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titel: Hoe lang hebben we nog? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
“Hoe lang heb ik nog?” zo vroeg mijn collega ds. Johan Meijer op de gemeenteavond 
afgelopen dinsdag. “Hoe lang heb ik nog?”. Hij sprak op boeiende wijze over 
cursussen en andere leermomenten van de afgelopen vijf jaar en zijn vraag “Hoe 10 
lang heb ik nog?” ging over zijn spreektijd. Maar door mijn hoofd flitste een ander 
antwoord dan verwacht. Als antwoord op de vraag: “Hoe lang heb ik nog?” dacht ik: 
“Ik hoop nog minstens 50 jaar”.  
 
“Hoe lang heb ik nog?”, een vraag die op verschillende momenten en in 15 
verschillende situaties gesteld kan worden. Een patient kan deze vraag stellen, maar 
ook iemand die vlak voor het pensioen zit, vragen waar niet altijd een exact antwoord 
op te geven valt, en soms is dat goed, soms is dat frustrerend.  
“Hoe lang heb ik nog?”, ruimer geformuleerd als “Hoe lang hebben wij nog, wij als 
mensheid?” “Hoeveel ruimte en tijd is er nog voor ons, gelet op bijvoorbeeld de 20 
ontwikkeling van het klimaat, met alle gevolgen van dien van mensen die vluchten 
naar betere oorden zoals Europa, gelet op bijvoorbeeld de voortgaande dreiging van 
oorlogen, gelet op zoveel. Geen vrolijke vraag, geen vrolijke boel.  
En de lezingen van vanmorgen geven ook al geen vrolijk beeld. Tijdens het gesprek 
erover met een aantal leden van de Z.W.O.-commissie is er regelmatig gezucht. De 25 
profeet Jesaja spreekt namens God en het gaat er hard aan toe. Omwille van mijn 
naam houd ik mijn woede in toom, omwille van mijn eer zal ik mij inhouden. “Hoe 
lang hebben we nog?” En de lezing uit Matteüs is ook al niet zo mooi. Het spreekt 
over een dreigende toekomst, een toekomst waarin mensen vluchten en in alle haast 
zich in veiligheid proberen te brengen. Een toekomst ook waarin onzekerheid is en je 30 
niet achter valse profeten of valse christussen aan moet lopen. “Hoe lang hebben we 
nog?”  
 
En dat in een dienst met de Z.W.O. Dat moet toch vrolijk zijn en dat we weten dat 
God van ons houdt en van alle mensen houdt en dat God barmhartig is en 35 
vergevend en al die mooie dingen meer? En dan deze dreigende woorden, over het 
volk dat gelouterd zal worden en niet als zilver, over het volk dat beproefd zal worden 
in een smeltoven. Ja, en dit mag gezegd, deze Jesaja leefde in de  ballingschap en 
daar wist het volk al van zichzelf dat het beproefd werd en werd gelouterd want zo 
ervaarde men dat in de ballingschap. Niet voor niets is in die tijd veel van het eerste 40 
testament op papier gezet, met onder andere de vraag: waar is het fout gegaan? 
Waar zijn wij de fout ingegaan? En misschien ook wel de vraag: “Hoe lang hebben 
we nog?” Nou, en dit mag gezegd.....ze hadden nog heel lang. Tot op de dag van 
vandaag, niet als persoon want hun leven was ook eindig, maar wel als volk, als het 
oude volk, als deel van de mensheid.  45 
En als Jesus zijn woorden spreekt dan heeft hij het ook over zijn tijd. En over de 
geschiedenis. Want de verwoestende gruwel, die hij noemt, is waarschijnlijk het 
altaar voor de Griekse god Zeus dat in de tempel van Jeruzalem is geplaatst. En als 
Jesus spreekt over de tijd die komt en als Matteüs het opschrijft, dan is er al een 



