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Geen spoorboekje,  
maar wel op de rails

Als wij God vertrouwen en daarin 

eerbiedig nieuwsgierig zijn naar hoe Hij 

zijn Koninkrijk gaat brengen, kunnen wij 

lijnen ontdekken en dat kan een heel 

positief gevoel geven. Wij lijden dikwijls 

aan de berichten in de krant en de 

media. Zo vaak blijkt dat de schepping 

inderdaad aan de vruchteloosheid is 

onderworpen (Rom. 8:20). Hoe waar is 

dat! En toch zijn het ook tekenen dat 

het scenario van het boek Openbaring 

steeds meer werkelijkheid wordt. Dan 

kunnen wij toch getroost zijn omdat wij 

Gods naderende heiligheid beseffen. 

Dankbaar proeven wij de tekenen om 

ons heen. Een positief gevoel.

Het kan echter ook een negatieve kant 

hebben dat wij zo graag alles willen 

weten over Gods toekomst. Het kan 

namelijk functioneren als een zoeken 

naar bewijzen van zijn komen. Echter, 

als we niet oppassen, kunnen de teke-

nen voor ons belangrijker zijn dan Gods 

boodschap zelf. Christenen proberen 

elkaar dan te overtuigen van de waar-

heid van de tekenen. En dat gaat soms 

gepaard met strijd en met woorden die 

pijn doen en vervreemding oproepen. 

Dat is jammer, want het lijkt me dat wij 

vooral zijn Woord moeten vertrouwen. 

Die basis is breed genoeg.

Er is nog een punt waarom het precies 

berekenen van zijn komst een negatieve 

uitwerking op ons kan hebben. Want wij 

zouden namelijk privé rekening kunnen 

gaan houden met het wanneer-en-hoe. 

We zouden kunnen proberen in te 

schatten hoelang wij in onze liefde voor 

de oude wereld nog door kunnen gaan. 

Wij zouden een verborgen tijdschema in 

onze ziel kunnen maken over wanneer 

wij ons echt aan Gods genade gaan 

toevertrouwen. Die liefde tot de wereld 

gaat immers diep en het is buitenge-

woon verleidelijk dat nog even vast te 

houden. De gedachte kan dan zijn: dat 

duurt nog wel even.

ONVERWACHTS 
Maar als er één ding ook duidelijk is 

gemaakt door onze Heiland, dan is dat 

dat de dag des Heren zal komen als 

een dief in de nacht. In Matteüs 24 zegt 

Jezus: ‘Weest ook u daarom bereid, 

want op een uur waarop u het niet 

zou denken, zal de Zoon des mensen 

komen.’

En laten we niet vergeten dat als wij 

sterven, het voor ons eigenlijk al zo 

ver is. Dan verschijnen wij voor de 

eeuwigheid. En zoals wij weten, kan het 

overlijden geheel onverwachts komen.

Wanneer komt onze Heiland op de 
Olijfberg terug? Hoe gaat God het 
allemaal doen? Wij zouden zo graag 
willen weten hoe alles zal gaan in Gods 
toekomst en in onze toekomst.
Die nieuwsgierigheid heeft een 
positieve kant en een negatieve kant. 
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We zouden kunnen proberen 
in te schatten hoelang wij 
in onze liefde voor de oude 
wereld nog door kunnen gaan
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Vlak voor het ochtend wordt is het het koudst, maar dat is ook het uur van het gebed.

Toch blijft het een diepe vraag, ook 

van de God vertrouwende christen. In 

Handelingen 1:6b vragen de discipelen 

aan Jezus: ‘Heere, zult U in deze tijd voor 

Israël het Koninkrijk weer herstellen?’ 

Het antwoord van Jezus is even helder 

als denkwaardig: ‘Het komt u niet toe de 

tijden of gelegenheden te weten die de 

Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 

maar u zult de kracht van de Heilige 

Geest ontvangen, Die over u komen zal; 

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in 

Jeruzalem als in heel Judea en Samaria 

en tot aan het uiterste van de aarde.’

Alleen de Vader weet wanneer de 

wederkomst er is. In Matteüs 24:36 

zegt Jezus ons: ‘Maar die dag en dat 

uur is aan niemand bekend, ook aan de 

engelen in de hemel niet, maar alleen 

aan Mijn Vader.’

