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Hoezo verlangen?
Stelling: Ik ben blij met een pril verlangen
Maaike staat nog af te wassen. Even leunt ze met beide handen op het aanrecht. Oei, die rug van haar! Zeker na zo'n
drukke dag als deze speelt die rug weer pijnlijk op. Vermoeid kijkt ze naar de klok: half tien al.
Ineens overvált het haar weer. Dat schuldgevoel. Verlangen naar de terugkeer van de Here Jezus: ja, heel soms voelt ze
dat. Maar op dagen als deze, ze staat er eigenlijk geen seconde bij stil. Ze is al blij wanneer straks haar huishouden aan
kant is. En er zijn zoveel dagen als deze.
Terwijl ze daar toch eigenlijk heel sterk naar zou moeten verlangen. Dat is toch iets waar je als kind van de Here continu
mee bezig zou moeten zijn. Het is als op de uitkijk staan. Komt Hij al? Jammer, nog niet. Dat sterke verlangen ontbreekt
vaak bij haar. Gelooft ze wel goed genoeg? Houdt ze eigenlijk wel genoeg van haar Heiland?
 Houdt ze eigenlijk wel genoeg van haar Heiland. Eigenlijk. Dat is een verraderlijk woordje. Eigenlijk. Je vindt: het zou
moeten. Maar je beseft: het lukt je niet.
Eigenlijk zou je sterk moeten verlangen. Maar ja, in de praktijk...

Wat voor oorzaken kunnen daarachter schuilgaan? Ja, je hebt het gewoon te druk, met van alles en nog wat. Of je bent
jong en je wilt nog een heleboel meemaken. Er ligt nog een heel leven voor je. Misschien hebt u wel een kind dat de HERE
de rug toegekeerd heeft. Laat Jezus nog maar even wegblijven, dan is er misschien nog tijd voor bekering. Of je ziet op
tegen het moment waarop de film van je leven publiek vertoond wordt, voor 't oog van de hele wereld. Je geniet nog van
zoveel dingen in dit leven. Je kinderen of kleinkinderen. Vakanties. De bergen of het water. Jammer, om dat straks allemaal
te moeten missen. Ja, als je ziet hoeveel er stuk is hier op aarde. Dan misschien. Maar of dat nou verlangen is uit liefde?

Dat verlangen begint niet bij ons. Dat is werk van de Geest. Hij leert het ons. Daar moet je in groeien. Dat is een leer- en
een groeiproces.
Hoe doet de Heilige Geest dat? Door ons oog te geven voor het levenswerk van de Here Jezus. Doordat we steeds meer
oog krijgen voor de dingen die bóven zijn. Christus zit aan de rechterhand van God. Oog krijgen voor de plannen die Hij
heeft. Voor de tijd die Hij nodig vindt om zijn werk en zijn kerk te voltooien. Oog krijgen voor zijn toekomst.
Verlangen hangt sterk samen met je kijk op het werk van God. Gelukkig word je daarbij niet teruggeworpen op je eigen
geloofskracht. Verlangen leer je door te geloven dat God je draagt. Dat de Here je bewust ergens naartoe brengt.

O Here God, kom mij bevrijden,
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Vertrouw op s' Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Mijn redder is de Heer.
(Uit: Ps. 43:3 en 5)

God tilt eraan!
Stelling: Daar heb je steun aan, als God meetilt
Het moet een schitterende toekomst worden. Het moet een stralende heerlijkheid worden. God heeft grootse plannen. Hij
belooft onnoemelijk veel. Geen centje pijn. Geen greintje verdriet. Een wereld die je stoutste verwachtingen overtreft. Te
heerlijk voor woorden. Ja, als ik Paulus wil geloven: al het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de
heerlijkheid die komt (Rom. 8:18).
Maar is dat niet te makkelijk? Tilt hij dan wel aan moeite en leed? Want het zal je toch maar gezegd worden wanneer het
leven je zwaar valt. Als veel werk op jouw schouders neerkomt. En je soms het gevoel hebt dat je eronder bezwijkt. Of je
hebt verdriet dat zwaar op je drukt. Het zal je maar gezegd worden, als je te kampen hebt met teleurstellingen. Als je



kinderen je slapeloze nachten bezorgen. Als je je diep ongelukkig voelt in je huwelijk. Het zal je maar gezegd worden: 'Je
moet maar zo denken: het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die komt.'

