
OVERWEGING 7 Augustus 2022. 
bij Wijsheid 18, 6-9 en Lucas 12, 32-48 
Het zijn pittige lezingen dit weekend. 
We kunnen het ons nauwelijk meer voorstellen, maar er is een 
tijd geweest, in het midden en aan het eind van de eerste eeuw, 
dat christenen leefden vanuit het besef: elke dag kan de laatste 
zijn. De eerste generatie christenen had als het ware de koffers 
voortdurend gepakt staan. Christus zou spoedig op deze wereld 
terugkeren en een einde maken aan alle kwaad, lijden en 
onrechtvaardigheid. 
Ze weigerderden mee te doen aan wat deze wereld zo 
belangrijk vindt.  
Lukas schrijft zijn evangelie voor christenen van de tweede en 
derde generatie. Zij maken mee dat de wederkomst van de 
Heer uitblijft. Zij kunnen het levensgevoel van hun ouders en 
grootouders niet meer helemaal meemaken. Zij beginnen zich 
juist thuis te voelen in deze wereld en gaan zich er ook 
verantwoordelijk voor voelen. Wij kunnen ons ook niet meer 
indenken te moeten leven zoals onze voorouders hebben 
gedaan. De levensomstandigheden zijn van generatie op 
generatie zó veranderd. En zal zeker ook in de toekomst weer 
veranderen.. 
En dat is maar goed ook. We leven nu eenmaal in een 
veranderende wereld.. Maar wel een wereld waar op zoveel 
gebied vanalles aan de hand is. Denk maar aan meerdere 
oorlogen, natuurrampen en ook in ons eigen land is er veel aan 
de hand. Allerlei milieu kwesties zijn niet van de lucht, en er zijn 
mensen die menen dat ze vrij met een geweer om kunnen 
gaan. 
Dan komt de vraag: hoe ga ik, hoe gaan wij daar mee om? En, 
kijk ik alleen naar al het negatieve wat er om ons heen gebeurt, 
of zie ik ook al het positieve wat er is. Als ik dat doe. Is het bij 
mij van binnen in balans. 
Als we de evangelie tekst van vandaag goed beluisteren komt 
het op een levenshouding neer, die niet afwijkt van vorige 
generaties. 
Een levenshouding gekenmerkt door o.a. waakzaamheid.  



Maar wat houdt waakzaamheid in? Er zijn drie richtingen waarin 
we een antwoord kunnen zoeken. Waakzaamheid heeft 
allereerst te maken met aandacht voor de nood van mensen. 
En nood is er zeker. Wil ik dit zien? Wil ik zien dat een gedeelte 
van de nederlandse bevolking, en wereldwijd, in armoede leeft?  
En dat heel veel kinderen nu in 2022 in armoede opgroeien? En 
als er dan bij ons, bij mij wordt aangeklopt. Doe ik dan open, en 
sta ik klaar om te handelen?? Misschien sta ik zelf wel eens 
aan de deur te kloppen, met de hoop dat de ander voor mij 
open doet. Vandaar ook de afbeelding voor op uw liturgie… 
Waakzaamheid heeft te maken met solidariteit, met 
rechtvaardigheid, met attent zijn en bedacht zijn op je 
omgeving. Sta ik daar wel voor open? Heb ik het lèf te zien wat 
er gaande is? En er dan wat mee te doen?.. 
Waakzaamheid heeft verder te maken met het besef 
verantwoordelijk te zijn, zorg te dragen. Wij zijn die beheerder, 
die rentmeester die verantwoordelijkheid heeft gekregen en 
daar verantwoording voor moet afleggen. De aarde, de 
schepping is niet ons bezit, maar is ons in bruikleen gegeven 
om haar weer door te geven aan de volgende generatie. Dat 
vraagt nog al wat van ons. Als we de t.v. of radio aanzetten, 
dan horen we over de brandende situatie waarin onze aarde 
verkeert. De boerrenprotesten dicht bij huis, zijn er b.v.getuigen 
van. Wat doe ik daar aan, gewoon dicht bij huis? Wat geven wij, 
wat geef ik door?  Kan de volgende generatie hier verder mee? 
Gisteren was de internationale gebedsdag voor de vrede. Op 
die dag werd 77 jaar geleden Hiroshima door een atoombom 
vernietigd. Wat doen wij, wat doe ik, opdat dit nooit meer zal 
gebeuren? Al kan ik niet concreet iets doen, toch kan ik het 
altijd vol vertrouwen in mijn gebeden bij de Eeuwige brengen. 
Waakzaamheid is ook een religieuze levenshouding. Ze is het 
verlangen naar God, waarover we zo vaak zingen in allerlei 
psalmen. Vroeger zongen we wel eens met het jongerenkoor: 
waar blijft u met uw wonderen? We herinneren ons dat vast nog 
wel. Het verlangen naar een leven met God. Verlangen naar 
innerlijke vrede. Het gevoel dat God bij ons is, kan zo veel 
steun geven, moed, kracht om vol te houden. Misschien ook 



aan het einde van ons leven. Een verlangen om voor altijd 
samen te zijn met de Eeuwige. 
Waakzaamheid is een levenshouding waarin we ons kunnen 
oefenen, steeds maar weer. 
Mee vieren op zondagmorgen, kan ons kracht geven, inspiratie, 
om wakker te blijven. Met elkaar in gesprek gaan, elkaar echt 
ontmoeten kan stimulerend werken. 
Waken, het woord roept aandacht, zorg, liefde op. Gebaseerd 
op een hoopvol verlangen. 
Aan ons, leerlingen van Jezus is veel toevertrouwd, dat we 
samen waakzaam, attent en vertrouwvol de toekomst in mogen 
gaan.  Roep ons vandaag nog bij onze naam. Amen. 
  

 


