
 

 

Verkondiging in De Nieuwe Stad, zondag 29 december 20191 
 
Ezechiël ziet in zijn visoen water stromen vanuit de tempel naar heel het land, 
water dat vruchtbaarheid, leven geeft aan de mensen, ook en juist buiten de 
tempel. Ezechiël was profeet in de moeilijkste periode uit de geschiedenis  
van de geloofsgemeenschap van Israël: de tientallen jaren van de 
ballingschap. De tempel waaruit al dat heerlijke water stroomt was in 
werkelijkheid een ruïne en de meeste bewoners van stad en land waren 
gedeporteerd naar Babel. Van de ooit bloeiende geloofsgemeenschap was 
weinig over. De toestand van de godsdienst leek bijna hopeloos. Juist in die 
belabberde situatie schrijft hij zijn visioen op.  
Wat opvalt is dat hij vooral bezig is met de wereld buiten de tempel. Wat in 
het heiligdom gebeurt moet uitstromen naar buiten. De tempel is geen fort, 
geen beveiligde veste. De kerk is er niet alleen en zelfs niet op de eerste 
plaats voor de mensen die daarbinnen samen zijn. Wat wij hier horen, het 
heldere water van het Woord, de genade van de sacramenten, moet 
uitstromen door onze rivieren en kanalen, de netwerken van ons leven, onze 
families, vrienden- en werkkringen, buurten.  
Wat ook opvalt in onze eerste lezing is dat Ezechiël in die moeilijke periode 
van de geloofsgemeenschap zo hoopvol is. Hij heeft een visioen, hij heeft 
visie. Hij sluit zich niet teleurgesteld op in een klein kringetje van getrouwen, 
die zich afsluiten tegen de niet godsdienstige buitenwereld. 
 
Vandaag brengen wij God dank voor alle geloofskracht, alle vriendschap, 
verbondenheid en dienstbaarheid die vanuit dit gebouw naar buiten is 
gestroomd in de afgelopen decennia, vanuit de katholieke parochie De 
Graankorrel. Het is een dag van verdriet om het loslaten van dit gebouw in dit 
gedeelte van Zuidoost, maar ook -zoals gezegd- van dankbaarheid. Een dag 
ook met een visioen, met visie, een droom voor de toekomst van de 
geloofsgemeenschap. In de ballingschap moeten we ons niet opsluiten met 
een kleine groep getrouwen, maar uitstromen naar anderen, naar de stad, de 
buurt. Door Gods wil zijn wij geboren en geplaatst in deze tijd van 
getalsmatige terugloop van onze kerk in dit deel van de wereld. Maar er 
stroomt wereldwijd water uit Gods tempel en die stroom van geloof en 
Geestkracht zal ook ons voeden en meevoeren. In ons midden zijn de paters, 
uit verschillende landen ver weg, die de vitaliteit van de kerk aan ons 
doorgeven, evenals vele migranten die zich bij onze vermoeide West-
Europese geloofsgemeenschappen voegen. 
 
Paulus zegt in de tweede lezing, in zijn brief aan de Kolossenzen, dat we bij 
elkaar moeten blijven: “verdraagt elkander en vergeeft elkander als de een 
tegen de ander een grief heeft…Voegt bij dit alles de liefde als de band der 
volmaaktheid”. Onderhoud, koester de band, vraagt hij, loopt niet in 
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verschillende richtingen uiteen, maar wees en blijf samen de Graankorrel die 
in de aarde valt om op zijn tijd, op Gods tijd, op te bloeien tot nieuw, 
vruchtbaar, voedend leven. Zoek niet alleen je eigen heil ver weg, maar ga 
het avontuur aan van een gezamenlijke toekomst, die wij dadelijk zullen 
inzetten op onze tocht naar de Drie Stromen. 
 
Koester met Ezechiël het visioen, de visie, de droom van de toekomst, zoals 
sint Jozef heeft gedaan. Het kostbaarste dat aan hem en aan Maria, zijn 
verloofde, was toevertrouwd, was het meest kwetsbaar in deze wereld. Een 
engel verschijnt Jozef in de droom. Een boodschapper, iemand die op zijn 
pad is gezonden. “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte 
en blijf daar tot ik u waarschuw”. Jozef is gehoorzaam aan zijn droom, zijn 
visie, in de stilte van de nacht. Zo moeten ook wij stil worden regelmatig, om 
te luisteren naar de stem van de Heer die ons oor, ons hart zoekt, om 
verstandige beslissingen te nemen. Om de toekomst van het Kind en de 
moeder, om de toekomst van de geloofsgemeenschap van Israël te redden 
moest Jozef opstaan, uitwijken en wachten tot een nieuwe gunstige tijd was 
gekomen. 
 
Wij zoeken niet ons eigen heil, maar die van onze gemeenschap. Als we 
onze gemeenschap redden en behouden, worden we ook zelf behouden, 
vinden wij zelf heil. Buiten onze gemeenschap geen redding, houdt een oud 
leerstuk van de kerk ons voor. Vandaag vieren wij in dit mooie gebouw voor 
de laatste keer de heilige eucharistie, het offer van Jezus, die Zichzelf, zijn 
Lichaam en zijn Bloed heeft gegeven, om ons, zijn bruid, zijn 
kerkgemeenschap bijeen te brengen. Laten wij Hem smeken vandaag, als wij 
rond het altaar staan om zijn offer op te dragen. dat wij bijeen blijven, dat wij 
deze moeilijke tijd samen uithouden, elkaar verdragen en liefhebben en de 
liefde als de band der volmaaktheid de overhand geven in ons leven en in 
onze gemeenschap.  
 
Jozef had nog een tweede droomgezicht, hoorden wij in ons evangelie. Toen 
de Heilige Familie eindelijk uit Egypte kon terugkeren naar het land, reisden 
zij niet naar Judea, het land van Bethlehem en Jeruzalem terug, omdat het 
daar nog steeds niet veilig was. Opnieuw was Jozef zo luisterend, biddend 
dat hij te horen kreeg dat hij naar Galilea moest gaan. Dat was bepaald niet 
‘the place to be’ voor de gelovigen in die dagen. Het had de niet zo fraaie 
bijnaam: ‘Galilea der heidenen’. Dáár ging Jozef met zijn kleine gezin, de 
Heilige Familie, wonen. Hij liet zich weer leiden door zijn droom. Hij liet zich 
leiden door het heldere water van Gods Woord, zijn droom, zijn visie. Zo kon 
de toekomst vruchtbaar worden, vruchten dragen van nieuw leven, eeuwig 
leven. Die toekomst moge onze parochie gegeven zijn. Amen. 
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