
TERUGBLIK op de overweging van 17 vovember 2018

33ste en voorlaatste zondag door het jaar B

Wat de onheilspellende verhalen over het einde en het
vergaan van de wereld ooit hebben betekend, kunnen
we slechts raden. Fantasierijk stilstaan bij het einde der
tijden heeft altijd bestaan en zeker is, dat de mensen de
vergankelijkheid van het aardse leven destijds zagen in
een gelovig perspectief. Markus vertelt het, alsook de
profeet Daniël. Het is ook een thema dat in de loop van
de eeuwen een plaats heeft gekregen aan het einde
van het liturgisch jaar en daarbij past het ook best wel.
Want al geloven wij niet meer (zo snel) in het vergaan
van de wereld, we hebben wel reden om na te denken
over al wat tijdelijk is, over wat eindig is.

Thema: “Je eigen kompas”

EERSTE LEZING uit de profetie van Daniël (12,1-3)

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te  beschermen.
Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er
eerder nog geen is voorgekomen zolang er
volken bestaan. Maar al degenen van uw volk
die in het boek staan opgetekend, zullen in
die tijd worden gered. En velen van hen die
slapen in het land van het stof zullen ontwa-
ken, sommigen om eeuwig te leven, anderen
om de vernedering van een eeuwige schande
te ondervinden. Dan zullen de wijzen stralen
als de glans van het uitspansel en degenen
die de mensen op het rechte pad hebben ge-
bracht zullen schitteren als de sterren, voor
eeuwig en altijd.

EVANGELIELEZING volgens Marcus (13,24-32)

Maar in die dagen na de verschrikking zal de
zon verduisterd worden, en de maan haar
licht niet meer laten schijnen, en zullen de
sterren van de hemel vallen en de hemelse
machten wankelen. En dan zal men de Men-
senzoon op wolken zien komen, met veel
macht en heerlijkheid. Dan zal Hij de engelen

uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen
uit de vier windstreken, van het uiteinde van
de aarde tot aan het uiteinde van de hemel.
Leer van het beeld van de vijgenboom: als
zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich
ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in
aantocht is. Zo moeten jullie ook weten: wan-
neer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat
het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie, deze
generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal
gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij-
gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij-
gaan. Maar wanneer die dag of dat uur aan-
breekt, weet niemand, de engelen in de he-
mel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader.

OVERWEGING

Laten we meteen, dierbare mensen, korte metten
maken met de verwachting van het einde van de
wereld. Niet alsof dat niet zal gebeuren, maar juist
dat dat einde er wél komt, zelfs te berekenen is.
Alleen is dat nog heel ver weg, – als  namelijk de
zon zijn einde nadert, is dat ook het einde van alle
leven op aarde; en dat komt absoluut. De sterren-
kundige weet dat. De bijbel echter gaat niet over
sterrenkunde of geschiedenis. Het einde van de
wereld in beide lezingen van vandaag gaat over
een definitief oordeel over de verhouding van de
mens tot God. Wekelijks zijn we hier bijeen van-
wege die verhouding, ... en om met de deur in
huis te vallen: beide lezingen (en trouwens ook
alle verwante teksten) laten weten dat elk verzet
tegen God kansloos is als je daarvoor kiest en dat
het dan zal zijn alsof je wereld vergaat.

Ik neem u daarom eerst even mee naar de
dramatische geschiedenis van het oude joodse
volk. In Jezus’ tijd maakte het volk het slecht. Het
was onder meer de Romeinse bezetter met zijn
wreed beleid, maar ook de hypocrisie, de corrup-
tie, het machtsmisbruik, de uitbuiting van het volk.
Men speculeerde ook toen al over het einde der
tijden. Er zou een moment komen waarop God
zijn uitverkoren volk recht zou doen tegenover de
vijand, maar ook afrekening zou houden met ie-
dereen binnen het eigen volk die zich misdragen
had, – dat wil zeggen: zij die God niet erkend had-
den en zich hadden gericht tot afgoden, – het pro-
bleem van toen en ook van onze tijd.

