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Schriftlezing: Matteüs 24: 14-35 

            
Gemeente van Christus, 

 

In tijden van crisis willen mensen nogal eens roepen dat het einde der tijden nabij is. Ook nu 

zien sommigen in de coronapandemie met haar wereldwijde gevolgen een teken van het 

einde. Anderen wijzen bijv. weer op de klimaatcrisis. En als je een geliefde of dierbare 

verloren hebt aan de dood, dan kan dat voelen alsof de wereld instort, het einde van je leven. 

Het zal nooit meer worden zoals het was. Het is donker geworden, alsof de zon geen licht 

meer geeft en de maan niet meer schijnt. 

Soms beroepen mensen zich op de Bijbel, zoals op die beklemmende woorden uit Matteüs 24. 

Hoe moeten we zulke woorden lezen? Als een draaiboek voor het einde van de tijden? Een 

catastrofe die wordt voorspeld? Nee, dan doen we deze tekst geen recht.  

Allereerst moeten we zeggen, dat het hier gaat om een heel concrete situatie: de verwoesting 

van Jeruzalem in het jaar 70. Door de Romeinen. Deze ramp maakte een geweldige indruk op 

de joden en op de joden-christenen, voor wie Matteüs schrijft. De mensen wisten nog wat er 

gebeurd was. Ze moesten de bergen in vluchten, hadden zelfs geen tijd om bagage mee te 

nemen. Iedereen  - jong en oud, gezond, ziek, zwanger – moest rennen voor zijn leven. De 

redevoering van Jezus is door Matteüs op deze wijze gekleurd. De ervaringen van die 

verschrikkelijke tijd klinken rechtstreeks door in Matteüs 24. De vraag is: hoe nu verder?  

Matteüs maakt gebruik van de laat-joodse literatuur over de eindtijd. Het is literatuur die de 

toestand en de toekomst van de wereld onthult in dramatische beschrijvingen van rampen en 

kosmische gebeurtenissen. We noemen dat apocalyptische taal, zoals ook in de Openbaring 

van Johannes, de taal van de apocalyps… van de onthulling. Het is geheimtaal om mensen in 

de verdrukking te bemoedigen. Deze taal wordt gebruikt om het heden te doorlichten. Niet om 

mensen bang te maken, maar om ze te troosten en moed in te spreken. Dat doet Matteüs.  

Hoe nu verder? 

Die vraag van Matteüs is ook voor ons een herkenbare vraag. Kennen ook wij niet de 

verontrusting over een wereld die uit haar voegen is? De voortrazende coronapandemie, 

orkanen op de Filippijnen en in Midden-Amerika, de grote bosbranden dit jaar in Australië en 

Californië, geweld in Syrië, in Jemen, in Ethiopië, terroristische aanslagen, in Frankrijk, in 

Oostenrijk, de groeiende kloof tussen arm en rijk, de immense vluchtelingenproblematiek.  

Hoe nu verder, als je in je eigen leven wordt geconfronteerd met dreigende werkloosheid, met 

ziekte, als je een dierbare hebt verloren aan de dood of aan het leven?  
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In Matteüs 24 wordt alles opgesomd aan chaos en ellende. We begonnen pas te lezen in vers 

14, maar daaraan voorafgaand wordt verteld van oorlogen en oorlogsdreiging, hongersnoden, 

aardbevingen, het verraden van elkaar, het bekoelen van de liefde.  

En dan zegt Jezus: als je dat alles ziet en hoort, laat dat je dan niet verontrusten. En Hij voegt 

er de moeilijke woorden aan toe: die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het 

einde nog niet gekomen… Waarschuwende èn bemoedigende woorden.  

Die dingen moeten gebeuren. Het gaat, lijkt mij, niet om een draaiboek waarin God de 

geschiedenis zou hebben uitgestippeld en waarin Hij op de laatste bladzijden een keten van 

ellende heeft gepland. Want hoe zouden we kunnen leven met het beeld van een God die met 

al die verschrikkingen een hoger doel heeft? Hoe zouden we kunnen leven met een God die 

onze dierbaren wegrukt?  

Wellicht mogen we die woorden: die dingen moeten gebeuren, verstaan als een waarschuwing 

om niet aan de realiteit voorbij te kijken. Zó is het leven van de mensen. Afgunst, rivaliteit; je 

schrikt van het gemak waarmee we ons soms afmaken van onze verantwoordelijkheden voor 

elkaar; en altijd weer leidt dat ertoe dat mensen elkáár afmaken. Denk niet dat dat ineens niet 

meer gebeuren zal. Oorlogen, opstand van de een tegen de ander, liefdeloosheid: zo gaat het 

onder mensen toe.  

Jezus spreekt dan tegen degenen die daarvan wegvluchten of menen dat er eigenlijk weinig 

aan de hand is. En Hij waarschuwt vervolgens: laat je niet misleiden. Allerlei lieden, valse 

profeten en valse messiassen, komen en zullen zeggen: ‘Ik ben het, volg mij, ik beloof je een 

leven, bevrijd van de ellende van deze wereld, jou hoeft dat allemaal niet meer te raken’. 

Onze samenleving is vol van zulke verleiders, van Sinterklaas tot de Sterreclame, of sommige 

esoterische stromingen. Jezus zegt: of ze nu verwijzen naar de woestijn of naar de 

binnenkamer, ga er niet heen en geloof het niet. Ze bieden valse hoop en voorbarige troost. Zo 

ís het leven niet, zonder schaduw, moeite, pijn of dood. Wie dat niet weten wil, leeft in 

illusies. En binnen de kortste keren wendt hij zich af van het leed, de ellende die anderen treft. 

