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Overweging bij Openbaring 21: 1 – 22:5 
Dichter bij Jeruzalem – dienst rond liederen en gedichten van Willem Barnard. 
24 februari 2019, Heusden. 
 
Gemeente van Christus, 

Willem Barnard was als mens veel te eigenwijs voor kerk en theologie. Maar hij 
was door een door een liturgisch mens: samen bidden, zingen, bijbellezen, 
dopen, avondmaal vieren, dat was zijn lust en leven. Hij leefde op de adem van 
het kerkelijk jaar. Willem Barnard had het soms moeilijk met geloven, maar 
nooit met de kerk of de liturgie. Zo vond hij bijvoorbeeld dat je, door te zingen, 
het geloof als het ware ‘inademt’. De liturgie trok hem door zijn ongeloof heen. 
Daar kon hij ontroerend over schrijven. Zo beschrijft hij bijvoorbeeld in Lieve 
Gemeente (p. 176-177) hoe hij op een doordeweekse dag de kerk van Edam 
bezoekt. Dolenthousiast is hij over die prachtige kerk met dat prachtige licht en 
die prachtige ruimte en dat prachtige orgel. Hij is er helemaal gelukkig. 
‘Hoeveel mensen komen hier nu, is er goed kerkbezoek? vraagt hij de koster. 
‘Nou best veel, bij de Matteuspassion,’ antwoordt de koster. ‘Nee, maar 
gewoon, op zondag?’ ‘Nou... dertig, veertig misschien.’ En dan schrijft Willem 
Barnard: Mijn hart zonk als een steen. Zo’n kerk en dan een plukje kerkgangers 
als een overgeschoten dun bosje haar op een kale mannenschedel. Zo’n kerk... 
en er dan niet in leven! Het is als trouwen met de mooiste vrouw van de wereld 
en dan ’s avonds zeggen: “Nou dag, schatje, je vindt het wel, ik ga naar mijn 
kegelclubje...”  
 
Humor was hem niet vreemd.  
Stijl ook niet: hij overleed op de laatste zondag van het kerkelijk jaar van 2010: 
op eeuwigheidszondag.  
 

Barnard was veel met die eeuwigheid bezig, vooral in poëtische vorm. Over de 

eeuwigheid moet je vooral zingen, vond hij. En dus schreef hij tal van liederen 

over het Nieuwe Jeruzalem - die plek, die situatie, die tijd waarin schepselen 

eeuwig thuis zijn bij God. Geen tranen meer, geen dood, geen rouw, geen pijn. 

Het is een plek die wij zelf niet kunnen maken, maar die ons gegeven zal 

worden. 

 

Toen Johannes, de ziener, een visioen kreeg had van het nieuwe Jeruzalem, 
was het oude Jeruzalem nog maar kort daarvoor door de Romeinen totaal 
verwoest. Inclusief de Tempel. (Denk aan de huidige kaalslag in Syrië.) Maar ge-
ïnspireerd door de Tora en de psalmen en de profeten, die hij voortdurende ci-
teert - en vooral geraakt door Jezus, de Opgestane, getuigt de Ziener van een 
nieuw Jeruzalem. Een nieuw Jeruzalem lijkt natuurlijk onbestaanbaar. Maar het 
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is de consequentie van de Schriften. Hier loopt alles op uit, hier heeft alles op 

gedoeld. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemakt 

heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn 

handen.  

De Bijbel eindigt dan ook uiterst hoopvol en optimistisch: met een nieuwe aarde 

en een nieuwe hemel waaruit het nieuwe Jeruzalem neerdaalt als en bruid.  

 

De Bijbel begint in een hof/tuin, en eindigt met een stad.  Er is volgens de bijbel 

een ontwikkeling, een doel, een bestemming. Willem Barnard schrijft in een 

commentaar bij Openbaring 22: De Bijbel kent geen cyclisch’ principe. De 

Bijbel getuigt niet van een eeuwige herhaling van hetzelfde, (telkens weer 

uitkomen bij het begin) de bijbel getuigt van een heilsgeschiedenis. Van 

vooruitgang! 

Het nieuwe Jeruzalem is dus geen nieuwe Hof van Eden, vervolgt Barnard dan.  

