Jezus komt!
Liturgiesuggesties:
Gezang 409: 1, 3 en 5 of Evangelische Liedbundel 374: 1, 2 en 3
Psalm 95: 1 en 3
Psalm 86: 2 en 4 of Evangelische Liedbundel 372
1e Schriftlezing: Matteüs 24:36-44 (NBV)
Psalm 102: 9
2e Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1-18 (NBV)
Psalm 102: 10
Na de verkondiging: Schriftberijmingen 28: 1-5 of Gezang 63: 1-5
Gezang 296: 1, 2 en 3 of Gezang 63: 1-5
***
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
Jezus komt! Bent u, ben jij er al klaar voor? ....
Da’s even schrikken, dominee. Daar overvalt u mij (vanmorgen) mee.
Met uw vraag: Bent u, ben jij er al klaar voor? Moet ik daar echt antwoord op geven?
*
Het is al weer enkele jaren geleden dat het twaalfde deel in de succesvolle
boekenserie “De laatste bazuin” verscheen. Met als titel: “Wederkomst”.
Ik heb ze alle twaalf gelezen. En misschien kent u en jij ze ook wel. De spannende
boeken of de films uit de serie: “Left behind” - in het Nederlandse taalgebied
uitgegeven als: “De laatste bazuin”.
Gebaseerd op profetieën uit de Bijbel hebben Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins een
intrigerende en meeslepend scenario geschreven over de eindtijd, de laatste dagen
van de wereld. Het is niet gezegd dat die laatste dagen van de wereld er zó zullen
uitzien ... Maar het zou zo kunnen gebeuren.
LaHaye en Jenkins geloven, dat de huidige generatie wel eens de generatie zou
kunnen zijn die ‘dit alles’ meemaakt: de opname van de gemeente, de grote
verdrukking, de wederkomst van Jezus Christus. En hoewel ze meermalen verklaren
... niet te willen gaan rekenen, geven ze toch een tijdsbepaling. Ze wijzen daarbij op
Jezus’ woorden uit Matteüs 24 vers 34: “deze generatie zal zeker nog niet verdwenen
zijn wanneer al die dingen gebeuren.”
Ze denken daarbij aan een ‘toekomstige oorlog’ - de oorlog uit Ezechiël 38 - die
volgens hen voor de deur staat. De generatie die deze oorlog meemaakt, zal ook de
wederkomst van de Heer Jezus Christus meemaken.
Vervolgens plaatsen zij die wederkomst “ergens tussen de eeuwwisseling en de
eerste 25 jaar van de eenentwintigste eeuw” - dus tussen 2000 en 2025!
Jezus komt! Bent u, ben jij er al klaar voor?
Hoewel ik het, gemeente, niet eens ben met de manier van bijbellezen van LaHaye
en Jenkins - ik heb daar een aantal artikelen over geschreven - is ook voor mij de
wederkomst van onze Heer Jezus Christus spoedig aanstaande. Hoeláng het nog zal
Preek over 2 Petrus 3: 1-18

blz. 1

duren, voordat onze Heer Jezus Christus zal komen ... dat weet niemand. Maar één
ding is zeker: Jezus komt! En tot die tijd moeten we waakzaam zijn. En zullen we
gewoon ons werk moeten blijven doen met de gaven en talenten die de Heer aan een
ieder van ons persoonlijk én als gemeente heeft gegeven.
Het gaat dus vanmorgen over de wederkomst van de Heer Jezus Christus.
En hoe we ons daarop moeten voorbereiden.
*
Broeders en zusters, jongelui: Jezus komt! Eenmaal zal de Heer Jezus Christus
terugkomen. Dat staat vast als een huis. Dat geloven we. Het werd immers de
discipelen en ons beloofd bij zijn hemelvaart: "Jezus, die uit jullie midden in de hemel
is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben
zien gaan.” (Hand.1:11).
Op die dag zal elk oog Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken (Openb. 1:7).
Jezus komt! En als Hij komt zal elk oog, zal iedereen Hem zien. Daarom hoeven we
nooit berichten te geloven, dat Hij of hier of daar zou zijn teruggekeerd in de
gedaante van een of andere 'heilige'.
We moeten wel waakzaam zijn. Jezus waarschuwde zelf al voor valse christussen
en valse profeten. De eeuwen door zijn die er geweest. Van die leider-figuren die
zichzelf voor Christus hebben uitgegeven.
