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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

U kent ze vast wel. Misschien bent u er wel eens geweest. Per ongeluk terecht gekomen. Met 

iemand mee. Of mocht u er op televisie getuige van zijn. Ik bedoel die gemeenschappen waar het 

altijd Pinksteren lijkt te zijn. Die al dan niet deel uit maken van de Pinksterbeweging, zoals wij 

overigens eigenlijk daar in de aard van het woord en onze roeping ook bijhoren. 

 

 Dergelijke kerken, waar het dus altijd Pinksteren lijkt te zijn. Waar mensen in extase kunnen 

raken, de handen ten hemel. U kent ze. Waar er praise is, waar muziek niet alleen de 

gemeentezang ondersteunt, maar haar opzweept. Aanstekelijk enthousiasme, blijheid. We 

kennen dergelijke groepen overal in Nederland en ze groeien. Beleving en emotie.  

 

Vaak kom ik mensen tegen die zeggen: ik was laatst daar en daar en daar moesten ze er een kerk 

bij laten bouwen. En allemaal jongeren! Dat is nog eens wat anders dan wat wij mee maken.  

 

Wij moeten er over het algemeen niet veel hebben, ook al sluipt er wel eens een drumstel de kerk 

binnen, na lange discussies in de kerkenraad.  

 

Praise the Lord klinkt het luidkeels in deze groepen en Jezus wordt luiduchtig gedankt. Voor wat 

mensen allemaal aan hem te danken hebben. Om heel blij van te worden.  

 

Wij zullen dit met enige scepsis en distantie bekijken. Niet onze piece of cake. Maar in het lied 

vanmorgen na het gebed van de opgang, prezen we de Heer ook hier. Volop. Zij het minder 

luidruchtig maar wel in woorden die van grote kracht getuigen. En we prezen Hem. Straks zullen 

we de Heer ook om dank bidden.  

 

Ik vraag me af of het u thuis ook wel eens overkomt. Dat u ineens een danklied aanheft om wat u 

aan goeds is overkomen of dat er bij u thuis een loflied klinkt om de grootheid van de Heer te 

prijzen. Misschien beperken uw loftuitingen en uw dankzeggingen zich wel tot een schietgebedje. 

Wellicht komt er een lofpsalm in uw hoofd op en zingt u die zacntjes.. Vaak zal het ons niet 

overkomen.  

 

Misschien zijn we helemaal niet zo goed in lofprijzing en dankzegging. Want veronderstelt dat 

niet dat je een verbinding legt tussen dat wat je aan heil en zegen overkomt te maken heeft met 

God. Er zullen er hier of bij de radio ongetwijfeld mensen zijn die die verbinding wel leggen, maar 

er zullen er ook heel wat zijn die die relatie niet zien.  

 

Want in onze samenleving lijkt het er meer op dat het goede wat je overkomt een resultaat is van 

hard werken en je grote inzet. Al dan niet voor de ander. God lijkt in ons samenleven in 

toenemende mate buiten beeld, tenminste als adres voor onze dankzegging, laat staan onze 



lofprijzing. Die bewaren we liever voor ons sociale leven. Of zou het kunnen zijn dat menselijk 

danken en lofprijzen ook en juist dan in de hemel doorklinkt. Laten we vooralsnog concluderen 

dat er we niet allemaal dagelijks bezig zijn om God eer te bewijzen, hem dank te zeggen en hem 

lof toe te zingen. En eigenlijk vind ik dat jammer.  

 

Hoe anders is dat in de psalm die we zojuist lazen en zongen, waarin ook de hele wereld nog eens 

wordt opgeroepen zich te buigen voor de Eeuwige en Zijn naam te bezingen. Konden we die 

psalm wel volop meezingen?   

 

Ik ga naar die mens, over wie we ook hoorden. Johannes. De evangelist of wie dan ook. Op dat 

eiland. Patmos. Het is somber en duister. Het einde van de 1e eeuw. De macht van Rome op een 

hoogtepunt. Ja, er waren vervolgingen. Mensen van de Weg vervolgd, opgepakt, gedood of 

verbannen, zoals hij zelf ook. En ja, al die gemeenten aan wie hij zojuist een brief had geschreven 

leden onder die druk. Erger nog misschien: ze pasten zich aan, bewogen mee met de macht. De 

lofprijzing ging openbaar naar de keizer en in besloten bijeenkomsten naar Christus.  

 

Aanpassen, meebewegen. Maar wat geef je dan op? Ook een vraag aan onze kerk vandaag de 

dag.  Want is de kracht van de Weg nu juist niet daarin gelegen dat het een andere Weg was. 

Kwetsbaar gebeuren. Liefde tegen onrecht. Ingetogen devotie tegen openbaar geschreeuw. Dat 

lawaai om Hem die als God was. De keizer. De mens met de gouden kroon. De Heerser van de 

aarde, die zich goddelijk waande, zich als een God zag.  

 

Het is een sombere en duistere tijd, zeker voor de mensen van de Weg, maar ook voor de 

verbannen Johannes. Hoe moet het verder? Met de gemeenten, met het verhaal van de 

opgestane Christus, die hem toch als eerder had geroepen met luider stem en bazuingeschal. Wat 

ging er nu door hem heen, nadat hij klaar was met al die brieven. Misschien dit. 

 

Via de geschriften van een 16e eeuwse Johannes. Johannes van t Kruis. Juan de la Cruz. Hij 

verwerkte het Hooglied en hij noemde zijn lied, el Canto Espiritual. Het geestelijk hooglied. 

Opgetekend na een lange periode van gevangenschap. Voor hem een periode van 

Godverlatenheid. Geen loflied, geen dankzegging. Een zich verloren weten, maar wel op zoek 

naar Zijn Geliefde.. Er in zijn lied is dat een vrouw die zoekt, godverlaten, door haar beminde in de 

steek gelaten.  Hoe zal het zijn als zij en de beminde weer bijeen zouden zijn. en hij droomt en we 

horen in het lied: 

 



Genieten wij van elkaar, Geliefde, 

en gaan wij elkaar in jouw schoonheid zien 

op de berg en de heuvel 

waar het zuivere water welt, 

gaan wij dieper binnen in het struweel. 

 

En dan zullen wij naar 

de hoge rotsspelonken gaan 

die goed verborgen zijn, 

en daar zullen wij binnengaan 

en de most van de granaat smaken. 

 

Daar zou jij mij tonen 

wat mijn ziel beoogde, 

en dan zou jij mij geven 

daar, mijn leven, jij, 

wat jij mij de andere dag gaf. 

 

Amen. 

 


