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Lucas 21, 19  “Door standvastig te zijn in mijn naam zult ge uw 
leven winnen“ 
 
 
U zult net als ik wel eens de neiging hebben om de knop om te draaien bij alle nieuws over 
oorlog en geweld. Ik wil het niet meer horen of zien, de beelden van strijdende soldaten of 
vechtende voetbal supporters.  
 
In het evangelie van deze zondag daagt Jezus ons uit.  
Blijf standvastig’, zegt Jezus. Loop dus niet weg, ga niet schuilen, ga niet 
met je rug naar die ontwikkelingen staan – als dat al kan – doe niet de 
gordijnen dicht, denk niet ‘het zal mijn tijd wel duren’, raak niet van je stuk. 
‘Blijf standvastig’. 
 
Maar bij die aansporing tot standvastigheid blijft het niet. Hij voegt er iets 
aan toe waardoor die standvastigheid ingekleurd wordt. ‘Het zal voor u 
uitlopen op het geven van getuigenis.’ 
 
Je kunt die omstandigheden waarin we als wereld leven, zoals de  energie- 
en klimaatcrisis of de ontwikkelingen in onze kerk zien als een bedreiging, 
maar je kunt ze ook zien als een uitdaging. Het gaat niet om een keuze. Je moet ze zien als 
een uitdaging. Er zit voor zijn leerlingen en ook voor ons, niets anders op.  
 
En dan gaat hij nog een stap verder: die uitdaging is een test. Je moet die omstandigheden 
gebruiken om te getuigen, om ergens voor uit te komen, voor verzoening, vrede, liefde. 
Jezus zegt daarbij ‘omwille van mijn naam’. 
 
Om dat besef, dat geloof, te voeden komen we, omwille van zijn Naam, samen om te 
luisteren naar zijn Woord door te lezen uit de Heilige Schrift en Eucharistie te vieren, zoals 
Hij met zijn leerlingen deed en zichzelf gaf in Brood en Wijn. 
 
‘Omwille van mijn naam’ moeten wij christenen, wij kinderen van God ook verstaan als 
‘omwille van onze naam.’ Als christenen, als kinderen van God worden wij getest of wij in 
moeilijke omstandigheden standvastig blijven en trouw blijven aan ons doopsel. In moeilijke 
omstandigheden worden wij uitgedaagd getuigenis af te leggen, worden we uitgedaagd de 
beloften en de opdrachten van ons doopsel waar te maken. Zo ligt er de uitdaging te 
voorkomen dat we in de val van weerwraak lopen en we niet in de spiraal van geweld en 
tegengeweld verstrikt raken. In moeilijke omstandigheden waarin we gemakkelijk op ons zelf 
terugvallen, ons afsluiten en ons haast vanzelf vastklampen aan rechten en privileges en die 
koste wat het kost verdedigen, wordt ons als christen en als kinderen van God gevraagd 
barmhartig te zijn. Geloofsgetuigenis bij uitstek! 
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