
 1 

Hoe besteed je je tijd? 
 

Preek over Openbaring 1:17,18 
 
Te lezen: Openbaring 1:12-18 en Prediker 3:1-8 
23 april 2006 
 
Verleden week vierden we het paasfeest. We begonnen de paasdienst door elkaar hier 
te begroeten met de woorden: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ In de diensten nà 
Pasen willen we er bij stil staan wat dat voor ons leven betekent dat Jezus echt is 
opgestaan. Wat betekent dat voor de manier waarop ik omga met mijn geld, met mijn 
bekwaamheden en met mijn tijd? 
 
Om te beginnen gaat het vanmorgen over het laatste: Wat betekent de opstanding van 
Jezus Christus voor de manier waarop ik met mijn tijd omga? Hoe besteden we onze 
tijd? Ik zie heel veel mensen al zorgelijk kijken. Druk! Druk! Druk! We hebben 
eigenlijk geen tijd! Mijn werk. Een avondcursus. Kinderen brengen en halen naar de 
muziekles, naar de sport en club. Tijd? Ik zou niet weten waar ik het vandaan moest 
halen. Het is al mooi dat ik hier op zondagochtend zit! Maar gelukkig: de vakantie 
begint er aan te komen. Begin mei een weekje. En dan in de zomer drie hele weken. 
Eindelijk geen verplichtingen. Eindelijk baas over je eigen tijd. Drie weken tijd die je 
helemaal zelf kunt invullen. 
 
Zo beleven we de tijd. Zo denken we er over. Zo praten we er over. Alsof onze tijd net 
zoiets is als ons geld. Je hebt maandelijks 1500 euro te besteden. Hoe doe je dat? Een 
week telt zeven maal vierentwintig uur. Daarvan slaap je zeven maal zeveneneenhalf 
uur. Dan houd je per week een honderdvijftien uur over. Waaraan geef je die uren 
uit? Je uren uitgeven zoals je je euro’s uitgeeft. Met tijd is méér aan de hand dan met 
geld. Als het er om gaat wie we zijn: als mens, als christen, reikt de tijd dieper dan 
geld, zijn onze agenda en ons horloge belangrijker dan onze portemonnee. 
 
Met tijd is méér aan de hand. Tijd is fundamenteel voor ons leven, is fundamenteel 
voor alles wat er is. Wij zelf, alles op deze wereld, alles in het universum is tijd. 
Inderdaad: tot in de verste uithoeken van het heelal is alles tijd. We meten de 
afstanden in lichtjaren. Het bestaan is bestaan in de tijd. 
 
Pasen heeft alles te maken met tijd. We lazen uit het eerste hoofdstuk van het boek de 
Openbaring van Johannes. Dat is een boek dat gaat over de tijd, over de eindtijd. Het 
is een boek dat is geschreven voor mensen die zich wanhopig afvragen: ‘in wat voor 
tijd leven we eigenlijk? Waar gaat het heen? Wat is de toekomst, voor ons en onze 
kinderen?’ Johannes, tweeduizend jaar geleden, was één van zulke mensen. Hij was 
christen en zat om die reden gevangen op het eiland Patmos. Christenen werden in 
zijn tijd vervolgd. Johannes vroeg zich wanhopig af: ‘In welke tijden leven we 
eigenlijk? Waar gaat het heen?’ 
 
Het boek Openbaring gaat in op zulke vragen. En dat boek begint er mee dat de 
opgestane Heer Jezus Christus zich bekend maakt. We hebben het gelezen in 
Openbaring 1:17,18: ‘Maar hij legde zijn hand op mij en zei: Ik ben de eerste en de 
laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.’ 
Christus geeft aan Johannes zijn visitekaartje af: ‘Ik was dood, maar ik leef’. 
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Dát is Goede Vrijdag en Pasen. Dat is het dragend fundament onder die eerdere 
woorden: ‘Ik ben de eerste en de laatste’. Omdat het Goede Vrijdag en Pasen is 
geweest is Christus de eerste en de laatste. Hij is het begin en het einde van alles. En 
van alles daar tussen! De eerste en de laatste. Het begin en het einde: Dat is tijd! 
 
