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Binnen handbereik 
 

‘Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 
‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu 

en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk’ 
(Openbaring 1:17-18). 

 
Geen discipel die zo intiem met de Heer Jezus is omgegaan als Johannes. Onafscheidelijk was 
hij, als een boezemvriend. Als iemand Gods Zoon van nabij heeft meegemaakt, dan is het wel 
Johannes. Hij kende Hem als mens. Hij kende Hem als Zoon van God in zijn heerlijke 
verschijning op de berg. En later op een andere berg bij zijn indrukwekkende gang naar de 
hemel. Maar nu in dit visioen op Patmos slaat zelfs Johannes tegen de grond. Een 
verpletterende ervaring. Als dood valt Hij aan de voeten van deze imponerende gestalte. 
Totaal overweldigd door het gewicht van zijn verschijning. 
 
Die ogen, met die alles doordringende blik. Die voeten, wat staat Hij sterk! Die stem, 
allesoverheersend, als een machtige waterval. Dat gezicht, stralend als de zon in haar kracht. 
Johannes is als de dood. Doodsbang. Machteloos, zoals ieder mens zich voelt die door angst 
is overrompeld. Eenzaam, aan jezelf overgelaten. Maar dan die handreiking. De rechterhand 
waarmee Hij het isolement doorbreekt. De Heer Jezus overbrugt de kloof. Wat stond Hij eerst 
machtig veraf, en wat komt Hij nu dichtbij. Hij legt zijn rechterhand op mij. 
 
De geschiedenis herhaalt zich. Tijdens het moment van verheerlijking op de berg kwam de 
Heer ook bij Johannes. Hij raakte hem toen ook aan met de woorden: Sta op, jullie hoeven 
niet bang te zijn (Mat. 17:7)! Dat gebeurt nu opnieuw. Eerst doodsbang, tegen de grond 
geslagen, daarna opgericht. Sta op! Die hand is tegelijk aangrijpend en ingrijpend. Die pakt je 
aan en roept je liefdevol een halt toe. Wees niet bang! Johannes wordt uit zijn angst geroepen. 
 
Je hebt angsten in soorten en maten: angst of je kunt behouden wat je hebt; angst om af te 
gaan, angst voor ziekte en moeite, angst voor de toekomst, angst of je het redt, angst voor de 
dood, angst voor de hel... Op de bodem van alle angsten ligt ten diepste de angst om 
afgewezen te worden. Existentieangst: of je wel recht van bestaan hebt. 
 
Wees niet bang! Johannes heeft het Christus meer dan eens horen zeggen. Blijkbaar hebben 
we het telkens nodig uit onze angst geroepen te worden, tot Hem! Want alleen zijn liefde 
drijft angsten uit, telkens weer, met ‘eindeloos’ geduld. Hij wil je raken tot in je hart, tot in je 
ziel: ‘Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben er. Ik ben erbij. Ik heb zélf doodsangsten 
uitgestaan. Ik heb daarmee de sleutels van de dood bemachtigd. Zelfs de hel heb ik voor je 
doorstaan. Daarmee heb ik Naam gemaakt voor altijd en eeuwig.’ 
 
Christus blijft altijd en eeuwig zichzelf. Hij is dezelfde gebleven als toen Hij de dood 
overwon. Zijn Naam geeft daadwerkelijk houvast. Die is als een sterke toren, waar je heen 
snelt, en veilig bent. Je wordt dag in dag uit naar Christus toegeroepen met al je angsten. Tot 
Hij eens alle angsten heeft verdreven. Voorgoed uitgebannen. Dat gebeurt als Hij eigenhandig 
toegang verschaft tot zijn nieuwe wereld. Zijn liefde zal die wereld totaal beheersen. En ieder 
mens leeft dan onbekommerd in het licht van zijn heerlijke uitstraling. Geweldig moet dat 
zijn, Christus in eigen Persoon te ontmoeten. Binnen handbereik. 
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