
Fonteinkerk, 8 december 2019 
Lezingen: Micha 4:1-5 en Mattheüs 24:29-36 
 
Vorige week zaterdag stond er een echte onheilsprofeet in de krant: Paul Kingsnorth, een Brit. 
Jarenlang was hij journalist en milieuactivist geweest, totdat hij ontdekte dat ook de milieu-
beweging zich niet waagde aan fundamentele kritiek op onze manier van leven. De meeste 
milieugroepen zochten en zoeken het, net als de regeringen, in slimme technologische oplos-
singen en in beperking van CO2-uitstoot. Maar niemand is bereid om werkelijk ánders te gaan 
leven. Paul Kingsnorth zegt profetische dingen als: “Het christendom is vervangen door een 
onvoorwaardelijk geloof in industrialisatie, vooruitgang en rationalisme. We hebben God 
vermoord en Vooruitgang op de troon gezet. Alles wat nodig is om de ecologische crisis te 
keren, loopt stuk op de noodzaak van economische groei.” Inmiddels heeft hij de hoop op een 
oplossing laten varen; we zijn druk bezig om de aarde onleefbaar te maken, en we zullen daar 
niet mee stoppen. Hij zegt: “Stop nu eens met ontkennen dat we op de afgrond afstevenen. 
Kijk in die afgrond. Waarom is er geen ruimte voor rouw en verdriet?” 
 
Zo schetst hij, als een ware onheilsprofeet, de mensheid als een op hol geslagen trein die onaf-
wendbaar naar de afgrond raast. Toch is hij geen verbitterd mens. Met zijn vrouw en kinderen 
is hij naar Ierland verhuisd, om daar te leven in verbinding met de natuur: op een eigen stuk 
grond verbouwen zij voedsel en planten ze bomen. Ze hebben al zo’n 1000 bomen geplant. Zo 
geeft hij vorm aan de opdracht, de roeping die hij voelt. 
 
Een echte onheilsprofeet: dat was ook de profeet Micha. Micha verkondigde ook een onder-
gang: die van Jeruzalem. Dat was in Micha’s ogen een goddelijke straf voor alle sociale en 
godsdienstige onrecht. Micha gaat tekeer tegen de grootgrondbezitters, de rechters en de 
priesters, tegen alle machthebbers die de armen uitbuiten en klein houden. Zijn antwoord op 
het heersende onrecht is een heilige verontwaardiging en de aankondiging van de ondergang. 
Toch heeft de ondergang bij een profeet nooit het laatste woord. Ook bij Micha klinken er 
woorden van troost en heil, van uitzicht en toekomst. Die kun je horen in hoofdstuk 5: eens 
zal er een goede koning op de troon van Israël zitten, een koning die als een herder voor zijn 
volk zal zorgen, en die vrede zal brengen op de gehele aarde.  
 
In hoofdstuk 4 ziet Micha de tempel van God op de berg Sion staan. En alle volkeren op de 
aarde begrijpen dat daar hun verlossing en hun toekomst ligt. “Laten we optrekken naar de 
berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God,” zeggen ze tegen elkaar, “Hij zal ons 
onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.” Iedereen kent en 
begrijpt de bedoelingen van God, alle volken en alle schepselen gaan met elkaar om zoals 
God hen ten diepste heeft bedoeld. Dan zal er voor tweespalt en oorlog geen reden meer zijn. 
Een prachtige droom van vrede en harmonie. 
 
Als we vandaag in de wereld om ons heen kijken, dan is deze nieuwe aarde nog heel ver weg. 
De gebrokenheid, de onvoltooidheid, de verdeeldheid bepaalt ons leven. Dat weet ook Micha 
maar al te goed, want zijn hele boek is één grote aanklacht tegen het onrecht in Jeruzalem. Als 
hij praat over de oorlog die eens voorbij zal zijn, hóór je hem zeggen dat al die zwaarden en 
speren nog allesbehalve ploegijzers en snoeimessen zijn. En toch vertelt hij zijn droom. Want 
er gebeurt wat met ons, als we proberen te geloven in zijn droom. Door erover te lezen, eraan 
te denken, erover te zingen of te mediteren, komt het visioen dichterbij. Je kunt er nieuwe 
moed van krijgen, en het kan je ook troost bieden. De ellende in de wereld heeft niet het 
laatste woord. Deze droom helpt ons om de hoop en de verwachting in leven te houden.  



