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Bergkerk Zondag 7 augustus 2022   verkondiging    ds Olivier Elseman 

 
 
Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, 
 
‘Het einde aller dingen is nabij’  - zongen we net met woorden uit gezang 106, een berijming van de tekst 
uit de Eerste Brief van Petrus ( 1 Petrus 4, 7-11). 
 
‘Het einde aller dingen is nabij’ – toen we dat zongen, dachten we misschien wel: ‘ach, het zal mijn tijd wel 
duren’ we zien wel, we geloven het wel’ 
 
‘het einde der dingen’ – het klinkt ons nogal onheilspellend in de oren. Het kan zo uit de mond van een 
milieudeskundige komen, die zijn nood  - de nood der aarde- klaagt in het licht van  de steeds verder om 
zich heen grijpende klimaat-crisis  en onze vaak onzorgvuldige, tegen stribbelende en onverantwoorde 
wijze waarop wij mensen met de aarde en ons leefmilieu omgaan.  We vervuilen de hemel, vergiftigen de 
aarde en daarmee zetten we ons eigen leefmilieu op het spel. 
 
“Het einde aller dingen is nabij’   - het zou zo maar uit de mond kunnen komen van een deskundige, die de 
verwarrende , giftige en vijandige geopolitieke situatie van onze wereld uitlegt. 
 
‘Het einde der dingen is nabij’  - Deze woorden zijn allang uit de lacherige sfeer, die sekten met dit soort 
prediking opriepen, wanneer zij weer eens het einde van de wereld aankondigden al of niet voorzien van 
datum en jaartal. 
 
Deze woorden roepen allang niet meer de meewarige sfeer op, waarin de ernst van de zaak wordt 
afgedaan als sprookjes van geitenwollen sokken en politieke warhoofden.. Nee ze worden meer en meer 
serieus genomen. De mogelijkheid dat wij mensen bezig zijn het einde van de schepping te bespoedigen 
door wat wij aanrichten te land, ter zee en in de lucht,  in de natuur en onder mensen is steeds meer 
mensen een zorg en de ernst daarvan wordt met de dag duidelijker. 
  
‘Het einde aller dingen is nabij’ –klinkt vandaag de dag als een oproep tot bezinning, als een oproep tot een 
daadwerkelijke omkeer van onze vernietigende en verspillende levenswijze, waarop wij met elkaar en met 
de aarde omgaan. En gelukkig begint het door te dringen.  Mensen, bewegingen, regeringen, internationale 
instellingen zijn steeds meer bereid de oproep serieus te nemen en zich te bezinnen op wat ons te doen 
staat, opdat het einde  niet nabij zal zijn. Want inderdaad de tijd dringt.  
 
Maar… in Bijbelse zin betekenen die woorden: ‘het einde aller dingen is nabij’ toch wat anders. Bijbels is het 
geen onheilsprediking, maar juist verkondiging van heil. De melodie die Willem Vogel bij de woorden van 
gezang 106 componeerde klinkt dan ook bepaald niet somber en onheilspellend, maar open en 
verkondigend. En Willem Barnard, de tekstdichter,  gaf het lied de titel: lied van de nuchterheid mee. 
 
De woorden wijzen in de allereerste plaats naar het Heil van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, 
waarover we deze derde Jesaja hoorden zingen. De ie Jesaja trad op in Jeruzalem vóór de ballingschap, de 
2e tijdens de ballingschap, en nu is een derde Jesaja aan het woord: een profeet die optreedt te midden van 
de teruggekeerde ballingen  - mensen die vol hoop waren teruggekeerd naar het beloofde land en naar 
Jeruzalem. Maar dat viel bitter tegen. Stad en land waren een puinhoop. Het land was kaalgeteten, en de 
stad verwoest. Maar  te midden van de puinhopen van Jeruzalem zingt hij over een toekomst waarin 
mensen tot in lengte van dagen in vrede en vreugde kunnen genieten van het leven met elkaar en van het 
goede der aarde.  Het einde is het nieuwe begin. 
 
‘Het einde aller dingen’ wil zeggen: alle dingen zullen tot hun doel, hun bestemming komen – mens en 
wereld zullen uiteindelijk worden zoals God het bedoeld heeft en waartoe hij hen en ons roept. ‘Het einde 
aller dingen is nabij’ wil dus juist positief zeggen: het doel is bijna bereikt. Dat is wat de Bijbelse zin ons 
onthult: het heil van het Koninkrijk is nabij: Gods schepping die thans kreunt en zucht, komt tot zijn doel: de 
aarde als een bewoonbaar en leefbaar huis, waarin de shalom wereldwijd bloeit en gerechtigheid en 
menswaardigheid de dienst uit maakt. 
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Petrus  - want hij is degene die deze woorden in zijn 1e brief gebruikt – Petrus doet die uitspraak niet op 
grond van de ontwikkelingen in de wereld van zijn dagen. Want zijn wereld was niet beter of slechter dan 
de onze. Hij doet die uitspraak niet op grond van een analyse van de gebeurtenissen in zijn tijd, want die 
zagen er in zijn dagen ook bepaald niet hoopgevend uit. 
 
