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Lezingen: Haggai 2:15-23 en Lucas 21:5-11, 25-28, 19 
 
Zomaar twee berichten uit de Leusder Krant van de afgelopen week. Het ene bericht gaat over 
de wording van de nieuwe woonwijk “Tabaksteeg”. Al in de jaren ’80 van de vorige eeuw 
maakte de gemeente Leusden plannen voor een nieuwe wijk náást de wijk Leusden-Zuid. In 
die jaren lag daar nog een landbouwgebied; een gebied met goede, vruchtbare grond, want er 
was vroeger tabak op verbouwd, en daar heb je goede grond voor nodig. De boeren die daar 
woonden, waren niet blij met de plannen. Er werden protestborden neergezet, onder meer met 
de tekst: “Deze plek is onze stek!” De protesten mochten niet baten, en in 2008 werd de 
laatste boerderij (“De Streep”) met de grond gelijk gemaakt. Een van de zoons uit dat gezin 
vertelt dan: “Onze boerderij, De Streep genaamd, was niet van cultuurhistorische waarde, 
maar desondanks had onze vader grote moeite met de sloop. Hij had tenslotte 45 jaar zijn ziel 
en zaligheid in dat bedrijf gestopt.” Ontroerende woorden die aangeven hoe belangrijk een 
plek (jouw plek!) voor een mens kan zijn. 
 
Het tweede bericht gaat over het Sovjet Ereveld op de begraafplaats Rusthof. Op dat ereveld 
liggen 865 Russen begraven die gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog. Onlangs hebben 
ze wat zand, wat grond van enkele graven geschraapt, en dat in een buideltje gedaan en op-
gestuurd naar Moskou. Daar zal de aarde worden bijgezet in ‘n nieuw monument ter herinne-
ring aan de slachtoffers van de oorlog. Nabestaanden die misschien wel nooit in de gelegen-
heid zullen zijn om het echte graf te bezoeken, kunnen nu via dat monument toch in de buurt 
komen van de grond, de plek waar hun geliefde begraven ligt. En ik stel mij zo voor dat dat 
helpend, troostend kan zijn: bij dat monument even je verdriet uiten, even over je gemis 
praten, even heilzaam stil zijn, alsof je bij de plek zelf, bij het graf staat. 
 
Een plek is belangrijk voor eens mens. Ik kwam daar zelf op een verrassende manier achter in 
het najaar van 2014. De hervormden, gereformeerden en lutheranen van Amersfoort waren in 
2010 gefuseerd tot één Protestantse Gemeente, en ik had al eens tegen mijn gereformeerde 
collega’s gezegd: “In de Joriskerk hangt dat prachtige predikantenbord, met daarop de namen 
van al die predikanten die daar in de loop der eeuwen hebben gestaan; nu wij één gemeente 
zijn geworden, hebben wij er recht op dat ook onze gereformeerde namen op dat bord komen 
te staan!” We hadden deze wens al eens laten vallen in de kring van hervormde collega’s, en 
die moesten daar onbedaarlijk om lachen. Maar wij hadden onze gereformeerde prioriteiten 
op orde, en wij bleven dus hardnekkig op dat punt terugkomen. In het najaar van 2014 stond 
ik in de Joriskerk met collega Borger te praten, en ik stond een beetje ritueel tegen hem te 
mopperen: “Nou zijn we toch al enkele jaren gefuseerd, en nou staan onze namen nóg niet op 
dat bord!” “Maar jongen,” zei Borger, “dat is allang geregeld; kom maar eens kijken!” We 
liepen de kerk door naar het predikantenbord, en waarachtig, daar stonden we: Van der Zwan, 
Borger en Verschoor. En ik was zo blij als een kind, ik was de koning te rijk… Een paar 
dagen later heb ik het hele verhaal iets té enthousiast aan enkele collega’s uit de ziekenhuizen 
en instellingen verteld, en die lopen mij daar tot op de dag van vandaag mee te plagen: “Ha 
Wim, hoe is het met je predikantenbord?” En misschien is het wel behoorlijk kinderachtig om 
daar nou zo blij mee te zijn. Maar het voelt alsof ik in die eeuwenlange geschiedenis van de 
kerk in Amersfoort een eigen, zichtbare plek heb. En een plek is belangrijk! 
 
Volgens de profeet Haggai lijkt ook God een plek, een heiligdom, belangrijk te vinden. In H. 
1 kunnen we God horen klagen: “Jullie wonen zelf in prachtige huizen, terwijl mijn huis nog 
een ruïne is!” En in H. 2 klonk het: “Vanaf vandaag, nu de tempel weer herbouwd is, zal ik 
jullie mijn zegen weer geven!” Blijkbaar heeft een plek waarde, ook voor God. En dat is 



eigenlijk een verwarrende gedachte, want we vinden in de Bijbel óók teksten waarin het 
tegenovergestelde lijkt te worden gezegd. Als koning David, eeuwen tevoren, op het plan 
komt om een tempel te gaan bouwen, zegt God tegen hem: “Ik heb toch nóóit in een huis 
gewoond? Al vanaf de dag dat Ik Israël heb bevrijd uit Egypte, trek Ik rond in tent en 
tabernakel. Heb Ik er ooit om gevraagd, om een huis van cederhout?” Davids zoon Salomo 
bouwt uiteindelijk die tempel, maar zegt op de dag van de inwijding: “Zou God werkelijk op 
aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan U niet bevatten, laat staan dit huis dat ik 
voor U heb gebouwd…” Al vanaf de allereerste plannen leeft zowel bij God als bij de mensen 
het heldere besef dat het in feite niet gaat om dat heiligdom, dat fraaie gebouw. God laat zich 
niet beperken tot een tempel. 
 
