wel heel veel
bijbelkennis voor moet hebben’. Wel: zo is de Here Jezus in de hemel. Zo ontzagwekkend. Ook met mijn kleine beetje



kennis, mag ik dat in de eerste plaats zien! Zo is Hij aan het werk. Door de eeuwen heen. ‘Ik kom spoedig’, zegt Hij tegen
ons. Hij treuzelt niet. Hij maakt haast. Vandaag. In de wereldgeschiedenis. Wat brengt het nieuws, het journaal, de krant?
Hij is daarin! Hij is de Heer! Hij heeft alle macht!!
Dat geeft steun. Dat geeft moed en kracht. Kracht om te dragen. Moed om vol te houden. Pak je boeltje maar weer op. Je
koffertje. Met je hebben en houden.

O ja, we zouden op reis! Een stedentrip. We ‘moesten er nodig eens uit’.
Welke stad zullen we nemen? Er is veel keus! Toch mist er een, bij de NBBS.

Pak nou eens de Bijbel! En lees: Openbaring 21. Hardop. Mooi ‘op toon’. Toe maar, het helpt!

Het was een gouden tip. Voor een hemelse stede-trip.


