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Kloosterkerk Den Haag       zondag 25 november 
2018 

 
Schriftlezing   Lucas 21: 25-36 
Vandaag is het de laatste zondag voordat de vier weken van Advent beginnen. Deze 
zondag vertelt van oudsher een eigen verhaal, een verhaal met een heel eigen kleur. 
Zoals u voorin de liturgie kunt zien staan is het de laatste zondag van de Voleinding. 
Wat heel breekbaar met Kerstmis is begonnen, vindt vandaag zijn voleinding. Na alle 
geweld, chaos en dreiging die met het leven gepaard gaan, en die zoveel kapot 
maakten van wat ons lief en dierbaar is, staan wij vanmorgen stil bij de belofte dat er 
eens een moment komt waarop er een einde komt aan wat ons benauwt, een 
moment waarop waar Israel van droomde volop werkelijkheid wordt. Ik zal u er zo 
meteen wat meer over vertellen. Nu lezen we een aantal verzen uit het 21-ste 
hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. 
 
Lucas 21: 25Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op 
aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de 
zee; 26de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27Maar dan zullen ze op een 
wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28Wanneer 
dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is 
nabij!’ 29Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de 
andere bomen. 30Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 
31Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk 
van God nabij is. 
 
overweging 
Eerst nog even iets meer over de traditionele inkleuring van deze laatste zondag 
vóór Advent. Zoals u wellicht weet begint de kerkelijke kalender, het kerkelijk jaar met 
Advent. De eerste zondag van Advent is de eerste zondag van een cyclus die een 
jaar duurt en die vandaag eindigt op deze zondag van de Voleinding. Die cyclus 
vertelt in zijn totaliteit een verhaal. 
Dat verhaal begint ermee dat wij in de donkere Adventsweken week voor week 
toeleven naar het breekbare moment waarop er, midden in de winternacht, een 
eerste glimp licht doorbreekt in een duistere wereld. In die nacht lezen wij 
traditiegetrouw over de geboorte van Jezus die gestalte geeft aan de mens die in alle 
opzichten waar maakt waar in het Oude Testament over wordt gezongen. Hij is de in 
existentiële zin vrije mens die een volstrekt transparante relatie heeft met zichzelf en 
met zijn God. Hij wordt geboren in een stal. De herders komen hem opzoeken, 
evenals de drie koningen die het geschenken komen brengen. Daarna wordt in tal 
van verhalen de, laat ik zeggen, moeizame verhouding verbeeldt tussen deze 
autonome mens Jezus en de bangelijke wereld die hem omringt. Die wereld kan niet 
uit de voeten met de vrijheid die hij leeft. Zijn vrijheid confronteert anderen met hun 
onvrijheid en dat maakt hen ongemakkelijk. Zij zijn immers gehecht geraakt aan het 
leven dat zij leven en aan de posities die zij innemen. Ze zijn niet van plan daaraan 
te laten morrelen. Zij willen niet zien hoe belangrijk de factor angst is in de manier 
waarop zij hun levens vorm geven. Daarom lezen wij in de weken vóór Pasen hoe zij 
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met hem afrekenen. Zo hopen zij te bereiken dat zij niet langer gestoord worden in 
hun vaak toch echt wel comfortabele zelfgenoegzaamheid. 
Op de Paasmorgen staan wij erbij stil dat wij dat misschien wel kunnen willen maar 
dat de lokroep van de vrijheid niet tot zwijgen kan worden gebracht. De stem van de 
vrijheid blijkt klinken. En in wat dan volgt horen we hoe die stem in de hele 
toenmalige wereld gehoord gaat worden. Het verhaal van Pinksteren vertelt 
daarover, hoe mensen uit alle windstreken, allemaal in hun eigen taal, gingen 
verstaan waar het allemaal om begonnen is: dat wat met Kerstmis begonnen is niet 
te stoppen is. Eens zal dat aanvankelijk zo broze Kerstlicht alle tegenspel en 
weerstand overwinnen. Het is een lange weg die gegaan moet worden maar 
uiteindelijk zal de hele wereld in een nieuw licht worden gezet.     
Precies dat hoopvolle perspectief staat vanmorgen centraal. Vanmorgen vieren wij, 
onder meer met de Cantate ‘Wachet, betet, betet wachet’ van Johann Sebastian 
Bach, dat de toekomst meer voor ons in petto heeft dan wij wellicht bevroeden. 
 
