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Lezingen zijn: Genesis 50:22-26 en Lucas 21:5-19 
 
Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Twee lezingen lazen we vanmorgen, twee heel verschillende lezingen. En toch ook iets 
gemeenschappelijks: beiden gaan over wat in de toekomst gebeuren zal. Jozef spreekt over zijn dood 
en wat er met zijn lichaam moet gebeuren, Jesus vertelt met grote beelden wat er in de toekomst met 
Jeruzalem en de tempel zal gebeuren. En het beeld dat Jesus schetst is geen beeld dat vrolijk maakt. 
Rampen, oorlogen, opstand, hongersnood, aardbevingen, geen steen blijft op de ander. En nog meer, 
mishandeling, verraad door verwanten, je wordt overgeleverd in een schijnproces, niet echt heel leuk. 
Maar goed, wie de kranten leest of het journaal bekijkt die weet dat er oorlogen zijn en van tijd tot tijd 
zijn er ook aardbevingen, geweld is aanwezig in deze wereld en in elke tijd. In de tijd van Jesus, na 
zijn leven, tot in onze tijd aan toe. Jesus geeft in zijn toekomstbeeld ook troost en advies: Geen haar 
van je hoofd zal verloren gaan en je hoeft niet van te voren te bedenken hoe je je zelf moet 
verdedigen. Je zult gered worden door standvastigheid. Dit, dit toekomstbeeld dat Jesus schetst, dat 
is het einde niet, zegt hij. Dat je niet jouw einde, niet jouw eindbestemming, niet het doel van je leven. 
Een belofte ook, deze woorden van wijsheid die mensen zullen krijgen.  
Het overlijden van een geliefd medemens is geen aardbeving of hongersnood. Het kan wel voelen als 
een ramp. Het overlijden van een geliefd medemens kan je wel het gevoel geven dat de grond onder 
je voeten trilt. Het kan je ook een gevoel van leegte geven, de rouw kan aan je knagen, pijn doen. 
Hoe nu verder? Hoe kun je verder? Als Jesus woorden van wijsheid belooft in de rampen die hij 
noemt, dan belooft Jesus ook de kracht en de wijsheid om het in de rouw uit te houden, om verder te 
gaan in standvastigheid. Want de rouw, hoe pijnlijk ook, is niet jouw einde, is niet jouw 
eindbestemming. Ik ga met je mee, zegt hij, als de grond onder je voeten trilt, als het aan je knaagt. Ik 
ga met je mee, als in een mens. Ik ga met je mee, zoals God meegaat met de overledenen.  
Jozef sterft in Egypte. Hij is daar terecht gekomen in een lang verhaal, met de nodige ups en downs. 
Hij heeft daar de organisatie ter hand genomen zodat een hongersnood overleeft kon worden. En nu 
is daar het einde van zijn leven. Hij sterft op hoge leeftijd en ziet zelfs zijn achterkleinkinderen nog. Hij 
wordt gebalsemd en in een sarcofaag gelegd, in Egypte. Maar in Egypte ligt niet zijn einde, in Egypte 
is niet zijn eindbestemming. Nee, zijn lichaam moet in de toekomst meegenomen worden naar het 
land dat belooft is. Het moet niet blijven in Egypte. Egypte heeft in de bijbel ten minste twee 
gezichten. Het is het land waar tijdelijk redding is van hongersnood, ook meer dan één keer, het is 
ook het land waar veel later Jozef en Maria met hun pasgeboren Jesus naar toevluchten. Egypte is 
ook het land van onderdrukking en slavernij, het is ook land van de duisternis, land van de dood. Dat 
land is niet het einde voor Jozef, er is toekomst verder dan dat land. Zijn lichaam gaat niet naar 
Kanaän, dat woord noemt Jozef niet. Want het beloofde land, dat belooft is aan Abraham, Isaäk en 
Jacob, dat land valt niet samen met Kanaän. Nee, dat beloofde land is de plaats waar de Thora 
gestalte krijgt. De plaats waar God geloofd en geprezen wordt en waar recht en vrede zijn. Dat is het 
beloofde land. Het land waar, in welke toekomst ook, mensen van verschillende nationaliteiten samen 
leven zonder scheidende muren of hekken. In dat land zijn schreeuwers niet aan de macht, ook niet 
als ze gekozen zijn.  
Het beloofde land, waar thora gestalte krijgt in alle menselijkheid en medemenselijkheid, dat land, 
waar dan ook, dat land is jouw en mijn eindbestemming, en van die van Jozef, en van die van de 
leerlingen van Jesus, en van allen die in rouw leven, nu nog in rouw leven. Dat land is ons einddoel.  
Na de dood van Jozef, honderden jaren later, namen zijn volksgenoten zijn gebeente mee op een 
reis, op weg naar beloofd land. Zij namen hem mee, op een reis, die nog steeds bezig is, nog steeds 
zijn mensen op weg naar het beloofde land. In paradysum deducant te angeli. Engelen nemen je mee 
naar het paradijs, in dit leven, na dit leven. Engelen zijn als mensen, mensen zijn engelen onderweg 
naar het paradijs, het beloofde land, eindbestemming met allen die ons zijn voorgegaan, met allen die 
na ons komen, hoeveel wegen er ook gegaan worden. In paradysum deducant te angeli. 
Amen.  