Altijd weer zijn er mensen geweest die zich hebben laten vereren als de Christus.
En altijd weer zijn er mensen die zulke leiders volgen. Jezus waarschuwde - twintig
eeuwen geleden - al voor valse christussen en valse profeten. En een gewaarschuwd
mens telt voor twee ...
Trouwens ... Hij beloofde zijn discipelen: "Want zoals een bliksemschicht vanuit het
oosten weerlicht tot in het westen, zo al ook de Mensenzoon komen" (Matt. 24:27).
Als Jezus op aarde terugkomt, broeders en zusters, jongens en meisjes, zal niet
onopvallend gebeuren. Iedereen zal er getuige van zijn. Het zal zijn als de bliksem.
Als een lichtflits in de duisternis. Eerst het gerommel van de donder - de tekenen der
tijden - die aan het onweer vooraf gaan. Dan de bliksem - licht en vuur van de hemel.
Het zal best wel even schrikken zijn als Jezus komt! Bent u, ben jij er al klaar voor?
***
In 2 Petrus 3, broeders en zusters, jongens en meisjes, het gedeelte dat we uit de
Bijbel hebben gelezen gaat het over die komst van de Heer Jezus.
Dag na dag verstrijkt! Jaar na jaar gaat voorbij! En ... er gebeurt niets. Zou Jezus nog
wel terugkomen? Dan is daar maar bar weinig van te merken. Die vervulling van de
belofte van zijn komst laat nu toch wel erg lang op zich wachten. Je kunt toch niet
blijven verwachten?
De gelovigen aan wie Petrus zijn tweede brief schrijft, worden bestookt met allerlei
vragen ... door dwaalleraars, spotters worden ze genoemd. Die hadden het altijd al
gedacht. Dat Jezus nog eens terug zou komen, dat zouden ze wel nooit te zien
krijgen. Voor hen staat het inmiddels vast: Jezus komt ... niet meer terug. Het gericht
van God gaat niet door. En als dat toch niet komt, kunnen je toch doen en laten wat
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je wilt? Vrijheid, blijheid. Zet de bloemetjes maar buiten ... Waarom zou je je druk
maken om Gods geboden, als het oordeel van God toch niet komt?
Het valt, broeders en zusters, jongens en meisjes, voor de gelovigen - toen en nu niet mee om deze spotters van repliek te dienen. Wat moeten we zeggen?
Jezus is - inderdaad - nog niet teruggekomen.
Er zijn zelfs al gemeenteleden overleden, nog vóór de grote dag van de
wederkomst. Hoe kan dat? Wat een teleurstelling ...
Maar Petrus laat er geen twijfel over bestaan: ‘Laat je niet van de wijs brengen’, zegt
hij. ‘Die spotters verdraaien de christelijke boodschap. Houd je liever niet aan hún
woorden, ... maar houd je aan het Woord van God. Dat is tenminste geïnspireerd! door de Heilige Geest gegeven!’ (1 Petr. 1: 14-21)
‘En als je dat Woord van God leest en als je in dat Woord van God gelooft, dan weet
je dat Jezus absoluut zeker komt. Geen twijfel mogelijk. Denk maar eens terug in de
geschiedenis.
In de tijd van Noach verklaarden de mensen hem voor gek toen hij een enorme boot
aan het bouwen was. Maar God had gezegd, dat de zondvloed komen zou. En ... het
gebeurde. Als God nu weer zegt ... dat het oordeel zal komen, ... dan zou toch ieder
verstandig mens dat moeten geloven?’
Jezus komt! Maar het duurt al zo lang. Talmt God dan niet met zijn belofte? Welnee,
zegt de apostel. Je moet immers niet vergeten dat mensen de tijd ánders beleven
dan God. Gods klok tikt anders dan die van de mensen. Alleen Gód kan de tijd
overzien.
Bovendien treuzelt God niet. Het is geen zwakte, dat Hij wacht. Maar kracht! God is
juist sterk in geduld en lankmoedigheid. Er is bij God ... een langzame haast om bij de
jongste dag te komen. Want wij wachten niet op Hem, ... maar Hij wacht op óns!