Doet Paulus niet te licht over het lijden in de tegenwoordige tijd? Absoluut niet! Hij tekent juist Gods schepping in grote
nood. Echt, hij roemt over de onvoorstelbare heerlijkheid die komt. Het lijden van nu weegt er niet tegen op. Maar het
weegt wel degelijk! Christus, de Zoon van God, tilt er zwaar aan. Want Hij heeft zijn Heilige Geest gezonden om onze
zwakheid te hulp te komen. God de Heilige Geest woont in het hart van iedere gelovige. En als Hij toch in mijn hart woont,
dan kijkt Hij door mijn ogen, dan voelt Hij door mijn handen; dan leest Hij zelfs mijn gedachten.
Niemand heeft zo'n groot invoelingsvermogen als Hij. Hij weet het als onze capaciteiten niet toereikend zijn. En Hij weet
hoe klein ons incasseringsvermogen is, of hoe beperkt ons uithoudingsvermogen. Hij weet er alles van. Hij leeft zich in tot
en met. Hij tilt eraan, aan wat je doormaakt. Omdat Hij alles beziet in het licht van de heerlijkheid, weet Hij hoeveel er hier
aan mankeert!
Hij doorzoekt de harten. Niets ontgaat Hem. Ook niet als je jezelf zwaar tegenvalt. De mislukkende strijd tegen verborgen
zonden, waar niemand iets van weet dan Hij. Waar je van af dacht te zijn. Of je heimelijke gedachten, waar niemand bij
kijkt. De Geest tilt eraan, als je soms verzucht: ik ellendig mens. Alles wat ons zwaar kan vallen, de Geest van Christus tilt
eraan. Hij tilt aan onze zonden en aan onze zwakheden. En Hij zucht zelfs mee met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Onuitsprekelijk: wat je zelf niet onder woorden kunt brengen, dat brengt Hij naar de troon van God. Here, kijk eens, hulp
nodig! Hulp, want dit is niet zoals het moet zijn. En als je dan weet dat die Geest meezucht, en eraan meetilt, dan begrijp je
dat Paulus zegt: God doet alles meewerken ten goede! Dat is geen dooddoener, maar een teken van leven, van God de
Heilige Geest. Hij wil u met alle geweld naar die heerlijkheid brengen.
En daarom, de Heilige Geest is een Trooster die meezucht. Dat is geen teken van zwakheid, maar juist een teken van
kracht. Hij gaat mee de diepte in. Hij vangt het zuchten, steunen en kreunen van het lijden op. En Hij zucht mee. Dat is zijn
kracht. Want het is geen zuchten in moedeloosheid. Het is een zuchten in verwachting. Gods Geest komt meezuchten als de
man van een kraamvrouw. Want de bruid van Christus moet naar de nieuwe schepping toe. Hij snakt zelf naar een nieuwe
schepping. Hij hunkert zelf naar de goede afloop. Hij verlangt naar die nieuwe wereld, waar de zwarte nacht van moeite,
pijn en zorg definitief voorbij is. Hij hunkert mee naar de uitkomst.

Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt zwaar. Gods Geest tilt er zwaar aan. Hij zucht er zelfs onder. Here, hoe lang
nog? Maar Hij gaat er niet onderdoor. Hij kan ertegen op. Hij weet als geen ander dat het niet opweegt tegen de
heerlijkheid die komt. Hoe zwaarder Hij eraan tilt, des te groter de heerlijkheid moet zijn. En als Hij nu al zo zwaar tilt, hoe
groot moet die heerlijkheid dan wel niet zijn!

Voor uw oog zijn al mijn zorgen
niet verborgen,
daar U alles ziet en weet.
Wil mij, Here, niet begeven,
red mijn leven.
Haast U, kom mij uit mijn lijden
snel bevrijden,
Heer, mijn heil, ik roep U aan.
(Uit: Ps. 38:5 en 11)

Re-creatie
Stelling: Wat je al niet wint met een nieuwe aarde
Ja, beste collega, maar luister nou 's. We kunnen dat nu met elkaar wel zo mooi zingen. Maar is dat niet een beetje te
somber? 'Kom mij uit mijn lijden snel bevrijden'. Hoeveel christenen beleven dat zo, denk je? Ik denk dat een heleboel het
hier op aarde best goed hebben. Stel dat je als jong stel trouwplannen hebt. Volgende maand al. Daarna lekker samen op
vakantie. Veel jongeren zijn bezig met hun eindexamens. Daarna lekker verder leren; of een leuke baan zoeken. En je hebt
dan nog een leven voor je. De wereld gaat voor je open. Straks vakantie. Met vrienden naar Spanje.
'Kom mij uit mijn lijden snel bevrijden.' Waarom? Je hebt het hier toch goed?