BLAUWDRUK
Het is een nadrukkelijke lijn in het joden-

dom dat het verleden de blauwdrukken 

bevat voor de toekomst. In het verleden 

kunnen wij ontdekken hoe God de 

toekomst gaat doen. Wat in het verleden 

in het klein gebeurt, gebeurt later in het 

groot. We hebben geen spoorboekje 

van alle stations en routes naar de 

wederkomst en toch 

heb ik heel sterk het 

gevoel dat er al een 

soort route afgelegd 

wordt. Het staat op de 

rails. Het zal doorrollen 

volgens een bepaalde 

voorspelbare wetmatigheid.

Wij weten namelijk wel dát het 

Koninkrijk gaat komen. En de weg 

erheen is niet makkelijk – wie het boek 

Openbaring ter hand neemt, merkt dat. 

Ook in Matteüs 24:12 staat: ‘En doordat 

de wetteloosheid zal toenemen, zal de 

liefde van velen verkillen.’ Mij dunkt 

dat dit proces op veel plaatsen aan de 

gang is.

Het boek Openbaring is een leidraad 

en een kompas. Het boek, geschreven 

in verdrukkingen, getuigt vooral intens 

van Gods trouw. De hemelse liturgie 

is groots en machtig, maar ook heel 

genadig. Steeds weer wordt er gewacht. 

Steeds als er een versnelling zal komen, 

wordt er gezongen. In Openbaring 8:1 

lezen we zelfs: ‘En toen het Lam het 

zevende zegel geopend had, kwam er 

een stilte in de hemel van ongeveer een 

half uur.’ Het is net of de engelen ons 

aanstaren en wachten of er misschien 

niet toch nog iemand van de mensheid 

zich bekeert.  

Ontroerd kan ik ook raken als ik Open-

baring 18 lees en dan vooral vers 4. 

Het is net of de engelen ons 
aanstaren en wachten of er 
misschien niet toch nog iemand 
van de mensheid zich bekeert
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Ik zie de hardheid van harten, 
de trotsheid van denken en 
dan denk ik: nou, er moet nog 
heel wat gebeuren

‘En ik hoorde een andere stem uit de 

hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn 

volk, opdat u geen deel hebt aan haar 

zonden, en opdat u niet van haar pla-

gen zult ontvangen.’ Dan is er maar één 

conclusie mogelijk: de hemel wil ons 

redden. Ga weg uit Babylon. Ga weg 

uit die stad. Dan gaat het niet om een 

conglomeratie van huizen en straten 

– daar zijn soms prachtige gemeenten 

van Jezus Christus tegenwoordig als 

bloemen in een bevroren akker –, maar 

dan gaat het om wat de stadscultuur 

ten diepste wil: onafhankelijk zijn, als 

God zijn, eeuwig genieten en vooral vrij 

en los van Hem zijn. Ga weg, geestelijk 

gezien, uit die wereld van verslavingen 

en vernederingen. Daar waar God 

gehoond en bespot wordt. Daar waar 

men denkt pas vrij te zijn als Gods volk 

weg is, als de kerken weg zijn, als zijn 

Woord onschadelijk gemaakt is. Als die 

hinderlijke stem en de herinnering aan 

die stem er niet meer zijn. Dan heeft 

men gewonnen, denkt men.  

De hemel roept ons sterk op om vol te 

houden en Gods beloften als lichten te 

blijven dragen.  

Dankbaar mogen wij zien dat het een 

strijd is die de hemel strijdt. En die strijd 

is zoveel intenser en geraffineerder dan 

wij denken en soms ook maar kunnen 

vermoeden. Een strijd op het scherp van 

de snede. Maar het is een strijd die God 

gaat winnen. In Filippenzen 2 lezen we, 

in vers 8-10, dat God omwille van het 

kruis, omwille van het offer van Jezus, 

‘Hem ook bovenmate verhoogd [heeft] 

en heeft Hem een Naam geschonken 

boven alle naam, opdat in de Naam van 

Jezus zich zou buigen, elke knie van hen 

die in de hemel, en die op de aarde, en 

die onder de aarde zijn, en elke tong 

zou belijden dat Jezus Christus de Heere 

is, tot heerlijkheid van God de Vader’. 

Met verwondering kijk ik dan om me 

heen. Ik zie de hardheid van harten, de 

trotsheid van denken en dan denk ik: 

nou, er moet nog heel wat gebeuren. 

Maar wanhoop daaraan niet. Het gáát 

gebeuren. 

ONS VERSTAND IS NIET DE 
GRENS
In ieder geval is ons verstand niet de 

grens van wat God kan. Dat is steeds een 

hardnekkige hoogmoed van de mens. 

