
VERKENNING I

Verwachten wij met sterk verlangen?

J.B. Wilmink

'Al is de nacht ook nog zo dicht,
Hij maakt ons kinderen van het licht'
(M. Luther)

'Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen'.
Zo luidt de laatste regel van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB art. 37). Een prikkelende zin. Zeker als je bedenkt
dat hij staat in een artikel over 'het laatste oordeel'. Veel mensen verlangen daar niet naar. Dat er een 'oordeel' komt,
beklemt hen. Wat gaat er precies gebeuren op die dag? Kun je je erop voorbereiden? En: ben ik er wel klaar voor? Over
die vragen gaat dit artikel.
Paulus, reëel en zorgzaam als hij is, gaat die vragen niet uit de weg. Vooral in zijn brieven aan de Tessalonicenzen gaat hij
pastoraal in op de angst die ook toen al aanwezig was. Ik beperk mij nu tot een gedeelte uit de eerste brief (5:1-11).

De Tessalonicenzen waren door Paulus kennelijk op de hoogte gebracht van 'de dag van de HEER'. Ongetwijfeld had hij
uit het Oude Testament laten zien dat dat een oordeelsdag zou zijn. Amos sprak daar al helder over: 'Wee hun die
verlangen naar de dag van Jahwe ... Duisternis is hij, en geen licht... ja donker en zonder glans' (Amos 5:18-20; vgl. Jes.
13:6). En Joël noemde het 'de grote en geduchte dag van Jahwe' (Joël 2:31; vgl. 1:15; Mal. 4:5). Hoe kunnen wij,
zondaren, daarmee klaar komen?
De christenen in Tessalonica hadden daar zo wel hun antwoord op, maar vroegen toch de apostel om hulp. Paulus verwijst
eerst naar hun oplossing (vs. 1-3) en komt dan met de zijne (vs. 4-8).

(a) De verkeerde oplossing: de datum weten
Paulus zegt: 'over de tijden en gelegenheden is het niet nodig u te schrijven' (vs. 1). Hun redenering was: als we de dingen
die eerst gebeuren moeten, maar herkennen... Of: als we de datum nu maar weten... dán kunnen we ons een beetje
voorbereiden. Het is een redenering die we allemaal kennen: 'de wereld wordt zo slecht en er gebeuren zulke vreselijke
dingen, nu zal Christus wel gauw komen!'
Nee, zegt Paulus, jullie weten heel goed dat niemand de datum weet en dus kunnen jullie de datum ook niet weten. En om
te laten zien hoe de Heer dan wel komt, gebruikt Paulus twee beelden. Ten eerste: die dag komt als een dief in de nacht
(vs. 2). Jezus gebruikte dit beeld ook (Matt. 24:43) en je vindt het vaker in het Nieuwe Testament (bijv. 2 Petr. 3:10;
Openb. 3:3; 16:15). Dieven! We hebben er heel wat mee te stellen. Want het probleem met dieven is: ze kondigen hun
komst niet per briefkaart aan. Kijk: net zo onverwacht komt de Here Jezus.
Ten tweede: wanneer de mensen zeggen: 'alles is rustig en veilig', juist dan overvalt hun plotseling de ondergang, zoals de
weeën een zwangere vrouw, en is er voor hen geen ontkomen meer aan (vs. 3). Natuurlijk, anders dan de dief die je niet
verwacht, verwacht een a.s. moeder haar kind. Misschien heeft ze zelfs een datum in het hoofd. Maar baby's hebben de
lastige gewoonte om niet altijd te komen op de dag dat je ze verwacht.
Maar, en daar gaat het om, de weeën zúllen komen. Onvermijdelijk. Nemen we de beelden samen, dan kun je zeggen dat
Christus' komst zal zijn:
(1) plotseling en onverwacht (zoals een dief in de nacht), en
(2) plotseling en onvermijdelijk (zoals weeën aan het eind van een zwangerschap).
Je wordt niet gewaarschuwd en er is geen ontkomen aan.

