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In de bijbel worden vaak hemellichamen gebruikt als 
aanduiding bij de komst van de Heer Jezus Christus. 
Laten we in dit verband Openbaring 22:16 (vgl. vs. 17) 
lezen: ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze 
dingen te betuigen maken voor de gemeenten. Ik ben 
de wortel en het geslacht van David, de blinkende 
morgenster’.  

David spreekt hiervan in zijn laatste woorden: ‘En Hij 
zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon 
opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de 
glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde 
voortkomen’ (2 Sam. 23:4 SV; omwille van de 
werkwoordsvorm [zal zijn] = toekomstige tijd). Nog 
een derde tekst kan ik u niet onthouden: ‘Ik zal hem 
zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet 
nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een 
scepter uit Israël opkomen’ (Num. 24:17 SV). 

Kunnen we bij deze drie teksten anders dan denken aan 
de dag van onze Heer Jezus Christus? De dag waarop 
Hij zal verschijnen in koninklijke heerlijkheid. Als we 
aan ‘de telg van David’ denken, denken we aan het 
koninklijk geslacht waaruit onze Heer Jezus Christus 
voortkomt en bijgevolg zijn aanspraak op de troon van 
Israël (vgl. Matt. 1:1, 6; Rom. 1:3). Zijn dag komt ‘na 
de regens’. Hierbij denk ik aan de oordeelsregens ten 
tijde van Noach (Gen. 7:4, 8:2). Zo zullen er vóór de 
dag van Jezus Christus nog eens oordelen ‘regenen’ op 
deze aarde. De derde tekst spreekt van de ‘scepter uit 
Israël’. Hij is de Koning der koningen (Openb. 11:15; 
17:14; 19:6, 16; vgl. Micha 4). Dan zal er ‘ten tijde van 
de avond licht wezen’ (Zach. 14:7). Is dit niet de dag 
waarover Maleachi profeteert? ‘Maar voor u, die mijn 
naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan’ 
(Mal. 4:2). De persoon die dit uitspreekt wordt nota 
bene genoemd: de Here der heerscharen (Mal. 4:1).  

Verlangend en geduldig wachten 

De gelovigen dienen met de Heer Jezus Christus dit 
gemeenschappelijk te hebben: dat zij, net als Hij, 
uitzien naar de dag waarop Hij de ‘opgaande zon’ zal 
zijn. ‘Want God, de Heer, is een zon’ (Ps. 84:12). Wij 
christenen verlangen vaak naar de opname (en daar is 
op zich niets verkeerd mee), maar de bijbel spreekt veel 
meer over het verlangen naar de wederkomst, de 

verschijning van de Heer Jezus op deze aarde. Het boek 
Openbaring spreekt nooit (tenzij in beeld, 4:1) over de 
opname van de gemeente, maar voortdurend over de 
wederkomst van Christus (o.a. 1:7; 2:25; 3:3, 11; 4:8; 
11:15-18; 14:14-20; 16:15; 19:11-21; 22:7, 12, 20). De 
bijbel legt het verlangen daar waar de Heer Jezus zal 
verheerlijkt en aanschouwd worden door zijn 
schepping. Voor wie Hem verwacht, lijkt het lang te 
duren voordat Hij komt. Voor wie Hem niet verwacht, 
zal Zijn komst plotseling, onverwachts en te vroeg zijn. 
Hoe komt Hij voor u. Duurt het wat lang? Dat is goed, 
dat is een teken dat u Hem verwacht! Wat een dag zal 
het toch zijn als niet de zon zal schijnen, maar de Heer 
Jezus zelf zal schijnen en Hij het heil voor deze aarde 
met zich meebrengt! 

Wij weten de reden dat de Heer Jezus Christus nog niet 
gekomen is. Hij is lankmoedig en wil niet dat iemand 
verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 
Petr. 3:9). Dat is de andere kant. Wij weten dat God 
een dag bepaald heeft waarop Hij de aarde rechtvaardig 
zal oordelen (Hand. 17:31). Dit weten wij zo zeker als 
Noach in zijn dagen (2 Petr. 2:5). Maar het gelovig oog 
mag hier een “tijd van genade vóór oordeel” 
herkennen, waarin God bekering zoekt die Hem toelaat 
om te behouden voor het oordeel (Hand. 17:30). 
Mogen wij niet ontzettend dankbaar zijn dat de Heer 
ook gewacht heeft op ons?  

Ik heb er geen enkele twijfel over dat de Heer Jezus 
verlangend wacht om te mogen komen, maar 
anderzijds ook geduldig wacht omdat Hij nog veel 
mensen behouden wil zien. Zó is het hart van God en 
van de Heer Jezus (vgl. Ezech. 18:23, 33:11). Toen 
God voor de eerste keer zijn oordeel heeft laten 
regenen (letterlijk) op deze aarde heeft Hij ook zo’n 
genadetijd ingebouwd (1 Petr. 3:20). Daarom denken 
wij niet aan treuzelen, maar bewonderen wij hierin 
genade! Wij moeten in het licht van deze dingen leven 
met de instelling van Paulus: ‘wij, levenden’ (1 Tess. 
4:15, 17), d.i. hartstochtelijk verlangend. En 
tegelijkertijd zijn wij het licht van de wereld (Matt. 
5:14).  

Net als de Heer willen wij niet dat iemand verloren 
gaat. Dus moeten wij onze tijd nuttig gebruiken om 
zijn gemeente te laten groeien, in kwaliteit en in 
kwantiteit.  
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