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Thema: Uitverkiezing 

Overweging  23 november 2014 – Bert van der Meer 
 

 

“... Laten wij  op onze hoede zijn,  

omgord met het harnas van geloof en liefde 

en getooid met de helm van de hoop op redding.  

Want Gods bedoeling met ons  

is niet dat wij veroordeeld worden,  

maar dat wij gered worden ...” 
 

 

Eerste lezing –  Daniël 12,1-4 

Tweede lezing – 1 Tessalonicenzen 5:1‐11 

Derde lezing –  Matteüs 24,14‐35 

 

 

Openingsgebed 

U bent onze toekomst en niet de dood. 

Daarom stellen wij nu al 

tegenover de wanhoop de hoop, 

tegenover het verdriet de vreugde 

en laten ons door niets van de wijs brengen: 

U bent de redder van ons leven. 

En wat wij hier al mogen geloven 

zult U ons laten zien. Amen. 

 

Lied: De vloed van voor de tijd  

H.Oosterhuis/R.den Arend 

 

Welkom en inleiding 

Vandaag is het de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar en we lezen over het einde der 

tijden. Vroeger zag ik het nummer van de 

zondag op heb misboekje staan – waar ik 

opgroeide hadden we boekjes van Gooi en 

Sticht – en ik hield niet zo van de laatste 

zondagen in het jaar. Als we weer bij één 

begonnen, dat vond ik mooi. Want ‘1’ is de 

eerste zondag van de advent, de voorbereidingsperiode naar Kerstmis toe. En daar hoorde een 

adventskrans bij waar elke zondag een extra kaarsje aan werd aangestoken. Ik hield van die 

romantiek. 

Ik heb even overwogen om een ander thema te kiezen dan het einde der tijden, alleen vroeg 

ik me toen af wat maakt dat ik zo’n weerstand heb tegen aankondigingen van het einde der 

aarde. Dat zijn er een aantal: 
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- Het komt nooit uit. Er zijn allerlei aankondigingen geweest van het einde der aarde, van de 

Maya’s tot Ramtha (2012) en sektes in Amerika die collectief zelfmoord pleegden omdat het 

einde in aantocht was. Onheilsprofeten worden als bezienswaardigheid opgevoerd in 

praatprogramma’s. Ik herinner me een presentator die zei: “ik heb nu een beetje gelachen, 

dus ik behoor nu vast niet meer tot de uitverkorenen.” 

Aankondigingen van het einde der aarde zijn erger dan weersvoorspellingen van 3 dagen 

vooruit. Die komen ook niet uit, maar het weer dat voorspeld wordt komt meestal wel een 

keer langs. Het einde van de wereld niet. 

- Het idee van dat je uitverkoren wordt om ‘gered’ te worden is letterlijk niet van deze wereld. 

Hoe denk je te kunnen leven in die uitverkoren status als jij wel, maar de bakker en de slager 

niet zijn uitverkoren? Dan moet je wel erg lang op een houtje bijten. En da’s niet fijn, zelfs 

niet als het een gouden houtje is 

- Het idee dat er aan het einde der tijden recht gesproken wordt en dat je daarom maar vast 

rechtvaardig moet leven is natuurlijk onverdraaglijk. Het is als een kind een lekker toetje 

voorhouden om de witlof naar binnen te krijgen. Dat werkt ook niet en geeft in elk geval een 

verkeerd signaal: je moet je ermee verzoenen dat je nu niet geniet, of erger: moet lijden, 

vanwege een visioen van een rechtvaardiging. Volgens mij is juist de uitdaging om jezelf te 

blijven onder alle omstandigheden. 
 

U hoort al: er gebeurt aardig wat in mij als ik dit onderwerp aansnijd. Dus vond ik het tijd dat 

ik daar eens wat langer bij ging stilstaan. 

Het einde der tijden heeft eeuwenlang mensen geïnspireerd. Zo maakte Jeroen Bosch zijn 

beroemdste schilderijen met de Apocalyps. 
 

Gelukkig lezen we vandaag ook uit Paulus. En van Paulus ga ik steeds meer houden. Paulus 

zegt iets anders. Hij noemt ook het einde der tijden, alleen niet als onbereikbaar visioen, 

maar als iets dat zal gebeuren. Gewoon, alsof het een voorspelling is dat het gaat regenen. En 

niet dat de rechtvaardigen worden gescheiden van de onrechtvaardigen en dat soort geklets, 

maar “dat het Gods bedoeling is dat we met Jezus leven”. Kortom: als je God volgt, in je hart, 

als God je leidsman ten leven is, dan doe je er goed aan hem te volgen. Doe je dat niet, dan is 

dat jouw keuze. En weet dat God je liefheeft. 

In de overweging wil ik met u nadenken over drie vragen:  

Waar komt het verlangen vandaan naar een eindtijd? 

Waar heeft het toe geleid? 

Wat betekent [de aankondiging van] de eindtijd voor ons, zoals we hier zitten? 
 

Gebed om vergeving  

Ik weet, dat ik dingen gedaan heb, 

waarvan ik inzie, dat ze niet goed waren. 