Maar waarom is de herbouw van die tempel dan tóch belangrijk, volgens Haggai? Ik denk dat 
we het zó kunnen zeggen: het verwaarlozen van de tempel wijst erop dat de mensen God ver-
waarlozen in hun hart. De mensen waren zó druk bezig met het opbouwen van hun bestaan, 
dat God er als het ware “bij inschoot”. Ze bouwen die ruimte voor God niet, omdat ze geen 
ruimte hébben voor God. En vroeger of later zal dat leiden tot machtsvertoon en het recht van 
de sterkste, onverschilligheid voor het lot van de armen, argwaan en achterdocht, leven voor 
de schijn en de uiterlijkheden. Als mensen geen aandacht hebben voor God, hebben ze op het 
laatst óók geen aandacht meer voor elkaar. Een tempel bouwen, een mooie plek maken voor 
God, dat staat symbool voor: een mooie plek maken voor elkaar, bouwen aan een mens-
waardige samenleving. Het gaat er niet om dat God in die tempel woont; het gaat erom dat Hij 
woont in de harten van de mensen. 
 
In de lezing uit Lucas hoorden we Jezus voorspellen dat de tempel afgebroken gaat worden: 
geen steen zal op de andere blijven. Volgens de evangelist Johannes is Jezus zelf de nieuwe 
tempel: God woont in Hém, in deze man die de mensen naar het licht komt brengen. Paulus 
lijkt daarbij aan te sluiten, door de gemeente van Christus, de kerk een “tempel van de Heilige 
Geest” te noemen. Dat is eigenlijk een heel moderne gedachte. Waar woont God? In een 
tempel, in een kerk, in zo’n gebouw? Welnee, God woont in mensen! In mensen die liefde 
uitstralen of licht doorgeven, - dáár kun je God ontmoeten! Dat sluit, denk ik, aan bij onze 
diepste beleving. Hoe waardevol, heilig, inspirerend of ontroerend een plek ook kan zijn, - als 
het erop aankomt moeten mensen het hebben van andere mensen, die hun verhalen, hun 
inspiratiebronnen aan elkaar doorgeven. God woont, God komt aan het licht in mensen. En de 
plek kan daar een symbool van zijn. 
 
Dat is wel een kwetsbare situatie. Want als de mensen God verdonkeremanen, - waar kun je 
God dán nog vinden? Dat was de zorg van de profeet Haggai: als de mensen geen tijd, geen 
ruimte hebben voor God, wáár kan God dan nog wonen? Daarom spoort Haggai in het begin 
van H. 2 de mensen aan om vol te houden, door te gaan, de moed niet op te geven. En dat lijkt 
ook de kern te zijn van Jezus’ woorden. Zijn toespraak over de laatste dingen is beangstigend. 
De geschiedenis is duister, en zal nog steeds uitzichtlozer en zwarter worden. Maar geweld en 
dood hebben niet het laatste woord. Die donkere geschiedenis loopt uit op de komst van de 
Mensenzoon. De liefde van God, zichtbaar en tastbaar geworden in Jezus, zal alles en ieder-
een doordringen en verwarmen. Tot die tijd moet de gemeente waakzaam blijven: wakker, 
alert, wetend wat telt en wat niet telt. Deze toespraak is, hoe schokkend Jezus’ woorden over 
onze wereld ook zijn, bemoedigend bedoeld. Hij zegt dingen als: “Raak niet in paniek,” 
“Richt je op en hef je hoofd,” “Red je leven door standvastigheid.” De kern van zijn toespraak 
is de oproep om vol te houden, hoopvol te blijven, uit te blijven zien naar de toekomst. 
 



Vandaag is onze kerk méér dan anders een plek van troost, bemoediging en inspiratie. We 
noemen de namen van onze overleden broeders en zusters, voelen opnieuw het verdriet, maar 
zoeken bewust naar het licht, proberen ons verdriet in de context van een hoopvolle toekomst 
te plaatsen. We steken lichtjes aan, en we leggen naamstenen bij de fontein. Dat laatste heeft 
weer met een “plek” te maken: we geven deze stenen, deze namen voorgoed een plek in deze 
kerk. Daarmee zeggen we dat we deze mensen met ons meedragen, een plek geven in ons 
hart. En dat is zwaar: het meedragen van deze namen, deze herinneringen verzwaart en 
bezwaart ons bestaan; soms is het een last die niet te tillen is. 
 
Maar het is ook mooi: omdat zij een blijvende plek in ons hart hebben, zijn onze geliefden 
nog steeds in ons midden, doen zij nog met ons mee. En dat kan letterlijk hartverwarmend 
zijn. Mensen in respectvolle herinnering houden: dat is een liefdevolle opdracht. 
 
Straks zingen wij een lied van de voleinding, een lied dat in gelovige verbeelding naar de 
toekomst durft te kijken. We bezingen de uitnodiging van Christus: “Komt altemaal ter 
bruiloftszaal, waar Hij ons roept aan ’t avondmaal.” Vandaag beluister ik daarin: “Wees 
welkom, jij mens. Er is op jou gerekend. Er staat een stoel voor je klaar, en we hebben de tafel 
voor je gedekt. Wees welkom en voel je thuis!” 
 
Want voor levenden en doden: bij God is er een plek. 