Het lijkt me belangrijk, dat we mogen verlangen naar een nieuwe áárde. Veel mensen hebben van het leven na de jongste



dag een vage, wat ielige voorstelling: doorzichtige wezens. Vooral veel zingen. Eeuwig rusten. Wat doe je daar eigenlijk
nog? vragen mijn catechisanten.
Hoe zou dat worden? Een vernieuwde áárde. Eén ding weten we wel zeker: in elk geval zal de HERE ons er nooit op
achteruit laten gaan. Het zal altijd, hoe dan ook, onze stoutste verwachtingen overtreffen.
Misschien mag je het een beetje vergelijken met een fantastische vakantie. Sommigen houden van actief bezig zijn: door de
bergen wandelen, fijn bezig zijn. Anderen van lekker luieren. Zon, strand en water. Er zijn er die steden en oude gebouwen
gaan bezichtigen. In elk geval: een vakantie van puur genieten.

Een áárde. Een wereldbol waarop je gewoon met twee benen kunt lopen. Herkenbaar veel van vroeger. Als mens ben je
geaard in Gods schepping, zei iemand eens tegen me.
Dat kun je je eigenlijk niet voorstellen, vindt u wel? Een wereld, een samenleving zonder zonde. Een samenleving die niet
vergiftigd is. Die niet vastloopt. Waar mensen elkaar niet meer kapot maken. Een ruimte waarin alles zuiver is, boordevol
liefde, veelkleurig. Alles ademt... Gòd.
Zeker, ook massaal zingen. Hoe indrukwekkend dat wordt, kunnen we hier op deze bondsdag al een beetje proeven.
Stel u voor: een Grand Canyon: wat een macht. Of een bloeiende lelie: wat een creativiteit. Opnieuw wijn drinken, samen
met Christus: volgroeide liefde.

Twee jaar geleden stond ik 's avonds laat nog op de surfplank. 't Was eigenlijk al te donker om nog te surfen. Maar ja, pas
aan het eind van de middag begon het lekker te waaien. De lichtbundel van de volle maan plaveide over het water een
gouden straat. De maan: een genietende knipoog van mijn God.
Ontroerd surfte ik op en neer. Ik kon er niet genoeg van krijgen. De maan: 384.000 kilometer verder. De zon, de sterren,
die daar branden. Het kunstwerk van Gods handen. Wat ben ik, als mens, dat God mij gedenkt...

Re-creatie. Her-schepping. Geen vage, onbekende wereld. Déze aarde. Onvoorstelbaar vernieuwd. Straks is het 
vakantietijd!

Laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
(Uit: Liedboek 479:4)

Ons dossier
Stelling: Een dossier zonder belastende feiten? Te mooi om waar te zijn!
Het licht gaat langzaam uit. De projector begint te draaien. Het zweet breekt je uit. De film van je leven verschijnt op het
scherm. 't Is een publieke vertoning. Gratis toegankelijk. Alles trekt aan de ogen van de mensen voorbij. Dingen die ze
allang wisten. Maar vooral heel veel dingen, die je liever voor eeuwig had weggestopt. Je staat te kijk, zoals je echt bent.
Je valt van je voetstuk. Je schaamt je dood.
Je leven komt open en bloot voor de ogen van God, voor Wie wij rekenschap moeten afleggen van alles wat we gedaan
hebben; hetzij goed, hetzij kwaad. En de hele wereld kijkt en smult mee.

Zou het zoiets worden? Moeten wij dat angstbeeld elke dag op ons netvlies hebben? Is dat nou troost? Dat straks het
ware verhaal en de harde feiten op tafel komen?
Voor mij maakt dat vergeving een stuk minder aantrekkelijk. Vergeven, dat wordt zoiets van dat God zegt: Ik denk er
voorlopig even niet aan. Maar in de hemel houd Ik je dossier nauwkeurig bij. De kleinste details, de meest geheime
zonden, 't staat er allemaal in. Het zwartboek van je leven. Vergeving betekent: het is niet echt weg. Niet vergeven èn
vergeten.
Angst. Een geweldige rem op je verlangen. Het ondermijnt alle geloofsblijdschap. Zou het waar zijn? Ik geloof het niet
(meer).
Ik heb zo'n dossier meegenomen. Een zwarte map, kijk: ergens niet om aan te zien. Mijn levensverhaal. Zwarte bladzijden.
Kreukels. Ook een kleurige tekening (het was een tekening van twee van mijn kinderen voor moederdag, JW). Een
goedbedoelde poging, mooie kleuren. Maar een kunstwerk? Niet echt. De vrachtwagen heeft niet de goede afmetingen.



De wielen zijn niet rond.

