
Preek Lukas 21:5-19 (zondag 24-11-2019) 

Schriftlezingen: Lukas 21:5-19, 1 Korinthe 1:18-31 

Gemeente van Jezus Christus, 
 
Ik weet niet of u de liedtekst nog kent:  
 
‘Carriere maken -voordat de bom valt.  
Werken aan m’n toekomst -voordat de bom  valt.  
Ik ren door m’n agenda -voordat de bom valt.  
(…) 
Laat maar vallen dan,  
het komt er toch wel van,  
het geeft niet of je rent.’ 
 
Het is een fragment uit een liedje getiteld ‘de bom’ van de Nederlandse band Doe Maar uit 1983. In 
dat ironische liedje gaat het over de angst dat er een keer een atoombom zal vallen. Dat was in de 
Koude Oorlog een grote angst als het ging over de toekomst. En je toekomstverwachting heeft 
invloed op hoe je leeft. Het is boeiend hoe elke tijd eigenlijk zijn eigen toekomstverwachting heeft. 
Want ‘de bom’ is voor ons een beetje op de achtergrond geraakt. En toch zijn ook nu weer mensen 
bezig met de toekomst. Wat zal die brengen? Wat kunnen we verwachten?  
 
Als we nu bijvoorbeeld ons oor te luisteren leggen bij veel klimaatactivisten en wetenschappers is 
ons klimaat door ons menselijke handelen ingrijpend aan het veranderen. Volgens velen gaan we een 
toekomst tegemoet waarin de aarde een aantal graden warmer zal zijn. Met alle gevolgen van dien: 
een instabieler klimaat, meer overstromingen, orkanen, en ga zo maar door. Activiste Greta 
Thunberg zei het tijdens het World Economic Forum: Ik wil dat jullie in paniek raken, de angst voelen 
die ik elke dag voel. Ik wil dat jullie handelen alsof ons huis in brand staat, want zo is het.’ Met 
andere woorden: we moeten iets doen om de toekomst van de aarde, de toekomst van de mensheid 
te redden.  
 
Anderen hebben juist meer geloof in de menselijke mogelijkheden en techniek. Zij schetsen de 
toekomst van de aarde als een toekomst waarin de mensheid zichzelf overstijgt. Door genetische 
aanpassingen en verbinding tussen mens en robot, door het uploaden van ons  bewustzijn in een 
computer wordt de mens slechts een onderdeel van één grote datastroom.  
 
Wat moet je geloven? Heeft het evangelie daar nog iets in te zeggen? Of speelt de bijbel eigenlijk 
geen rol van betekenis meer in onze maatschappelijke discussies? Want ook in de kerk kan het nogal 
verwarring oproepen. De één zet alles in op maatschappelijk actief zijn. ‘Alles is politiek’ zei laatst 
een collega tegen mij. Een ander zal zeggen dat het belangrijker is om tot jezelf en tot God in te 
keren. Zoals iemand eens zei dat hij het stemmen maar ‘aan de wereld’ overliet.  
 
Welke weg wijst het evangelie  ons? Ook de eerste lezers van het Lukasevangelie leefden namelijk in 
een zeer gespannen tijd. Ook zij leefden met de verwachting dat Jezus spoedig terug zou komen. 
Maar met het vorderen van de tijd werd die verwachting steeds uitgesteld.  
 
Het einde der tijden? 
Vorige week in het verhaal van de tien melaatsen kwam het ook al even naar voren: de tempel speelt 
bij Lukas een centrale rol. Enerzijds komt de tempel heel positief in beeld. Lukas’ evangelie begint in 
de tempel -met Zacharias- en eindigt daar ook: Jezus’ leerlingen keren niet terug naar Galilea, maar 
gaan naar de tempel. De tempel wordt door Lukas bijna geïdealiseerd als centrum van het Joodse 



volk, centrum van de wereld. Het hele leven staat en valt met die tempel, dat is de centrale zuil die 
het hele leven overeind houdt. En tegelijkertijd is Lukas kritisch naar die tempel en haar elite. Maar 
er is meer aan de hand.  
 
