Schriftlezing: 1 Kor. 15:20-28 Tekst: Opb. 19:6 en 7a
Thema: De heerlijkheid van God. Zingen: Ps. 99:1
en 2, Ps. 97:1 Ps. 2:4 en 6 Ps. 150:1- 3 Ps. 103:1
Hoofdpunten van de preek
Johannes leeft in 2 werelden. De christenen aan wie
hij deze Openbaring doorgeeft ook. Wat zij van
‘beneden’ horen strijdt met wat zij van ‘boven’ horen.
Halleluja van boven
Van ‘boven’ hoort Johannes een lofprijzing die alles
overstemt. Een grote verenigde menigte roept met
één stem Gods glorie uit.
De drievoudige vergelijking (als~) vertelt dat de stem
indrukwekkend is. Dit klinkt nog na als Johannes het
allemaal opschrijft om het door te vertellen. Het klinkt
ook nu.
Dé toon die de muziek maakt. Zó staat het ervoor,
ook al horen we ‘beneden’ en ‘buiten’ andere
dingen.
Naar welke stem luisteren wij? Deze muziek blijft
klinken, terwijl de muziek van Babel voor eeuwig
verstomt (18:22).
Zo is het: God de Heere regeert
Terwijl ‘beneden’ de strijd volop gaande lijkt te zijn,
wordt ‘boven’ de overwinning geproclameerd. De

triomferende menigte zingt de strijdende kerk moed
in. Halleluja, zo staat het ervoor!
 de Heere is als koning begonnen te heersen;
een ingewikkelde uitdrukking. Bedoeld wordt dat
vanaf de vernietiging van Babylon en de hoer
(Opb. 17+18) DOOR HET LAM (17:14) Gods
koningschap door niemand betwist wordt;
 de Heere: God is Kurios. Niet de machten en
krachten die we ‘beneden’ zien, hoe sterk en
machtig ze zich manifesteren…
 de Almachtige: God is de Almachtige, Hij
regeert alles/ overal
 onze God. In het Grieks staat er bij: ‘onze.’ Dat
verbindt de strijdende en lijdende kerk ‘beneden’
met de triomferende kerk ‘boven.’ Halleluja!
Zo moet het: God de heerlijkheid geven
Is deze oproep nu nog wel nodig? Als het er zo
voorstaat – en het staat er zo voor! – dan kan ook
‘beneden’ de lof en aanbidding niet uitblijven.
Blijdschap en vreugde bedrijven om Wie de Heere is
en wat Hij gedaan heeft zijn zo bijbels en vol inhoud.
Vreugde = extatische vreugde: alle grenzen en
omstandigheden ‘van beneden’ vallen weg.
Laten wij Hem de heerlijkheid geven. Heerlijkheid =
ontzag, respect en glorie. In gewone taal: God het
volle pond geven in je leven. Het grote doel van ons
bestaan en onze verlossing. Het Lam gaf Zijn
heerlijkheid daarvoor prijs (Fil. 2:6vv).
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