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Het waren zware tijden, beste vrienden, toen de profeet Daniël het visioen zag, waarover hij
in de eerste lezing van vandaag spreekt. Het was een tijd, waarin een man op de troon van
Israël zat, die probeerde moderne, seculiere Hellenistische gedachten en praktijken in te
voeren, die een gruwel waren voor het Joodse volk dat trouw bleef aan de Thora, het geloof
van hun vaderen. Er brak een burgeroorlog uit en veel mensen vluchtten naar de bergen of
werden door de tiran gedood. Het was een tijd 'onovertroffen in benauwdheid', schrijft
Daniël.
Maar midden in deze crisistijd zag hij Michaël, de aartsengel, opstaan als beschermer van
het volk, om hen te redden in de naam van de Heer, hun God. In Daniëls visioen kwam God
zijn volk bevrijden door tussenkomst van een aartsengel. In de geschiedenis van die tijd was
het de familie van de Makkabeeën die de bevrijdingsoorlog begon die uiteindelijk een einde
maakte aan de heerschappij van de tiran. Maar de reden waarom dit verhaal relevant is voor
ons vandaag is, dat de mensen ervan overtuigd waren dat het God was die hen te hulp
kwam. Het is dat geloof dat hen de kracht en de overtuiging gaf om weerstand te bieden, om
niet op te geven en niet toe te geven aan bedreigingen en aan de wreedheid van de
machthebbers.
Toen Marcus zijn evangelie schreef was de situatie in Palestina rampzalig. De Romeinse
onderdrukking was hard en elke poging om het juk van de bezetter af te schudden werd
beantwoord met steeds brutaler geweld. De situatie voelde zo hopeloos en duister aan dat
Marcus zich tot apocalyptische beelden wendt. In die dagen, schrijft hij, "zullen zon noch
maan noch sterren licht geven" Er is geen lichtpuntje te ontdekken. Maar zijn geloof in Jezus
als de redder van zijn volk blijft onwankelbaar en hij is ervan overtuigd dat God trouw zal
blijven aan zijn belofte om tot aan het einde der tijden met Jezus' volgelingen te zijn. In zijn
visioen ziet Marcus al 'de Mensenzoon komen in de wolken met grote macht en heerlijkheid
om Jezus' volgelingen te verzamelen en hen te behoeden.
Gebeurde het in werkelijkheid, zoals Marcus het in zijn liefde en geloof in Jezus had gezien?
Nee, dat gebeurde niet. In feite maakten de Romeinen het nog erger. Zij verwoestten
Jeruzalem en zijn tempel en verstrooiden het volk over de omringende landen. Maar zij
konden het geloof van het volk niet verwoesten. Zelfs door eeuwen van vervolging waren zij
niet in staat de liefde en het geloof van de christenen te onderdrukken. Jezus was altijd bij
hen, kwam hen te hulp, bemoedigde de onverschrokkenen en verwelkomde de slachtoffers.
Hij bleef altijd inspirerend en een prima gids om te volgen. Onze aanwezigheid hier
vanavond is een bewijs van de kracht van hun geloof in Gods reddende kracht en
betrouwbare liefde.
De crises waarmee wij vandaag worden geconfronteerd, beste vrienden, zijn heel anders dan
wat de mensen in Bijbelse tijden bedreigde. Maar ze zijn zeker niet minder beangstigend.
Een virus bedreigt onze gezondheid en zelfs het leven van veel mensen. Wij schijnen niet in
staat te zijn deze infectie te onderdrukken en worden golf na golf door dit virus bezocht. Hoe
helpt en bemoedigt ons geloof in Gods reddende aanwezigheid ons onder deze
omstandigheden? En tegelijkertijd tikt de klok van de klimaatverandering steeds luider en
worden de prognoses voor de stijging van de wereldtemperatuur steeds negatiever.

