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BARNEVELD - Volgens een omstreden interpretatie

van een oude Mayakalender vergaat vrijdag de

wereld. 

Als u weet dat het uw laatste dag is, wat gaat u dan doen? 



Wereldwijd houdt het verhaal dat op vrijdag 21 december 2012 de wereld vergaat mensen bezig. De

voorspelling komt van de Amerikaanse antropoloog Michael D. Coe, die zich baseerde op een oude

kalender van de Maya's, een volk in het zuiden van Mexico en noordelijk Centraal-Amerika. De

theorie is zeer omstreden, maar aanhangers geloven dat het hele universum ten onder gaat, wat

tevens het einde betekent van de mensheid. Velen zien de theorie als dwaasheid, sommigen

bereiden zich voor, terwijl ze bij anderen het gemoed beroert. Stel dat het waar is?



Aan een aantal willekeurig gekozen christenen de vraag: als het vandaag de laatste dag is, wat

zou u dan doen?



Jos Douma, vrijgemaakt predikant in Haarlem:



'Stoppen met werken en aandacht schenken aan mijn gezin. Ik ben met nogal wat dingen bezig:

preken, boeken schrijven, colleges geven in Leuven. Dat leg ik neer om gezellig te gaan wandelen

met mijn gezin. Ik wil tijd doorbrengen met de mensen van wie ik het meeste houd. De gedachte

aan de laatste dag staat overigens ver van me af. Ook de wederkomst van Christus vind ik een

dusdanig onvoorspelbaar gebeuren dat ik het moeilijk vind om me daar specifiek op voor te

bereiden.'
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Feike ter Velde, oud-EO-coryfee en commentator Het Zoeklicht



'De Mayavoorspelling is nonsens, want de wereld vergaat niet. Dat zegt de Bijbel helemaal niet.

In het profetisch Woord lees je dat God de wereld gaat redden en niet verwoesten. Ik geloof in

de komst van Gods koninkrijk, een vrederijk in deze werkelijkheid. Dan komen er ook oordelen van

God, en de grote verdrukking met het oog op de verlossing van Israël.



Ik snap überhaupt niet dat er nog christenen zijn die het over de ondergang van de wereld

hebben. De terugkomst van Christus is niet het einde van de wereld. Jezus komt om Koning te

worden van Israel en om de gemeente thuis te halen - zo simpel is het.'



Mirjam Kollenstaart, gereformeerd predikant in Ottoland



'Ik twitterde al dat ik de verjaardag van mijn zoon gewoon zou vieren. Want hij wordt vrijdag

zeven jaar. Als Jezus terugkomt, ga ik door met het leven hier en nu. Ik geloof niet in de

voorspelling van een totale vernietiging, want dat zou het leven op aarde lam leggen en dat is

niet de bedoeling van het leven dat God geeft. Hij gaat de wereld aan het einde der tijden

herscheppen. En er is wel een oordeel, maar daar hoef je niet bang voor te zijn, in die zin dat

Jezus het oordeel gedragen heeft. Als Jezus terugkomt, wordt het sowieso feest.'



Reinier Sonneveld, schrijver en theoloog:



Grappend: 'Dan zou ik op mijn knieën zijgen en roepen: &quot;Het is dus toch waar&quot;.'



Serieus: 'Voor mensen die de Griekse grondtaal van het Nieuwe Testament kunnen lezen, is het

evident dat de aarde niet verwoest zal worden. Daar maak ik me geen moment ongerust over. Het

gaat om een proces van vernieuwing.



Waar ik me wel enigszins zorgen over maak is dat er vandaag ergens een aanslag plaatsvindt. Er

zijn veel mensen met wanen. Voor je het weet besluit iemand vanuit die gestoorde logica over de

vernietiging van de aarde met een geweer het einde van veel mensen te bespoedigen of, vanuit

zijn visie, te redden van een nare dood.'



Wim van Vlastuin, hersteld-hervormd theoloog
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'De laatste dag bepaalt mij erbij dat het leven eindig is. Wij bezitten het leven niet, elke dag

is een geschenk. Ik houd van mijn vrouw en kinderen en werk hard, maar het besef van eindigheid

relativeert het mooie op deze aarde. Ook het moeilijke, zaken die tegenvallen of teleurstellen.



Ik geloof niet in de vernietiging zoals de Mayakalender die zou voorspellen. Maar bij mij leeft

wel het besef dat het einde der tijden iets dramatisch is. In 2 Petrus 3 lees je dat sterren

verdwijnen en elementen branden - het is een kosmische gebeurtenis. Ik benadruk wel dat er een

nieuwe hemel en aarde komt, maar dat gaat niet ten koste van het drama. De dag van de wederkomst

omvat meer dan het opbergen van de duivel en de vernietiging van het kwaad.'



Tiemen Westerduin, coördinator kerkenteam Compassion:



'Het eerste wat door me heen ging: wat zou het heerlijk zijn als Jezus terugkomt. Dat de aarde

vergaat, klinkt niet zo tof, maar toch: de ontmoeting met Jezus is zo'n openbaring van genade en

waarheid... Ik kan daar niets beters voor in de plaats zetten.



Tegelijk bedacht ik dat ik niets anders zou gaan doen. Ik zit nu in een heerlijk gesprek met een

vriend, en ik ga met mijn dochtertje naar een kerstconcert. Als enige zou ik het jammer vinden

van die mooie fles champagne die ik heb gekocht voor oudejaarsavond. Die zou ik dan alvast

vanavond met mijn vrouw opdrinken.'
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