Afgoden. Dierbare mensen, er is natuurlijk wel
een verschil met toen. Wat zijn eigenlijk onze af-
goden voor u en mij, de afgoden van onder meer
onze cultuur? Wat aanbidden wij, vereren wij en
waarom? De onkerkelijkheid met zijn dozijnen oor-
zaken, zowel van binnen de kerken als erbuiten,



schept een leegte, een gat in de markt voor onze
afgoden. Dat is altijd zo geweest, maar het aan-
bod was, tot voor kort klein. Want sinds de laatste
50 à 60 jaar de geloofsgemeenschappen krimpen,
sinds achter zowat elk geloof een vraagteken
staat en wordt gekwalificeerd als ook maar een
mening, sinds het aanbod op de relimarkt en ont-
spanningsmarkt gigantisch is, ... sinds die tijd gin-
gen de mensen de leegte vullen met wat voor me-
nigeen aanbiddelijk is. Soms hoor je zeggen dat
de nieuwe godsdienst de sport is, voetbal, schaat-
sen of wielrennen, maar ook facebook, instagram,
you tube en de andere sociale media. En vergeet
niet de smartphones als paraliturgische voorwer-
pen met zijn selfies en de ermee verbonden ego-
verhalen, – bijna een rite die poogt mensen bijeen
te houden tegen de druk van ons individualisme
in. Afgoderij ontbindt de samenleving en ook de
Kerk.

Is dat, dierbare mensen, niet een wat sombere
kijk op onze werkelijkheid? Soms wel, soms niet.
In bijbelse beelden is het alsof de zon haar licht
en warmte niet meer geeft in een wereld die lijkt
op het beeld van de hel. Ja, onze wereld; de me-
dia doen dagelijks verslag van wat ons leven be-
last met vragen hoe het verder moet. Want de
grote meerderheid is niet dom of oppervlakkig,
maar massa’s mensen zoeken niettemin zichzelf
onder dekking van hun eigen kompas.

Een kompas, dierbare mensen, oriënteert de
richting van je leven. Je eigen kompas is individu-
alistisch. Dat klinkt wat negatief en dat kan het
ook best wel zijn. Zijn kracht is echter dat je eigen
kompas je verantwoordelijkheid impliceert, verant-
woordelijk voor je leven om het in te richten naar
eigen geweten. Een kompas. Het gaat niet over
die magnetische naald die altijd naar het noorden
wijst, maar je kunt het zien als een girokompas die
je zelf ergens op kunt richten en die zijn richting
behoudt zolang als dat kompas op snelheid blijft. 

Het is allemaal beeldvorming van één centrale
vraag: waarop is jouw leven gericht? Dat zijn on-
der andere je afgoden. We hebben ze allemaal, u
en ik, onze afgoden. De vraag is wel of je ze her-
kent, ontmaskert? Jarenlang kun je een rij opvat-
tingen onbewust handhaven, omdat ze dekking
geven aan een stijl van leven die een evenzo gro-
te rij vraagtekens verdienen; bijvoorbeeld als ze
dienstbaar zijn aan je zelfhandhaving, – het object
van een individualisme dat schadelijk is voor an-
deren, de wereld, voor jezelf.

Schadelijk voor anderen kun je je makkelijk
voorstellen. bv. voor de aarde, (milieu, weet u wel) 
maar voor jezelf? Kan je levensstijl schadelijk zijn
voor jezelf? Zeker, bijvoorbeeld als het je gezond-
heid aangaat, maar dát weet iedereen. En je
geestelijk leven? Ook dat kan, bijvoorbeeld door
achter afgoden aan te hollen, dat wil zeggen: je
agenda te overladen, voor kerk en geloof alleen

aandacht hebben als er iets te doen is voor jou
zelf, ook jezelf geen rust en stilte geven, je leven
uitputten om problematische motieven. 

Dierbare mensen, die rij is eindeloos, voor de
één dit voor de ander dat, maar we hebben alle-
maal wel iets, waarop ons kompas is gericht, –
ons éigen kompas dat we soms krampachtig op
snelheid houden om andere oriëntaties niet te
hoeven zien. Het is een van de dingen van onze
cultuur, de westerse cultuur van u en mij. 

Hebben we nu reden voor een schuldvraag?
Komt onze balans negatief uit aan het einde van
dit liturgisch jaar? Ik denk het. Maar aan heel veel
kun je niets veranderen; elke cultuur is immers
weerbarstig. Maar ieder van ons kan wel afstand
nemen van wat het openbare leven en je eigen
kring jou dicteert en je daarbij afvragen of de rich-
ting van je eigen kompas goed is, goed voor jou
zelf en anderen. Misschien moet je het bijstellen,
andere keuzes maken, stilte en rust inbouwen om
je leven dié inhoud te geven waar het uiteindelijk
om gaat: om in de diagnose van onze seculiere
cultuur het moment te zien dat we ons minstens
collectief maar dikwijls ook persoonlijk afwenden
van God, onze Schepper ten gunste van onze ei-
gen goden.

Dierbare mensen, ik sluit kort af. Elk leven,
dat van u en van mij, kent momenten waarop je
opeens ziet wat nep is en wat echt is. Spontaan
zijn die momenten niet frequent voorhanden. Maar
je kunt ze wel opzoeken en ze voor komend jaar
een plek geven op de begroting van je leven.

(– Ruimte voor aantekeningen –) 
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