Want in de tijd dat Lukas zijn evangelie schreef, is de tempel van Jeruzalem verwoest. De Joodse 
oorlogen van de jaren ’60 van de eerste eeuw hebben de reactie van de Romeinen opgeroepen en in 
het jaar 70 onder leiding van Titus verwoest. En dat moet een hele diepe impact hebben gehad. 
Waardoor het hele wereldbeeld van velen kantelde. Ergens misschien vergelijkbaar met 9-11, 11 
september 2001, toen de twee torens van het World Trade Centre in New York door aanslagen 
werden verwoest. Ik kan het me nog levendig herinneren. De gruwel van die aanslag zat niet alleen in 
de vreselijke hoeveelheid slachtoffers, maar ook in het idee, het symbolische, dat de hele wereldorde 
aan het wankelen leek gebracht. Amerika, het leidende land in de wereld, uit het niets geraakt. En 
daardoor leek het alsof je eigen veiligheid ook in het gedrang zou kunnen komen. Daar is het mee te  
vergelijken.  
 
Daarom is die tempel dus zo in Lukas’ evangelie. ‘Wat kunnen we verwachten?’ Die vraag moet bij 
Lukas’ eerste lezers hebben geleefd. De redevoering waar we vandaag een stukje uit gelezen hebben 
vindt even na Jezus’ intocht in Jeruzalem plaats in die tempel. Het begint met de pracht en praal die 
Jezus’ omstanders zien aan de tempel. Nog ongeschonden. Kijk wat een pracht. Symbool voor het 
leven, ondanks die Romeinen toch best een goed leven. Maar dan die schrikbarende woorden over 
de verwoesting van de tempel: ‘geen steen zal op de andere blijven’.  
 
De lezers van Lukas hebben het meteen herkend, zij hadden ervaren gehoord, misschien wel met 
eigen ogen gezien. Zij leefden in grote onzekerheid. Ook zij hadden de vraag die de mensen hier aan 
Jezus stellen: Wanneer gebeuren deze dingen? Wat is het teken? Hier speelt de verwachting een rol 
die al leefde bij de profeten. Dat God eens de aarde voorgoed zou zuiveren van kwaad. In dat licht 
worden de gebeurtenissen geïnterpreteerd. Als voorteken. Maar Lukas wil zijn lezers er wel op 
wijzen: dat is nog niet het einde. Soms spreek je wel eens met mensen die menen dat we toch wel in 
het einde van de tijden leven omdat er zoveel vreselijke dingen gebeuren. Maar is dat veel anders 
dan andere tijden? We weten nu alleen alles sneller. Het evangelie laat ook zien dat de ellende die 
gebeurt hoort bij de wereld. En zeker voor de gemeente.  
 
Jezus waarschuwt voor verwarring en misleiding. Mensen die de eindtijd aankondigen en zichzelf tot 
Messias uitroepen. In de tijd van Lukas’ eerste lezers was er veel verwarring. Uit het boek 
Handelingen kennen we verschillende voorbeelden daarvan. Maar Lukas waarschuwt hier indirect 
tegen groepen die met geweld de opstand tegen de Romeinen aangaan. Lukas waarschuwt tegen 
angst. Schrik is geen goede reactie. Gods hand omvat de loop der tijden. Ondanks alles wat er in de 
wereld gebeurt. Het zijn trouwens herkenbare zaken: aardbevingen, hongersnood. Het is alsof we 
even het journaal aangezet hebben.  
 
Maar eerst en vooral kondigt Jezus hier vervolging aan. Ook een ervaring van de eerste lezers. Het 
volgen van Jezus betekent de weg gaan die hij ook moet gaan, namelijk de weg van het lijden. In 
Lukas’ woorden horen we al de echo van de verhalen die we in Handelingen lezen. Zelfs familieleden 
zullen elkaar naar het leven staan. Moet u zich dat eens voorstellen? Hier in het Westen ervaren we 
dat echter niet zo. Wij worden niet vervolgd om ons geloof. Niet-gelovige familieleden zullen 
hoogstens een keer de wenkbrauwen optrekken dat je zoveel voor de kerk doet. Maar op zoveel 
plaatsen is dat anders. Daar is vervolging van gelovigen aan de orde van de dag. Mensen worden 
gevangengezet, gemarteld, alleen omdat ze in Jezus geloven.  
 
Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar hier denk ik als lezer toch even van ‘wacht even’ dit is teveel. 
Hoe moet je daarop reageren? Hoe moet je omgaan met zoveel berichten van vreselijke ellende? 



Ook de berichten die wij dagelijks horen. Zoveel vervolging en onderdrukking. Het kan je zo 
aangrijpen.  
 
