
INLEIDING 
Wij zijn aan het einde van het kerkelijk jaar. Vandaag is het de voorlaatste 
zondag. En op deze zondag leert het evangelie: Aan alles komt een einde. Geen 
steen zal op de andere blijven. Hoe zal het in mijn leven verder gaan? Wat met 
deze wereld? Wij hoeven niet bang of wanhopig te zijn, want Jezus staat voor 
ons in. Hij is onder ons aanwezig met zijn vrede en standvastigheid. 
 
GEBED  
Trouwe God, 
soms worden wij zozeer overweldigd door wat er in ons leven 
gebeurt dat wij moeite hebben om staande te blijven. 
Daarom komen wij tot U 
en willen wij ons laven aan uw Woord. 
Wij bidden U: wek in ons het vertrouwen in uw blijvende 
aanwezigheid door alles heen. 
Geef ons de kracht om vol te houden bij al wat ons overkomt. 
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, die leeft bij U, vandaag en 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Zekerheid versus vertrouwen 
Wij zijn mensen die voortdurend streven naar zekerheid op heel veel 
terreinen.  Voor alle mogelijke gebeurtenissen maken we draaiboeken.   
We hebben allerlei Verzekeringen, …. 
Om mogelijke relatiebreuken te ondervangen stellen we allerlei contracten op… 
en nog meer.  
Ook op geloofsvlak is een hang naar zekerheid ons niet vreemd.  
De sluiting van kerken. (dinsdag 20 sept 2022, in Voorop 7 – Binnen vijf jaar 
sluiten 99 kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam) 
 
In het evangelie van vandaag ondergraaft Jezus dat soort denken. Op het 
moment dat de omstanders de lof zingen van de tempel, stelt Jezus dat de tempel 
zal worden afgebroken.   Hoeveel macht en zekerheid de tempel ook uitstraalt, 
hij is niet voor eeuwig.  En daarbij gaat het niet enkel over het gebouw, over de 
plaats van samenkomst of van gebed.   Het gaat over wat de tempel 
representeert. 
 
Maar de omstaanders geven zich echter niet snel gewonnen.   Ook als Jezus 
spreekt over de verwoesting van de tempel, willen ze toch nog graag enkele 
zekerheden aan hun kant: wannéér zal het gebeuren? Welke tekenen zullen ons 



waarschuwen? Geef ons tenminste die zekerheden zodat we de controle 
behouden. 
 
Met zijn afwijzing van geloof dat letterlijk of figuurlijk in beton is gegoten, 
voert Jezus ons terug naar de grondhouding van geloof die teruggaat op 
Abraham, iemand die de eigen grond loslaat, die bereid is zonder verzekering de 
wereld in te stappen. Klamp je niet vast aan zekerheden die je wellicht zelf mee 
hebt gecreëerd, is de boodschap. 
 
Want wie zo onthecht in de wereld staat, zal niet met applaus verwelkomd 
worden.   Meer nog: wie zo leeft in het spoor van Jezus zal ook delen in zijn 
lot: In plaats van zekerheid houdt Jezus ons vertrouwen voor: “Vertrouw op 
mijn woord” dat deze krachten van kwaad en dood niet het laatste woord 
hebben.   
 
Men leefde in volle crisis. Vijftig jaar na de terugkeer uit de ballingschap 
stapelden zich teleurstellingen op. In deze crisis lanceert Maleachi zijn oproep. 
“zie de dag van de Heer komt.” Maleachi is niet de eerste profeet die het 
wankele volk moed inspreekt. De laatste Profeet die spreekt is Jezus. Hij is het 
die vertrouwen gehad heeft en die het lied heeft ingezet.  
 
Daarom zegt hij niet wanneer de tempel zal verwoest worden,  
maar nodigt uit tot standvastigheid in de vervolging.  
 
Hij zegt niet wanneer het einde komt,  
maar nodigt uit te bedenken dat het komt. 
   
Hij nodigt uit het leven te winnen door standvastigheid, ten midden van de 
dagelijkse aftakeling.  
 
We leven nu ook in verschillende crisis. En wat van ons in deze tijd gevraagd 
wordt is standvastigheid, die ons brengt tot getuigenis.  
 
Jezus wil niet dat we wanhopen of te vlug opgeven. Denk terug aan een situatie 
waarin je te vlug hebt opgegeven, uit angst of twijfel, en waarin een klein beetje 
meer volharding een betere weg zou geweest zijn. 
  
We hebben allemaal nood aan een beetje meer geloof. Spreek met Jezus vanuit 
de diepte van je hart over een situatie waar je bang voor bent of waar er veel 
twijfel, onzekerheid rond is. Luister naar wat zijn antwoord is. 
 
 
 



Over twee weken begint de Advent. Ook dit jaar is Christus ons licht geweest en 
onze warmte, hebben wij door standvastigheid ons leven gewonnen. Onze 
wortel is in de brand niet uitgedroogd.  
 
Paulus zegt in de tweede lezen: verwaarloos niet wat je taak is op de plaats waar 
je leeft, maar ga aan het werk.   Vertrouw er in deze tussentijd op dat God zelf 
de aanzet heeft gegeven en tegelijk dat de groei van het koninkrijk ook op jou 
appel doet.  
 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
Trouwe God, 
Gij biedt uitzicht aan wie in het duister leeft. 
Zie ons hier staan met onze gaven, brood en wijn. 
Wij bidden U: wil ze van ons aanvaarden als tekenen van ons 
geloof dat Gij met ons gaat. 
Neem ook ons aan en maak ons tot mensen die gemeenschap 
opbouwen in uw Naam, zoals ook uw Zoon Jezus dat gedaan heeft, 
Hij die ons voorgaat op de weg naar U, 
vandaag en morgen en altijd weer, tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
SLOTGEBED 
Trouwe God, 
door uw Woord bemoedigd en door uw gaven gesterkt mochten 
wij bij U en bij elkaar op verhaal komen te midden van alle 
beproevingen in deze wereld. 
Wij danken U voor die rijke genade 
en vragen U: versterk ons geloof in uw toekomst. 
Laat ons met alle kracht die in ons is werken aan de 
verwezenlijking van uw rijk in het spoor van Hem die ons hierin is 
voorgegaan: 
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 
 