Wacht God op ons, broeders en zusters, jongelui? Ja, God wacht ... op onze
bekering! Want God is er vierkant op tegen, dat een mens verloren gaat. Hij geeft
ons nog tijd om ons om te keren naar Hem toe. Onze ruggen heeft Hij al zo lang
gezien. Hij wil ons nu graag in ... de ogen kijken. God wacht op óns. Vandaar ...
*
Maar áls de Heer Jezus Christus komt ... komt Hij als een dief in de nacht.
Zo zeker, broeders en zusters, jongens en meisjes, als we mogen zijn ván Christus'
komst, zo weinig weten we van het móment van zijn komst.
Jezus gebruikte zelf daarvoor al het beeld van een dief in de nacht ... in Mattheüs
24:42-44.
Paulus neemt dat beeld - bijvoorbeeld - over in 1 Tessalonicenzen 5.
Om opnieuw duidelijk te maken dat van tijd of gelegenheid niets te zeggen valt.
Hij zegt er wel bij: "Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de
dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief" (1 Tess. 5: 4).
Voor de gelovigen komt Christus wel onverwachts maar niet onverwacht.
Ze hebben juist naar Hem uitgekeken!
Zoals die wijze meisjes uit die bekende gelijkenis (Matt. 25:1-13).
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Alleen wie olie bij zich heeft (symbool van de Heilige Geest) kan het lampje brandend
houden om daarmee de bruidegom tegemoet te gaan.
De vermaning van Jezus "Wees dus waakzaam, want weten niet op welke dag en op
welk tijdstip Hij komt" (Matt. 25:13) is bedoeld om heel ons leven te beheersen.
*
Al weten we, broeders en zusters, jongens en meisjes, niet wánneer Jezus
terugkomt, we weten wel van de herkenningstekens die aan zijn wederkomst vóóraf
zullen gaan. Jezus sprak daarover verschillende keren.
- Er zullen valse profeten opstaan, er zullen oorlogen en vervolgingen komen en
christenen zullen gehaat worden (vers 5-9).
- Aan de andere kant zullen de ongelovigen leven of er niets aan de hand is en niet
anders doen dan hun gewone leven leiden (vers 36-41).
- En de apostel Paulus voorzegt in 2 Tessalonicenzen 2, dat er in de kerken een
grote afval zal komen en dat de wetteloze mens de wereld zal beheersen (vers
3-4). Die mens zal zichzelf op de troon van God plaatsen en met bedrieglijke
wonderen velen verleiden (vers 4 en 9).
Die mens die op de troon van God gaat zitten, de publieke wetteloosheid, de
vervolging van christenen: we mogen ze verstaan als herkenningstekens die vooraf
gaan aan de komst van Jezus. Al deze tekenen, broeders en zusters, jongens en
meisjes, zijn ons gegeven om onze verwachting op Christus’ komst te richten. De
tekenen zijn niet gegeven om ons te vertellen, hoe laat het op Gods klok is. Dat weet
- nogmaals - niemand. Al denken sommigen van wel. De Jehova's-getuigen
bijvoorbeeld. Of bekende schrijvers als: Hal Lindsey en Tim Lahaye. Die kunnen je
met grote nauwkeurigheid vertellen wánneer Jezus Christus op aarde terugkomt. En
dat moment zal niet lang meer op zich laten wachten.
*
Even iets anders waar ik graag nog iets over wil zeggen.
Wanneer we in de Bijbel lezen over de komst des Heern, dan wordt daar het woord
parousie gebruikt. Kent u dat woord? Parousie.
Dat woord werd bijvoorbeeld gebruikt om een staatsbezoek van de koning aan één
van zijn rijksgebieden aan te kondigen. De komst - bijvoorbeeld - van onze koningin
aan De Nederlandse Antillen.
Als zo'n staatsbezoek op komst was, bereidde men de stad vol verwachting voor.
Als de bazuin klonk, dan ging men de koning binnenhalen. Zo moeten we ook 1
Tessalonicenzen 4:13-18 lezen: als de bemoedigende boodschap, dat onze Koning
terugkomt naar deze aarde en dat zelfs de gestorvenen er bij zullen zijn om Hem
binnen te halen. We zullen er allen bij zijn ... bij zijn komst.
Bij Christus' wederkomst zullen we Hem als Koning op feestelijke wijze
binnenhalen.
