Bezinning 754: Hoopvol stand houden
Lucas 21,5-11 = weekdagen 34° week dinsdag

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.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In Lucas vinden we twee apocalyptische redevoeringen van Jezus.1 Hier lezen we het begin van de
tweede, die de langste is. Jezus bevindt zich in de tempel, die door Herodes de Grote vanaf 20
voor Christus afgewerkt was. Het moet echt prachtig geweest zijn, zoals zelfs Tacitus beweert.
Maar Jezus laat zich niet vangen door de materiële schoonheid, waarover enkelen hun
bewondering uitdrukken. Hij durft zelfs zeggen dat al die pracht tot op de grond zal geruïneerd
worden. De christenen ten tijde van Lucas begrepen die woorden heel zeker als een verwijzing
naar de brand en de verwoesting van de tempel op 30 augustus 70.
Maar als men vraagt naar het tijdstip en het teken dat eraan vooraf zal gaan, trekt Jezus het
gesprek oneindig ver open. Hij heeft het over het einde van de tijd en de overgang naar het
eeuwige leven, waarop heel zijn zending gericht is.
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Lucas 17,22-37; Lucas 21,5-38. Het woord ‘apocalyps’ betekent letterlijk ‘openbaring’. Het wordt in de Bijbel vooral
gebruikt om te spreken over de overgang van de tijd (geschiedenis) naar het eeuwig leven.
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Er waren in de 150 jaar rond Jezus’ optreden heel wat zelfverklaarde messiassen2, die het einde
aankondigden, met vele volgelingen. Maar het liep uiteindelijk altijd verkeerd af. Christenen
moeten zich daar niet laten in meeslepen, maar trouw blijven aan Christus, de Messias.
Bovendien zal de geschiedenis nog lang duren. Christus respecteert die geschiedenis, die overigens
vol negatieve zaken zal zitten: oorlogen, aardbevingen, pestepidemieën … Maar ook dat kadert Hij
in Gods plan: het ‘moet’ geschieden. Dat betekent dat ook dit op een of andere manier past in
Gods grote bedoeling. Ondanks het negatieve zal alles uitmonden in het eeuwige leven, waarover
we verder niets vernemen.
Twee centrale boodschappen moeten tot ons doordringen en ons bemoedigen. Want ook deze
tekst is bedoeld als blij nieuws. Vooreerst moeten we stand houden, standvastig zijn en de moed
erin houden. Ons niet uit ons lood laten slaan. In het hier en nu leven. Want ‘het einde komt niet
meteen,’ zegt Jezus. De geschiedenis gaat zijn gang en daarin moeten de christenen het verschil
maken.
En uiteindelijk zullen er grootse tekenen uit de hemel komen. Dus van God. Gods grote plan zal
gerealiseerd worden, ondanks het negatieve dat we historisch kunnen vaststellen. Paulus
verwoordt die eindtoestand zeer kernachtig: ‘God zal alles in allen zijn.’3 Dit is een zeer precieuze
openbaring of apocalyps, die we zorgvuldig en vol hoop mogen koesteren.

Het woord in mijn leven
Hoe sterk ga ik op in het materiële? Hoe gefocust ben ik op het eeuwige leven? Welke voorstelling
heb ik daarvan? Laat ik me gemakkelijk uit mijn evenwicht brengen door negatieve
gebeurtenissen? Hoe snel verlaat ik Jezus Christus om een andere ‘messias’ te volgen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
U bent de Messias,
de Christus van God.
Heel Uw aandacht is gericht
op het eeuwige leven.
Ooit zal God alles in allen zijn.
We vragen U ons nabij te zijn
in alle negatieve gebeurtenissen.
Help ons trouw blijven
en niet achter mensen te lopen
die niet de Messias zijn.
Dank voor de hoop
die U ons altijd weer geeft. Amen.
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Lucas noemt er twee bij naam: Theudas (Handelingen 5,36) en de Eyptenaar (Handelingen 21,38).
1 Korintiërs 15,28.
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