opstand geweest en is Jeruzalem verwoest en worden de Joden verstrooid onder de 50 
volken, dan is er al gevlucht en wat al niet meer.  
Let op.....zo lijkt Jesus te zeggen. Let op op wat er gebeurt en let op op dat wat 
mensen zeggen. Volg ze niet na, want mensen zijn geen goden, en de waan van de 
dag is al helemaal geen god.  
“Hoe lang hebben we nog?” Een vraag die kon klinken in de tijd van de 2e Jesaja, 55 
die leefde in de tijd van de ballingschap, een vraag die kon klinken in de tijd van de 
joodse opstand en de tijd van de vervolgingen van de eerste christenen. “Hoe lang 
hebben we nog?” Maar klinkt die vraag ook in onze tijd, hier in Nederland? God is 
toch niet woedend op ons? Wij doen het toch goed? Wij doen toch ons best? 
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Nederland, ons land, ons koninkrijk, het is een paradijs. Nederland is een paradijs op 
aarde. Nu moet ik deze opmerking wel even uitbreiden en daarmee wat nuanceren. 
Nederland is een paradijs, ja een belastingparadijs en dan vooral voor multinationals. 
Volgens mij lopen wij in Nederland het gevaar dat we het grootkapitaal weer sterk 
gaan vereren. Het grootkapitaal als een valse profeet dat ons welvaart belooft en dat 65 
vervolgens niet waarmaakt. De kloof tussen arm en rijk groeit in ons land, zoals die 
kloof groeit in de wereld en als wij onze grenzen open stellen voor multinationals om 
hier voor een habbekrats te kunnen werken, dan is dat een schril contrast met het 
niet open stellen van onze grenzen voor de vreemdelingen, de vluchtelingen en ga 
zo maar door. De dividendbelasting verdwijnt want daarmee komen er weet ik 70 
hoeveel banen, zo wordt ons niet gegarandeerd. Bedrijven maken winsten, terwijl de 
lonen amper stijgen, het lijkt alsof bedrijven belangrijker zijn dan de mensen. In 
Amsterdam stijgen de huizenprijzen zodanig dat de gewone man die naar zeggen 
eindelijk zou moeten voelen dat de crisis over is niet of nauwelijks een huis kan 
kopen of huren en dat komt onder andere omdat sommige rijken grote aantallen 75 
panden in de hoofdstad opkopen en zo worden de prijzen steeds hoger. Ik hoorde 
van iemand die 102 panden in de hoofdstad zou bezitten. Ik hoop maar dat ze 
bewoond worden en niet leeg staan, want ja, stel dat ze gekraakt zouden worden. 
Maar 102 panden kopen met de bedoeling om er rijker van te worden, het is het 
vereren van het kapitalisme. En als je nu graag 102 panden wilt kopen, koop ze dan 80 
in een aardbevingsgebied, in de provincie Groningen bijvoorbeeld, waar mensen 
schade lijden door aardbevingen. Koop ze daar voor een redelijk bedrag zodat de 
huidige eigenaren ook weer verder kunnen, dat zou een koninklijk gebaar zijn, een 
koninklijk gebaar in bijbelse zin.  
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Het grootkapitaal als valse profeet of als valse christus, als een godje. En er zijn er 
wel meer. De vaart van de volkeren in het steeds meer en steeds meer, de groei als 
verering, ons klimaat waar we maar geen cijfers aan kunnen verbinden die niet 
worden weersproken, ons meegaan in de lijn van de tijd. “Hoe lang hebben we nog?” 
God die zich inhoudt als een ouder die misschien wel de neiging heeft om de 90 
kinderen door elkaar te rammelen maar dat niet doet. “Hoe lang hebben we nog?” , 
wanneer komen wij als mensen tot inzicht, wanneer komen wij als mensheid tot 
inzicht dat geld en bezit niet zalig maakt. Wanneer komen wij tot inzicht dat we maar 
één aarde hebben en dat we het daarmee moeten doen. “Hoe lang hebben we nog?” 
totdat wij beseffen dat zij die aan de andere kant van de evenaar wonen het geluk op 95 
gaan zoeken, voor zichzelf en dat zij op pad zullen gaan onze kant op omdat ze daar 
ook gewoon recht op hebben.  
 



De evangelist Matteüs vertelt over Jesus die verschillende crises noemt. En een 
aantal vonden plaats voor zijn tijd, in zijn tijd of net erna. Maar elke tijd, elke tijd in de 100 
geschiedenis kent crises, kent momenten waarop het er op aan komt om te kiezen, 
om wijs te zijn, om inzicht te hebben, om verder te kijken dan de neus lang is.  
 
Laten wij koninklijk zijn, koninklijk handelen. Ten dienste van God, ten dienste van de 
ander en daarmee ten dienste van ons zelf. Dan hebben we nog een hele tijd, dan 105 
zal tijd worden gegeven, dan wordt tijd gegeven. Mensen kom uw lot te boven, dit 
gedoe, dit gehannes met pegels, deze verslaving aan geld, is uiteindelijk ons lot niet. 
Zoveel tijd hebben we. En dat is zending, dat is werelddiakonaat, dat is 
ontwikkelingssamenwerking.  Amen.  
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