Volgende week begint deze hele cyclus dus weer van voren af aan. Dan bereiden wij 
ons voor op het eerste, voorzichtige licht dat doorbreekt in het donker. Maar 
vanmorgen dus dat visioen van de uiteindelijke voleinding. Bij de voorbereiding van 
deze dienst realiseerde ik mij dat dat feest van de Voleinding een beetje een 
ondergeschoven kind is. Wat de redenen daarvoor precies zijn weet ik niet maar ik 
kan wel wat bedenken. Om maar iets te noemen: ikzelf zal de enige niet zijn die de 
zogenaamde Voleinding lang in verband gebracht met dat toch altijd dreigend 
klinkende zogenaamde ‘laatste oordeel’ dat aan het einde der tijden plaats zou 
moeten vinden. In een angstige spanning wachten wij op de ‘Dag des oordeels’, de 
dag waarop de goeden van de kwaden zullen worden gescheiden. De kerk hield ons 
voor dat het te bezien valt hoe dat oordeel voor u en mij zal uitvallen. 
Maar intussen vermoed ik dat wij ons bang hebben laten maken. De kerk zou er wel 
eens belang bij kunnen hebben gehad om ons te dreigen met dat oordeel omdat dat 
een adequate manier leek te zijn om haar leden mee in het gareel te houden. 
Wanneer wij goed kijken, zien we echter dat het verhaal over de voleinding precies 
het tegenovergestelde hiervan vertelt. De Voleinding wil zeggen dat het uiteindelijk 
het Kerstlicht overwint. En dat op dat moment, inderdaad, het kwade rücksichtslos 
teniet gedaan zal worden, dat zeker. Maar daarmee bedoelen die oude, wijze 
vertellers te zeggen dat wij deel zullen krijgen aan een vrijheid die ons de ruimte 
biedt om ons weer op de toekomst te oriënteren en vrijmoedig te zijn zoals we zijn 
bedoeld. Dan leggen wij het kwade af. Daarmee wordt afgerekend. Dat is de 
gedachte die vanmorgen centraal staat. Uiteindelijk zullen ook u en ik in het volle licht 
komen te staan. 
 
Een andere reden dat wij er zo moeilijk in slagen om de gedachte aan zo’n lichtende 
Voleinding te omarmen zou te maken kunnen hebben met ons cynisme. De bitterheid 
van de dagelijkse strijd om het hoofd boven water te houden dringt zich te zeer op 
om te kunnen geloven dat wij daarvan ooit bevrijd zullen worden. We zitten verstrikt 
in het web van onze besognes en de gedachte aan zoiets als een Voleinding wordt 
cynisch weggehoond. 
Dat iemand met de rug naar de toekomst gaat staan, kan het gevolg zijn van 
persoonlijke tegenspoed. Diegene die of datgene dat het hart van jouw leven vormt, 
is er niet meer. Het leven lijkt te zijn geleefd, het ligt achter je. Waar het om 
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begonnen was, is weggevallen en zie nu nog maar te geloven dat er licht gloort aan 
het einde van de tunnel. 
Maar cynisme wordt ook veroorzaakt en aangewakkerd worden door wat er in de 
krant staat. Voor wie ontvankelijk is voor wat de media ons voorschotelen ligt 
cynisme op de loer. In bij voorbeeld de klimaat- of duurzaamheiddiscussie wordt de 
toekomst vaak afgeschilderd als een donker zwart gat. De berichtgeving over op vele 
plaatsen op de wereld opkomende populisme heeft een vergelijkbaar effect. Het ene 
doemscenario na het ander wordt ons voorgespiegeld. Een recent onderzoek wees 
uit dat het lang geleden is dat zoveel ouders leven in de overtuiging dat hun kinderen 
het moeilijker en minder goed gaan krijgen dan zij het hebben gehad. 
 
De relatie met de toekomst kan te lijden hebben van wat er in ons eigen, kleine leven 
speelt, maar beslist ook van wat er allemaal aan de hand is in de wereld om ons 
heen. Misschien is dat wat Lucas onder woorden wil brengen als hij schrijft dat: 
’er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en dat op aarde de volken 
sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden 
onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse 
machten zullen wankelen.’   
Lucas lijkt naar taal te zoeken die tot uitdrukking brengt dat wat onze horizon vervuilt 
ons weghoudt van een vertrouwensvolle en hoopvolle betrokkenheid op de toekomst. 
Eén en ander heeft dan tot gevolg dat mensen zich afschermen en verschansen in 
wat tegenwoordig een ‘bubbel’ wordt genoemd. Daar wil ik graag even met u bij 
stilstaan, bij die zogenaamde bubbels waarin de moderne mens zou leven. Ik hoop 
dat u mij een kleine excursie toe wilt staan. 
 
Ik zal niet de enige zijn die omdat hij lid is van verschillende appgroepen voortdurend 
wordt bestookt met wat ‘memes’ zijn gaan heten. Memes zijn grappige foto’s of 
filmpjes die in een hoog tempo via het internet worden verspreid. Wat mij daarbij in 
toenemende mate opvalt, is dat degenen die mij die memes sturen er voetstoots van 
uitgaan dat ik hun opvattingen deel en om dezelfde dingen moet lachen als zij. Dat is 
ook vrijwel altijd het geval. Dan voelen de zender en ik ons verwant omdat wij  één 
en hetzelfde perspectief delen. Bovendien blijken wij er net zo over te denken als de 
grappenmaker die de meme ooit de wereld instuurde. Die gedachte sterkt ons. Wij 
staan immers niet alleen. 
Maar dat neemt niet weg dat ik mij natuurlijk tegelijkertijd realiseer dat er tallozen zijn 
die een andere opvatting huldigen. Maar hen kom ik in het leven dat ik leid niet of 
nauwelijks tegen. Dus ook hun grappen en grollen bereiken mij niet. Mijn eigen, 
kleine bubbel heeft zo z’n eigen, exclusieve gevoel voor humor. 
 
