
1 januari | dinsdag NIEUWJAAR

Voor het nieuwe jaar Psalm 75
Op deze eerste dag van het nieuwe jaar horen we deze woor-
den: ‘Wij loven, God, wij loven U.’ Daar kun je een nieuw jaar 
mee in. Dat blijft ook echt over van het oude jaar.
Veel van dat oude jaar is voorbij, vergeven en vergeten. Deze 
psalm noemt daar wat van: ‘hoogmoedigen’, ‘trotse zondaars’, 
mensen die zich ‘verheffen tegen de hemel’ en een grote mond 
hebben. Ze vulden de dagen, ze vulden een jaar, imponerend, 
geweldig, gewelddadig. Er blijft echter niets van over. Hoe 
groter de mond, hoe leger de stilte nadien. We zullen er ons 
niet opnieuw gek door laten maken. 
We gaan een nieuw jaar in. We zijn geroepen om ook in dit 
jaar de lofzang gaande te houden. Het loflied op Gods goed-
heid. Op zijn heil en zijn zegen. Als dat onze dagen vult, zal 
het een gelukkig nieuw jaar zijn.

 Psalm 75:1,3,4



3 januari | donderdag

Het duizendjarige rijk Openbaring 20:1-10
Het duizendjarige rijk: hoeveel harten zijn er niet sneller door 
gaan kloppen? Ik kan me zo goed voorstellen dat mensen in 
hun enthousiasme met die duizend jaar op de loop zijn gegaan. 
We kennen zelfs chiliasten, afgeleid van het Griekse woord 
voor ‘duizend’. Duizend jaar van vrede, duizend jaar voor hei-
ligen die regeren: de chiliasten verlangden ernaar en meenden 
te weten wanneer dat zou gebeuren. 
De chiliasten hebben zich in de teksten verslikt. Van de weer-
omstuit kun je ze ook doodzwijgen. Dan houd je een braaf chris-
tendom over. Daarmee sterft het visioen van het ‘land van louter 
licht waar heil’gen heersers zijn’. Als het erop aankomt vergis ik 
me liever duizend keer met de chiliasten dan in slaap te vallen 
met een al te burgerlijke kerk en genoegen te nemen met de 
bestaande orde. Lang leve daarom het lied van verlangen. 

 Lied 753

2 januari | woensdag

Het zwaard dat het duister klieft Openbaring 19:11-21
Een wit paard en een ruiter en een hemelse legermacht in het 
wit. Zwaarden die flitsen, bloed en rook en vuurdamp. Beel-
den van verschrikking die je doen terugverlangen naar de 
witte engelen in de kerstnacht die ‘vrede op aarde’ zongen. Dat 
is een mooi lied. Maar het kan ook een kwezelachtig lied wor-
den. Zo hebben die engelen het toen niet bedoeld. Niet voor 
niets werden zij ‘een groot hemels leger’ genoemd. 
De vrede van de kerstnacht heeft als keerzijde een zwaard dat 
het duister klieft. Dat zwaard hoeven wij niet te heffen. Het is 
in de handen van God en zijn engelen. Toch is het een troost 
te weten dat het er is. Alle grote monden, vurige bekken, ver-
leidende tongen, bijtende tanden: een keer wordt ermee af - 
gerekend. Radicaal en definitief. God zij dank. Het rijk is aan 
de Zoon. 

 Lied 1008:2,3



5 januari | zaterdag

Grand finale Openbaring 21:1-8
Hoe vaak zijn deze verzen niet gelezen bij een rouwdienst? Als 
we aan het einde van onze woorden zijn gekomen, en het niet 
meer weten, klinken deze woorden. 
Een heel boek is eraan voorafgegaan, met bazuinen die heb-
ben geklonken, zegels die zijn verbroken, ruiters op paarden 
die zijn uitgereden, engelen des doods die hebben ingegrepen. 
Het zijn heftige scènes geweest, die nu blijken preludes te zijn 
voor deze grand finale. ‘Gods woonplaats is onder de mensen.’ 
‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 
Is dan alles vergeven en vergeten? Wegen de tranen van ver-
moorde kinderen op tegen dit eindstuk? Dat zijn vragen die 
zwaar wegen, maar wij kunnen die niet beantwoorden. Het 
enige wat ik kan zeggen, is dat dit visioen juist zeggingskracht 
krijgt midden in het schervengericht van deze wereld. Het is 
een stuk dat juist rond Golgota echt gaat spreken. 

 Lied 747:1,2

4 januari | vrijdag

Staan voor de troon Openbaring 20:11-15
De troon van God en het oordeel. Gelijk komen de regels van 
het Requiem in me op: ‘Dag des oordeels, dag des Heren, alles 
zal tot as verteren, zoals de profeten leren.’ En dan die per-
soonlijke woorden: ‘Waar moet ik dan van gewagen? Welke 
helper moet ik vragen? Niemand kan uw oordeel dragen.’ Je 
kunt hier gelijk zeggen: middeleeuws, toen waren ze nog bang 
voor het oordeel, wij niet, maar dat is zelfingenomen en eerlijk 
gezegd arrogant. God doet recht en spreekt recht, dat heeft 
niets met de Middeleeuwen te maken.
Als de boeken opengaan, is er echter nog een boek: het boek 
van het leven. In dat boek heeft het Lam geschreven, met rode 
inkt van de liefde, naam na naam. En dus bid ik ook die woor-
den van het Requiem maar na: ‘Jezus, heb toch medelijden 
(...), sta mij op die dag terzijde.’ 

 Lied 748:1,4



6 januari | zondag

Jeruzalem Openbaring 21:9-27
Jeruzalem, o schone stad. Parels, edelstenen, goud. Volmaakte 
harmonie, stralend, diepe schoonheid, vrede. De heilige ver-
beelding schept zich een voorstelling van de stad van God die 
neerdaalt op de aarde. Jeruzalem, stad zonder tempel, want 
God zal zijn ‘alles en in allen’. Alles zal oplichten en stralen 
door het geheime licht dat God zelf is. 
Zo lang wij onderweg zijn, leven we nog buiten deze stad. 
‘Jeruzalem, mijn vaderhuis, mijn moederstad, wanneer zal ik 
u zien? Wij zijn op reis naar u en naar de Heer!’
Een visioen als dit is een lied van verlangen. Voorbij de sche-
mering, voorbij de laatste stad, is er een andere stad. Daarheen 
gaat de tocht. Wij zijn pelgrims. Lang is de weg, vaak zwaar de 
gang, maar aan de einder wacht een stad. Daarom doen we 
vandaag de volgende stap.

 Lied 737

Jezus was dus niet alleen maar degene die het Koninkrijk aankondigde, 
hij was er de drager van. En omdat hij het droeg, kon hij met zekerheid 
zeggen dat al wat wij doen en denken ondergeschikt moet worden aan 
de zaak van het einde dat nabij is. Voor die kostbare parel van het 
Koninkrijk, moeten we van al wat we hebben afstand doen (Mt. XIII, 
45-46). Al onze aardse bekommernissen, al onze verlangens, onze 
bezittingen, onze tijdelijke verwachtingen – dit alles verbleekt, ja ver-
vliegt ten overstaan van deze opperste bekommernis.

Uit: Leszek Ko�akowski, Jezus, een apologetisch en sceptisch essay,  
Zoetermeer 2015


