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Er komen verschillende thema’s aan bod in het Evangelie van vandaag. De 

verwoesting van de tempel, het gevaar in dwaling gebracht te worden, oorlogen, 

onlusten en natuurrampen, de vervolging waar christenen het slachtoffer van 

zullen zijn. Ik zou een moment willen stilstaan bij dat laatste. 

In het Evangelie van Johannes horen we Jezus zeggen: “Als ze Mij vervolgd 

hebben, zullen ze ook u vervolgen.” Daarmee maakt Hij duidelijk dat vervolging 

geen episode is die toevallig, af en toe of per ongeluk christenen komt treffen. 

Integendeel: die vervolging is een aangelegenheid die deel uitmaakt van het 

christen-zijn. Vervolging is een structureel en onontkoombaar gegeven van het 

christelijk bestaan: “Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen.” 

Dat is zo. Tenminste: als het christelijk geloof begrepen en beleefd wordt met 

alles wat erbij hoort. Jezus heeft het hier niet over die leerlingen van Hem die 

voortdurend compromissen sluiten met de groten der aarde of de heersende 

mentaliteit. Christenen die in dat straatje lopen houden slechts een verwaterde 

vorm van geloof over. Zij lijden aan wat paus Franciscus in zijn exhortatie 

“Evangelii Gaudium” noemt “een obsessie om te zijn zoals de anderen en om te 

hebben wat de anderen hebben.” Zulke mensen hoeven geen vervolging te vrezen: 

ze hebben zich aan de ongevaarlijke kant geschaard. Als Jezus het vandaag heeft 

over vervolging, dan gaat het over die christenen die werkelijk en onverdeeld zijn 

volgelingen willen zijn, ook als dat lijden met zich meebrengt. 

Het kruis kan niet weggedacht worden uit het christelijk bestaan. Om daaraan te 

herinneren neemt Jezus de littekens van zijn wonden mee in zijn verrezen lichaam. 

Dat kruis neemt in het leven van christenen vaak de vorm aan van vervolging, 

soms zelfs tot de dood. 

Want waar Jezus over spreekt is niet iets wat lang geleden gebeurde; het gaat niet 

alleen over de vervolgingen onder de Romeinse keizers in de eerste eeuwen van 

onze jaartelling. Sinds het ontstaan van het christendom zijn er altijd, 

ononderbroken ergens plaatsen geweest waar christenen omwille van hun geloof 

vervolgd worden. Ook nu nog. Het christendom is de meest vervolgde godsdienst 

ter wereld in 2022. 

Niet tientallen, niet honderdtallen, niet duizendtallen, maar miljoenen christenen 

zijn vandaag op talloze plaatsen in de wereld het voorwerp van discriminatie. Ze 

worden valselijk beschuldigd, gebroodroofd, ontvoerd, op de vlucht gejaagd, als 

seksslavinnen verkocht, gemarteld, gedood. Hun vrijheid wordt aan banden 

gelegd, hun huizen en kerken platgebrand, hun symbolen vernietigd. Dat gebeurt 

in Noord- en Centraal-Afrika, in het Midden-Oosten, in Azië. Die mensen hun 

lijden rekt Goede Vrijdag eindeloos lang. U kunt er meer over lezen op bv. de 

website of in de nieuwsbrief van Kerk in Nood – Oostpriesterhulp. 

In ons West-Europa lokt het minste onvriendelijke woord dat over de islam wordt 

gezegd vaak een storm van protest uit. Om het immense lijden van miljoenen 



christenen, vaak ten gevolge van islamitische groeperingen of regimes, wordt in 

datzelfde West-Europa meestal geen pink verroerd, zelfs geen wenkbrauw 

gefronst. Het geeft te denken… Amen. 
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