Wat men zich niet in kan denken, schijnt 

niet te kunnen. Maar stel dat ik ruim 

honderd jaar geleden tegen u gezegd 

had: er komt een tijd waarin we met ruim 

vijfhonderd mensen op tien kilometer 

hoogte vliegen; er 

komt een tijd dat u 

een apparaatje hebt 

waarmee u kunt pra-

ten met wie u maar 

wilt in de wereld, ook 

als u buiten loopt; 

er komt een tijd waarin u een toestel in 

huis hebt waarmee u thuis kunt zien wat 

er op datzelfde moment in New York 

gebeurt; er komt een tijd dat we het hart 

uit de ene mens nemen en dat in een 

andere mens stoppen en dan kan diege-

ne verder leven. Dan had u gezegd: dat 

kan niet! En toch gebeurt het nu. En het 

is ‘slechts’ door mensen uitgedacht en tot 

stand gebracht. Ons verstand is niet de 

grens voor wat kan. Laat staan dat het de 

grens is voor wat God kan.

Het belangrijkste is dat wij God 

vertrouwen. Zijn Woord zál uitkomen. 

Die geweldige tekst in Openbaring 21, 

‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’, gáát 

uitkomen. In die tekst is God zelf aan 

het woord. Dat komt niet eens zo heel 

vaak voor in de Bijbel. Meestal spreekt 

God via mensen, via Mozes, via de 

profeten, evangelisten etc. Op een veel 

beperkter aantal plaatsen spreekt Hij 

zelf. En dan klinkt er óók nog achteraan: 

‘Schrijf, want deze woorden zijn waar-

achtig en betrouwbaar. Het is geschied.’ 

In gewoon Nederlands: het is zo zeker, 

het is bij wijze van spreken al gebeurd. 

En daarbij moeten wij ook nog de 

Hebreeuwse visie op woorden beseffen. 

Een woord is een daad. Het Hebreeuws 

heeft maar één woord voor zowel 

‘woord’ als ‘daad’ en dat is dabar. In het 

Hebreeuwse denken schept God dan 

ook door te spreken: er zij licht. Als we 

deze context erbij bedenken, dan is ‘Ik 

maak alle dingen nieuw’ toch echt een 

van de meest vaste en hechte en zekere 

beloften van God. Vaster en dieper kan 

Hij het niet zeggen.  

 

Voor Israël zal er nog een intense toe-

komst zijn. In het belangrijke hoofdstuk 

Ons verstand is niet de grens. Honderd jaar geleden zou niemand geloofd hebben dat we met 
vele mensen op tien kilometer hoogte zouden vliegen. (foto: Dominik Kauer)
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Deuteronomium 30 lezen wij in vers 3-6: 

‘Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer 

brengen in uw gevangenschap en Zich 

over u ontfermen; Hij zal u weer bijeen-

brengen uit al de volken, waarheen de 

HEERE, uw God, u verspreid heeft. Al 

bevonden uw verdrevenen zich aan het 

einde van de hemel, toch zal de HEERE, 

uw God, u vandaar bijeenbrengen en 

u vandaar weghalen. En de HEERE, uw 

God, zal u naar het land brengen dat 

uw vaderen in bezit hadden en u zult 

het weer in bezit nemen; en Hij zal u 

goeddoen en u talrijker maken dan uw 

vaderen.’ 

Deze belofte is bezig in vervulling te 

gaan. Deze profetie is niet vervuld aan 

het eind van de ballingschap, zoals 

sommigen denken, maar de verstrooi-

ing waarover hier gesproken wordt 

heeft plaatsgevonden in het jaar 70 na 

Christus.  

Hal Lindsey schrijft in zijn boek De 

planeet die aarde heette dat er geen 

enkele periode te noemen is in het 

bestaan van deze aarde, waarover 

zoveel geprofeteerd is: God is zijn volk 

aan het terugbrengen.  

Johannes de Heer schreef midden in 

de jaren dertig van de vorige eeuw al 

in zijn boeken over profetieën die nog 

moeten gebeuren. Ook hij legde er 

de nadruk op dat er staat dat het volk 

uit alle landen zal terugkeren. Na de 

ballingschap keerde men alleen uit 

Babel terug. Het is nú bezig. Wij mogen 

zien dat het aan het gebeuren is.  

 

DE GOD VAN DE GESCHIEDENIS 
Het zal immens zijn. Het zal bevrijdend 

zijn. God is de God van de geschie-

denis. Daar is onze Bijbel vol mee. Hij 

is betrokken bij en in wat er gebeurt 

op aarde en met zijn schepselen. De 

Bijbel is er vol mee dat God handelt in 

de geschiedenis. Gods spreken is een 

scheppend spreken. Niet voor niets 

is het eerste woord dat wij van Hem 

hebben ‘er zij licht’. ‘… en er was licht’, 

schrijft de Bijbel er heel nadrukkelijk bij. 

