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Gemeente van Jezus Christus,

Het was een warme zomerdag in 1864. Dominee Lowry zat in zijn woonkamer in Brooklyn,
New York. Hij dacht na over de gevolgen van de tyfusepidemie die op dat moment door de
stad raasde en vele dodelijke slachtoffers maakte: iedereen kende wel familieleden, vrienden
of bekenden die intussen gestorven waren.
Dominee Lowry voelde zich bedrukt. Hij nam in zijn zitkamer plaats achter het orgel. En daar
ontlaadden zich de opgekropte emoties van een pastor in crisistijd.
Zoals  een  kleine  drie  eeuwen  eerder  de  Duitse  dominee  Philipp  Nicolai,  volgend  op  de
donkere tijd waarin hij de ene na de andere pest-dode moest begraven, het vertroostende lied
‘Hoe helder staat de morgenster’ schreef, zo welden in het hart van dominee Lowry, zittend
achter zijn orgel, als vanzelf vertroostende woorden en muziek op: 

Shall we gather by the river, 
where bright angel feet have trod, 
with its crystal tide forever 
flowing by the throne of God?

Zullen wij weer samenkomen bij de rivier,
waar blinkende engelenvoeten gelopen hebben,
met zijn altoosdurende kristallen watervloed
die stroomt bij de troon van God?

Yes, we’ll gather by the river, 
the beautiful, the beautiful river, 
gather with the saints by the river
that flows by the throne of God.

Ja, wij zullen weer samenkomen bij de rivier,
de prachtige, de prachtige rivier,
ons verzamelen met de heiligen bij de rivier
die stroomt bij de troon van God.

De dood heeft het laatste woord niet. Wie in Christus sterven, zullen elkaar weerzien. Dat is
de geloofszekerheid die doorklinkt in het lied waarmee dominee Lowry zichzelf en later vele
anderen troostte. Bij Gods troon, daar waar een rivier met de schittering van kristal stroomt,
zullen wij eenmaal samenkomen.

Wie enigszins thuis is in de Bijbel, zal het beeld van de rivier die stroomt bij de troon van
God herkennen. In het Nieuwe Testament komen we die rivier tegen aan het eind van het
boek Openbaring, in het Oude Testament verscheen zij reeds eerder in een van de gezichten
van de profeet Ezechiël.
Ik begin bij Ezechiël. Zijn visioen vangt aan met een stroompje, dat tevoorschijn komt uit het
hart van de tempel – een níeuwe tempel wel te verstaan, die de verwoeste tempel vervangen
zal. 
Wat een troostrijk beeld is het, dat de profeet Ezechiël mag doorgeven aan zijn volksgenoten
met  wie  hij  als  balling  in  het  verre  Babylonië  verkeert!  Ja,  de  tempel  van  Jeruzalem is
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verwoest en de  HERE God is uit het midden van zijn volk verdwenen – triest gevolg van
Israëls  zonden.  Maar  zie,  wat  het  geestesoog van Ezechiël  te  midden  van  al  die  ellende
waarneemt: een stroompje uit het hart van een nieuw tempelhuis, dat groter en groter wordt en
overal  waar  het  komt  een rijke zegen brengt.  God zelf  zal,  in  een vernieuwd Jeruzalem,
opnieuw te midden van zijn volk wonen, en van zijn aanwezigheid zal tot in verre streken een
overvloedige zegen uitgaan.
Ezechiël mag dat op voorhand aan den lijve ervaren. De engel die hem begeleidt, doet hem
door  het  allengs  dieper  wordende  water  van  de  tempelstroom  waden,  totdat  het  water
uiteindelijk zo diep wordt dat er alleen nog gezwommen kan worden. Ezechiël klimt langs de
oever omhoog en ziet vandaar de watervloed krachtig verder stromen. ‘Het water komt uit in
de Dode Zee’, zegt de engel hem, ‘en daar waar geen leven mogelijk lijkt, zal het wemelen
van de vissen. De zegen van Gods hernieuwde aanwezigheid maakt alles overvloedig nieuw.’ 
Ezechiël loopt langs het water terug en ziet tot zijn verbazing dat op de beide oevers van de
rivier bomen zijn opgeschoten, zo ver Ezechiël kijken kan: vele, vele vruchtbomen. En deze
bomen dragen niet éénmaal per jaar vrucht, maar twaalf maal, een rijke overvloed, omdat zij
gevoed worden door het water dat ontspringt aan de plek waar God opnieuw te midden van
zijn volk woont. Gods hernieuwde aanwezigheid onder de zijnen resulteert in een overvloed
van  fruit,  én  in  genezing  van  ziektes  en  kwetsuren:  de  bladeren  van  de  bomen  blijken
geneeskrachtig te zijn.

