
De Eshof, 16 november 2014. Zacharia 14:5-9; uit Matt.24:7-25:4. 

 

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 

 

Je zou soms je ogen willen sluiten voor alles wat er gebeurt, de tv uit willen 

zetten, je krantabonnement op zeggen. Ik wel, in elk geval.  

Misschien zou je zelfs het evangelie dicht willen slaan, als je woorden hoort  als 

deze: 

Matt. 24:7-12 
7Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene 

koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal 

de aarde beven: 8dat alles is het begin van de weeën. 9Dan zal men jullie 

onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille 

van mijn naam. 10Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en 

elkaar haten. 11Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen 

misleiden. 12En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde 

bekoelen. 

Of wie wil er woorden horen als deze: 

Matt.24:15-24. 15Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover 

gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, 

begrijp dit goed), 16dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17wie op 

het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, 
18en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. 19Wat zal 

het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan 

de borst hebben! 20Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook 

niet op sabbat. 21Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er 

sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer 

zullen komen. 22En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens 

worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 
23Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” 

geloof dat dan niet. 24Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, 

die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods 

uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 

Of wie wil er woorden horen als deze: 

Matt.24: 40-41. 40Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de 

een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41Van twee vrouwen 



die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere 

achtergelaten. 

Wat een onzeker bestaan wordt ons hier geschilderd. Zeker, het staat allemaal 

onder het teken van 'de komst van de Heer...',  maar ondertussen. Hoe zal het 

aflopen allemaal. Hoe zal het uiteindelijk met mij aflopen? Hoe zal het met al 

die anderen aflopen: vlucht, grote verdrukking... Hoe zal het met de wereld 

aflopen, met de kosmos: sterren zullen uit de hemel vallen, zelfs op de glans van 

de maan kun je niet meer rekenen, wordt ons ook verteld.   

Ondertussen vliegen we van hype naar hype: hier moet je wezen, nee hier moet 

je wezen... in de taal van het evangelie: hier is de messias, nee hier is de 

messias... En alles is even urgent, want: het is nabij, voor de deur..  

Matt.24:33,34 33Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het 

einde nabij is. 34Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen 

zijn wanneer al die dingen gebeuren. 

 

Ik denk dat we nu maar even moeten dimmen, dit wordt ons te heftig. Laten we 

even een klein beetje afstand nemen tot deze teksten.  Dan zien we dat deze 

woorden zijn opgeschreven enkele tientallen jaren nadat Jezus heeft geleefd en 

gesproken. Dat heeft iets vreemds. Je zou toch zeggen: tientallen jaren nadat 

deze woorden zijn uitgesproken weet je toch inmiddels dat ze niet kloppen. 

Tenminste, niet als je het allemaal letterlijk neemt, bijvoorbeeld dat het allemaal 

heel snel zou gebeuren, er zou geen generatie meer overheen gaan. Maar die 

generatie was er dus inmiddels wél overheen gegaan. Om het maar plat te 

zeggen: de soep werd niet zo heet gegeten als ze was opgediend. Dat wisten ze, 

Mattheüs en de andere evangelisten, toen ze dit opschreven. Toch hebben ze het 

willen opschrijven.  

Wat we verder zien, als we deze tekst even van een afstandje bekijken, is dat ze 

geplaatst zijn vlak vóór een paar gelijkenissen die allemaal gaan over het thema: 

hoe kunnen we leven, als de Heer is vertrokken en we wachten op zijn komst. 

Hoe kunnen we dan leven, of misschien moeten we zegen: hoe kunnen we dan 

overleven.  We lezen zo dadelijk een klein gelijkenisje aan het eind van dit 

hoofdstuk; en dan nog het begin van dat verhaal van die wijze en dwaze meisjes, 

die moeten wachten op de bruidegom; daarna volgt de gelijkenis van de 

talenten, waar het vorige week over ging, hetzelfde thema: de heer is weg... wat 

doen de knechten intussen met hun talenten. En dat alles in de verwachting van 

zijn komst, dat wel, daarover gaat expliciet het verhaal dat daar weer achter aan 



komt: de Zoon des mensen die bij zijn komst de schapen van de bokken zal 

scheiden!  

 

De verwachting van de komst van de Zoon is de kern van al deze teksten.  De 

christenen waren diep doordrongen van het besef dat met de komst van Jezus, en 

met zijn dood en opstanding, alles definitief veranderd was in de wereld. Niets 

wàs meer hetzelfde voor de vrienden van Jezus. En toch... als je er weer anders 

tegen aan keek: alles was bij het oude gebleven.  Die spanning vinden we terug 

in deze evangeliewoorden. Theologen hebben dat netjes onder woorden gebracht 

door te spreken over de spanning tussen het 'reeds' en het 'nog niet'. Alles is al 

veranderd. Maar alles is ook nog hetzelfde. Er moet blijkbaar nog een hoop 

gebeuren. Hoe kun je leven - overleven in die spannende tijd van wachten? 

