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HOOP  

 
Het komt prachtig bij elkaar, vandaag. De laatste levensles van Benedictus en de 
liturgische les van deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Beide delen het ene 
thema van de hoop. Ik begin met die laatste zondag van de liturgische cyclus. 
 
Katholieken onder u (heel, half, of ooit) kennen hem als de zondag ‘Christus koning’. 
En dat klinkt akelig triomfalistisch; wat moet dat worden, denk je dan. Protestanten, 
die liturgische barbaren van vroeger, leerden hem later als ‘zondag van de 
voleinding’. De Lutherse traditie kende er zelfs drie. En ook dat klinkt al gauw niet zo 
aangenaam. ‘Voleinding’: dat roept apocalyptische beelden op van helse gruwelen, 
scènes als die van Jeroen Bosch, angst voor het laatste oordeel. En wie had het hier 
over ‘hoop’? ‘Christus koning, voleindingszondag’ – nee, laat u maar, vandaag liever 
niet. 
   Maar nu dat waar het écht om ging, en blijft gaan. Dat het een keer afgelopen moet 
zijn met alles wat niet zou moeten mogen. Dat er een grens is! Dat de beulen niet 
voorgoed voorsprong op hun slachtoffers zullen houden. Dat het onderste eindelijk 
eens boven zal komen. Dat die koning op dat ezeltje, de Mensenzoon, écht zal 
tronen, omringd door een hele massa van de minsten der mensen, die nu aan de 
beurt zijn om hun vorstelijke bonussen te incasseren. Zie je het vóór je? Het bijbelse 
uitzicht van ‘het laatste oordeel’ is niets minder dan dat van ultieme rechtzetting, van 
een God die in de weer is alle tranen te drogen, van een Rachel die niet meer kan 
weigeren zich te laten troosten, van alles ten goede gekeerd – van hoop. Dat is het 
liturgische spel van verbeelding op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
‘Genade en trouw ontmoeten elkaar, recht en vrede omhelzen elkaar’, mijn God, hoe 
verzin je het! 
   Mensen hebben het nodig, zulke verbeelding, om de hoop niet te verliezen, om te 
overleven. Ja, dat is zo. En daar is niks mis mee. Bij mensen die diep gewond zijn 
geraakt kan juist de hoop wonderen doen. Zoals in een gedicht van Hanny Michaelis, 
die wel weet had van schroeiplekken in haar bestaan. Het gaat zo: ‘Niet rooskleurig/ 
het licht van mijn feiten,/ een handvol dode mussen/ en geen vogel in zicht. Toch 
hoor ik hem zingen,/ de lijster, voorbode van de zoveelste lente/ en prompt steekt de 
hoop zijn zoveelste kop op’. En toch, even verder in dezelfde bundel opnieuw: De 
liefde weggerold, het geloof verstikt, en zelfs de hoop ‘beschaamd teruggekrabbeld. 
En toch genoeg over om niet dood te willen’. 
 
En Benedictus? Zegt hij ook zoiets moois over dat en toch? Ja, hetzelfde anders, 
vooral indirect en altijd in verband met de sterfelijkheid van het bestaan. Ik geef twee 
citaten: ‘Broeders, gaat dus snel op weg zolang jullie nog het levenslicht bezitten: dat 
de duisternis van de dood jullie niet zal overvallen’. Even verder: ‘Laten we nooit 
afwijken van wat God ons onderwijst (…). Dan zullen wij door ons geduld delen in het 
lijden van Christus en zó ook deel krijgen aan zijn Rijk’. Je denkt bij het eerste horen: 
moet dat nu echt? Delen in Christus’ lijden om zo deel te krijgen aan zijn Koninkrijk? 
En hoe is dat dan precies een uitzicht van hoop door de vensters van het huis dat 
Benedictus deze weken voor ons heeft opgetrokken (dankzij de kinderen)? 
   ‘Precies’ weet ik het ook niet. Wel denk ik dat deze gedachte de algemeen 
menselijke behoefte aan hoop verdiept, op echt messiaanse wijze. De vroegste 
christenen, messias-gelovigen uit joden en niet-joden, hebben met zo’n soort 