Ik zal bewuster leven 

om die fouten niet meer te maken. 

Ik vraag daarbij uw hulp. Amen. 

 

Lezing: Daniël 12:1-4 
 

Lied: Verward - Marieke van Baest / Teresa Takken 
 

Lezing: 1 Tessalonicenzen 5:1‐11 
 

Lied: Tegen de laatste wereldoorlog - H.Oosterhuis/A.Oomen 
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Lezing: Matteüs 24:14‐35 
 

Overweging  

We begonnen de viering vandaag met “U bent onze toekomst en niet de dood” en het is goed 

om dat in gedachten te hebben bij het lezen van de boodschap over het einde der tijden. 

Ik heb jullie aangegeven dat ik het onderwerp van vandaag wil bespreken met drie vragen: 

Waar komt het verlangen vandaan naar een eindtijd 

Waar heeft het toe geleid? 

Wat betekent de aanknodiging van de eindtijd voor ons, zoals we hier nu zitten 

Waar komt het verlangen vandaan naar een eindtijd? 

Inspelen op angst is een krachtig bindmiddel. Het is krachtiger dan een boodschap van hoop. 

U moet goed begrijpen: daar zit geen oordeel in, dat is een werkelijkheid waarin wij mensen 

leven.  

Vanuit die gedachte is het (door)vertellen van onheilsboodschappen een krachtig bindmiddel. 

Zeker in het geloofsbeeld zoals dat in de middeleeuwen bestond: memento mori, gedenk te 

sterven. 

In de eerste lezing uit Daniël wordt een tijd van verdrukking aangekondigd. Ook dat degenen 

die slapen in de aarde, in het stof – dat zijn de doden – zullen ontwaken. En dat ‘de verlichten’ 

zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf. 

Het is een oproep om standvastig te zijn, te blijven bij waar je in gelooft. Die treffen we 

natuurlijk wel vaker aan. Je maintiendrai, de lijfspreuk van de Nederlandse Leeuw, betekent: 

ik zal niet versagen. Luctor et emergo, de wapenspreuk van Zeeland, waar ik opgroeide, 

betekent: ik worstel en ga niet ten onder. 

 
Waar heeft het toe geleid? 

Het heeft geleid tot boeiende literatuur en prachtige schilderwerken 

Van die laatste noem ik Het Laatste Oordeel (drieluik van Jheronimus Bosch in Wenen die je op 

de voorkant van het boekje ziet en een fresco van Michelangelo  

[anekdote: Paus bekritiseerde Michelangelo om de hoeveelheid naakt; Michelangelo heeft 

hem toen afgebeeld als Minos, de rechter van de onderwereld wiens penis verzwolgen wordt 

door een slang). En de kunstenaar die na de dood van Michelangelo alle naakten  voorzag van 

vijgebladeren ( Daniele da Volterra) werd ‘de broekenmaker’ genoemd. Bij een grote 

restauratie in 1994 is ongeveer de helft van alle bladeren verwijderd.] 

In de voorbereiding voor deze viering dacht ik ook dat het geloof in het einde van de wereld 

heeft geleid tot collectieve zelfmoord. Ik noem er een paar: 
 

Zelfdoding 

- In het fort Massada bij de Dode Zee in het huidige Israël plaatsvond pleegden een kleine 

1000 Joden pleegden hier in 73 n.Chr. na twee jaar belegering zelfmoord om niet in de 

handen van Romeinse soldaten te vallen. 

- Op 1 en 2 mei 1945 beroofden ongeveer 900 inwoners van Demmin, een hanzestadje in de 

Oostduitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, zich van het leven na de overgave van het 

Duitse leger. 

- 19 november 1978 plegen 913 leden van de‘People’s Temple’-sekte collectief zelfmoord 

inJonestown, Guyana. Het zelfmoordritueel is bevolen door hun leider Jim Jones. Tijdens het 

uitdelen van een dodelijke cyanidecocktail worden veel mensen door bewakers met 

kruisbogen vastgehouden en gedwongen het gif te drinken. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniele_da_Volterra&action=edit&redlink=1
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- 19 april 1993, Waco, Ohio, vinden 76 volgelingen van David Coresh de dood in een zelf 

aangestoken vuur. Ze waren toen 51 dagen gegijzeld door de FBI, die rond de kerk lag een 

aangekondigd had het gebouw te zullen bestormen. 

In al deze gevallen was er echter sprake van een uitzichtloze situatie van een belegering, een 

dreigende overgave, een geloof in dat de hel was aangebroken. In een kleine, afgesloten 

gemeenschap, zoals in een oorlogssituatie of een sekte, wordt dat bewustzijn collectief 

gevoeld. 
 

Wie bekend is met de film ‘der Untergang’ heeft een beeld bij het ombrengen door Magda 

Goebbels, de vrouw van Joseph Goebbels, de minister van Propaganda, haar zes (!) kinderen 

om, omdat ze haar kinderen niet wil laten opgroeien in een wereld zonder nationaal-

socialisme. 

Ik vind alleen dat in al deze situaties niet zozeer het einde der tijden (zoals dat in de lezingen 

wordt aangeduid) bepalend is geweest, maar meer de uitzichtloosheid. 

