
Overdenking op zondag 24 november, Lucas 21 vers 5 - 19, Pelgrimskerk 

Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 

Ruim twee maanden terug las ik tijdens onze vakantie op Madeira het boek ‘de 10 van Renesse’.  

Schrijfster en journalist Ellen de Vriend schetst daarin een aangrijpend relaas over 

Schouwen-Duiveland tijdens de donkere jaren van de 2e WO, 1940 – 1945. 

Aan het slot van haar boek vertelt ze een van de meest gruwelijke misdaden van de oorlog, 

namelijk het ophangen op 10 december 1944, inmiddels bijna 75 jaar terug, van 10 verzetsstrijders. 

Ik moest deze week in een gesprek over de Bijbeltekst van vanochtend aan hen denken en aan die tijd. 

Volkeren die tegen elkaar ten strijde trekken, hongersnood, epidemieën. 

Mensen die worden mishandeld, vervolgd, gevangen gezet, verraden soms door familie en vrienden. 

En vaak de dood als gevolg. 

En tegelijk herkende ik ook de woorden over standvastigheid en over volharding. 

Toen ik het boek las liepen er soms tranen over mijn wangen. 

Vooral toen een van mijn voorgangers hier in de toenmalige Gereformeerde kerk, collega ds. Voorneveld, 

voor deze mannen Psalm 23 en psalm 91 las. 

Die laatste psalm hebben we vandaag ook samen gezongen over  

wie in de schaduw Gods mag wonen hoeft niet te vrezen voor de dood. 

En hoe uiteindelijk hij samen met de mannen het Lutherlied zong: een vaste burcht is onze God. 

Zo bleven zij standvastig en vol vertrouwen op God, ook toen de dood onontkoombaar was. 

 

Ik besef ook terdege dat de Bijbeltekst vanochtend bij de ouderen onder ons heftige beelden losmaakt. 

Ik begrijp ook dat velen er niet of nauwelijks over konden en kunnen praten. 

Ik weet van vroeger thuis dat mijn moeder, die als Joods meisje was ondergedoken, 

tijdens de oorlog een paar keer maar net aan de dood is ontsnapt, er eigenlijk nooit over praatte. 

Het duurde bij haar zeker 25 jaar alvorens ze overspannen raakte en wel hulp moest gaan zoeken. 

Voor de kinderen van na de oorlog zoals ik, ligt dat anders. 

En voor de jongeren onder ons nog meer. 

Zij krijgen bij het horen van zo’n Bijbeltekst YouTube en TV - beelden uit Syrië op hun netvlies. 

Wij leven in Nederland inmiddels bijna 75 jaar in vrede. 

Maar wat hier verteld wordt kon je terugvinden op talloze plaatsen van onze wereld. 

De Korea- oorlog, Vietnam, de Killing Fields in Cambodja, Hutu’s en Tutsi’s, Srebrenica en nog veel meer. 

Nee, het is allemaal niet het einde der tijden, zoals mensen soms denken. 

Jezus waarschuwt laat je niet misleiden, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen 

“Ik ben het” of “de tijd is gekomen”. Volg hen niet……..dit is niet het einde. 

Nee, wat je hoort en ziet hoort bij onze wereld. 
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De Bijbel is een buitengewoon realistisch boek, dat gaat over het werkelijke leven. 

Hier geen droomwereld, geen sprookjesverhaal, niet alleen maar wensen en verlangens, 

maar de Bijbel laat voortdurend de echte wereld zien. 

Een wereld vol met liefde én haat, met hoop én wanhoop, met vreugde én verdriet, met leven én dood. 

Dat is de wereld waar ook wij vandaag in leven. 

Ook nu we op deze dag onze eigen doden gedenken hier in onze kerk. 

Nu we ons eigen, persoonlijke verdriet voelen, ons eigen gemis en die lege plek zo voelbaar is. 

 

Jullie mogen best weten dat ik deze afgelopen weken behoorlijk geaarzeld heb, 

om vandaag deze tekst te lezen met zulke heftige beelden. 

En ook een tekst waarin er niet wordt gesproken over de eeuwigheid, over leven na de dood. 

De zondag van vandaag draagt als titel “Eeuwigheidszondag”, dat verwijst naar God en eeuwig leven. 

Soms wordt deze zondag ook “Christus Koning” genoemd. 

Ook dat is een titel waar troost en bemoediging aan te ontlenen valt, 

want niet de koningen, keizers en presidenten regeren uiteindelijk, maar Christus zit op de troon. 

Het slot van onze tekst hint daar alleen maar op als er staat: 

geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 

Met andere woorden God weet van alles wat er gebeurt, ook met jou en de mensen om je heen. 

Zelfs het allerkleinste en onbeduidendste van je leven kent hij, een haar op je hoofd. 

En Hij zal de laatste zijn in je leven, zoals Hij ook de eerste was. 

Je kunt wel op deze wereld worden vervolgd, mishandeld, gehaat en zelfs gedood, 

maar God weet daarvan, Hij kent je en laat je niet, nee nooit vallen uit Zijn Hand. 

Jesaja zegt het tot de ballingen in Babel: 

Kan een moeder haar baby vergeten? Nee toch! 

Wel, zo staan jullie in Gods handpalm geschreven. 

Maar eerlijk is eerlijk, verder gaat onze tekst niet. 