Gemeente, tot zover het troostvisioen van Ezechiël voor het volk van God in de donkerheid
van zijn ballingschap. Wanneer in het Nieuwe Testament de ziener Johannes op dit visioen
teruggrijpt,  is  er  opnieuw  een  reden  om  te  troosten:  een  vernieuwd  volk  van  God,  de
gemeente rondom Jezus Christus, wordt vervolgd en verdrukt door een tweede Babylon: de
machthebbers  van  het  Romeinse  Rijk.  Johannes  troost  de  martelaren,  zoals  Ezechiël  de
ballingen troostte: met een beeld van Gods toekomst waarin God zegenrijk zal wonen bij de
zijnen.
Het beeld van Johannes lijkt op dat van Ezechiël,  maar is tegelijk anders. Ja, ook nu is er
sprake van een nieuw Jeruzalem, maar het nieuwe Jeruzalem van Johannes blijkt niet alleen
de stad van God te zijn, maar tegelijk de bruid van het Lam, ofwel de gemeente van Christus.
Stad en gemeenschap vallen nu samen. God woont in het Nieuwe Testament niet meer tussen
stenen,  maar  tussen  mensen:  te  midden  van  zijn  nieuwe  volk,  dat  zich  verzameld  heeft
rondom Jezus Christus.
En ook nu ontspringt er een levensstroom vanuit de plek waar God woont in het midden van
de zijnen, nu echter niet langer vanuit een stenen tempelhuis, maar vanuit de troon van de
Here God, die tegelijk de troon van het Lam blijkt te zijn: van de verhoogde Heer Jezus, in
wiens bloed God en mens definitief verzoend zijn, zodat de heilige God  kan verblijven te
midden van de zijnen en ieder zelfs zijn heilig aangezicht kan aanschouwen.
En  ook  nu is  er  geboomte  dat  overvloedig  vrucht  geeft,  twaalf  maal  per  jaar.  Maar  dat
geboomte draagt bij Johannes tegelijk de trekken van het geboomte dat eenmaal stond in het
paradijs: de boom des levens. Het is die boom die nu in tweevoud staat aan beide zijden van
de rivier die ontspringt aan de troon van God en van het Lam. Het eeuwige leven, dat eens in
het paradijs via de levensboom voorhanden was, maar door de zonde van de eerste mensen
werd verspeeld, is dankzij het offer van het Lam opnieuw binnen ieders handbereik gekomen.
En dan nog de bladeren van de bomen: ook bij Johannes hebben die een geneeskrachtige
werking. Maar de daardoor bewerkte heling van wonden en kwetsuren, die bij Ezechiël nog
slechts bestemd was voor het volk van Israël, heeft nu een groter bereik: de bladeren zijn tot
genezing van de heidenvolkeren, van allen die, van welke taal of natie ook, door het Lam bij
Gods gemeente zijn gaan horen. Zij allen mogen delen in de troost van het nieuwe leven,
waarin geheeld wordt wat hier en nu nog ziek en geschonden is.
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Johannes,  zo vat  ik  samen,  bouwt in zijn  troostvisioen van de levensstroom voort  op het
visioen van Ezechiël, maar doet dat verdiept en verbreed: nu het Lam van God de zonde der
wereld heeft weggedragen, woont God als bron van overvloedige zegen direct tussen zijn volk
– zonder stenen tempelhuis, is het geboomte aan de oever van de rivier het geboomte des
lévens  geworden  dat  eeuwig  leven  schenkt,  en  is  genezing  het  deel  óók  van  de
heidenvolkeren. Ja, ook u en ik mogen daarbij horen en in de nood van ons bestaan uitzien
naar een toekomst van overvloedig en eeuwig leven in directe gemeenschap met de levende
God zelf.

Op een warme zomerdag in 1864 zit dominee Lowry in Brooklyn, New York, tijdens een
verwoestend om zich heen grijpende tyfusepidemie in bedrukte stemming achter zijn orgel.
Zijn mond vormt woorden, zijn handen scheppen een melodie. ‘De woorden en de muziek
begonnen  vanzelf  te  stromen,  als  door  goddelijke  inspiratie’,  zal  hij  later  zelf  over  dit
bewogen moment opmerken.
Het  troostvisioen  van  Johannes  voor  een  vervolgde  kerk,  dat  voortbouwde  op  het
troostvisioen van Ezechiël voor een volk in ballingschap, wordt tijdens het spelen en zingen
van dominee Lowry door de Geest van God geactualiseerd tot een troostlied voor hen die
geliefden moeten missen ten gevolge van een dodelijke epidemie:

Yes, we’ll gather by the river, 
the beautiful, the beautiful river, 
gather with the saints by the river
that flows by the throne of God.

Ja, wij zullen opnieuw samenkomen bij de rivier,
de prachtige, de prachtige rivier,
ons verzamelen met de heiligen bij de rivier
die stroomt bij de troon van God.

Wanneer wij, in de historische tijd waarin wij leven – een tijd waarin een voor sommigen
dodelijke epidemie de hele wereld langdurig in haar greep houdt – geliefden moeten afstaan
aan het virus dat ook in een tweede golf onder ons zijn slachtoffers maakt, mogen ook wij
troost vinden in de wetenschap dat onze geliefde doden, evenals eenmaal wijzelf, geborgen
mogen zijn bij God en bij het Lam in het nieuw Jeruzalem, dat is: de gemeente van de levende
Heer aan de overzijde van de dood, die nieuwe gemeenschap van Gods kinderen die door de
dood heen het geheelde leven viert bij de stroom die ontspringt aan de troon van God.
En  mochten  wij  ánderszins  bedrukt  zijn,  door  de  lange  duur  van  ons  wachten  op  een
deugdelijk vaccin, door de onzekerheid van wat nog komen gaat, door het sociale isolement
waarin sommigen geraken, door een somber economisch perspectief voor onszelf of degenen
om wie wij geven, laten wij dan tot slot ons oor te luisteren leggen bij nog een ander couplet
uit het lied dat dominee Lowry op die bewuste zomerdag in 1864 speelde en zong, een couplet
waarin hij ons aanspoort onze nood neer te leggen voor Gods troon:

Ere we reach the shining river,
lay we ev’ry burden down.
Grace our spirits will deliver,
and provide a robe and crown.

Laten wij, voor wij de schitterende rivier bereiken,
elke last bij God neerleggen.
Zijn genade zal ons geest verlossen,
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en eenmaal ook ons voorzien van een feestgewaad en een koningskroon.

Amen.
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