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Met ogen vol verbazing
Arie van der Stoep

Wat ons vandaag regelmatig bezighoudt, is de verschijning van Jezus. Terecht! Deze tijd geeft

daarvoor alle aanleiding. Veel van wat er in de wereld gebeurt, is herkenbaar als voorteken

daarvan. Over hoe zijn komst zal verlopen, worden in de Bijbel veel aankondigingen gedaan. Eén

daarvan betreft onszelf én de mensen om ons heen.

Jezus zal verschijnen op de wolken. En wij die dan nog leven, zullen op dat moment veranderd en

omhoog, Jezus tegemoet, gevoerd worden, samen met hen die dan al gestorven maar dan opgestaan

zijn (1). We zullen een hemelvaart beleven, zoals Jezus indertijd - een gebeurtenis van jewelste! En niet

alleen voor onszelf!

Ook voor allen die achterblijven. Paulus zegt: ... wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden

in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn (2).

De mensen op de aarde zullen zien wat er gebeurt en hun verbazing zal groot zijn.

Miljoenen malen

Ze zien daar aan de hemel Jezus staan, vol majesteit, stralend, vol macht (3), omringd door

onafzienbare scharen engelen (4). Maar ze doen nóg een ontdekking.

Bij Jezus zien ze miljoenen mensen. En, nog verbazingwekkender, die stralen diezelfde heerlijkheid uit.

Ze lijken op Hem en in hun glorie zijn ze één met Hem. Hij lijkt wel miljoenen malen in hen

vermenigvuldigd te zijn. Niet als ‘massaproducten’, maar zoals zonen op vaders kunnen lijken. Ieder

met zijn eigen persoonlijkheid en toch Jezus uitstralend. Als bevestiging van zijn glorie!

Bestemd voor zonen

Daarmee worden de woorden van de Hebreeën-schrijver waar, die zegt hoe door Jezus’ toedoen velen

de heerlijkheid zullen ontvangen die bestemd is voor zonen van God (5). Voor Jezus zal het een

immense heerlijkheid betekenen, dat dan blijkt hoe ontelbaar veel zonen Hij de Vader zal hebben

gegeven (6). ‘Zonen’ is hier natuurlijk een algemeen begrip, dat niets te maken heeft met geslacht.

Lieve mensen, dit is voor ons nu het buitengewone: God is bezig, ons hiervoor klaar te maken, ons tot

zijn zonen te maken. We zíjn het, en we wórden het. Zonen die worden als Jezus. Dat Hij dit kan en zal

doen, kunnen we alleen begrijpen door het te geloven. Dat is ook Paulus’ gebed. Hij zegt:

Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor jullie, dat onze God ... met kracht ... het werk van het geloof zal

volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus in jullie verheerlijkt zal worden, .... (2 Tessalonicenzen 1:11-12).

Uit de Bijbel:

(1) 1 Tessalonicenzen 4:17.

Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven (= die dan nog niet gestorven zijn - AvdS), samen met hen

(die dan zijn opgestaan uit de doden - AvdS) op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer

tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heer wezen.



(2) 2 Tessalonicenzen 1:10.

Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen (= om de eer te ontvangen voor

hoe al die gelovigen zijn geworden door wat Hij heeft gedaan - AvdS) en met verbazing aanschouwd te

worden in allen, die tot geloof gekomen zijn (in hen herkend te worden - AvdS); ...

(3) Lucas 21:27.

... dan zullen zij de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS) zien komen op een wolk, met grote macht en

heerlijkheid.

(4) 2 Tessalonicenzen 1:7.

... aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Heer Jezus ... met de

engelen van zijn kracht.

(5) Hebreeën 2:10.

Want het voegde Hem (= het paste in Gods plan - AvdS), dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te

brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken.

(6) Jesaja 53:10.

... Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben (= nadat hij voor hen zal zijn gestorven - AvdS),

zal hij nakomelingen zien ... en het voornemen van de HEER zal door zijn hand voortgang hebben.
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