*
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Op de dag van Christus' wederkomst zal ook het oordeel zijn. Als zo'n koning in de
oudheid op bezoek kwam ... werd er ook recht gesproken. De moeilijke zaken werden
hem voorgelegd. De koning sprak zijn oordeel uit.
Wat voor de gelovigen een blijde verwachting is, zal voor hen die Christus verworpen
hebben een verschrikking zijn.
In Matteüs 25 wordt onder twee beelden over het oordeel gesproken: eerst in de
gelijkenis van de talenten, dan onder het beeld van de herder die de schapen van de
bokken scheidt.
In die eerste gelijkenis wordt het geloof vergeleken met een zeer kostbaar bezit, dat
een heer aan zijn slaven toevertrouwde. Zelfs één talent is nog zo'n 80 kilo goud. Het
oordeel bestaat naar deze gelijkenis hierin, dat de Heer ons zal vragen: wat heb je
met het geloof gedaan. Heb je ermee gewerkt om het te zien groeien of heb je het
begraven als dood kapitaal?
Wat Jezus daarna zegt over het beeld van de herder, die de bokken van de
schapen scheidt, toont een andere kant van hetzelfde gericht: Christus zal ook
vragen: wat heb je met je léven gedaan? Heb je de minste van Christus' broeders
barmhartigheid bewezen of heb je aan de nood voorbij geleefd.
Het oordeel gaat over geloof en over leven. Het is eeuwig van kracht: "Hun staat
een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige
leven" (Matt. 25:46).
*
Nu wil dit niet zeggen, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat alleen volmaakt
gelovende en volmaakt levende mensen behouden worden. Integendeel, wij kunnen
op die dag alleen behouden worden door de gerechtigheid van Christus. "Over wie in
Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al
veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon" (Joh.
3:18).
Als Rechter verwachten we Hem die eerst Zichzelf voor ons gegeven heeft. Met
Paulus kunnen we zeggen, dat ons behoud hiervan afhangt, of we gebouwd hebben
op het ene fundament van Jezus Christus. Op dat fundament wordt gebouwd met
goud en zilver, maar inderdaad ook met hooi en stro. Daarin kunnen we elkaar niet
beoordelen. Wat goud geweest is en wat stro, zal op de dag des Heren blijken. Maar
wie op het éne fundament heeft gebouwd, zal behouden worden als door vuur heen
(1 Kor. 3:10-15).
*
Zo worden we, broeders en zusters, jongens en meisjes, vandaag weer eens bepaald
bij de wederkomst van Christus. We worden tot waakzaamheid geroepen. We zien
naar zijn komst uit. Dat bepaalt ook onze stijl van leven, nu. Als je Jezus werkelijk
verwacht, ziet je leven er anders uit ... dan wanneer je Hem niet verwacht.
Ik las daar een aardig voorbeeld van. Als een capsule met ruimtevaarders op weg
geweest is en met de bemanning weer op weg is naar de aarde, ... is alles en
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iedereen in het ruimtevaartcentrum erop gespitst en erop voorbereid de capsule met
de ruimtevaarders goed te ontvangen. Men heeft uitgebreide maatregelen getroffen.
Er zijn helikopters naar de plaats van landing gestuurd. Er worden voortdurend
instructies gegeven aan de bemanning. Kortom; de terugkeer van de ruimtevaarders
stempelt alle activiteiten in het ruimtevaart-centrum.
Maar bij andere satellieten en raketten die niet naar de aarde terugkeren, is dat heel
anders. Die laat men te pletter vallen op een planeet. Of ze blijven rondzweven in de
ruimte. Ze worden - in ieder geval - niet terugverwacht. Er worden dan ook helemaal
geen voorbereidingen getroffen voor de terugkeer.
Zo is het, broeders en zusters, jongens en meisjes, ook met de komst van de Heer
Jezus Christus. Als we Hem verwachten, is ons leven anders gericht ... dan wanneer
we Hem niet verwachten.
In Lucas 12:41-47 heeft de Heer Jezus dat zelf aan de orde gesteld in die gelijkenis
van de slaaf die door zijn heer werd aangesteld over al zijn bezit. Tijdens de
afwezigheid van zijn heer moest híj ervoor zorgen dat alles goed liep. In het begin
ging het wel goed met die slaaf en z'n opdracht. Zijn hart was bij zijn heer en bij zijn
terugkeer. Daarom deed hij zijn werk goed, zodat zijn heer tevreden zou zijn als hij
weer terugkwam.