Het is soms wat ongemakkelijk om me dat de realiseren. Het leven in een bubbel met 
goeddeels gelijkgestemden krijgt dan iets beangstigends. Ik weet niet of u dat 
herkent? Ik ben er in veel gevallen niet eens van overtuigd dat ‘wij’ het gelijk aan 
onze kant hebben maar omwille van misschien wel een gevoel van saamhorigheid 
houd ik dat voor me. Om een voorbeeld te geven: veel memes hebben de 
Amerikaanse president Trump als onderwerp. En ‘wij’, zo noem ik mijn bubbel dan 
maar even, ‘wij’ vinden hem al snel lachwekkend. Maar intussen weet ik 
drommelsgoed dat ik nauwelijks of geen zicht heb op de belevingswereld en 
argumenten van zijn aanhangers. Misschien zijn hun argumenten rationeel niet altijd 
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even goed onderbouwd, dat zou kunnen, maar dat neemt niet weg dat zij emotionele 
argumenten kunnen hebben (van bij voorbeeld miskenning en verwaarlozing) die 
veel ernstiger genomen moeten worden. Eigenlijk wil ik het me niet permitteren te 
denken dat zo’n Trumpaanhang, in tegenstelling tot wie mijn wereldje bevolken, 
allemaal domme mensen zouden zijn die een vertroebelde kijk op de werkelijkheid 
hebben. Maar intussen lach ik gezellig en van harte mee om alle Trumpmopjes. 
 
Waar het me om gaat, en dat is waarom ik dit vertelde, is dat ik herken dat de 
toekomst dikwijls niet als een verleidelijk gerecht wordt opgediend. De toekomst kan 
gevoelens van onmacht in ons wakker roepen. Juist daarom is het zo verleidelijk om 
je te verschansen in een eigen, vertrouwde bubbel. Maar het zou, althans dat lijkt mij, 
niet gek zijn om af en toe eens kritisch te kijken naar de schampere manier waarop 
iemand met zijn rug naar de toekomst gaat staan in de hoop aan zijn schamperheid 
of cynisme troost en houvast aan te ontlenen. 
 
Van de week heb ik naar een lezing zitten luisteren over de Nederlands-Amerikaanse 
schilder Willem de Kooning. Wat daarin werd benadrukt is dat de door velen als 
provocerende ervaren jaren zestig en zeventig een rechtstreeks uitvloeisel was van 
de toen nog niet zo lang geleden afgelopen oorlog. Na de oorlog drong het besef 
zich op dat de structuren en manieren van doen van vóór de oorlog linksom of 
rechtsom die oorlog mogelijk gemaakt hebben. Daarom zou alles anders moeten 
worden. Maar hoe? In elk geval zou er ruimte moeten komen voor tot dan toe 
onderdrukte gevoelens. Met name dat besef laatste zette de toon waar het de kunst 
uit die tijd betreft. De onconventionele manier waarop ook De Kooning schilderde 
was de uitdrukking van het verlangen naar onbekommerde, niet gecensureerde 
vrijheid en, daarmee, naar een open relatie met de toekomst. 
Mij trof dat. En al luisterend werd ik in zekere zin aangestoken door het verlangen dat 
spreekt uit het werk van bij voorbeeld De Kooning. Hij wilde wegbreken uit de 
benauwdheid van de manier waarop wij de wereld bezien. Hij geloofde dat dat tot 
een beter verstaan zou leiden van al degenen die tot dan toe als vreemd en ver weg 
werden beschouwd. 
 
Het nieuwe begin dat met Kerstmis gemaakt wordt, vindt zijn voltooiing op deze 
zondag. Met andere woorden: vandaag vieren wij het vertrouwen dat eens de hele 
wereld zal baden in het eerste licht dat met Kerstmis het donker versteld deed staan. 
Het is een droom wellicht, maar een droom die door de eeuwen heen niet alleen 
schilders en kunstenaars heeft geïnspireerd en op de been gehouden heeft. Ook 
gewone mensen als u en ik hebben er deel aan. Ook wij zijn uitgenodigd ons te laten 
verleiden door dat lichtend visioen van een werkelijkheid waarin waar wordt wat de 
apostel Paulus zegt in zijn 1-ste brief aan de Korintiërs: 
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar dan staan wij oog in oog met elkaar en 
met God zelf. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, 
zoals ik ook zelf gekend ben. 
Amen 