(b) De juiste oplossing: wakker zijn
Wat is de oplossing dan wel? Wel, zegt Paulus, christenen hoeven niet in paniek te raken. Het is niet nodig dat die dag je
verrassend overvalt (vs. 4).
Om twee redenen kun je verrast worden door een inbreker. De eerste reden zagen we al: hij komt onaangekondigd. Dáár
kun je niets aan doen. Maar om nog een andere reden kun je verrast worden door een inbreker: doordat je slaapt! En daar
kun je wél iets aan doen.
Let nu even op Paulus' logica. Paulus argumenteert met de begrippen 'dag en nacht' en 'licht en donker'. Waarom verrassen
dieven ons in de nacht? Om te beginnen is het 's nachts donker. Je ziet ze niet. Daar komt bij: de meeste mensen slapen. En



zo niet, dan hebben ze wellicht een feestje. Ze zijn dronken misschien. 'Die slapen, slapen 's nachts, en die zich bedrinken,
zijn 's nachts dronken' (vs. 7). Duisternis, slaap en dronkenschap: drie redenen om slecht voorbereid te zijn op het
nachtelijke bezoek van een inbreker. Kwam hij maar overdag! Het zou licht zijn: je zou hem zien. En je zou alert zijn:
wakker en nuchter.
En nu is de grote vraag, zegt Paulus, als Christus komt: is het dan nacht of dag voor jullie? En Paulus' antwoord is: allebei.
En dag én nacht.
Het hangt er namelijk van af wat je bent. Voor ongelovigen komt hij in de nacht: zij behoren de nacht, en leven in het
donker. 'Maar u, broers, bent niet in de duisternis ... (vs. 4). U bent allen kinderen van het licht en zonen van de dag. Wij
behoren niet aan nacht of duisternis toe' (vs. 5).
Dit vraagt om een toelichting.

Licht of donker?
Wat nu volgt, kost enige inspanning. Maar het is de moeite waard. De Bijbel verdeelt de geschiedenis in twee tijdperken.
Vanuit oudtestamentisch perspectief kun je zeggen: er is de 'tegenwoordige tijd' (een slechte tijd) en er is de 'toekomende
tijd' (de tijd van de Messias). De tegenwoordige tijd is als een lange donkere nacht. Maar als de Messias komt, dan gaat
de Morgenster op, de Zon der gerechtigheid en de wereld zal baden in het licht (Jes. 9:1; Mal. 4:2; vgl. Luc. 1:78v).
En het Nieuwe Testament zegt: met Jezus is de nieuwe tijd aangebroken. Zelf kondigt Hij die aan: 'de tijd is vervuld' (Marc.
1:14v). Maar hoewel door Jezus' komst die nieuwe tijd is aangebroken, de oude is nog niet verdwenen...
Daarom kon Johannes schrijven: 'de duisternis gáát voorbij en het ware licht schijnt reeds (het breekt al door)' (1 Joh. 2:8).
Zij die bij Jezus Christus horen, hebben 'de krachten van de toekomende eeuw al ondervonden' (Hebr. 6:5). Hen heeft
God 'uit de duisternis geroepen .. naar zijn wonderbaar licht' (1 Petr. 2:9). Maar ... de ongelovigen lopen nog steeds in het
donker.
Dat is de overgangsperiode waarin wij nu leven. Maar als Christus terugkomt in glorie, dan is het oude tijdperk voorbij en
allen die daarbij hoorden, zijn gevonnist. Het nieuwe tijdperk is dan volmaakt gekomen en allen die daarbij hoorden, zijn
voor eeuwig gelukkig. 'Daar zal geen nacht meer zijn' (Openb. 22:5).
Nu de toepassing: of wij klaar zijn voor Christus' komst, hangt ervan af bij welk tijdperk we horen. Of we in het donker
lopen dan wel behoren tot het licht. Wie in het licht wandelt, wordt niet verrast.