En dus heb ik lang getwijfeld om deze tekst te lezen, uitgerekend op deze zondag. 

Ook al omdat ik weet dat wij vandaag en dit uur even minder bezig zijn met die hele grote wereld. 

Vandaag is er vooral onze eigen kleine wereld van gezin, familie, goede en lieve vrienden en kennissen. 

We zijn gekomen om hen die dit jaar in ons midden gestorven zijn te gedenken, om hen te eren. 

 

Tegelijk moet ik wel zeggen dat deze tekst in het Lucasevangelie staat vlak voor Jezus eigen dood. 

Soms lijkt het wel alsof Jezus meer begaan is met het lot van Jeruzalem en de tempel, dan met zichzelf. 

Want de beelden uit onze tekst zijn ontleend aan de val van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70. 
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De meest dramatische en heftige gebeurtenis voor iedere gelovige Jood in de geschiedenis. 

Jezus is daarop geen uitzondering. 

Jeruzalem en de tempel vertegenwoordigen alles wat hem lief is en dierbaar en kostbaar. 

En hij voorvoelt niet alleen zijn eigen dood, maar ook het einde van de stad en de tempel. 

En dat was voor mij de reden om vanochtend die twee dingen ook hier te verbinden. 

De kerkvaders lezen net als de rabbijnen ook altijd een diepere laag in de tekst. 

Ze noemen dat een allegorische uitleg of de mystieke betekenis van de tekst. 

Ik moest dus bij het lezen van deze tekst over het einde van Jeruzalem en de tempel, 

denken aan het einde van ons mensen, ons persoonlijk einde. 

Iemand zei ooit eens tegen mij: 

Dominee, ik heb niks met al dat ‘einde der tijden’- gedoe. 

Het einde van mijn eigen leven komt naderbij, dat weet ik zeker, want ik ben inmiddels bijna 90 jaar. 

En ik weet, lieve mensen, dat ook ons einde als mens, vaak moeilijk is en extreem zwaar. 

Ik heb dat zo vaak gezien, gehoord en mee beleefd. 

Het verval van je krachten, lichamelijk en geestelijk. 

Mensen die met alles hulp nodig hebben, niet alleen een rollator, maar ook weer in de luiers. 

Mensen die soms hun levenspartner niet meer herkennen, hun kinderen voor vreemden aanzien. 

Keurige mensen, liefdevol en vriendelijk, die soms de meest vreselijke dingen zeggen, 

omdat er in hun hersenen dingen niet meer goed werken. 

Ook de beelden die horen bij het einde van ons leven zijn zwaar en soms extreem moeilijk. 

Het einde van de wereld komt met verschrikkelijke tekenen, met honger, met ziekte, met strijd. 

Maar ook het einde van ons eigen leven komt vaak met ziekte en met innerlijke strijd. 

En soms voel je dat een mens dan gevangen zit in zijn of haar eigen lichaam. 

De tekst zegt: er zullen dagen komen dat geen steen op de andere zal blijven. 

Wij zeggen: de dagen zijn gekomen dat niks in je lijf en je hoofd meer functioneert zoals het behoort. 

De tekst spreekt over ‘tekenen’ die het begin van het einde zijn van onze wereld. 

Wij kennen vandaag ook de ‘tekenen’ die het begin van het einde zijn van ons mensen. 

En, eerlijk is eerlijk, vaak komt de dood dan ook als verlossing, als een bevrijding. 

En als je goed probeert te luisteren zegt onze tekst ook naar ons vandaag bijzondere dingen. 

Nee, niet dat God alles wel even anders gaat maken. 

Maar wel dat Hij weet heeft van alles wat er met je gebeurt. 

Dat is in de Bijbel ook de kern van wat zijn Naam betekent. 

Hij is er! Hij zal er zijn!  

Martin Buber vertaalde zelfs: Hij zal bij je zijn! 
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Hij zal je zelfs, zegt de tekst, de woorden in je mond geven. 

En even hoor ik het gezang in die bunker hier in de Zeepeduinen: 

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. 

Zo is het ook vaak op een sterfbed.  

De laatste woorden, soms moeizaam en vrijwel onhoorbaar gezegd, verbinden ons met elkaar en met God. 

 

En bij dat alles reikt Jezus ons vandaag ook een mooi en bijzonder advies aan als hij zegt: 

Red je leven door standvastigheid! 

Dat is een belangrijk en goed advies voor de stervende, maar ook voor de mensen er om heen. 

Ook voor ons vandaag hier. 

Ik weet het dat wij moe en verdrietig worden van al die mensen, die ons zijn ontvallen. 

Elk jaar weer namen, gezichten, verhalen en we voelen het verlies. 

Jezus zegt tot zijn vrienden: 

Red je leven door standvastigheid! 

Blijf volharden, blijf je principes trouw, blijf geloven, blijf vertrouwen op God. 

Ook al is de wereld een slagveld voor je, 

ook al mis je je levenspartner tot in het diepst van je ziel, 

ook al ben je verslagen, geschokt, uit het lood geslagen door de dood, 

Blijf standvastig, blijf vasthouden aan dat wat jouw leven zin en betekenis geeft. 

En weet dat de Eeuwige je nabij is! 

Dat Zijn liefde en trouw je niet zullen verlaten. 

Een vaste burcht is onze God! 

Red dus je leven door standvastigheid! 

Amen. 

 

 

 

 

 

  

 