Maar het nieuwe Jeruzalem is in dubbel betekenis wel een nieuwe Hofstad. Een 

stad waarin een enorme hof of tuin een plaats krijgt, met o.a. rivieren, en 

vruchtdragende levensbomen en ruimte. En het nieuwe Jeruzalem is een 

Hofstad, omdat de troon van God, de hemelse koning, en van het lam er staan.   

 

Als Johannes de Ziener het nieuwe Jeruzalem beschrijft, verandert hij in een 
dichter en een zanger. Net als eeuwen later Willem Barnard vele malen zal 
overkomen. Johannes zingt over gouden straten die schitteren als glas, en over 
stadmuren die zijn gemaakt van edelstenen, en over stadpoorten die glanzen 
als parels. Willem Barnard stemt later in en voegt daar dan aan onbekommerd 
aan toe: (Lied 737):   

... negers met hun loftrompet  / en joden met hun ster,  
wie arm is, achterop gezet,  /  de vromen van oudsher.  
  

Echte poëzie opent een nieuwe werkelijkheid op, die vaak niet meteen te 
begrijpen is. Een Engelse dichter zei eens: Poëzie is: zo exact mogelijk zeggen 
wat niet te zeggen is. Het lezen van poëzie vraagt daarom om tijd, geduld, 
aandacht. Als we die nemen, dan krijgen we een kijkje in een andere, diepere, 
hogere werkelijkheid.      
 
Het nieuwe Jeruzalem van Johannes is omgeven door een hoge muur. Zo’n 
muur wijst op veiligheid maar ook op geslotenheid. Toch valt die geslotenheid 
wel mee, allereerst omdat die muur enorm van omvang is: twaalfduizend 
stadiën in de breedte en in de lengte. Een stadie = 190 meter; 12000 stadiën is 
dus ruim 2000 kilometer. Het nieuwe Jeruzalem lijkt op het toppunt van 
verstedelijking, maar het is een stad met de ruimte van een land. En bovendien 
krijgen we te horen dat de twaalf stadspoorten nooit gesloten worden: 
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Overdag niet, en nacht zal het er niet meer zijn. Dus staan ze altijd open. Alleen 
maar open deuren. Altijd OpenDeurDienst.  
Het nieuwe Jeruzalem is dus een open stad waar de hele wereld welkom is, 
want, zo lezen we:  De poorten worden nooit gesloten, en volkeren mogen en 
zullen hun eer en heerlijkheid komen betuigen.  
Net als indertijd die drie wijzen uit het oosten, zullen de volken kostbaarheden 
komen brengen. Ze komen niet iets halen, maar iets brengen/geven: hun eer 
en heerlijkheid, hun kennis en kunde, hun talenten en vermogens...  
Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en 
leugens inlaat, komt de stad niet binnen...  
Het nieuwe Jeruzalem is geen onverschillige stad. Het maakt wel degelijk uit 
wat mensen meebrengen en inbrengen. Er is verschil tussen goed en kwaad. 
Alleen zij komen binnen die in het boek van het leven staan, het boek van het 
lam. Het maakt uit hoe wij leven! Wat wij doen en laten... dat maakt uit en dat 
maakt het verschil. Er is in het nieuwe Jeruzalem ruimte voor iedereen, alleen  
voor aanbidders van de leugen en van de duisternis is er geen plaats.  
 
