
Hoogeveen, december 2020 

Want zie, de Here Jahweh geeft bevel – dan slaat men het grote huis aan puin en het kleine huis aan splinters. (Amos 6:11) 

Beste Afrikavrienden, 

Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Kunnen we dat nog zingen? Eerst een bankencrisis, daarna een 
gruwelijke oorlog met IS. Terreur beangstigt de gehele wereld. Met als klap op de vuurpijl een coronacrisis met grote 
gevolgen voor levens van mensen over de gehele aarde. Mensen sterven en de economische systemen van kerk en 
staat lijken mee te sterven. Oude maakbare zekerheden wankelen, het pensioenstelsel kraakt. Ga zo door… 

Jezus groeit op als mens in een Joodse cultuur. Als Zoon van God loopt Hij tegen een eeuwenoud systeem aan van 
samenwerking tussen kerk en staat. Hij brengt met Zijn spreken de tempeldienst aan het wankelen. Een systeem dat 
Hem terloops ter dood verklaart. Zeventig jaar later wordt met de Joodse tempel ook de tempeldienst verwoest. Is 
Jahweh, de God van die tempel dood? Of zijn dierenoffers niet meer nodig omdat er een Lam voor de mensheid van 
alle eeuwen is geslacht? Wie is die Jezus eigenlijk. Een rebel, of een allesbepalende baas van afvallige zetbazen? 

De huidige tijd lijkt in veel dingen op de tijd waarin Jezus geboren is en opgroeit. Geestelijkheid en overheid regeren 
al vele jaren samen. De systemen van de godshuizen zijn afkomstig uit de tijd dat de christen geworden keizer 
Constantijn een deal sluit met de geestelijkheid van de kerk in het jaar 313 na Christus. Dus dit systeem is inmiddels 
meer dan 1700 jaar oud. Kan dat nog stuk? De eeuwenoude systemen van de kerk wankelen en lopen leeg. Is Jahweh 
de God van de kerk dood? Of zijn de bestuurders van Zijn godshuizen afvallige zetbazen? 

Mag Jahweh de menselijke systemen van aanbidding wel vernietigen? Waarom eigenlijk niet? Vanaf de kansel wordt 
gezegd: God is dood en Jezus is Zijn Zoon! Laten we nuchter zijn: de God van de schepping, van de Joodse tempel en 
van de christelijke kerk, is niet dood. Alleen de systemen ervan zijn op sterven na dood. Omdat we Hem dood 
verklaren. Is dat het einde van Zijn genade voor de mensheid? Natuurlijk niet. Het afbreken zal blijken een nieuw 
begin te zijn. Want als Hij toen eigenhandig een einde komt maken aan de tempeldienst, zou Hij dat dan ook kunnen 
doen met de systemen van de kerk? Toen een Lam, nu een schijnbaar dolle Stier? Of doen christenen het beter? 

Zodra Jezus op aarde geboren wordt en opgroeit, erkennen synagoge en staat Hem niet. Ondanks dat ze Hem 
herkennen als de Messias. Hij groeit op in een klein land aan de Middellandse Zee en op aarde hebben alleen de 
mensen die Hem wilden zien, daadwerkelijk gezien. De overige mensheid van die dagen weet van niets, maar 
nergens dan alleen in het land Israël weten sommigen dat God op aarde is. Zal het nu anders gaan? 

De Bijbel spreekt ervan dat Hij bij terugkeer Zijn voet op de olijfberg zal zetten. Je mag dus veronderstellen dat Hij 
daar terugkeert. Echter, kan de Olijfberg ook een voorafspiegeling zijn van een geestelijke berg? Kan het zijn dat Hij 
net zo ongezien zal terugkomen als toen Hij vertrok? Niet fysiek maar geestelijk? (lees Johannes 20 en verder). Zal elk 
oog Hem zien? Of alleen het  profetenoog die Hem kent? Herkenbaar aan Zijn stem, de nieuwe openbaring op Zijn 
Woord? Kan het soms zijn dat Jezus al terug is? Wie zal Hem herkennen, wie zal Hem erkennen? 

In Jezus is het levende Woord van Jahweh vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond en belooft bij Zijn vertrek 
een kleine 2000 jaar geleden dat Hij dat opnieuw zal doen. Zodra Hij dat doet zal Hij vervolgens opdracht geven om 
Zijn huis te vernietigen. Hij gaat dan een tempel bouwen van levende stenen: U en mij. De kerk heeft dus toekomst.  

Dank voor uw hulp aan onze kinderen. Wij wensen u innerlijke vrede, fijne kerstdagen, en een goede jaarwisseling.  
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