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In het licht van de hemel
De hemel boven de aarde

H.R. van de Kamp

De stad waar we bijeen zijn, is een geschikte omgeving om ons te verdiepen in Openbaring. Rotterdam:
havenstad, poort van Europa. Transitohandel. Wereldhandelscentrum. Banken. Geldverkeer. Industrie.
Erasmus-universiteit: centrum van wetenschap. De Kuip: overwinnaars worden bejubeld. Culturele hoofdstad.
Ook de christelijke gemeente heeft in deze stad haar thuis. Op de dag van de Heer klimt het lied van
aanbidding omhoog.

Het laatste bijbelboek is geadresseerd aan zeven stadskerken in Klein-Azië. Efeze is de belangrijkste van de zeven. Een
drukke havenstad vol transitohandel. De poort van Azië. Verkeer van west naar oost en van oost naar west. Ook uit
Egypte en andere delen van Afrika is veel verkeer naar Efeze. De schepen die van Rome naar Efeze varen en vice versa,
komen langs het eiland Patmos. Johannes kent het leven in de steden, omdat hij jarenlang in Efeze en omstreken heeft
gewerkt. Hij ziet zijn gemeenteleden bezig in de havens, op de kaden en de schepen, in de gilden. Het lied van de arbeid
klinkt op in de stad. Het lied van de wetenschap klinkt in de boekenstad Pergamum. Er gaat veel geld om op de banken
van Laodicea. Het lied van de muziek klinkt uit de muziektempels. De toejuichingen klinken omhoog uit de sportpaleizen en
arena’s. Tal van goden worden vereerd in hun tempels.

Pastorale op Patmos
Ook de keizer ontvangt eer. Efeze, Pergamum, deze regio in Klein-Azië, is de bakermat van de keizerverering. In
Pergamum zingt een koor van zesendertig zangers constant een lied van aanbidding voor de keizer van Rome. Dankzij hem
is er vrede op aarde. Onder de paraplu van het Romeinse wereldrijk kunnen veel mensen handel drijven en geld verdienen,
musiceren en sporten. In Efeze is ook het teken van de vis gevonden: de christelijke gemeente heeft er haar thuis. Het lied
voor haar Heer stijgt omhoog. Dit bijbelboek staat beslist niet buiten het leven. Johannes kan vanaf Patmos het Aziatische
vasteland zien liggen. Hij heeft bij het opschrijven zijn gemeenteleden voor ogen. De profeet van Patmos blijft pastor.
Deze ene apostel heeft voor al Gods kinderen de toekomst mogen zien. Christus weet wat de gemeente nodig heeft. Ik
weet uw werken. Dat refrein klinkt in de zeven boodschappen van koning Christus tot zijn kerken. Wat is er aan de hand?
Het leven was doortrokken van keizerverering. Het gildewezen: de feestelijke bijeenkomsten van de gilden waren vol offers
en huldebetoon aan de keizer. Het havenwezen en scheepvaartwezen idem dito. Voor christenen is het midden in de
samenleving een hele toer Christus trouw te blijven zonder mee te doen aan de keizerverering. Nu was er een stroming
binnen enkele van de zeven gemeenten (Nikolaïeten) die propageerde: je kunt rustig meedoen aan de gildefeesten, ook al
zijn die doordrenkt met keizerverering, je kunt rustig meedoen met het eten van vlees bij de feestmaaltijden, al is het aan
afgoden geofferd. Eén wierookoffer voor de keizer en je hebt je opdracht weer binnen.
Christus zegt: Ik weet waar u woont, daar waar ook satan woont. Pergamum heet de troon van satan (2:13). Satan
probeert u mee te laten zingen in dat koor voor de keizer. Johannes roept de gemeenteleden op trouw te blijven aan hun
Heer, het Lam dat hen kocht.

Kijk mee in de hemel
Tegen die achtergrond van de zeven boodschappen uit hoofdstuk 2-3 moet u nu het vervolg horen. U hebt last van de
troon van satan? Ik weet ervan, maar kijk eens goed: boven u is de hemel met daarin de troon van uw God. U hoort overal
om u heen het lied op de keizer? Ik weet ervan, maar hoor eens goed: boven u in de hemelse troonzaal klinkt het lied van
aanbidding voor God en het Lam.
Ik feliciteer u. U wordt uitgenodigd in deze tekst. Ik? Mag ik zoiets groots van dichtbij bekijken? Ja, Johannes schrijft: zie,
kijk mee. Dat is aan uw adres gezegd. ‘Zat er maar eens een gat in de hemelkoepel boven ons’. U mag zien wat er boven
de aarde is. Johannes ziet een open deur in de hemelkoepel en hoort de uitnodiging om naar boven te komen. De Geest
van God verplaatst hem door die deur de hemel in. De ontdekking van de hemel. U mag over Johannes’ schouder
meekijken de hemel in.
Het eerste dat zijn blik treft: een troon. U kijkt de hemelse troonzaal in. God zetelt daar, een en al pracht en praal.



