
 

 

 
 

OVERWEGING  

 

Lezen uit het boek openbaring heeft altijd iets spannends. Het zijn bizarre beelden die Johannes 

van Pathmos gebruikt om de mensheid wakker te schudden èn te troosten. Dreigende taal, die 

spreekt van verwoesting en rampspoed, met zevenkoppige monsters die klaar staan om te 

vernietigen. Net als je denkt dat je alles wel hebt gehad, gehoord en gelezen blijkt het altijd nog 

een stapje erger te kunnen. Geen boek voor op je nachtkastje dat je nog even leest voor het 

slapen gaan.  

En toch. Midden in het boek openbaring, én op het eind, komt ook de troost. Het is niet de 

vernietiging die centraal staat, maar de opstanding is de kern. Uitgangspunt in dit soort 

apokalyptische geschriften is telkens het geloof dat God de wereld paradijselijk heeft gemaakt, 

bewaren zal en weer volmaakt zal maken. Dat is wat geopenbaard moet worden. Daarom staat 

het lam midden in al dat geweld. Zo lezen we dat nu ook weer. De stad heeft het licht van zon en 

maan niet meer nodig, want over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 

 

In de Vijdkapel van de Gentse Sint Baafskathedraal hangt een 15de eeuws Vlaams veelluik. 

Misschien heeft u het wel gezien. In opdracht van de Gentse burgerkoopman Joos Vijd werd het 

door de broeders van Eyk geschilderd. Centraal in het altaarstuk is het paneel met de aanbidding 

van Het Lam Gods. Niet groot – maar heel groots.  

 

En er is iets bijzonders mee. Jan van Eyk schilderde altijd uitermate precies en gedetailleerd, maar 

het Lam Gods dat hij schilderde, had helemaal niets weg van een klein lief lammetje. Ik heb het 

gekopieerd voor u. Kijk maar naar het lam, rechts op de afbeelding. Zo heeft van Eyk het 
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geschilderd. Het lam heeft vreemde oren, maar met name de priemende ogen zijn haast 

menselijk. Ze kijken je aan alsof het Lam Gods jou tot verantwoording roept. Alsof het Lam zegt: 

menslief, wat heb je gedaan? Van Eyck wilde een menselijk lam schilderen. Het lam is niet zomaar 

een schaap, het is het symbool voor Christus. 

 

De boodschap werd niet begrepen. Een eeuw later schilderde iemand het originele lam over in 

een meer waarheidsgetrouw schaap. (links op de afbeelding). En daarmee werd feitelijk de 

boodschap van Goede Vrijdag ontkracht. Het lam Gods, dat voor ons is gestorven, Christus die het 

kwaad wegdroeg uit de wereld, werd tandeloos aaibaar gemaakt.  

 

Na een lange restauratie van het hele schilderij, is ook de oorspronkelijke schildering van het 

Godslam Van Eyk weer naar voren gekomen. Met het lijden van Goede Vrijdag in gedachte maakt 

het Lam het nu schurend ongemakkelijk. In talloze kerken heeft het lijdensverhaal geklonken, 

maar de ogen van het Lam maken dat Goede vrijdag geen geschiedenis is, maar elke dag een 

appèl doet op wie tot zich door laat dringen wat is in de wereld van vandaag aan lijden en 

onrecht, aan slachtoffers van geweld. 

 

Wanneer Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan 

wat ik zeg’ dan gaat het om wát jij ziet en hoort. Je kan onvoorstelbaar verdrinken in de wollige 

vacht van het schaap. Je kan je zo makkelijk laten sussen door de troostende woorden, en alleen 

focussen op de liefde waarvan je misschien denkt of hoopt dat ze tandeloos is. Maar dat is ze niet. 

Niet de liefde die Jezus bedoelt. Want het liefhebben van Christus is het ‘niet-wegkijken’ van de 

bijna verwijtende, ongemakkelijk opengesperde ogen van het Christuslam.  

De liefde betekent, dat het je zeer doet wanneer er nog maar één mens niet tot zijn of haar recht 

komt. Wanneer er geen vrede is – in de zin zoals Jezus het bedoelt. Het diepe Shalom waar 

verbondenheid met jezelf, de ander en de Eeuwige de kern is. Het Shalom is geen 

vredesovereenkomst van al dan niet beperkte duur. Het is een grondhouding, een verinnerlijking, 

een sereniteit, alomvattend, die uiteindelijk een vredesovereenkomst bestendig kan maken. Een 

vrede, waarvan Jezus zegt, dat het zoveel meer is dan de wereld alleen geven kan. 

 

En ja, we moeten blijven streven naar de ‘gewone’ vrede. Met al ons vermogen moeten we 

protesteren wanneer de ene mens de ander onderdrukt, of het licht ontrooft. We mogen niet 

zwijgen als wij de kans hebben om te spreken. Maar er is meer.  

Afgelopen week overleed Mient Jan Faber. In 1981 en 83 bracht hij een half miljoen mensen op 

de been om nee te zeggen tegen de kernwapens en kruisraketten – om te beginnen uit 

Nederland. Vredesactivist – werd hij genoemd – maar hij was  eigenlijk veel meer dan dat. Hij 

veranderde in Nederland het denken over vrede en veiligheid. Hij was een man die uitdaagde om 

niet weg te kijken maar om voortdurend na te blijven denken over grote vredesvragen. Vragen 

waarbinnen de solidariteit met burgers in conflictgebieden - en hoe deze vorm te geven - altijd 

centraal moeten staan, hamerend op het morele appel dat misstanden op internationale schaal 

op ons doen, waar sprake is van onrecht en geweld. In zijn strijd om vrede, raakte hij aan het 

appel op Shalom. De verinnerlijking van wat vrede vermag, het waarom en het waartoe.  

 

Kijk nog eens naar het lam. En heb het lief.  

Amen. 