Die uitzichtloosheid treffen we natuurlijk wel vaker aan. In de film ‘What dreams may come’ 

met Robin Williams pleegt de vrouw van de hoofdpersoon zelfmoord na de dood van hun twee 

kinderen in een verkeersongeluk en, later, van haar man. En hij komt erachter dat ze niet 

naar de hemel gaat, maar naar de hel en hij probeert haar te redden. Zelfmoordenaars gaan 

naar de hel, niet door een oordeel, maar doordat ze in staat waren om een hel op aarde te 

creëren met hun gedachten. 
 

Angstgedachten 

Een paar jaar geleden werd het stadje waar wij wonen, Edam, opgeschrikt door een zelfmoord. 

De vrouw van de slager, een warme liefdevolle vrouw, moeder van drie kinderen, pleegde op 

een nare regenachtige zaterdagnacht in februari zelfmoord. We hebben het er toen thuis met 

onze kinderen natuurlijk ook wel over gehad. Hoe dat kan dat je het niet meer ziet zitten. En 

hoe je daar dan mee omgaat. Ik heb mijn kinderen toen gezegd dat je, als je geen toekomst 

meer ziet, dat je dan met iemand moet praten. Je vader, je moeder, je broer, zus, een goede 

vriend of vriendin. Want dat het niet waar is dat er geen toekomst is, maar dat je 

angstgedachten je wel op dat spoor zetten.  
 

Voorspelling 

Dan de derde vraag die ik jullie beloofd had te beantwoorden: 

Wat betekent [de voorspelling van] het einde der tijden voor ons, zoals we hier zitten? 

Paulus schrijft dat niemand weet wanneer het einde der tijden aanbreekt: “het komt als een 

dief in de nacht”. Dat pleit tegen alle voorspellers en dat staat me wel aan. En hij schrijft ook 

“Vluchten is dan onmogelijk” dus we zullen dat moeten doormaken. Dat is ook een aanwijzing 

dat het ook een persoonlijke strijd is die we moeten aangaan. 

Hij roept ons op om waakzaam te zijn, elkaar te troosten en elkaar tot voorbeeld te zijn. Hij 

schrijft “laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van 

geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met 

ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden.”  
 

Kinderen van het licht, dat wens ik jullie toe.  

 

Pianomuziek 
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Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat ik nooit alleen ben, 

dat God bij mij is, dat ik hem Vader mag noemen. 

Ik geloof dat God zijn mensenkind Jezus  

naar de aarde gezonden heeft. 

Ik geloof dat Jezus mij leert  

hoe ik mijzelf en anderen kan bevrijden van zonde en schuld. 

Ik geloof dat de geest van Jezus Christus in mij leeft en werkt. 

Ik geloof dat ik moet bouwen  

aan de gemeenschap van Gods volk, 

waarin de stem van de minsten  

als eerste gehoord moet worden. 

Ik geloof dat ik nooit zo ver van God kan weglopen 

dat er geen terugkeer meer mogelijk is. 

Ik geloof dat ik nooit zo ver kan afdwalen 

dat God mij niet meer naar zich toe wil trekken. 

Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood: 

de blijdschap en niet het verdriet. 

Ik geloof dat Hij zijn schepping koestert tot in eeuwigheid. 

Ik zal niet geloven dat honger en oorlog onvermijdelijk 

zijn en de vrede onbereikbaar. 

Maar ik wil geloven in de kleine daad, 

in de schijnbaar machteloze liefde in de vrede op aarde. 

Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is, 

dat de dood het einde zal zijn, 

maar ik durf te geloven altijd en ondanks alles, 

in de nieuwe mens, in Gods eigen droom: 

een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid 

zal wonen. Amen. 
 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor het begin van de viering bij 

de entree klaar ligt.  
 

Gezongen tafelgebed - Tot Zegen - Huub Oosterhuis, Tom Löwenthal  
 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 
 

Lied: Als op de dag van de oogst - Huub Oosterhuis/Antoine Oomen   
 

Gedachten bij het thema 
 

Onze Vader - Armeense versie 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert:  

Ik geef u een naam opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 

Bundel uw licht in mij. Maak het nuttig.  

Vestig Uw rijk van eenheid nu. 

Uw enige verlangen handelt dan samen met de onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 

Maak los de koorden van fouten, die ons vastbinden aan het verleden,  

zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven. 



 

   pag. 6 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  

want uit U wordt de al werkzame wil geboren,  

de levende kracht om te handelen,  

het lied dat alles verfraait  

en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 

Activiteiten en informatie 
 

Lied: Die chaos schiep tot mensenland - Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
 

Zegenbede  

V. Ga nu allen heen in vrede 

met woorden van een ver verleden 

gezegend gij met Abraham, Sara, Hagar, Ismaël en Isaak. 
 

A. Moge de Levende ons zegenen en behoeden. 

Moge zijn aangezicht ons verlichten  

en ZHIJ ons genadig zijn. 

Dat ZHIJ met ons is 

en wij in vrede leven. 

 