Johannes vergelijkt Gods glorie met de pracht van edelstenen, een van de mooiste dingen van Gods schepping. Boven de
troon een lichtkrans als een boog gespannen, smaragdgroen. God is een en al licht. Meer dan de keizer van Rome is hier!
In een cirkel rond Gods troon staan vierentwintig andere tronen. Die ene staat duidelijk in het centrum. Op die vierentwintig
tronen zetelen vierentwintig oudsten in witte kleren en met gouden kransen. De raad van hemelse rijksgroten. Uw Koning
heeft een hofhouding. De oudsten, de veteranen: mensen als Abraham, Isaäk, Jakob, Job. De wolk van Godsgetuigen.
Veilig in de hemel!

De Koning en zijn hofhouding
Bliksemflitsen, stemmen en donderslagen komen bij Gods troon vandaan. Zeven vurige fakkels branden voor Gods troon.
God is vol vuur en majesteit. Hoogspanning, levensgevaarlijk. Afstand houden. Kom Hem niet te na! De Tronende
beschikt over machtige wapens. Hij kan de opstandige mensheid vernietigen, maar Hij laat in geduld de wereld bestaan.
Voor de troon een staatsievloer van glas, als kristal. Echt een Koning!
Uw Koning heeft ook een lijfwacht. Rondom de troon bevinden zich vier levende wezens. Ze vertegenwoordigen de
schepping. De wezens zijn vol ogen. Een en al oog voor Gods glorie. Elk van hen heeft zes vleugels: bereidwillig om op ’s
konings wenk uit te vliegen.
Onze Koning wordt gehuldigd door zijn vier lijfwachten. Dit eeuwig kwartet zingt Hem het driemaal heilig toe. Heilig is de
Here God, de Almachtige, de Heer van verleden, heden en toekomst. De zingende schepping. Ook de hofhouding aanbidt
de Schepper. De oudsten werpen hun kronen voor de troon. Die houding is een erkenning: alles wat we gekregen hebben,
is van U. Als de gospelzanger die het applaus met een handgebaar doorsluist naar zijn Schepper: Hij is alle hulde waard.
Dit is continu gaande in de hemel. Een wisselzang tussen de lijfwachten en de rijksgroten, tussen schepping en kerk. Je
hoort het niet, maar het is er wel. In de hemel hierboven is het nooit stil. God komt aan zijn eer.

Een weergaloos songfestival
De Koning biedt een boekrol aan in zijn rechterhand. De rol boordevol tekst bevat Gods strafmaatregelen over zijn
vijanden, tot bevrijding van zijn volk. Er is maar één kandidaat geschikt om de rol te nemen. De leeuw uit Juda. Tegelijk het
Lam. Geslacht: Hij heeft Zich geofferd, maar staat overeind: Hij leeft. Zeven horens: Hij is sterk. Zeven ogen: de zeven
geesten van God, die de hele aarde bestrijken. Weet u iemand bij wie de boekrol in betere handen is? Kijk, het Lam komt
naar voren. Hij neemt de rol over uit de hand van God. Wilt u dit niet vergeten als u naar de hemel boven u kijkt? Gods
vijanden zullen hun straf niet ontgaan. Uw Redder brengt bevrijding!
Ook het Lam ontvangt hulde in de koninkrijkszaal. De vier wezens en de vierentwintig oudsten aanbidden het Lam in een
nieuw lied. Met harpen wordt de lofzang begeleid. In de andere hand houden de oudsten gouden reukwerkschalen. Uw
gebeden worden in de hemel opgevangen in schalen en binnengedragen in de hemelse eredienst. Uw gebed verwaait niet in
de wind, maar komt in de hemel! Na dit eerste koor presenteert zich een nog groter koor. Duizenden engelen. Daarna
wordt de kring nog wijder: de verenigde koren van hemel, zee en aarde. Een weergaloos songfestival. De vier wezens
beamen dit lied. Hun amen wordt door de oudsten bezegeld met aanbidding. Het Lam is uw hulde dubbel en dwars waard.
Hij zal de finale beslist gaan winnen! Aanbidding vooraf zonder reserves.

In het licht van de hemel
Deze beschrijving nodigt uit: de hemel is vol aanbidding voor het Lam. Aan ons de taak op aarde de lofzang gaande te
houden. Wij mogen niet achterblijven. Op aarde klinkt een lied in allerlei toonaarden. In Efeze e.o. klinkt het lied voor de
keizer, de heer der wereld. Christus bemoedigt de gemeenten: houd vol in uw strijd. U hoort overal het lied voor de keizer?
Vergeet niet hoe hierboven het lied klinkt voor de Heer van hemel, zee en aarde en voor het Lam. Laat ook de aarde die
Heer aanbidden. Iedereen is weg van de aardse troon van de keizer? U weet van een nog hogere troon. Leef hier op aarde
in het licht van de hemel.