Maar toen zijn heer lang wegbleef, ... toen begon de gedachte aan zijn terugkeer te
vervagen. Dat had direct invloed op z'n bezig-zijn. Hij ging er de kantjes van aflopen
en het ervan te nemen. Hij begon te eten en te drinken en ... dronken te zijn. Er toch
immers niemand die op z'n vingers keek! Er was toch niemand aan wie hij
verantwoording schuldig was!
Maar daar bleef het niet bij. De Heer Jezus laat duidelijk voelen, dat een
levenshouding - waarin eigen genot en voordeel centraal staan - altijd de naaste
benadeelt. Die slaaf begon zijn mede-slaven en -slavinnen ... te slaan. Hij gebruikte
en misbruikte hen.
Dat is blijkbaar onvermijdelijk als het je om jezelf te doen is. Dan is je naaste voor jou
alleen van belang voor zover je hem gebruiken kunt. Dan ga je je naaste pijn doen,
hem vernederen en op het hart trappen.
Als de terugkeer van je Heer geen rol speelt in je leven ... Als je Hem niet verwacht ...
wordt dát het patroon van je leven.
Maar dan volgt er straks bij zijn terugkeer wel een pijnlijke confrontatie. Want ineens
staat de heer op de drempel en roept zijn slaaf tot verantwoording. En dan is er geen
plaats voor verontschuldigingen of uitvluchten of smoesjes. De slaaf heeft geweten
dat zijn heer terugkwam. Zijn heer is duidelijk genoeg geweest.
Broeders en zusters, jongens en meisjes, de komst van de Heer Jezus al of niet
verwachten ... is bepalend voor je levensstijl. Ook in 2 Petrus 3 hadden de spotters
geen oog voor de wederkomst van Christus. Ze zijn als de mensen in de dagen van
Noach. Laat ze maar lachen. Laat ze het maar dwaas vinden.
Petrus bemoedigd zijn lezers met troostvolle woorden: "Geliefde broeders en zusters,
u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet
meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen,
maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus.
Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid."
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Zien we, broeders en zusters, jongens en meisjes, met verlangen uit naar die dag?
NESCITIS QUA HORA DOMINUS VENIËT. staat met gouden letters te lezen boven
de torenklok van de Domkerk in de Duitse stad Trier: Gij weet niet het uur waarop
de Heer komt! Wat ik wel weet is dit: Hij komt! De Rechter komt als Redder. Dan is
de verlossing van hemel en aarde voltooid!
***
Laten we samen bidden:
Heer, onze God.
Vader van onze Heer Jezus Christus.
Wachten op de komst van Jezus ... het duurt al zo lang.
Al meer dan twintig eeuwen zien we uit naar zijn komst.
U alleen weet wanneer het de hoogste tijd is.
Het uur van de terugkomst van uw Zoon.
U aarzelt niet - zoals veel spotters denken.
U geeft nog genadetijd .
U wilt dat er niemand verloren gaat.
Want met de komst van de Heer Jezus breekt ook het oordeel aan.
Het oordeel over ons geloof en over ons leven.
We hoeven daar niet bang voor te zijn want we mogen schuilen bij het kruis van de
Heer Jezus.
Zijn bloed heeft ons vrijgekocht ... van de zonde en van de dood.
Zijn bloed beschermt tegen oordeel dat het kaf van het koren scheidt.
Totdat die grote dag aanbreekt mogen wij gewoon ons werk blijven doen.
We mogen daarin U en elkaar van dienst zijn.
We mogen tegenover anderen getuigen van uw liefde en uw zorg.
Wachten duurt voor velen soms lang.
Maar aan de herkenningstekens die U geeft zien we dat het niet lang meer kan
duren.
Zorg dat we er klaar voor zullen zijn.
Geef ons tot die tijd ... moed en vertrouwen.
Geef ons volharding in het geloof.
Geef ons hoop op een wereld van vrede en harmonie.
Wij vragen en bidden U dat in de naam van Jezus,
uw Zoon, onze Redder en onze Koning,
Naar zijn komst zien we vol verwachting uit.
Amen.
Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 18 oktober 2009
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