
33ste zondag door jaar C  
    Lc. 21, 5-19 

 

Broeders en zusters in Christus, 

Volgens sommigen is de 21e eeuw begonnen met de aanslagen van 11 september 

2001. Een nieuwe botsing van culturen is volgens hen toen begonnen, die tussen de 

wereld van de Islam en de westerse wereld. Ik ben zo vrij om het met die stelling 

niet eens te zijn. En ik zal aan de hand van het evangelie proberen uit te leggen 

waarom. 

 

Want waarom zou er met een ramp, met dood en verderf en vernietiging, een nieuw 

tijdperk aanbreken? Rampen en oorlogen zijn, helaas, immers van alle tijden? Daar 

is toch niets nieuws aan? Het zou voor mij meer voor de hand liggen om met een 

blijde gebeurtenis een nieuw tijdperk te markeren. Blijde gebeurtenissen in de 

wereld zijn immers, en jammer genoeg, veel zeldzamer. Zo zeldzaam dat we met 

een blijde gebeurtenis onze jaartelling zijn begonnen, namelijk de geboorte van 

Jezus. Een heilsfeit waar we nu zo langzamerhand weer naar toe beginnen te leven. 

 

Maar rampen zijn van alle tijden. Jezus zegt: "Er zal strijd zijn van volk tegen volk 

en van koninkrijk tegen koninkrijk". Het is niet moeilijk om in onze tijd daar 

voorbeelden van te noemen. Vult u zelf maar in. "Er zullen aardbevingen zijn, 

hongersnoden en pest".  Als je de pest vervangt door malaria, zou dit gisteren in de 

krant hebben kunnen staan. "Ze zullen u overleveren en gevangen zetten omwille 

van mijn Naam". Hoevelen zitten er ook nu niet gevangen omdat ze opkomen voor 

de gerechtigheid? Denk maar aan de christenen in veel  landen van het Midden-

Oosten, in China en Noord-Korea. Ge zult zelfs door bloedverwanten en vrienden 

overgeleverd worden en sommigen zullen ter dood gebracht worden...ge zult een 

voorwerp van haat zijn". Hoeveel families en vroegere vrienden leven ook vandaag 

niet met elkaar in voortdurende onmin? En hoeveel haat en nijd word er niet 

verspreid door (wat ik noem) de asociale media? 

 

Het lijkt alles kommer en kwel wat de klok slaat in het evangelie van vandaag. En 

dat evangelie zou er toch moeten zijn om ons te bemoedigen. Daar lijkt vandaag niet 

veel van te merken. En dan wordt voor nogal wat mensen de verleiding erg groot 

om de kop in het zand te steken en zich alleen nog maar met tijdelijke genoegens 

bezig te houden onder het motto: als ik nu maar geniet en voor de rest zal het mijn 

tijd wel duren. Na ons de zondvloed. Die trouwens wel eens werkelijkheid zou 

kunnen worden als we er niet in slagen om de opwarming van de aarde te beperken. 

 

Andere mensen lopen nieuwe goeroes of andere valse profeten achterna die een 

nieuwe tijd of zelfs het einde der tijden aankondigen, in de valse hoop om op die 

manier van de ellende af te zijn. Jezus waarschuwt ons nadrukkelijk hiertegen: 



"Weest op uw hoede dat ge niet in dwaling wordt gebracht, want velen zullen 

optreden in mijn Naam en zeggen 'Ik ben het'. Loopt hen niet achterna!"  

 

Jezus wil daarmee maar zeggen: er gebeuren weliswaar allerlei rampen, maar die 

betekenen níet het einde. En ze betekenen ook géén nieuw tijdperk. Nee, het nieuwe 

breekt juist door in het goede. Daar wil het evangelie van getuigen, ondanks alle 

rampen die worden opgesomd.  

 

Waarin vinden we dan nog bemoediging? Waarin hoop voor de toekomst? Daarover 

willen de laatste twee regels van het evangelie ons iets zeggen: "Geen haar van uw 

hoofd zal verloren gaan - door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen". Jezus 

wil dus juist dat we ons niet uit het veld laten slaan. Maar standvastig te zijn. Hoe 

dan standvastig? Niet alleen maar door te blijven hopen en geloven dat uiteindelijk 

het goede zal overwinnen. Die hoop en dat geloof zijn wel nodig, maar er is méér 

nodig. Namelijk het goede te dóen. Als we ons dan machteloos voelen om iets te 

doen aan de oorlog in Oekraïne of aan andere rampen, dan kunnen we tenminste 

proberen om in eigen omgeving haat en nijd tegen te gaan. Om in eigen omgeving 

voor mensen te doen wat we kunnen, ook al is dat weinig (want niet het vele is goed, 

maar het goede is veel!). Om ons te verzoenen met mensen waar we het moeilijk 

mee hebben. Als we dat proberen, dan zal de Dag van de Heer aanbreken, waar de 

profeet Maleachi over spreekt. Dán beginnen we aan een nieuw tijdperk. Ik wens 

ons allen toe dat dit nieuwe tijdperk vandaag al begint. Amen. 

Jan van de Laar, pastor 