geloofsperspectief geleefd. Het Koninkrijk breekt aan! De voleinding, met een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde is nabij! Of Paulus in zijn diepzinnige brief aan de 
Romeinen: ‘Ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de 
luister die ons zal worden onthuld’. En dan roept hij een adembenemend visioen op 
van de schepping in barensnood, door al het gekreun heen levend van de hoop. ‘Net 
als wijzelf’, zegt hij erbij. Nee nee, we zien het nog niet omlijnd, we zien het alleen ‘in 
hope’. En hopend op dat wat nog niet wordt gezien, verwachten we het des te meer 
in volharding. ‘De Geest pleit voor ons met woordloze verzuchtingen’. 
 
Het is allemaal mooi gezegd. Maar het staat toch ook vaak ver van ons weg. Zo ziet 
onze leefwereld er toch niet uit? Gelovigen van toen verwachtten werkelijk de 
spoedige terugkeer van Jezus, de komst van het Rijk, de voltooiing van heel het 
wereldbestel. Maar wij toch niet meer? Wij weten maar al te goed dat zulk een 
gespannen verwachting tot overspannen vormen van geloven leidt, en tot ‘rare’ 
liedjes over Jezus’ wederkomst, die niet tot ónze geloofsmanieren horen. 
   Toch blijft er bij mij wat knagen. Zijn wij in onze religieuze correctheid niet ál te 
terughoudend? Durven we onze vingers nog wel eens te branden aan een echt 
messiaans gekleurde hoop, die even opwindend als hartverwarmend wil zijn? Of 
geldt ook voor ons wat J.B. Charles ooit schreef, niet zonder ironie: ‘Hij brengt de 
boodschap tot het hek/ en wacht zich voor de hond;/ hij is niet gek’! 
   Dan kom ik toch weer uit bij die moeilijke Paulus, met zijn vergezicht van een 
kreunende schepping ‘in hope’. En bij die (soms bijna ál te heilige) Benedictus met 
zijn messiaanse route van delen in Christus’ lijden en zo deel krijgen aan zijn 
Koninkrijk. Of bij dat meisje Maria, als zij de bergen ophuppelt naar tante Elisabet, 
om te gaan zingen van het onderste boven, vernederden verhoogd. Of bij Blaise 
Pascal met zijn ver gaande uitspraak: ‘De Christus zal in doodsstrijd zijn tot de 
voleinding der wereld’ – maar ook: ‘Vreugde, vreugde. Niet de god van filosofen, 
maar God van Abraham, Isaäk, Jakob!’. Of bij Dorothea Sölle, die ooit haar ‘Tien 
argumenten tegen de machteloosheid’ zo afsloot: ‘Bij ons is al eens iemand uit de 
doden opgestaan!’. Uitzichten, vergezichten, midden in alle sterfelijkheid, zonder 
eigen en wereldwijde treurigheden te ontkennen. 
 
Dan licht het zó maar weer even bij je op. Ja ja, dat is ook zo, wij zijn de eersten niet, 
er is een stoet ons voorgegaan, al struikelend en strompelend soms. Een stoet van 
alle heiligen van naam en van alle zielen van die kleine lieve mensen die jóu 
overeind hebben gehouden. Zij zijn in hún tijd en op hún manier hun weg gegaan 
tussen hoop en vrees, zij hebben niet anders dan wij die vraag van Johannes de 
Doper zo goed herkend en tot hun eigen vraag gemaakt: ‘Ben jij het nu die komen 
zou – of hebben wij een ander te verwachten?’. Jezus’ antwoord is gevuld met 
messiaanse perspectieven, behalve dat waarop Johannes zit te hopen. Voor hem 
geen uittocht uit zijn dodencel, geen uitzicht zelfs uit een kerker zonder vensters. En 
toch. Toch heeft hij heel misschien wel door de dikke muren heen, daar buiten in de 
verte, een lijster horen zingen. En prompt stak de hoop zijn zoveelste kop op. 
 
Zou het echt? Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor ons. 
 
Niek Schuman 