De afgelopen twee weken zijn de leiders van onze naties in Glasgow bijeengekomen om
manieren en middelen te vinden om de klimaatverandering binnen een opwarming van 1,5
of 2 graden Celsius te houden. Ik denk dat iedereen nu wel overtuigd moet zijn van de
urgentie van deze kwestie, en toch werd er in Glasgow veel gepraat en gepraat en werden er
veel beloftes gedaan. Het heeft zelfs tot een aantal echte besluiten geleid. Maar zijn we
ervan overtuigd dat we er nu in geslaagd zijn om onze wereld, ons gemeenschappelijk huis,
veilig en bewoonbaar te houden? Of stellen we opnieuw ons vertrouwen op God,
vertrouwend op zijn reddende kracht?
Er schijnen nog steeds mensen te zijn die dat doen, zelfs op een absolute manier. Mensen
die zich niet willen laten vaccineren, omdat dat zou ingaan tegen ons totale vertrouwen op
onze Heer. Mensen die denken dat wat we ook doen om onze 'koolstofvoetafdruk' te
verkleinen, zinloos is. Alleen God, in Zijn almacht, is in staat om de puinhoop op te ruimen
die wij van Zijn schepping hebben gemaakt. Dus wacht maar af en vertrouw op God!
Aan de andere kant hebben veel mensen het vertrouwen in God als onze redder helemaal
opgegeven. Waarom heeft Hij niet al die mensen gered in vervlogen tijden, die leden en
baden in dagen van hongersnood, oorlog, natuurrampen of eerdere pandemieën? We horen
het steeds weer: Waar was God in Auschwitz? Hij kwam niet in de wolken met grote kracht
en heerlijkheid. Als God bestaat, kunnen we er dan op vertrouwen dat Hij trouw is aan zijn
woord, dat Hij onze Verlosser is?
Dit zijn moeilijke vragen, maar ze worden terechtgesteld. De lezingen die de Kerk ons
vandaag aanbiedt, dagen ons uit ze te stellen. Waar was de aartsengel in Glasgow die de
deelnemers aan de VN-klimaatconferentie moed gaf en hen hielp tot onbaatzuchtige en
beslissende besluiten te komen? Waar is onze redder in de overvolle en onderbezette
ziekenhuizen, waar mensen vechten voor hun leven en het leven van anderen? Ontelbare
gebeden zijn er geuit en velen hopen op een reddende God.
Maar dit is allemaal uiterst menselijk denken. Wij mensen denken in termen van grootheid,
van macht en sterkte. Wij denken in termen van winnen, beter zijn, sterker, terwijl God dan
de sterkste van allen is. Wij hebben van God een machtige koning en heerser gemaakt over
heel de wereld. Dat heeft God zelf nooit gedaan. Vanuit het brandend braambos beloofde
Hij Mozes dat Hij er altijd voor hem zou zijn. God wil niet groot zijn op onze manier. Hij wil er
zijn om van te houden en om te vertrouwen. God wil er zijn voor u, voor mij en Hij vraagt
ons: Vertrouw je Mij? Mag ik je God zijn zonder dat je me voorschrijft wat Ik moet doen? Wil
je met Mij in contact blijven, liefdevol, hoopvol, wat de situatie ook is? In de storm zal ik er
zijn en in de hittegolf evenzeer als in het herfstig zonnetje. Ik sta aan je zijde in het
ziekenhuis. Ik bemoedig je als je je inzet voor het klimaat of voor het welzijn van je naaste. Ik
ben je tegemoetgekomen als baby in een voederbak, vertrouwde jou met mijn leven. Ik
stierf als misdadiger, als een slaaf, opdat je me zou herkennen als je zelf in nood verkeert. Ik
zal je nooit met mijn grootheid voor de voeten lopen, maar ik zal je onafgebroken ter zijde
staan. Je moet gewoon blijven doen wat je te doen hebt, en vertrouwen dat je er niet alleen
voor staat. Ik, jouw God, zal bij je blijven alle dagen tot aan het einde van de tijd.
Amen.