We lazen een gedeelte uit Jezus’ toespraak over de laatste dingen. Zijn woorden zijn ronduit 
beangstigend. De geschiedenis is duister, en zal nog steeds uitzichtlozer en zwarter worden. 
Er zullen oorlogen komen, hongersnoden en aardbevingen. Sterren zullen uit de hemel vallen 
en hemelse machten zullen wankelen. Maar geweld en dood hebben niet het laatste woord. 
Die donkere geschiedenis loopt uit op de komst van de Mensenzoon. De liefde van God die 
zichtbaar en tastbaar werd in Jezus, zal alles en iedereen doordringen en verwarmen. Op een 
onbekend moment in de toekomst zal dat geschieden. Tot die tijd moet de gemeente waak-
zaam 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: “Laat 
dat je niet verontrusten,” en “Wie stand houdt tot het einde, zal worden gered.” De kern van 
zijn toespraak is de oproep om vol te houden, hoopvol te blijven, uit te blijven zien naar de 
toekomst. 
 
Zo reiken deze beide lezingen ons een droom en een opdracht aan. Vrede en harmonie tussen 
alle volkeren, en de komst van de Mensenzoon: dat zijn de dromen van Micha en Mattheüs. 
Daar zit een opdracht aan vast: “Wij zullen zijn paden bewandelen,” en: “Wij vertrouwen op 
de naam van de Heer,” en laten we stand houden en waakzaam blijven. Blijkbaar zijn dat de 
twee belangrijke zaken waarmee een mens de toekomst aandurft en aankan: het vasthouden 
aan een droom en het omarmen van een opdracht. Ook die teleurgestelde Britse milieuactivist 
heeft een droom: een mensheid die leeft in verbondenheid met de natuur, en de opdracht om 
daar zelf een voorbeeld in te zijn. 
 
In Engeland leefde eens een beroemd architect: sir Christopher Wren (1632-1723). Op een 
keer ontwierp Wren een schitterende kathedraal: de nieuwe Saint Paul’s. Vele werklieden 
werden aangetrokken voor de bouw ervan. Op een dag liep sir Wren onopvallend over de 
bouwplaats. En hij vroeg aan een bouwvakker die stenen aan het bikken was: “Wat ben je aan 
het doen?” “Dat ziet u toch: ik bik stenen,” luidde het antwoord. Wren liep door en stelde zijn 
vraag ook aan een andere steenhakker. Die zei: “Ik verdien de kost voor mijn gezin.” Ook aan 
een derde man vroeg Wren: “Wat ben jij aan het doen?” Deze man gaf ten antwoord: “Ik ben 
bezig sir Wren te helpen bij de bouw van het allermooiste Godshuis in heel Engeland!” Deze 
bouwvakker had oog voor zowel de droom als de opdracht… 
 
Want ja: het is maar hoe je het bekijkt! Als mensen van de kerk kunnen we onze activiteiten 
heel zakelijk als zinvolle en nuttige zaken beschouwen. Maar we kunnen ze ook in een breder 
verband zetten: in alles wat we doen proberen we iets door te laten schemeren van het pro-
fetische visioen van een nieuwe wereld. We hebben een verhaal, we hebben een droom die 
mensen kan verenigen. En we hebben de opdracht om die droom in ere te houden, en er ook, 
waar het maar even kan, aan mee te werken. 
 
Ook het vieren van het Avondmaal kan ons helpen om het visioen hoog te houden. Met elkaar 
even doen alsof de Bruiloft van het Lam is begonnen, alsof het Koninkrijk al is aangebroken, 
alsof verdriet en zorgen, oorlogen en natuurrampen al verleden tijd zijn. Al vierend leren we 
weigeren om aan de bestaande, bedreigende wereld het laatste woord te geven, leren we uit-
kijken naar het grote verzoeningsmaal voor alle volkeren, voor alle mensen op aarde. Brood 
en wijn in overvloed, en geen mens komt tekort. 
 
Laat dát vandaag dan onze droom en onze opdracht zijn! 