De opgestane Christus is Heer over de tijd. Hij is de belichaming, de 
verpersoonlijking van de tijd waarin we leven,  waar het in de tijd heengaat. 
Hij is het in persoon: ‘Ik ben de eerste en de laatste.’ In Jezus’ eigen levensstijl waren 
Goede Vrijdag en Pasen hierin beslissende gebeurtenissen. Toen werd Hij Heer over 
de tijd. Met Kerst kwam de Zoon van God onze tijd binnen: Het woord werd vlees, de 
Eeuwige werd tijd. Hij kwam onze tijd binnen. Hij werd geboren. Na een jaar vierden 
Jozef en Maria zijn eerste verjaardag. Drie maanden later deed hij zijn eerste stapjes. 
De Eeuwige was tijd! Jezus is echt baby geweest, en kleuter en puber. Met het ouder 
worden heeft hij het leven leren kennen. Met het ouder worden…  zijn leven, zijn 
kennis had de structuur van de tijd. Op zijn dertigste liet hij zich in de Jordaan dopen 
en begon Hij zijn werk als Messias, als Heiland. Op zijn dertigste: zijn optreden als 
Messias was gestructureerd door de tijd. 
 
Daarna ging het in drie jaar razendsnel naar Goede Vrijdag: confrontatie met de 
duivel in de woestijn (in veertig dagen en nachten: tijd); genezingen, wonderen, 
toespraken, misverstanden in de kring van zijn leerlingen; confrontatie met de 
religieuze leiders van zijn tijd, afgunst op zijn invloed, complot tegen zijn leven, 
verraad, verloochening, schijnproces. Tenslotte: de dood. In drie jaar: Leven in 
notedop. Geboren worden … opgroeien … het leven leven en leren kennen … sterven. 
Zo is het bestaan gestructureerd in de tijd. Zo zijn wij mensen in de tijd. Zo was Jezus 
mens in de tijd. 
 
Met Pasen is Jezus niet langer mens in de tijd. Hij wordt door God uit de dood 
opgewekt als Heer over de tijd. Zó presenteert Hij zich in Openbaring 1: 17, 18. 
‘Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.’ En daarom: ‘Ik ben de eerste en 
de laatste.’ De tijd heeft mij niet meer. Ik heb de tijd. De opgestane Christus is Heer 
over de tijd. Zo fundamenteel is de tijd. Als het er om gaat wie we zijn, als mens, als 
christenen, reikt de tijd tot op de bodem van ons bestaan. We hebben niet alleen tijd, 
zoals we Euro’s hebben, veel of weinig. We zijn tijd. 
 
Als je rond de jaarwisseling een nieuwe agenda in gebruik neemt, als je hem 
openslaat en al die onbeschreven bladzijden ziet, dringt zich de suggestie aan je op 
dat we de tijd zelf mogen invullen. De tijd als een soort leeg huis dat we zelf gaan 
meubileren en inrichten. We weten wel beter, natuurlijk. Want ondertussen hebben 
anderen al de verhuiswagen voorgereden. Het lege huis van het nieuwe jaar wordt 
volgestouwd met verplichte spullen. Maar toch: de idee van de tijd als te vullen lege 
ruimte. In de Bijbel wordt heel anders over de tijd gesproken. De tijd is in bijbels 
taalgebruik geen lege ruimte die wij mogen vullen. De tijd is principieel gevulde tijd. 
Het boek Prediker gaat daar in hoofdstuk drie diep op in. 
Er staat boven: ‘Alles heeft zijn tijd.’ En dan lezen we: 

‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
Er is een tijd om te baren 
en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten 
en een tijd om te rooien. 
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Er is een tijd om te lachen 
 en een tijd om te huilen. 

Er is een tijd om te scheuren 
 en een tijd om te herstellen, 
 een tijd om te zwijgen  
 en een tijd om te spreken.’ 
 
