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Volgende zondag vieren we natuurlijk de feestelijke consecratie van onze kerk, maar dat is 

toevallig ook het feest van Christus Koning van het heelal en dat is de laatste zondag van dit 

kerkelijk jaar. Dat einde, dat onheilspellende voelen we vandaag al in de lezingen, en het is 

niet zo mooi wat we horen. ‘Zie, de dag gaat komen, de dag die als een oven brandt’, zegt  de 

profeet Maleachi in de eerste lezing. ‘Alles zal verwoest worden’, zegt Jezus, en daarmee 

bedoelt Hij ogenschijnlijk de tempel in Jeruzalem, maar wat volgt komt veeleer neer op 

een  verwoesting van heel de aarde. Het lijkt daarbij alsof Jezus het over het einde der tijden 

heeft, maar dat is niet zo. Hij schetst het beeld van een wereld in crisis door oorlogen, 

onlusten, vervolgingen, aardbevingen en meer van die vreselijke dingen. 

 

Zoals zo dikwijls lijkt het alsof Jezus het over vandaag heeft. Want we leven inderdaad in een 

diepe crisistijd. Er is de klimaatverandering met bosbranden, overstromingen, extreme 

droogtes, hongersnoden en miljoenen vluchtelingen. Er zijn meer tropische stormen en 

cyclonen dan ooit tevoren. Er is terrorisme uit binnen- en buitenland. Er is de oorlog van 

Rusland tegen Oekraïne, een oorlog  die heel Europa teistert door gigantische prijsstijgingen. 

Er is de polarisatie in heel veel landen, waar mensen met gebalde vuisten en getrokken 

messen tegenover elkaar lijken te staan, gewoon omdat ze andere meningen hebben. Het 

belangrijkste voorbeeld hiervan is de situatie in Amerika.  

 

Ook buiten dit alles wordt het leven van velen op de proef gesteld. Gezinnen hebben het 

moeilijk, ondernemingen gaan failliet, jongeren hebben het moeilijk, prijsstijgingen 

veroorzaken groeiende armoede, onzekerheid schept een klimaat van angst en wantrouwen, en 

drijft mensen in de armen van leugens, fake news, complottheorieën en sektes.  En de Kerk is 

helaas ook op veel plaatsen in Nederland niet een baken van optimisme: behalve dan in 

Almere, want wij verkeren in een zeer bijzondere omstandigheid dat wij hier een mooie 

nieuwe kerk hebben kunnen bouwen. Nergens in Nederland gebeurt dat nog! En kijk maar om 

u heen: onze dierbare kerk heeft zeker toekomst! Zie eens al die mensen die nu om u heen 

zitten en bedenk eens wie het zijn. Het zijn allemaal  mensen die geloven in Jezus en die 

geloven in de kerk.  

 

Hebben wij dan reden om bang en vertwijfeld te zijn? Hebben wij reden om somber te zijn? 

Somber te zijn dat het geloof gaat verdwijnen?  Zeker niet! En Jezus gaat daar tegen in. Blijf 

geloven in Mij en in mijn Vader in de hemel, zegt Hij, want ‘door standvastig te zijn zult gij 

uw leven winnen.’ 

 

De hedendaagse wereld met al zijn ellende is niet het einde. Immers, elk einde heeft een 

nieuw begin, en op elke donkere nacht volgt een heldere dag. En dat nieuw begin en die 

heldere dag is de zekerheid dat God ons nooit in de steek laat. ‘Ik zal u een taal en een 

wijsheid geven die geen van uw tegenstanders zal kunnen weerstaan of tegenspreken’, zegt 

Jezus. En die tegenstanders zijn geen vijanden die ons zullen vervolgen. Het zijn onze 

twijfels, onze lauwheid en lafheid in de beleving van ons geloof, onze apathie. Laten we ons 

daartegen verzetten. Laten we dus geen kaal gebrand stoppelveld zijn, zoals Maleachi in de 

eerste lezing zegt, en ook geen luie nietsdoeners tegen wie Paulus in de tweede lezing tekeer 

gaat. Maar laten we ons geloof in woord en daad beleven, want zonder God, zonder Jezus, 

zijn we niets of niemand.  

Amen. 