 

Wij krijgen in deze 'rede over de laatste dingen' geen informatie over hoe het 

precies zal gaan en wanneer. Net zo min als we dat bij de rede over de eerste 

dingen, de scheppingsverhalen kregen. Maar we worden op het spoor gezet van 

een leven dat, te midden van alle hectiek en alle angsten van ons dagelijks 

bestaan, weet heeft van een onomkeerbare verandering die al heeft plaats 

gevonden, van Godswege. Een verandering die een dikke streep zet, een stevige 

grond legt onder het vertrouwen dat het inderdaad allemaal onder het voorteken 

staat van de komst van de Heer, hoe je dat ook precies moet verstaan, en hoe 

heftig het ondertussen ook is. 

 

Hoor, de evangelist is nog niet uitverteld, na deze heftige woorden. ik kondigde 

het al even aan: het wordt onmiddellijk gevolgd door een kleine gelijkenis.  

 

Mat. 24:45-51.
 45Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer 

heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? 
46Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 47Ik 

verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 48Slecht is echter 

de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, 49en die zijn 

mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. 50Dan 

zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en 

op een tijdstip dat hij niet kent, 51en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem 

het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en 

knarsetanden. 



Tja... natuurlijk, hij blijft het vertellen met de felheid - en de overdrijving  - van 

de rabbijnse vertellers. Jammeren en knarsetanden... Maar waar gaat het nou 

om? Er zijn twee knechten. Karikaturaal tegenover elkaar gezet, zoals in al deze 

verhalen gebeurt, tot en met dat verhaal van de schapen de bokken. Om dingen 

maar duidelijk te maken. De ene knecht in dit verhaaltje doet te midden van alle 

heftigheden van ons bestaan gewoon wat zijn hand vindt om te doen: er moet 

gegeten worden, drukte in de keuken, de tafel gedekt. Niets bijzonders. En de 

ander? Die heeft daar niet genoeg aan. Misschien heeft hij te goed gezien dat er 

voorlopig nog niks veranderd is en waarschijnlijk ook niks veranderen zal. Die 

kant van het 'nog niet', die heeft hij heel goed gezien. 'Die komst van de Heer', 

zegt hij, 'nee, als het al ooit gebeuren zal, dat zal ik niet meer meemaken'. Nou is 

het vreemde dat in de westerse christelijke kerk, die gedachte van de komst van 

de Heer vaak nogal negatief, angstaanjagend is beleefd, omdat we dan ook 

geoordeeld zullen worden, en daar willen we eigenlijk wel graag van af. Als je 

het zo bekijkt zou het een bevrijding moeten zijn om niet meer te geloven in de 

komst van de Heer. Velen in onze wereld hebben zich daar inmiddels dan ook 

van bevrijd, ze zijn er 'gelukkig' van af... maar wat dan. De gedachte van de 

komst van de 'oordelende Heer' kan angstaanjagend klinken, maar het 

onderstreept wel dat ons leven er toe doet. Dat het wat uitmaakt waar je ja tegen 

zegt, en waar je nee tegen zegt. Hoe zou het zijn als, op school bijvoorbeeld, de 

juf of de meester nooit een oordeel zou uitspreken over wat een kind aan het 

doen is? Als een kind nooit te horen zou krijgen: goed joh, dat heb je goed 

gedaan? Of: nee, dat kun je beter? Het kind zou gaan denken: het doet er 

allemaal niet toe. Het gevoel van zinloosheid zou ons in onze wereld kunnen 

gaan regeren. Ik weet het wel, daar hebben wij onze lapmiddelen voor 

tegenwoordig. Als we zeggen: wat is nou de zin van alles? Dan zeggen we 

tegenwoordig: 'die zin die moet je zelf maken'. Dat lijkt een goede gedachte, 

maar als er niemand is die je daarin bevestigt of corrigeert, wordt het heel 

moeilijk om het vol te houden om de zin van je leven zelf te maken. Dan ligt de 

zinloosheid op de loer. En ik lees in dit evangelieverhaal twee mogelijke 

gevolgen daar van, van die zinloosheid, die heel herkenbaar zijn. 'Hij begint zijn 

mededienaren te slaan, en zet het met dronkaards op een slempen.' Agressie 

dus, en verslaving. Twee grote problemen in de wereldsamenleving. In ons zelf 

dus ook. Twee problemen, die alles te maken hebben met wat wij vandaag in het 

evangelie lezen, over het verlies aan vertrouwen, dat het, hoe dan ook en wat er 

ook gebeurt, toch onder het voorteken staat van wat het evangelie noemt: de 



komst van de Heer. Hij blijft uit, zegt die knecht. En toen ging het mis. Agressie. 

Verslaving. 