Heel herkenbare wijsheid. En toch hebben we er moeite mee om deze woorden met 
vreugde, ik bedoel: met levensvreugde, tot de onze te maken. Ze ontnemen ons de 
illusie dat de tijd een lege tijd zou zijn die we zelf zouden moeten kunnen invullen. En 
dat dat pas de echte tijd van leven zou zijn. Zo zit het leven niet in elkaar: 
 ‘Er is een tijd om te baren 
 en een tijd om te sterven.’ 
Je kunt niet op elk gewenst moment een kind krijgen of de laatste adem uitblazen. 
Alles heeft zijn tijd. Tijd is gevulde tijd. Tijd is de structuur van het leven. We zijn 
mensen, we zijn kinderen van God, dienaren van Christus, in de tijd. 
 
Tijd is gevulde tijd. Het is de vóórgegeven structuur van het leven. En met Pasen is 
Christus de heerschappij over de tijd gegeven. De opgestane Heer is de inhoud van de 
tijd. Het leven heeft na Pasen de structuur van Goede Vrijdag en Pasen: Het gaat 
voortaan van dood naar leven. Zo presenteert Christus zich in Openbaring 1: 17,18. 
 ‘Ik ben de eerste en de laatste. 
 Ik ben degene die leeft; ik was  
 dood maar ik leef, nu en tot 
 in eeuwigheid.’ 
Christus geeft hier om zo te zeggen een eigen invulling en uitleg aan die woorden uit 
Prediker 3: 
 ‘Er is een tijd om te baren 
 en een tijd om te sterven.’ 
Met het gezag van zijn eigen kruisdood en opstanding zegt Christus: 
 ‘Er is een tijd om te sterven 
 en een tijd om op te staan uit de dood.’ 
En in die tijd leven we na Pasen! De opgestane Christus is Heer over de tijd. 
Na Pasen lopen de wijzers van de klok de andere kant op: niet van leven naar dood, 
maar van dood naar leven. Dat is nà Pasen de tijd. Zó zit na de opstanding van Jezus 
het leven op zijn diepste niveau in elkaar. Zeker: het lijkt er af en toe niet op. In de 
wereld niet, in de kerk niet, in je eigen leven niet. Maar geloof me, geloof het: de 
tijden zijn veranderd. De Heer is Waarlijk opgestaan! 
 
Wat betekent dat voor de manier waarop ik met mijn tijd omga? Op de wijkkringen 
gaat het daar woensdagavond ook over, n.a.v. Petrus 4. Op basis van de heerschappij 
die de opgestane Christus over de tijd heeft, kun je elkaar tot een aantal keuzes 
oproepen en elkaar daar in bemoedigen. In het algemeen gesproken: geef tijd aan 
zaken en bezigheden die na Pasen toekomst hebben. Met Pasen zijn de tijden 
veranderd. Schrijf dat met grote letters in je agenda. Op de kalender in de kamer of in 
de keuken. Maak het tot de tekst die op het beeldscherm verschijnt als je de P.C. 
opstart. 
 
Wat heeft na Pasen meer toekomst: in wat je ‘vrije tijd’ heet een opleiding gaan 
volgen die je extra promotiekansen levert? Of je als vrijwilliger inzetten voor hulp aan 
dak- en thuislozen? Wat heeft meer voor de nieuwe tijd: je aanwezigheid op een 
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happening in je werk waarin ‘zien en gezien worden’ het belangrijkste is? Of een 
bezoek bij een vriend of vriendin die diep in de problemen zit? Ik zeg dit alleen maar 
om bij u een denkproces op gang te brengen. Ik dring hiermee niets op. Pasen laat 
zich niet opdringen. 
 
Het zijn lastige vragen die ik stel. Ook voor mezelf. Maar de verhouding tussen Goede 
Vrijdag en Pasen is een lastige. Wie had op Goede Vrijdag durven voorspellen dat 
Jezus’ keuze voor het offeren van zijn leven zo’n toekomst zou krijgen?! 
 
Je moet het echt durven geloven, dat Christus Heer over de tijd is, dat na Pasen de 
tijden zijn veranderd. 
 
 

 


