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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Goede Herderkerk op zondag 13 november 2022. 

Lezingen: Lucas 21:5-19 en Efeziërs 6:10-18. 

Cantate bij de brieflezing: ‘Verfolgter Geist, wohin?’ (TVWV 1:1467), Georg Philipp Telemann (1681-

1767). 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Op deze een-na-laatste zondag van het kerkelijk jaar richten we ons op de zogenaamde ‘laatste 

dingen’, de wederkomst van Christus en wat daaraan voorafgaat. In onze evangelielezing 

hoorden we uit de mond van onze Heer over de somber stemmende gebeurtenissen in de periode 

die leidt naar het einde. Met zijn profetisch oog ziet Jezus een aantal zaken die zijn komst zullen 

inluiden: conflicten en oorlogen, waarbij nationaal bevolkingsgroepen en internationaal naties 

tegenover elkaar komen te staan; opstand, ofwel ontwrichting van de maatschappelijke orde, 

met als gevolg angst en verbijstering onder de mensen; hevige aardbevingen, epidemieën en 

hongersnoden; en opvallende verschijnselen aan de hemel – mogelijk de verschijning van 

heldere hemellichamen of het vallen van sterren. Ziedaar het beeld dat Jezus ons schetst. 

Het kost ons, in de onzekere tijd waarin we leven, maar weinig moeite ons bij de meeste van 

deze woorden een eigentijdse voorstelling te maken. Ik moet denken aan de heropleving, op tal 

van plekken wereldwijd, van uiterst rechts gedachtengoed en de maatschappij-ontwrichtende 

acties – al dan niet geïnspireerd door complottheorieën – die uit deze hoek voortkomen, met als 

nog recent dieptepunt de bestorming van het Amerikaanse Capitool door aanhangers van de 

toenmalige president Trump. Ik denk aan de inval van de Russische president Poetin in het 

autonome Oekraïne, ingeven door afkeer van het Westen en koestering van het groot-Russische 

verleden, en resulterend in een onverwachte nieuwe oorlog op Europees grondgebied. Ik noem 

de aardbevingen, beschadigend maar nog relatief mild in het noorden van ons eigen land, veel 

diepere sporen van verwoesting trekkend in andere landen, zoals recentelijk nog in Italië. En 

dan is daar de recente wereldwijde corona-epidemie, die aan miljoenen mensen het leven gekost 

heeft. Er zijn de voedseltekorten op met name het Afrikaanse continent en de hongersnood in 

de Hoorn van Afrika, te wijten aan politieke conflicten maar ook aan de desastreuze gevolgen 

van de opwarming van de aarde. En ten slotte is daar, in het verlengde van wat ik zojuist zei, 

de grote ramp die op ons afkomt en waarvan de voortekenen zich steeds onheilspellender 

openbaren: de wereldwijde verandering van het klimaat door de angstaanjagend snelle 

opwarming van de aarde, met ongekende slagregens, windhozen, hittegolven en 

droogteperiodes tot gevolg, evenals het smelten van gletsjers waardoor de zeespiegel 

wereldwijd sneller stijgt dan gedacht – een ramp waarover ik ex-politicus en schrijver Jan 

Terlouw enkele dagen geleden voor de radio hoorde zeggen, dat we haar ondanks decennia van 

waarschuwingen door tal van wetenschappers niet lijken te kunnen afwenden, omdat de enige 

manier waarop dat nog eventueel zou kunnen, kortetermijnplezier opgeven om op langere 

termijn ons leven veilig te stellen, ons met onze consumerende levenshouding niet aanstaat. 

Voeg deze laatste dreiging van een haast onafwendbaar lijkende ramp bij het onvoorstelbare 

dat ons de vorige eeuw overkomen is, twee wereldoorlogen met een historisch gezien ongekend 

aantal slachtoffers, en het bijbelse beeld van een wereld die in barensnood op weg is naar het 

einde lijkt te worden bevestigd: de geboorteweeën van een nieuwe aarde zijn al heel lang 

voelbaar – welbeschouwd al sinds bijna tweeduizend jaar geleden de tempel van Jeruzalem 

overeenkomstig Jezus’ woord voorgoed verwoest werd – maar zij worden intenser, heviger 

naarmate de dag van de grote ontknoping naderbij komt. 

Hoe moeten we ons als christenen opstellen, nu al deze dingen op ons af komen? Jezus wijst 

ons op het belang van een houding van volharding, van standvastigheid: ‘Door uw volharding 

zult u uw leven verkrijgen’, zegt Hij. Dat ‘leven’ slaat op ons uiteindelijk behoud. Wie door het 

lijden heen vasthoudt aan Christus, wie blijft volharden in het geloof in Hem, wie blijft leven 

uit zijn kracht, zal door het lijden heen Gods toekomst binnengaan, behouden worden voor zijn 
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Rijk, delen in het onvergankelijke leven van de wederopstanding, het eeuwige leven op een 

nieuwe aarde. 

 

De volharding die Jezus van zijn leerlingen vraagt, is in de context van ons evangeliegedeelte 

primair een volharding bij alle beschimpingen en vervolgingen die zijn volgelingen omwille 

van hun geloof zullen ondergaan: ook dat specifieke, persoonlijke lijden hoort bij de weeën die 

voorafgaan aan de definitieve komst van Gods koninkrijk. God zij dank hebben wij, in ons 

liberale Europa, daar op dit moment weinig last van. Maar de grootste bedreiging van ons geloof 

is wellicht iets dat daartegenaan ligt: de massale secularisatie en kerkverlating, waardoor trouwe 

christenen, zeker in een stedelijke omgeving, soms de laatsten der Mohikanen lijken te zijn, 

degenen op wie weldenkende mensen meewarig kunnen neerkijken: ‘Geloof jij dat nog?’ Ja, 

ook dat kan als een vorm van geloofslijden ervaren worden. 