Nog iets opmerkelijks: over de vorm van dat nieuwe Jeruzalem. Vers 16: De 
stad meet twaalfduizend stadiën zowel in de breedte als in de lengte en in de 
hoogte. Dat betekent dat de stad de vorm heeft van een kubus. Op twee 
andere plaatsen in de Bijbel waar nadrukkelijk gesproken wordt van een kubus-
vormige ruimte (in Exodus en in 1 Koningen 6: 20) gaat het om de ruimte in de 
Tabernakel, en later in de Tempel die wij kennen als Het Heilige der Heilige –  
Daar is de lengte, breedte en hoogte ook gelijk.  
De maten van het Heilige-der-Heiligen en van het nieuwe Jeruzalem komen dus 
overeen. Dat maakt het nieuwe Jeruzalem ook tot een enorm Heilige der 
Heiligen.  
Als de nieuwe stad de structuur heeft van het Heilige der Heilige, dan kan het 
ons nauwelijks verbazen dat er geen tempel meer nodig is. Zo lezen we ook: En 
een tempel zag ik in haar niet, want de Here God is haar tempel, en het Lam, 
Christus. Het nieuwe Jeruzalem is één groot Heilige-der-Heilige, totaal 
doordrongen van Gods aanwezigheid. Overal, in alles en in allen.  
Tja – dan heb je geen tempel, geen kerk meer nodig. De kerk is tenslotte geen 
doel in zich, maar een middel … om mensen tot God en elkaar te brengen. In 
het nieuwe Jeruzalem is die bemiddeling niet meer nodig. Dan zulken wij God 
zien en ontmoeten en van hem genieten van aangezicht tot aangezicht...  
Geen tempels, geen kerken betekent ook: geen kerkelijk gedoe meer. Geen 
kerkstrijd. En geen splitsing meer tussen de synagoge en kerk. En geen getob 
meer over de verschillen tussen de godsdiensten. Allemaal voorbij. Geen pries-
ters meer. Geen dominees. Geen imams. Ik zal me moeten laten omscholen tot 
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goudsmid of diamantenslijper. De koster moet ook een andere baan zoeken. 
De organist kan gewoon organist blijven. Een hemels Jeruzalem zonder muziek 
- daar kunnen wij ons niets bij voorstellen. Organisten en dirigenten en 
cantorijen hebben geluk. Daar zullen we straks van zingen met het grote 
Jeruzalemlied van Wilem Barnard (Lied 737): 

En Luther zingt er als een zwaan / en Bach, de grote Bach, 
die mag de maat der eng’len slaan / de lieve lange dag.  

 
Gemeente, het Nieuwe Jeruzalem een ongehoord visioen, een overweldigende  
poëtische visie. Heel precies gezegd wat niet te zeggen is. Geen wonder dat 
Willem Barnard er niet over uitgezongen raakte.   
Wat kunnen wij ermee? Twee dingen:  
 
1. Het visioen van het Nieuwe Jeruzalem leert ons: Nooit pessimistisch (of 
liever: hopeloos) zijn. Terwijl het werkelijke Jeruzalem in puin ligt, zingt 
Johannes opgewekt over het nieuwe Jeruzalem. Geen sombere gezichten in de 
kerk dus! Zelfs niet als de wereld om ons heen uit elkaar lijkt te vallen. In onze 
gezichten en ogen mag de schittering van het nieuwe Jeruzalem alvast 
zichtbaar zijn. 
Ook: geen sombere houding van: het wordt toch niets, het gaat nergens 
naartoe, ik ben maar een onwaardig schepsel. In de Openbaring klinkt 
zevenmaal de bazuin, de sjofar, die ook rondom Jericho klonk. God is iets van 
plan! God zal ons herscheppen. Oude muren zal omvallen, een nieuwe wereld 
zal opengaan. Een wereld die we zelf niet hoeven te maken of te veroveren – 
we zullen hem ontvangen. Net zoals de Hebreeën ooit Jericho ontvingen. We 
mogen er heilig in geloven dat God nog veel moois voor ons in petto heeft. Dus 
opnieuw: al te sombere, donkere gezichten zijn in de gemeente van Christus 
niet op hun plaats! 
 
2. De beste pret is voorpret. Terwijl wij de komst van het nieuwe Jeruzalem 

verwachten, blijven we natuurlijk niet stil zitten. We gaan ons voorbereiden. We 

kunnen alvast beginnen met het bouwrijp maken van de grond, van de 

schepping, van de aarde... voor de komst van het nieuwe Jeruzalem.  

Daarvoor hoeven we echt niet naar het huidige Israël te reizen.  

(Al hebben Dennis en Brenda van Roosmalen dat afgelopen week wel gedaan: 

ook het aardse Jeruzalem is en blijft een fascinerende stad!).  

We kunnen gewoon thuis... in onze eigen stad of dorp, op school, op het werk, 

op de voetbalvelden, in de kerken, op straat, in onze huizen ons best doen om 

alvast voorposten van het nieuwe Jeruzalem te stichten. Vredesposten. 

Geloofsambassades. Stukjes hemel op aarde. En wat wij beginnen, dat zal God 

eens voltooien. Dat heeft Hij beloofd. Daar mogen we op vertrouwen Daar 
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mogen we in geloven. Daar moeten we vooral van blijven zingen.Want, zei 

Barnard:  

Praten is een vogel op de grond, maar zingen is een vogel in de lucht.  

Laten we dat nu gaan doen.  

Amen. 


