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“HET WORDT SPANNEND!”
DOOR KLAAS DE BOER

Schriftlezing:
LUCAS 21 : 5 - 21, 29 - 38

Lieve mensen, hebt u dat ook wel eens? Je zit in een boek te lezen en… het wordt spannend. Je wilt graag
weten hoe het af zal lopen en wat doe je dan? Je gaat naar de laatste bladzijde. Dan weet je: het loopt
goed af. Yes, I know! Dat heb je ook met de wereld. Hoe zal dat aflopen? Je gaat met jonge mensen om en
dan vragen ze: “Meneer, ik heb op internet gelezen, dat de Maya-indianen denken dat op 21 december
2012 de wereld zal vergaan. Ze hebben oude kleitabletten gevonden en daar staat precies op wat er alle-
maal gaat gebeuren. Planeet X zal tegen de aarde aan komen en de aarde vergaat.”
Is dat zo? Is op 21 december 2012 het einde van de tijden? Is 21 december nu de tijd die in de Bijbel wordt
genoemd, de tijd dat Jezus terugkomt? Is het een overgang naar een nieuwe tijd? Of is het gewoon onzin?

Dat zijn van die vragen waar je niet zomaar aan voorbij kunt gaan. En als je met jonge mensen daar
verder op door gaat en Lucas 21 leest, ontdek je dat dat één van Jezus’ laatste preken is. “Meneer, 21
december…?” Ik zei: “Ja, maar Lucas 21 zegt het anders.”
De Here Jezus is op weg naar het kruis. En als je de Bijbel leest, merk je dat langzaam maar zeker door
Farizeeën en Schriftgeleerden en hoge leidslieden het net om Hem heen wordt vast getrokken. Jezus, op
weg naar het kruis. Wij ook op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Wij ook op weg naar Golgotha om te
ontdekken: dat deed Jezus nu voor u en voor mij. In de tijd van Jezus zijn er zaken die mensen raken.
Het wordt spannend in het leven van Jezus. Je gaat als het ware op het puntje van je stoel zitten. En
Jezus Zelf? Hij manoeuvreert op het scherpst van de snede. Het wordt spannend. Het zal nog maar een
paar dagen duren voordat Jezus gearresteerd zal worden.

Dan is Jezus in de tempel. Daar is Hij vaak. Daar geeft Hij onderwijs aan iedereen die luisteren wil. Span-
nend wat er gebeuren zal in de wereld. Dat prachtige gebouw ligt te schitteren in de zon. Jeruzalem is
barstensvol met mensen, want de feesten worden gevierd. Het Paasfeest komt eraan. Er is al heel veel
spanning. De offers worden gebracht en Jezus heeft oog gekregen voor een klein vrouwtje dat een klein
penninkje in de schatkist werpt en Hij prijst haar. En Jezus is met Zijn discipelen op dat tempelplein
geweest en Hij heeft daar alle mensen, die daar geld verdienden en verkochten, uitgedreven.
Jezus heeft heel veel mensen om Zich heen en Hij vertelt een onheilsboodschap. En die onheilsbood-
schap bestaat uit verschillende punten. Het eerste: er zal een einde komen aan deze wereld. Het tweede:
er zijn nep-evangelisten die het evangelie verkondigen op een andere manier. Het derde: er komen
oorlogen. Het vierde: er komen rampen en mensen zullen mishandeld worden. En het vijfde is die
gelijkenis: je ziet aan de knoppen dat het zomer wordt.

Als je die preek leest, denk je: het zou zo februari/maart 2012 kunnen zijn. En dan wordt die vraag ook
nog interessant: “Meneer, vergaat de wereld zoals de Maya’s zeggen?” En je gaat daar nog eens over
nadenken en een serie lessen over maken en dan ontdek je: in die tijd leven wij. Daarom hebben wij met
zoveel belangstelling die lijdensgeschiedenis van Lucas gelezen. Er gebeurt wat. Jezus spreekt op het
scherpst van de snede. Hij wandelt door de tempel en laat zien: Ik ben in het Huis Mijns Vaders. “Weg



jullie!” En daar gaan al die kooplieden. Hij reinigt het Huis van God.
Hij praat over dat machtige gebouw, die prachtige versieringen, die mus die daar vliegt en al die ranken
op het voorportaal: de tempel. Een prachtig bouwwerk. Schitterend! Maar dan wijst Jezus erop: “Geen
steen zal op de andere gelaten worden.” Dat hele gebouw wordt weggevaagd. Al dat moois zal vernie-
tigd worden. Kun je dan begrijpen dat de mensen gaan vragen: “Wanneer zal dat gebeuren?” Waarop
Jezus zegt: “Er moeten heel veel dingen aan die verwoesting voorafgaan.”