 

Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het gemakkelijk is om dat vertrouwen in 

die komst vast te houden. Maar ik ben er wel van onder de indruk hoe belangrijk 

het is om met elkaar naar zo'n vertrouwen te blijven zoeken. Hoe belangrijk het 

is om met deze dingen bezig te blijven, zoals we in de kerk proberen te doen.  

 

Nee, gemakkelijk is het niet. Je bent het zo maar kwijt, dat vertrouwen. En als je 

het dan wel hebt, dat vertrouwen, of meent te hebben... dan kun je er ook nog 

eens zo maar in doorschieten, het is ook nooit goed!  Nooit goed? Ach, zo 

genuanceerd is het leven, en zo genuanceerd is ook het evangelie. Luister maar 

naar het laatste stukje van de schriftlezingen. 

 

Matt. 25:1-4. 251Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien 

meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom 

tegemoet. 2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De dwaze 

meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4De wijze meisjes 

hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 

We gaan niet het hele verhaal lezen, ik veronderstel het als bekend. Weer 

worden er twee posities karikaturaal tegenover elkaar gezet. Om het maar 

duidelijk te maken! En de ene positie, van de 5 die aan het eind van het verhaal 

achter het net blijken te vissen, is die van die meisjes die, in tegenstelling tot die 

'slechte' knecht van daarnet, nu juist ontzettend geloven in de komst van de 

Heer. En dat is ook weer niet goed. Ze geloven er zo geweldig in, dat ze al hun 

kaarten erop zetten: Hij komt gauw. Alsof hij er eigenlijk al is. Nou ja, zo goed 

als. Zette die slechte knecht uit het vorige verhaaltje alle kaarten op dat 'nog 

niet', deze meisjes zetten alle kaarten op het 'reeds', zou je kunnen zeggen. Zo 

gauw, dat hun dagelijkse verantwoordelijkheden er voor hen ook eigenlijk niet 

meer toe doen! Zinloos, is het geworden... net zo zinloos als dat leven van die 

'slechte' knecht. De uitersten raken elkaar. Sommige mensen geloven niet in zo 

iets als de komst van de Heer. Anderen zijn juist supergelovig... en beide zinken 

weg in de zinloosheid.... het is ook nooit goed... 

Over wie hebben we het nu eigenlijk?  

Die knecht heeft het gevoel dat het allemaal geen zin heeft, omdat hij niet ziet 

dat er ooit enige erkenning komt voor wie hij is en wat hij doet. Hij kan alle 

inspanning om te doen wat hij zou moeten doen dus net zo goed achterwege 



laten. Die dwaze meisjes hebben het gevoel dat ze die erkenning helemaal niet 

nodig hebben, omdat die al lang vanzelfsprekend is. Zij hóeven dus helemaal 

niet meer te doen wat ze zouden moeten doen.  

Voor sommigen is het vanzelfsprekend dat er alleen maar een leegte is om ons 

heen. Die vanzelfsprekendheid kan er toe leiden dat die leegte ook van binnen 

zo wordt beleefd. Een leegte die schreeuwt om opgevuld te worden. Een 

schreeuw die zich bij die knecht uit in agressie en verslaving. 

Voor anderen is het vanzelfsprekend dat alles wel OK is, alles duidelijk, 

eigenlijk valt er niets meer te doen, zijn er geen vragen meer te stellen, geen weg 

hoeft meer gezocht.  

Beide groepen schieten voorbij aan het leven zoals het bedoeld is. Beide leven 

ten diepste vanuit een gevoel dat ze er zelf, als het er op aan komt, niet meer toe 

doen. 

 

Het zijn karikaturen natuurlijk, zoals ik dat nu schets. Karikaturen die ons zijn 

aangereikt door de evangelielezing, vanmorgen, om het ons toch vooral maar 

duidelijk te maken.  

Herkennen kunnen we het allemaal. Al die heftigheid waar je soms je ogen voor 

zou willen sluiten. Het heen en weer geslingerd worden tussen ongeloof en 

supergeloof... Het is beide angstaanjagend om ons heen, het cynisme van het 

ongeloof, en de dwingelandij van een 'fundamentalistische' manier van geloven, 

die alles al weet. Dat stelt ons voor de vraag waar we nu zelf kunnen gaan en 

staan. Nou, zegt het evangelie, waarom doe je niet als die verstandige knecht, 

die gewoon doet wat er gedaan moet worden. Of als die verstandige meisjes, die 

gewoon zorgen voor waar voor gezorgd moet worden. Of... en dat is weer het 

volgende verhaal in het evangelie, het is allemaal zeer zorgvuldig gestructureerd 

- als die mensen die gewoon met hun talenten aan het werk gaan... daar over 

ging het hier vorige week.  

En het staat allemaal onder het teken van de Heer die weliswaar vertrokken  is -  

en o wat merken we dat hevig, soms - maar die toch komt.  

Amen.  

 

 

 