En staat hij klaar met het geheven, moralistische vingertje, dat ziekte en dood in feite je eigen 

schuld is, ‘eigen schuld dikke bult’, zonder echte compassie.  

Daarom zegt Jezus: dít is de wereld waarin jij leeft: een wereld waarin al die dingen erbij 

horen, gebeuren moeten. Eerst klinkt deze waarschuwing tegen een lichtzinnige hoop. En dàn 

klinkt een woord van echte hoop: dat moet gebeuren, maar het einde is daarmee nog niet 

gekomen. 

Hoe zouden we zonder die hoop in deze wereld de ogen open kunnen houden, en toch staande 

blijven? Er is zo verontrustend veel wat krom groeit. Het onrecht, het geweld: in het groot 
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lijken ze almaar voort te woekeren. Maar ze zitten ook in onszelf en ieder weet hoeveel pijn 

we er elkaar mee kunnen doen en dat we er elkaar soms door verliezen… En toch hoeven we 

niet te wanhopen en ons er niet bij neer te leggen, alsof het nu eenmaal niet anders kan en 

alsof alle pogingen om scheve patronen te veranderen gedoemd zijn te mislukken. We weten 

van de onvrede, de strijd, de aardbevingen – in de wereld èn in ons eigen leven: wat kan het je 

leven overhoop gooien als je partner, je vader, je moeder, je kind overlijdt -, en tóch: het einde 

is dat nog niet! Dood en pijn en ellende hebben niet het laatste woord in Gods geschiedenis 

met ons. 

Aan het begin van deze viering klonk dat mooie lied 513, met de woorden: God staat aan het 

begin en Hij komt aan het einde. Alle leven is in Gods handen en meer hoeven we niet te 

weten. We hoeven zeker niet te speculeren over het einde. Daarvan weet alleen de Vader, 

staat verderop in Matteüs 24. 

 

Matteüs gebruikt een element uit de apocalyptische literatuur: de komst van de Mensenzoon. 

Een hemelse verlosser, die aan het einde van de tijd zal komen om de heerschappij op zich te 

nemen. Voor Matteüs en de kerk is de Mensenzoon Jezus…, de nieuwe mens. Hij verschijnt 

op de wolken van de hemel. Dat is beeldtaal, bij wijze van spreken. De wolk als teken van 

Gods nabijheid voor het volk Israël. Het komt van de andere kant… van Godswege. Het 

wordt je aangezegd.  

De toekomst die uit de mensengeschiedenis, uit òns, voortkomt zal wellicht altijd een 

toekomst zijn van oorlog, van nodeloze honger en ziekten. Maar ònze toekomst is het einde 

niet. Waar wij naar uitzien is de toekomst van God, de toekomst die op ons toe-komt.  

De Mensenzoon staat voor een aarde, die weer een goede aarde wordt.  

Met deze boodschap wil Matteüs de vervolgde en verwarde gemeente uitzicht bieden en moed 

geven om vol te houden.  

Te midden van alle lijden en ellende zijn er ook tekenen van het Koninkrijk dat is begonnen. 

Kleine dingen vaak. Een ernstige zieke die doorvecht. Een stervende die in geloofsvertrouwen 

zijn leven uit handen kan geven. Iemand die in deze coronatijden boodschappen doet voor de 

buurvrouw of buurman. Mensen die zich inzetten voor vluchtelingen. Kortom: mensen die 

niet capituleren voor alles wat er gebeurt.  

Door daarop te letten, is het mogelijk te volharden. De volhardende gemeente is zelf een teken 

van het Koninkrijk.  
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Alle tekenen van het goede einde worden door Matteüs tot slot als het ware samengevat in één 

klein beeld van de uitspruitende vijgenboom, een teken van hoop.  

In de winter is de vijgenboom kaal. Wie haastig kijkt, ziet een dode boom. Maandenlang niks. 

Maar Jezus vraagt met aandacht te kijken. Want in maart trekken er weer sappen door het 

hout en wordt nieuw blad naar buiten gedreven. Wie dat ziet, weet dat de zomer nabij is.  

Jezus wil ons troosten. Een kleine knop gaat spreken tot een mens van wie de hoop in de knop 

is gebroken.  

Iedereen kan zien wat er misgaat. Iedereen kan de statistieken lezen. Maar de gelovige ziet 

zwellende knoppen. Er zijn ook handen die hongerigen voeden, ogen die tranen zien, oren die 

het zuchten van de schepping horen, voeten die vrede brengen. Tekenen van Gods Koninkrijk. 

Tekenen van leven. En eens komt de grote zomer. 

Wanneer? Jezus zegt: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen 

gebeuren. Dat roept wel vragen op. De (weder)komst van de Messias laat lang op zich 

wachten. Misschien moeten we zeggen dat ook onze generatie de generatie is die de Messias, 

Gods nieuwe wereld, verwacht en gaat dat generaties lang door. En ook zal geen enkele 

generatie verdwijnen zonder dat er tekenen van die nieuwe wereld zijn, als knoppen aan een 

dood lijkende vijgenboom. En bovenal dat ene teken – zoals het zo meteen klinkt in lied 460: 

Dat twijgje heet: Emmanuël. God is met ons in alles wat we meemaken, ook in onze rouw en 

ons verdriet, en zal ons daarin niet alleen laten.   

Amen.  