Nu weten wij meer. Wij weten wat er in het jaar '70 is gebeurd. Toen is Jeruzalem inderdaad verwoest. En
de mensen zijn weggevlucht en sinds die tijd is dat hele volk Israël, zijn al die Joden, verworden tot een
volk dat over de hele aarde zwerft. In '70 komen de Romeinen en wordt de tempel in brand gestoken. En
je ziet zevenduizend kruisen rondom Jeruzalem staan. Eén en al ellende… En het volk? Verstrooid over
de aarde.
Maar de boodschap van Jezus blijft actueel. En totdat Jezus terugkomt, merken wij daar aardig wat van.
Kijk maar eens naar je eigen leven. Kijk maar naar de wereld om je heen wat er allemaal gebeurt. De ene
aardbeving komt, de andere oorlog gaat… Besmettelijke ziektes zoals Aids…. En christenen? Gedood.
Soedan bijvoorbeeld, Christenen vervolgd. Angstige tijd. Moeite, zorg…

En toch, als je de Schriften leest, begrijp je het soms niet. Jezus zegt: “Sommigen zullen gedood
worden.” En direct daarna zegt Hij: “En geen haar van je hoofd wordt gekrenkt.” Als je zorgen hebt, dan
ontdek je de moeite en weet je dat je lichamelijk heel veel kan overkomen. Maar als je dan een relatie
met God hebt, als je een kwartiertje met God kunt spreken, als je één bent met je Vader, omdat je Hem
kent, dan komt het goed. En als je sterven gaat, weet je: het leven stopt, maar het eeuwige leven komt.
Dat hebben mensen wel eens tegen me gezegd op hun sterfbed. “Ik kan niet dood…” Dan praten ze
alsof ze het eeuwige leven hebben. Geen haar van je hoofd wordt gekrenkt. Dat is nu het diepere leven
kennen. Maar als je zo naar de wereld kijkt, als je de tv aanzet, zijn er overstromingen, aardbevingen en
milieurampen. Maar je weet dat Jezus zegt: “Dat gaat aan de verwoesting van de tempel vooraf, dat gaat
aan Mijn wederkomst vooraf, dat gaat aan de grote toekomst vooraf.” En in het jaar '70, toen is het
gebeurd wat wij gelezen hebben. De mensen moesten vluchten. Ze gingen in de diaspora. Zo snel
mogelijk weg wezen. De mensen die Jezus waarschuwingen onthouden hadden, werden gered.

Wij leven nu in de tijd van de verzen 24 en 25. Het Joodse volk is nog steeds verspreid over de hele
wereld. Er is nog steeds geen vrede, al worden er nog zoveel gesprekken en vredesbesprekingen
gevoerd. Een moeilijke tijd. Dan de tempel van God, Gods tempel: de kerk. Die bereidt zich veertig
dagen voor op het grote feest van Pasen.
Er zijn heel veel mensen, die zich afvragen: zou het wel waar zijn? Dan ontdek je hoe moeilijk geloven is.
Maar als je het lijden en sterven van Jezus in je leven kent, wordt je vrede geschonken. En het lijden van
deze wereld? Dat is ook een teken van Zijn komst. Er is geen vrede, geen shalom. Hoeveel ruzie is er niet
in gezinnen en families. Wat maak je veel mee… Kijk maar naar onze koninklijke familie met die donkere
gezichten door wat er zo plotseling in hun leven is gebeurd.