Hij doet die uitspraak met het oog op het door Jezus volbrachte werk in leven, kruis en opstanding. In Jezus 
‘Opstanding heeft Gods definitieve JA geklonken tegenover mens en wereld. In Jezus opstanding heeft God 
ons bevestigd: mens en wereld zullen niet verloren gaan, maar tot hun doel komen in het Koninkrijk van 
vrede, dat Jezus heeft verkondigd in woord en daad. De aarde zal van Gods wege opgeheven worden uit de 
diepte naar de hoogte van het goede leven van mensen met elkaar. 
 
Dat is de heilvolle en hoopvolle betekenis van die Bijbelse zin: ‘het einde aller dingen is nabij’. En dat is de 
hoop waaruit wij mogen leven in een wereld waarin veel onheilspellende dingen gebeuren. Dat was in 
Petrus tijd, maar dat geldt ook onze tijd. 
 
Dat wil overigens niet zeggen, dat wij dan maar met een gerust geweten de wereld en haar lot een God 
moeten overlaten. Neen integendeel. Vanuit die hoop komt het er op aan dat wij ons enerzijds keren tegen 
wat onheil brengt over mens en wereld en dat wij anderzijds actief proberen zichtbare tekenen van dat heil 
op te richten. Zo weten wij ons van Gods wege geroepen om het Koninkrijk metterdaad en daadwerkelijk 
actief tegemoet te leven. 
 
Daarover gaat het in het gedeelte dat wij uit Lukas lazen. Jezus bereidt zijn volgelingen voor op de periode 
dat hij niet meer lijfelijk in hun midden zal zijn. 
 
Hoe doe je dat dan, toeleven naar het Koninkrijk ?  En dan zegt Jezus: sta klaar, doe je gordel om en houd 
de lampen brandend. 
 
Sta klaar, doe je gordel om  - met dezelfde woorden roept Mozes zijn volk op om de slavernij en 
onderdrukking achter zich te laten en de tocht te beginnen naar de vrijheid en gerechtigheid van het 
beloofde Land. Als Jezus deze woorden in de mond neemt , is het te verstaan als een oproep om een 
nieuwe uittocht te beginnen: een nieuwe uittocht uit onmenselijkheid en op weg te gaan naar de vrijheid 
en gerechtigheid van het Koninkrijk. Dat wil zeggen: het is een oproep om de wereld niet aan zijn lot over te 
laten, om ons niet neer te leggen bij de onheilspellende ontwikkelingen op deze aarde, om ons niet te 
verzoenen met de afschuwelijke dingen die mensen elkaar aandoen.  Nee het is een oproep om in ons 
leven te blijven zoeken naar heilzame wegen, die vrede en vreugde stichten; te zoeken naar heilzame 
middelen, die mensen tot hun recht doen komen in een volwaardig menswaardig bestaan; een oproep ook 
te zoeken naar heilzame inzet voor de heelheid van de schepping. 
 
Zo is de oproep: ‘Sta klaar, doe je gordel om’ een oproep tot actieve inzet van ons leven voor het heil onder 
mensen en tegen alles wat onheil brengt. 
 
En dan vervolgt Jezus met: ‘houd uw lampen brandend’. De lamp is bijbels het Woord van God, het Woord 
van belofte en Gebod. De belofte van de komst van het Koninkrijk en het gebod van liefde vrede en recht 
als wegwijzer naar dat Koninkrijk. 
 
‘De lamp brandend houden’ betekent in dat licht  dus:  actief bezig blijven met het Woord van God, er naar 
luisteren, er uit leven en  het doen. Want alleen zo  blijven we zicht houden op de belofte van een heilzame 
toekomst en kunnen we met de moed der hoop die heilzame toekomst actief tegemoet leven door de weg 
van het gebod van liefde vrede en recht te gaan. Zo doet hoop leven. 
 