God schept nieuwe kansen en nieuwe 

mogelijkheden. Het Hebreeuwse 

woord voor zonde is chata en dat is 

in het gewone taalgebruik: je doel 

missen of: niet tot je recht komen. 

De Bijbelse boodschap is vanuit het 

Hebreeuwse denken 

door het Griekse 

wetenschapsdenken 

gegaan, vervolgens 

door het Romeinse 

wetsdenken. Daar 

zijn heel veel kernwoorden van het 

geloof juridisch geworden. Thora, dat 

oorspronkelijk ‘richtsnoer’ was, werd 

‘wet’. En ‘zonde’ werd dan ook ‘overtre-

ding’. Maar het oorspronkelijke is eigen-

lijk veel dieper: niet tot je recht komen. 

Door onze zonde komt onze naaste 

niet meer tot zijn recht, als wij hem/

haar bestelen, in leugens verwikkelen 

of zelfs doden. De schepping komt niet 

meer tot zijn recht, God niet en ook 

wijzelf niet.  

Aan het einde der tijden zal God 

rechtspreken. Maar dat is denk ik dieper 

dan zomaar een oordeel spreken. Hij zal 

ook zichzelf recht doen. God zal laten 

zien wat Hij gedaan heeft in de wereld. 

God zal laten zien wat Hij in uw en jouw 

leven heeft gedaan: weet je dat nog, 

zal Hij zeggen, dat was Ik. Weet je dat 

diegene dat tegen je zei? Die had Ik 

gezonden. Weet je wat Ik voorkomen 

heb in je leven? En verbaasd zullen wij 

knielen. Bevrijd zullen wij knielen. Wij 

wisten dat U groot was, wij wisten dat 

U trouw was, maar er knaagde soms 

zo’n naar stemmetje. Maar nu: ‘Groot en 

wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 

almachtige God; rechtvaardig en waar-

achtig zijn Uw wegen’ (Op. 15:3). 

God is ten diepste de God van de 

geschiedenis. Ik denk dat geschiedenis 

dan ook een grote rol zal spelen. Wij 

gaan in de hemel niet alleen van 

gouden borden eten. God zal ons laten 

zien wat Hij gedaan heeft, in de wereld, 

maar ook in ons eigen ‘kleine’ leven. Hij 

zal laten zien waar Hij er was en wat Hij 

gedaan heeft. Rechtspreken is meer dan 

oordelen. Dat is te eenvoudig-juridisch. 

Het zal veel dieper gaan. God zal recht 

spréken. Maar ook réchtspreken. Schep-

pend spreken. En wij die zo geprobeerd 

hebben ons vast te houden aan Hem, 

wij die steeds zo getroost waren als wij 

iets van zijn trouw proefden, wij zullen 

knielen. Wij wisten dat U goed was en 

zo bijzonder, maar nu wij dit zien… wat 

bent U mooi. En wij zullen zingen aan 

de glazen zee. 

 

ONZE TAAK
Lieve mensen, zullen we het maar aan 

God overlaten? Hem vertrouwen? Het 

gaat gebeuren. Dat mag toch heel 

helder zijn. En onze zorg zou uitsluitend 

moeten zijn, zoals Gezang 300 in het 

Liedboek van 1973 zegt: ‘laat ons dan 

niet ontbreken’.  

Daarom moeten wij op wacht staan. 

Onze lampen van geloof brandende 

houden. Hem verwachten is tot zijn eer 

en de immense weg die Hij afgelegd 

heeft en nog gaat afleggen. Hij is onze 

liefde ten diepste waardig.  

Ook hierin mogen wij naar onze 

Heiland kijken. In Romeinen 8 lezen 

wij dat Hij nu aan Gods rechterhand is, 

waar Hij ook voor ons pleit. Dat is de 

houding van Christus nu. Hij waakt en 

bidt, ja pleit zelfs. Dan moeten wij als 

christenen dat ook doen. Wij moeten 

ons geestelijk aan Gods rechterhand 

opstellen. Wij moeten moedig en dank-

baar zijn. Wij moeten pleiten voor al de 

onzen, voor allen die ons lief zijn. Wij 

moeten pleiten voor de wereld in een 

strijd tegen duisternis. 

Vlak voor het ochtend wordt is het het 

koudst, maar dat is ook het tijdstip 

waarop de Jood zijn gebedsriemen 

omdoet.

Wij gaan in de hemel  
niet alleen van gouden 
borden eten


