
19e zondag: “Weest waakzaam, weest alert!”  

 

Toen ik mij voorbereidde op de preek van dit weekend, waarin de oproep van Jezus klinkt: 
“Weest waakzaam”, moest ik denken aan een korte flits op de t.v., gisteravond, over de in  
Syrië bekende danser Ahmad die na 4 jaar terugkeerde en danste in de puinhopen van de 
stad Aleppo. Dat beeld ontroerde mij, Aleppo, ooit een prachtige levendige stad, waar op dit 
moment duizenden bewoners als ratten in een val zitten tussen de puinhopen door de 
machtsstrijd tussen Assad, met hulp van de Russen en de Rebellen. In de verlaten puinhopen 
danste een bekende Syrische danser terwijl je op de achtergronden de schoten kon horen 
van de strijdende partijen. “Ik bestrijd het geweld met cultuur, niet met wapens”, zei hij. 
Ondanks het grote gevaar, blijft hij dansen, wil hij de hoop levend houden te midden van 
vernietiging en ondergang, wil hij de menselijke waardigheid levend houden op de plek waar 
elke menselijke waardigheid met geweld wordt geschonden en vernietigd. Blijven dansen in 
de puinhopen van de vernietiging, zoals de Joden ooit in de concentratiekampen bleven 
dansen en musiceren, om te overleven te midden van alle ellende. Deze wijkt niet voor het 
geweld. “Misschien word ik morgen getroffen door een granaat, bom of kogel, maar ik blijf 
dansen”, zo vertelde hij, een sprankje hoop te midden van chaos, verderf en dood. Hij heeft 
de woorden van het Evangelie als geen ander begrepen, de woorden die Jezus ons 
voorhoudt: “ Weest waakzaam, houd de lamp van uw geloof brandend!” 

Beste medegelovigen, we leven in een tijd van spanning, waar het gevaar zomaar jouw leven 
kan bedreigen. Je zit in de bus naar Schiphol en ineens word je aan de kant gezet en 
omsingeld door een terreureenheid, omdat een, achteraf verwarde man,  iets roept over 
een bom. Of je bent van plan de reis van je leven te maken en vindt op het vliegveld de dood 
vanwege een terroristische aanslag. En achter het altaar ben je als hoogbejaarde priester 
blijkbaar niet meer veilig. Ook niet door in vrijheid je mening te uiten, hetgeen een groot 
goed is in onze samenleving. Je kan niet alles meer zeggen, want  op de Social Media kunnen 
mensen je genadeloos afbranden of bedreigen.  

De wereld is in oorlog, zo uitte paus Franciscus zich op weg naar de wereldjongerendagen in 
het Poolse Krakau. Daar riep hij de jongeren op om niet toe te geven aan haat en geweld, 
aan het egoïsme, maar open te staan voor liefde, mededogen, medemenselijkheid en 
solidariteit. Niet de godsdiensten zelf zijn in oorlog, zo zei de paus, maar de mensen die de 
godsdienst gebruiken om hun eigen macht uit te breiden.  

Maar eerlijk gezegd: laten we ons ook niet erg veel beïnvloeden door de moderne 
communicatiemedia, alsof datgene wat zij ons voorspiegelen de gehele werkelijkheid is? 
Merkt u er in het leven van alledag hier in… Denekamp, Tilligte, De Lutte iets van?                       
We moeten ons de kop niet gek laten maken door angstaanjagers als Wilders, Erdogan, 
Trump en Poetin, die ons vooral angst inboezemen om hun eigen macht uit te breiden. Het 
lijkt wel of wij ons geloof en vertrouwen in de toekomst en de menselijkheid aan het 
verliezen zijn.  

Heeft het christelijk geloof ons in deze tijd dan nog iets te zeggen? Kan het ons ook opnieuw 
inspireren en tot steun zijn? Eerlijk gezegd leven we in een tijd waarin velen hier in Europa 
de lamp van hun geloof langzaam laten doven, het zegt hun niets meer. Zij hebben de 
koffers voor hun aardse levensreis vooral volgepakt met materiële bagage, carrière, een 



mooi huis, een afgetraind lijf, en noem maar op. Dan blijft er nog nauwelijks plek over voor 
andere zaken als: naastenliefde, zorg om de ander, solidariteit, aandacht voor elkaars 
verhaal en verdriet, mededogen en medemenselijkheid, voor geloof en vertrouwen in God 
en je medemens. Dat is de bagage die je nodig hebt voor het Koninkrijk Gods, om van de 
aarde een hemelse tuin te maken. Dat is de bagage die Jezus ons wil meegeven, bagage die 
nimmer devalueert of vergaat, maar eeuwigheidswaarde bezit. Dat is de bagage die ons 
hoop en vertrouwen geeft, en die mogelijk maakt wat onmogelijk is, de bagage die in de 
puinhopen van de wereld een nieuwe mens kan laten dansen en opbloeien.  

Beste mensen, laten ook wij, op uitnodiging van Jezus, onze lendenen omgord houden, onze 
lamp van het geloof brandend houden en klaarstaan met een koffer vol geloof, hoop, liefde 
en vertrouwen, om te kunnen helpen als dat nodig is, op het moment dat God en onze 
medemens dit van ons vraagt. Ten bate van de menselijkheid in onze wereld, ten bate van 
de toekomst voor de mensheid en de wereld!     

Amen. 

Denekamp/Tilligte/De Lutte, 6/7 augustus 2016 

Pastor Jan Kerkhof Jonkman 

     

 

     