Voorbeeld voor de kinderen
Hoe vertel je dit aan je kinderen? Een kleine illustratie.
Stel je voor, het is zomer en ... vakantie. Vader en moeder en de kinderen zijn allemaal thuis. 't Wordt avond. De zon gaat
onder. De gordijnen gaan dicht. Allemaal gaan ze naar bed. Ze hebben zoete dromen, want morgen komt oom Piet op
bezoek. En de kinderen zijn allemaal dol op hem.
Maar: ze zijn moe. Ze verslapen zich!
En de volgende dag, als de zon gaat schijnen, liggen ze allemaal nog vast te slapen. De gordijnen dicht. Maar, één lid van
de familie wordt wakker, je oudste dochter. Ze staat op, trekt de gordijnen open. Het morgenlicht valt binnen en ...
opeens: de bel gaat. Daar is oom Piet! Je dochter doet open: welkom, welkom! Zij is niet verrast. Zij is wakker. Zij staat in
het licht. Maar wat een verlegenheid bij de rest van de familie!
Voelt u?
Paulus vraagt: ben je in de duisternis of in het licht? Slaap je of ben je wakker? Zijn de gordijnen dicht? Of is het licht van
Christus over ons begonnen te schijnen?

Wakker blijven kost strijd
Paulus bouwt z'n betoog op zoals altijd: hij begint met wat we zíjn, om ons daarna te vertellen hoe we móeten zijn.
Eerst: 'jullie zijn niet in de duisternis (vs. 4), want jullie zijn kinderen van het licht en ... van de dag (vs. 5)'. En daarop de
aansporing: 'slaap dan ook niet zoals de anderen (letterlijk: 'de rest van de mensheid'), maar wees wakker en nuchter' (vs.
6).
M.a.w. als je bij de dag (van Christus) hoort, dan moet je geen 'nachtleven' leiden. Niet in pyjama's leven. Dan ben je er
klaar voor als Christus komt.
De apostel zegt datzelfde nog eens met andere woorden en komt dan tot een invulling van dat 'wakker en nuchter' zijn.
'Nu wij de dag toebehoren, laten wij nuchter zijn, toegerust met het pantser van geloof en liefde en met de helm van de
hoop van het heil'. Het is niet voor het eerst dat Paulus christenen met soldaten vergelijkt en spreekt over onze
wapenrusting (bijv. Rom. 13:12; 2 Kor. 6:7; Ef. 6:10-18). Hier staan de helm en het pantser samen voor het trio 'geloof,
hoop en liefde'. Wakker zijn kost strijd. De apostel weet hoe makkelijk de gemeente in slaap valt. Daarom:



Geloof, Hoop en Liefde. Dat is de houding waarin je je voorbereidt op de wederkomst. Zo'n houding haalt je als christen
weg bij op jezelf gericht zijn. Bij hier-en-nu-denken. Mijn leven hier en nu is niet het hoogste en het laatste. Want wie
gelooft, is gericht op God. Wie liefheeft, is gericht op z'n naaste en wie hoopt, kijkt naar de toekomst. Zo moet de
gemeente actief bezig zijn met de wederkomst (1 Tess. 1:3). Anders is alle spanning eruit. En het christelijk leven wordt een
afgeknotte piramide.

De Rechter is de Redder
Ik kom terug bij dat zinnetje uit de Geloofsbelijdenis: 'Daarom verwachten we die dag met sterk verlangen'. Grote
woorden. Kun je ze meemaken? Kun je afkomen van de angst voor de oordeelsdag?
Kun je de helm van de hoop weer opzetten? Paulus helpt ons. Hij zegt ten eerste: 'Wij zijn door God niet bestemd om
veroordeeld te worden (al hadden we dat door onze zonden verdiend), maar... om deel te krijgen aan de redding (inclusief
de vergeving) dank zij onze Here Jezus Christus' (vs. 9).
En ten tweede: deze Here Jezus Christus 'is voor ons gestorven om ons in staat te stellen samen met hem te leven' (vs. 10).
Voor ons: dat kan niet anders betekenen dan 'voor onze zonden'. Want in de Bijbel is dood de straf op de zonde (Rom.
6:23). Zijn dood: ons leven... Wat een tegenstelling! Jawel, maar ze zijn voorgoed verbonden.

Bouw daarom je zekerheid niet op je eigen gevoelens van vreugde of angst. Maar op de vaste grond van Gods
bestemming en Christus' dood. Want de reden dat we blij zijn met de grote dag en niet bang, ligt ten diepste niet in wie wij
zijn (kinderen van de dag en van het licht), maar in wie God is (de Gever van leven, licht en redding).
De Rechter die oordeelt, is de Redder die komt (vgl. HC zondag 52)!
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