Het getuigenis 
Maar Jezus verlegt hier in zijn woorden de focus, en daar wil ik vandaag de nadruk leggen. Wat zegt 
Jezus: dit zal u overkomen opdat u zult getuigen. Een andere vertaling zegt: Het zal voor u uitlopen 
op een getuigenis. De vervolging is een kans voor de gelovigen om te getuigen van het evangelie. Je 
hoort het ook vaak: juist waar christenen wordt onderdrukt, daar groeit de kerk. Want daar kunnen 
gelovigen niet zwijgen. Maar dat klinkt misschien al te gemakkelijk in de oren. En gaat Jezus daarmee 
niet voorbij aan het verdriet en pijn dat de gelovigen zullen moeten lijden? Maar daar gaat Jezus later 
op in.  
 
Het evangelie helpt ons om het anders te bekijken. Om anders te kijken naar de moeilijkheden die 
ons over komen. Juist in de moeilijkheden die er zullen zijn, komt het getuigenis van de kerk naar 
voren. Zoals een bloem bloeit tussen de scheuren van het asfalt. Zo is het getuigenis van de kerk. 
Juist in alles wat er gebeurt in de wereld klinkt de stem van het evangelie. Zoals ik bij een seculiere 
auteur las: Juist tegenslag in ons leven is een kans voor de liefde om zichzelf te tonen. Zo zie je dat 
juist waar het moeilijk is in de wereld, waar wat minder welvaart is, daar slaat de boodschap van het 
evangelie aan. Maar hoe zit dat voor ons? Wat is ons getuigenis als kerk? Wat is ons antwoord op de 
verwarring die er heerst in de wereld? Hebben wij nog iets te melden?  
 
 Als het gaat over het getuigenis van het evangelie, over  getuigen, dan denken we vaak over heel 
actief evangeliseren, mensen van het evangelie vertellen, met het doel dat ze zichzelf zullen bekeren. 
Maar volgens mij maken we het dan te activistisch.  
 
Meteen wordt het door Jezus geconcretiseerd: bedenk niet van te voren wat je moet zeggen. Dus 
geen gerepeteerde verhaaltjes om mensen eens even goed te zeggen hoe het wel zit met de 
werkelijkheid, met mensen en God. Nee, het is niet eens iets wat je zelf bedenkt. Het getuigenis, het 
spreken van het juiste woord op de juiste tijd is een gave. Dus laten we in alle verwarring die er soms 
kan heersen in de maatschappij ook niet te snel onze mond open doen. Laten we eerst goed luisteren 
en dan pas spreken.  
 
Je bedenkt het niet zelf. Het is het getuigenis dat ook jou weer is doorverteld door anderen, wat van 
generatie op generatie, van mens tot mens wordt verteld. Ik las ook ergens over het getuigenis van 
de kerk dat het niet gaat om je eigen gedachten en idealen, maar om het open staan voor God. Ja, 
hoe gemakkelijk verwar je niet de boodschap van het evangelie met je eigen idealen. Maar God geeft 
ons de juiste wijsheid op de goede tijd. Ik zal u een mond geven zegt Jezus. Het doet denken aan de 
profeten van Israël door wiens mond God sprak.  
 
Het is een andere wijsheid dan die van de wereld. We lazen het in dat prachtige gedeelte in 1 
Korinthe 1. Het is voor de wereld een dwaasheid, een zwakte. Het is het woord van het kruis. God 
heeft het dwaze van de wereld uitverkoren om de wijzen te beschamen. En zo staat het getuigenis 
van de kerk soms haaks op alle wijsheden van de wereld, vooruitgangsdenkers en 
achteruitgangsdenkers.  
 
Het getuigenis van de kerk is het steeds weer opnieuw levend maken van die oude verhalen die dat 
getuigenis bevatten. Juist die verhalen over uittocht, over terugkeer, over bekering, over Golgotha en 
Pasen, zijn verhalen die steeds opnieuw tot leven komen in concrete levens van mensen. Je hoeft het 
niet zelf te verzinnen. In de maatschappelijke discussies waar ik mee begon wordt de bijbel vaak 
afgedaan als een oud boek dat niets meer te zeggen heeft. Maar volgens mij hebben die verhalen 
juist alles te zeggen. Over de herkomst van de wereld. Over God als Schepper. Over de toekomst van 
de wereld. Over schuld die op te lossen is en een wereld die gered wordt.  



