Bezinning 233: Jezus bemoedigt ons om te volharden
Lucas 21,5-19 = 33° zondag C-jaar

Het Woord
Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij
versierd was, zei Hij: ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere
zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ Ze stelden Hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat
allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ Jezus zei: ‘Let op, 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! Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in
paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ Hij vervolgde:
‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde strekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden
met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom en er
zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden
mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de
gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen
jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want Ik zal
jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan
of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen
van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van
mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!’
Een woord bij het Woord
Enkelen staan vol bewondering voor de pracht van de tempel. Maar Jezus verwijst naar de
vergankelijkheid. In 70 werd de tempel inderdaad verwoest, een drama voor het joodse volk. Ook
de christenen waren er zwaar door aangeslagen. Zo erg, dat ze even dachten dat het einde van de
tijd aangebroken was: de tijd zou dan inkantelen in de eeuwigheid en Jezus zou verschijnen om
definitief zijn Rijk te vestigen. Ze wilden daarop voorbereid zijn en het teken en het tijdstip kennen.
In wat volgt, zegt Jezus dat dat einde er niet meteen komt. Wel opent Hij hun de ogen voor alle
mogelijke drama’s: oorlogen, aardbevingen, vervolgingen, de val van Jeruzalem en kosmische
catastrofen. De komst van Jezus voorkomt dat alles niet. Hij roept dus zijn volgelingen op om de
harde kanten van de realiteit te zien, maar vooral om zich er niet door te laten uit het lood slaan.
Geen enkel drama betekent het einde van de tijd. Jezus wendt al dat negatiefs aan om een dubbele
oproep te lanceren en om tweevoudig te bemoedigen.
Hij roept zijn volgelingen op om getuigenis te geven, om te getuigen van Hem en zijn Rijk. Komt
Jezus niet direct na het verloop van de tijd om zijn Rijk te installeren, we kunnen binnen deze tijd
getuigen van Hem en zijn Rijk en er ook iets aan doen. Christenen staan positief in het leven en
bouwen op. En voor dit alles is volharding de juiste weg. Rustig en sereen doorgaan op de weg die
we moeten gaan.
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Ook de bemoediging is dubbel. Jezus zal ons wijsheid in de mond leggen, een wijsheid, waar de
wereld niet tegenop kan. Het is dan ook Gods kennis, zijn inzicht, zijn plan, zijn wijsheid die we
ontvangen. En geen haar van ons hoofd zal verloren gaan. Dit is een Bijbelse uitdrukking die Gods
zorg voor de mens onder woorden brengt. Welke ramp de wereld ook treft, God zorgt voor zijn
mensen. Op Hem mogen we vertrouwen, altijd en in elke omstandigheid.
Het Woord in mijn leven
Hoe sterk brengen (wereld)catastrofen mij uit mijn evenwicht? Gaat mijn geloof wankelen? Loop ik
achter andere messiassen aan dan achter Jezus? Bewaar ik de serene volharding bij pijn en lijden?
Vertrouw ik erop dat God altijd voor mij, voor alle mensen zorgt?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
de tijd heeft ons geleerd
dat het einde van de tijd
nog lang niet gekomen is.
Midden oorlog en geweld
bouwt Gij vrede en liefde op.
Uw volgelingen vervult Gij
met wijsheid en volharding.
Wees voelbaar aanwezig
bij hen die getroffen worden
door rampen en catastrofen
en laat hen opstaan, altijd opnieuw,
om weer menswaardig te leven. Amen.
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