Dan zie je je eigen leven en kijk je naar het leven van Jezus. Juist die laatste uren. Golgotha… Dan wordt
het spannend. De aarde beeft en het kleed in de tempel scheurt van boven naar beneden kapot. Het
lichaam van Jezus wordt afgebroken. Dan komen de rampen. Er is honger en dorst. En dan zijn er ook,
wat Jezus heeft voorspeld, van die nep-evangelisten. Je hoort ze schreeuwen en kijken naar het kruis:
“Anderen heeft Hij gered, maar Zichzelf kan Hij niet redden.” Je ziet de knoppen aan de bomen en je
ontdekt dat de nieuwe dag, de nieuwe lente komt. Opstanding! Opstaan naar dat nieuwe leven. Het
wordt… Pasen.
Als je dat nu in je eigen leven kent, dan weet je van die grote toekomst, de grote parousia: Jezus komt.
En dan lees je Lucas 21 anders. Je hoort als het ware de voetstappen van de Heer. Je leeft op het



scherpst van de snede. Het wordt spannend voor jezelf. Ben je wel bezig met je geloof? Of ben je mis-
schien te bang om te leven? Je ziet gezichten vol angst… Durf je dan te leven? Of sla je net zoals de
discipelen op de vlucht?

Dat wist Jezus. Daarom zijn die verzen 34 en 35 zo belangrijk. Ik weet het wel, u bent niet verslaafd aan
drank en drugs. Maar er zijn misschien wel andere dingen waar je voor weg moet vluchten. Misschien
dat je Jezus wel vergeet. Er zijn dingen die je aandacht vragen. Je hebt soms geen tijd om over God na te
denken.
Daarom zijn die veertig dagen zo belangrijk en wordt er zoveel in de lijdenstijd gezongen. Je hoort de
Matthäus-Passion, de Johannes-Passion en je hoort de liederen van het lijden. Sommige mensen zeggen
wel eens tegen me: “Is het niet wat veel zes weken?” Dan zeg ik: “Nee, het is juist goed om er bij stil te
staan.” Daarom willen wij ook in de komende tijd als Radiogemeente laten zien dat dat lijden van Jezus
voor ons vreselijk belangrijk is, omdat je Jezus mag volgen op weg naar het kruis. Maar ook mag uitzien
naar Zijn komst.

En je ontdekt je eigen zwakheid en in die van de mensen om je heen. Dan voel je je misschien wel
Petrus, de rotsman, die Hem verloochende. Hoe vaak heb ik mijn Heiland niet verloochend? Je ziet Judas,
die zijn Heiland verried. Hoe vaak heb ik mijn Heiland niet verraden? En je ziet Zijn discipelen….
Gevlucht! Hoe vaak ben ik niet gevlucht als er wat gevraagd werd en heb ik gezwegen?
Zijn wij beter? Nee, toch? Ontmoet dan in de komende weken Jezus, je Redder, die in jouw plaats, op
jouw plek ging staan. En dan mag je zeggen: “Dat deed Hij voor mij.” Vraag maar of Hij je hand wil vast-
houden en of Hij je er veilig doorheen mag helpen. En voor jou geldt: “Waakt te allen tijde, dan mag je
altijd bij Mij zijn.”

Ja, dat evangelie is spannend. Ook in uw leven. En je vraagt, net als in een boek: hoe loopt het af? Hoe
loopt het af als Jezus terugkomt? Kun je dan de spanning aan? Kun je het leven aan? Kun je de toekomst
aan? Hoe loopt het af? Blijf maar lezen. Alle dagen. Blijf maar lezen uit die Bijbel. Veertig dagen.
Doorlezen… Blijven lezen… Dan wordt het spannend en dan kom je bijna aan het einde.
Nee, geen 21 december. Maar wel Openbaring 21. “En ik zag en zie, een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was niet meer. En ik zag
een nieuw Jeruzalem, nederdalend bij God vandaan.” Alle dingen nieuw. 21 december? Nee. Openbaring
21! Dat is belangrijker. Blijven lezen, hè? Dan is het toch waar en kun je zingen:

Maar ik weet in Wie ik geloofd heb
en ik ben verzekerd: mijn Heer is machtig,
dat Hij het pand, dat mij is toevertrouwd,
tot die dag bewaart voor mij.

Drie keer zeven is 21: 21 december, Lucas 21 en Openbaring 21. Alle dingen nieuw. Amen.