‘Blijf standvastig’, zegt de Heer tot zijn leerlingen. Standvastig in het lijden omwille van het 

geloof, maar ook standvastig te midden van alle andere rampen die, in een wereld op weg naar 

het einde, op jullie af zullen komen. 

 

Ook bij de apostel Paulus, in onze brieflezing van vanmorgen, komen we de oproep tot 

standvastigheid tegen. Hij spreekt in Efeziërs 6 over ‘standhouden’ en over ‘weerstand bieden 

op de dag van het kwaad’. Die ‘dag van het kwaad’ is bij Paulus de periode voorafgaande aan 

Christus’ wederkomst. Ook Paulus beschouwt die periode blijkbaar als donker en dreigend. 

Maar het duister en de dreiging in de tijd voorafgaande aan de wederkomst herleidt hij met 

zoveel woorden tot het rijk van de boze, de duivel. Ja, die is in principe door Jezus’ kruisdood 

verslagen, maar in de praktijk blijft hij nog actief tot de dag waarop hij definitief van het toneel 

zal moeten verdwijnen. Hij is het, die door alles wat om ons heen gebeurt ons in verwarring 

brengt en die ons geloof in Christus het liefst zou ondermijnen. 

Hoe blijven wij volgens Paulus op weg naar Christus’ wederkomst staande, wanneer door alles 

wat vanuit het rijk van de boze ons bedreigt ons geloof wordt aangevochten en wij verleid 

worden tot een wijze van leven die niet bij Hem past? 

Het is aanschouwelijk onderwijs dat Paulus ons geeft. Hij tekent ons, aansluitend bij dergelijke 

tekeningen in het Oude Testament, een wapenrusting uit zijn dagen, de wapenrusting van een 

Romeins soldaat. Alle nadruk legt Paulus daarbij op de defensieve elementen van deze 

wapenrusting.  

Het beschermend pantser, dat neerhangt over de borst en de rug van de soldaat, verbindt hij aan 

het bijbelse woord ‘gerechtigheid’, ofwel het doen van Gods wil. Wil je in de moeilijke periode 

voorafgaande aan Christus’ komst de boze kunnen weerstaan, zorg dan dat je het ‘borstpantser 

van de gerechtigheid’ aandoet: dat je, in de strijd des levens, blijft op het pad van de liefde en 

de barmhartigheid dat Christus ons wijst.  

Voorts noemt Paulus het schoeisel van de voeten, de soldatenlaarzen. Die brengt hij in verband 

met het ‘evangelie van de vrede’, de boodschap van de verzoening met God en met elkaar door 

het kruis van Christus. Wil je op weg naar het einde standhouden, laten dan de stappen die je 

op je levensweg zet bepaald worden door de wonderlijke boodschap dat je uit genade met God 

verzoend bent; zoek vanuit die vrede ook de vrede met andere mensen. 

En dan is er nog de soldatenhelm. Die koppelt Paulus aan Gods verlossing. Wie als christen de 

helm van de verlossing opzet, wie Jezus Christus als Heiland belijdt en in verbondenheid met 

Hem de kwijtschelding van de zonden heeft ontvangen, de gave van de Heilige Geest en de 

zekerheid van het eeuwige leven, zal bij alles wat in de donkere dagen voor de wederkomst op 

hem of haar afkomt, in Gods kracht standhouden.  

Maar dan is wel wezenlijk, dat het geloof als de weg tot dat behoud niet verzandt en afbrokkelt. 

De wezenlijke plaats van het geloof blijkt uit het bijzondere onderdeel van de wapenrusting 

waaraan Paulus dit geloof verbindt: het schild, het bijna manshoge soldatenschild, zonder welk 
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elke soldaat in de strijd reddeloos ten onder gaat. Houd het schild stevig in je hand, zegt Paulus: 

de brandende projectielen van de boze zullen aldus op je leven geen vat krijgen.  

En dan, ten slotte, is er naast al deze verdedigingselementen ook nog een aanvalswapen: aan de 

gordel van de waarheid van het evangelie hangt nog het zwaard, het zwaard van het Woord van 

God, ofwel van de boodschap van dat evangelie. Trek het, waar dat nodig is, uit de gordel, zegt 

Paulus; gebruik het onder de leiding van de Geest om de boze weg te sturen, wanneer zijn 

negativiteit en zijn verleiding te sterk dreigen te worden: ‘In de naam van Jezus de Heer, voor 

ons gestorven en opgestaan, beveel ik je weg te gaan!’ Zo’n krachtig, op het evangelie 

gebaseerd woord, verdrijft het duister en brengt, op weg naar het einde, in een christenleven het 

licht terug. 

 

Ziedaar, hoe wij als soldaten van Christus staande kunnen blijven te midden van alles wat op 

ons afkomt en af zal komen voordat Christus verschijnt. 

We zijn niet alleen. We zijn, ondanks het toenemende donker en kwaad, mensen van het licht, 

onlosmakelijk verbonden met onze Heer – door zijn Geest, overeenkomstig zijn Woord, in de 

weg van het geloof. Houd daarin moedig stand en weet: Hij zal u nooit begeven! 

 

Amen. 