Leven zonder hoop, zonder toekomstperspectief maakt mensen cynisch en onverschillig tegenover het 
leven, tegenover elkaar; maakt mensen onverschillig tegenover de aarde. En die onverschilligheid kan zeer 
vernietigende vormen aannemen. Zonder hoop, zonder toekomstperspectief kom je terecht in een 
volstrekte wegwerpmaatschappij. In kortzichtigheid, in korte termijn denken,  Niets heeft echt zin, niets 
heeft echt doel, niets heeft echt waarde, laat staan eeuwigheidswaarde. 
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Met Gods Woorden van Belofte en gebod in het hart de lamp van de hoop brandende houden, dat is 
wezenlijk voor leven en samenleven. De joodse pedagoge Lea Dasberg zei al weer heel wat jaren geleden  - 
maar daarom is het niet minder waar -  dat het doorgeven van hoop het allerbelangrijkste is in de 
opvoeding van kinderen. Want dat geeft doel, zin, bestemming aan leven en samenleven. 
 
En is dat ook niet de kern van de geloofsopvoeding en geloofsoverdracht? In woord en daad de hoop, 
waarvan de gemeente leeft, doorgeven: de hoop, dat het Koninkrijk van God er zal komen. 
 
In de kerk maken we die hoop zichtbaar in de vlam van de Paaskaars, symbool van de Opgestane Heer, die 
ons in Gods Naam blijft voorgaan naar de toekomst van Gods Koninkrijk. 
 
En als gemeente mogen wij ons geroepen weten om dat hoopvolle licht in ons leven brandende te houden 
en door te geven.  Want hoop doet leven. Het geeft doel bestemming richting aan ons leven, nl. om in de 
wereld en onder mensen in alle gewoonheid en bescheidenheid bezig te zijn met de zaak van Gods 
Koninkrijk van vrede. 
 
In andere beelden werkt Jezus dat in het vervolg van de lezing uit. Bij voorbeeld in het beeld van de 
rentmeester en de dienaar, die in de tussentijd, in afwachting van de terugkomst van de Heer de zaken 
moet beheren en zorgen voor zijn mensen. Het gaat daarin om het beheer van de aarde in Gods Naam en 
om het omgaan van mensen met elkaar. En dat is niet mens en wereld aan zijn lot overlaten, maar actief de 
wil van de Heer doen. 
 
En wat de Heer wil kunnen we leren uit zijn Woorden en uit zijn Leven. Jezus wil in Gods Naam vrede en 
verzoening. Hij wil recht en menselijkheid, Hij wil ontferming en naastenliefde. Hij wil zorg voor het goede 
leven van mensen , Hij wil dat de aarde een bewoonbare en leefbare plek blijft waar mensen het leven en 
de gaven met elkaar delen. 
 
Dat is wat de Heer wil. En dat is wat ons dagelijks zou moeten bezig houden. Zo geven we aldoende  
concreet inhoud aan de hoop die in ons is, de hoop die God in ons heeft gelegd. Niet uitstellen tot later, tot 
morgen, nee ons hele leven, dag in dag uit. Een ieder op zijn plaats, in zijn situatie en naar zijn 
mogelijkheden. We hoeven niet de hele wereld op onze schouders te nemen. Maar als we doen wat we 
kunnen, dragen we samen de wereld naar de toekomst toe. Zo kan ons leven hoopgevend en heilzaam zijn. 
 
Dat betekent zeker ook: er zijn voor de ander, de naaste. Want als mens ben je altijd een medemens.  Lukas 
kritiseert de zelfzucht en hebzucht in de figuur van de rentmeester, die enkel aan zichzelf denkt en voor 
zichzelf zorgt; de rentmeester, die met anderen niets te maken wil hebben, hen slaat en wegjaagt en alleen 
zichzelf te goed doet:  - zichzelf vol vreet en bedrinkt-  zegt Lukas. 
 
Het lijkt wel alsof Lukas hier onze rijke Westerse maatschappij tekent, waar het overgewicht – obesitas-  de 
ziekte bij uitstek is. De vraatzuchtige zelfzucht en hebzucht van het Rijke Westen betekent de dood in de 
pot en honger inde maag van miljoenen en miljoenen mensen elders in de wereld en betekent evenzeer 
een aanslag op het leefmilieu van onze planeet. 
 
Nee, zegt Lukas: de rentmeester is er niet voor zichzelf. Hij is geroepen om anderen op tijd hun deel te 
geven, hen volledig te laten meedelen in de opbrengsten van deze aarde en in hun rechten als volwaardige 
mensen. Want alleen zo geef je mensen hoop en perspectief en goede moed. 
 
Zo worden wij als rentmeesters geroepen de lamp van hoop op Gods Koninkrijk brandend te houden in 
woord en daad. Daartoe mogen wij elkaar bemoedigen met de beloftevolle woorden: Het einde aller 
dingen is nabij  ofwel : het doel is in zicht. 
Dat heeft Jezus ons  in Gods Naam zichtbaar gemaakt. Dus sta, klaar, doe je gordel om en ga ! 
 
Amen. 
 