 
Het getuigenis van de kerk steekt soms af bij alle grote verhalen van de wereld. Dat was in Paulus’ 
tijd al zo. En nu nog steeds. Ik had laatst een gesprek met een moslim. Volgens hem was Jezus niet 
werkelijk aan het kruis gestorven, want dat zou God toch nooit laten gebeuren? Maar Paulus zegt het 
al: het zwakke van God is sterker dan mensen. Wie had gedacht dat God de wereld zou overwinnen 
door zijn Zoon over te geven aan het kruis? Dat is een onwaarschijnlijk verhaal. Maar daarom ook 
een sterk verhaal. Omdat het ingaat tegen alle verhalen van de machtigen. Alle verhalen dat je zoveel 
mogelijk moet proberen te verkrijgen. Alle verhalen van de machthebbers van de wereld. Maar daar 
tegenin is het getuigenis van het kruis. Dat het goede overwint door zichzelf over te geven.   
 
Dat getuigenis is trouwens ook niet alleen maar iets van woorden. Niet primair. Het getuigenis van de 
kerk is in eerste instantie een houding. Een openheid voor God. Het gaat niet om je woorden, maar 
om je hele leven. Je staat zelf op het spel. Dát is getuigenis. Getuige zijn. Je staat er zelf voor. Getuigt 
je leven van Gods liefde door Jezus Christus? Daar begint het. En dat heeft dan ook gevolgen. Dan ga 
je misschien toch op het klimaat letten, want het is Gods goede schepping. Maar zonder meteen te 
denken dat we hopeloos verloren zijn. Dan leef je volgens de weg van Jezus, de weg van het kruis. 
Een weg van opgeven om te winnen.  
 
Dat getuigenis is onweerstaanbaar en niet te weerspreken. Het wonderlijke van de kerk is misschien 
ook wel dat het al eeuwenlang doorgaat. Ondanks de onderdrukking die christenen soms ervaren. 
Ondanks de gedachte die je soms tegenkomt bij mensen dat de kerk wel langzaam zal verdwijnen. 
Maar ondanks alles gaat het door. Juist in de betonnen werkelijkheid van onze wereld is de kerk de 
stille getuige van Gods liefde. Als de bloem tussen het asfalt.  
 
Slot  
Geen haar zal ter aarde vallen, zegt Jezus. Maar dat lijkt nogal ironisch. Want hij heeft net allerlei 
vervolgingen aangekondigd. Maar het betekent ook niet dat de gelovigen niets zal overkomen. Maar 
wel dat er niets buiten Gods goedheid om gebeurt in de wereld. En dat is een grote troost. Gods 
goedheid is groter dan de kwaadheid van de wereld.  
 
Zo verlegt het evangelie vandaag even onze focus. Lukas wijst zijn lezers even een andere kant op 
dan alle vreselijke dingen die er gebeuren. Het evangelie schetst geen eindeloze technologische 
vooruitgang van ons mensen tot een supermens. Maar ook geen onafwendbare catastrofe. Het 
evangelie laat ons zien dat in alles Gods koninkrijk op ons afkomt. Dat is de belofte die ons vanuit de 
toekomst toekomt. Dat is geen direct antwoord op de vraag wat de toekomst zal brengen. Maar het 
geeft ons wel wijsheid. Een buitenwereldse wijsheid. En tegelijkertijd door en door aards, zoals Jezus 
dat ook was. Een wijsheid die ons helpt om de beslissingen die genomen moeten worden in het juiste 
licht te zien. En zo kunnen we als kerk het zout van de aarde zijn. Zo zijn we een getuige van Gods 
koninkrijk.  
 
Dat is het getuigenis van de kerk in alle verwarring. Dat is trouwens geen absolute zekerheid. Dat 
vraagt steeds weer om vertrouwen. Vertrouwen op de getuigen die het je doorvertellen. Vertrouwen 
op God die zijn woorden waar maakt. Dat is een andere zekerheid dan de betonnen zekerheid van de 
wetenschap. Dat is een zekerheid waar het licht doorheen valt, een hoopvolle zekerheid. Misschien is 
het juist wel in onze wetenschappelijke en maatschappelijke verwarring en wanhoop, dat dat licht 
door kan breken.  
 
Zoals een liedje zegt: There’s a crack in everything, that’s how the light gets in. In alles is 
gebrokenheid, maar dat is hoe het licht binnenkomt.  
 
Lof zij Christus. 
 



Amen.  
 