Wat is vergeving? Beter gezegd: rechtvaardiging. Je vraagt de HERE of Hij naar je wil kijken zoals Hij naar zijn eigen Zoon
kijkt. In Christus. Zoals de Catechismus zegt: Wat gelooft u van de vergeving? God wil nooit meer denken aan....
Dus: zwarte bladzijden eruit. De kreukels worden gladgestreken: het volmaakte leven van Jezus Christus legt God erover
heen. Meer nog: Hij kijkt mild naar je goedbedoelde pogingen. Zoals een beetje moeder op moederdag niet gaat zitten
vitten op de verkeerde afmetingen en bijna vierkante wielen op een tekening, maar de liefde van haar kind erachter proeft.
En waardeert en prijst.

Maar het staat er toch maar in 2 Korintiërs 5:10. We zullen rekenschap afleggen van wat we gedaan hebben, hetzij goed,
hetzij kwaad. Laten we goed lezen. Er staat: we zullen ontvángen, naar wat we gedaan hebben. Ontvangen. Kwaad is er
niet meer, weggewassen. Het goede heeft God gereinigd en zorgvuldig bewaard. Straks: je dossier. Vol trots, nee, vol
dankbaarheid mag je het aanbieden.
Wat je vandaag doet, vanuit je geloof, met de bedoeling God te eren, dát komt terug. De dag van de grote beloning. Ons
dossier: het witboek van goede werken. Alle reden om daar vol verlangen naar uit te kijken. En om daar in je agenda elke
dag ruimte voor te maken.

Ik heb de vaste grond gevonden,
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.
Het oordeel is te niet gedaan!
... Gods vaderhart ...
oneindige barmhartigheid.
(Uit: Liedboek 440:1-4)

Een nieuwe naam
Stelling: God laat mij verbaasd staan over wie ik ben
Wie overwint, komt in het bezit van een witte steen. Met daarop een nieuwe naam, die niemand weet dan die hem
ontvangt. Wat mag dat betekenen? Die witte steen is veelzeggend. Die herinnert aan het paradijs, waar wit en doorzichtig
steen werd aangetroffen, die lijkt op de kristalheldere diamant (Gen. 2:12). Witte doorzichtige stenen werden in de oudheid
ook gebruikt als teken van vrijspraak, als teken van overwinning, of als toegangsbewijs. Een schitterend teken dus. Het is
ook een identiteitsbewijs, en er komt een nieuwe naam op te staan.

Krijgen we dan een nieuwe identiteit? Moeten we onze oude identiteit prijsgeven? Worden wij dan vervangen door andere
mensen? Mogen we in de toekomst niet meer onszelf zijn? Dat zou ronduit beangstigend kunnen zijn, maar het is juist
veelbelovend! Christus laat ermee zien dat Hij, de Zoon van God, een persoonlijke verhouding heeft met zijn christenen.
Een verbond. Je bent geen nummer voor Hem. Wat is er persoonlijker dan een naam! Het nieuwe is ook niet: het oude
weggooien en helemaal overnieuw beginnen. Maar het nieuwe is: totaal vernieuwen. Je behoudt je identiteit, alleen radicaal
anders.
Christus belooft een compleet ander mens van je te maken, maar toch blijf je wie je bent. Tot in de eeuwigheid toe, blijf je
herkenbaar. Wat kan een mens ernaar verlangen begrepen te worden: eindelijk raak getypeerd, eindelijk waarachtig
gekend. De kern van onze eenzaamheid is dat wij miskend worden.
Maar Christus houdt vast aan wie je bent. Hij hecht aan het eigene wat Vader Schepper in ieder heeft gelegd. Hij heeft met
iedere gelovige een unieke verhouding. Want hoor maar: het is een naam die niemand weet dan die hem ontvangt. Geen
mens is inwisselbaar of om te ruilen. U bent ieder voor Hem een kostbare parel, een diamant in zijn ogen. En niet één is
precies dezelfde als de ander. En dat is verwonderlijk. Het meest eigene van je, het meest karakteristieke, Christus zorgt
ervoor dat dat eruit komt. Dat is veelbelovend! Hoe misvormd een karakter ook is. Hoezeer een persoonlijkheidsstructuur
ook is aangetast. Dat zelfs oudere mensen nog kampen met moeiten uit hun jeugd. Maar Christus zegt: die persoon maak
Ik heel, die maak ik nieuw. Prachtig, schitterend, als nooit tevoren. Het meest eigene wat sommigen hier niet kwijt kunnen,
dat kan daar tot zijn recht komen.



Maar, zult u zeggen, is dat niet louter en alleen toekomst? Nee, dit is geen toekomstvoorspelling. Dit is een belofte die
Christus nu al begint waar te maken! Christus werkt vandaag vanuit die nieuwe identiteit die Hij al voor Zich ziet. Hij maakt
er nu al een begin mee. Hij belooft u te vernieuwen naar zijn beeld. Bij Christus word je weer mens! Nieuwe mens! En Hij
begint er vandaag mee. Het maakt niet uit wat voor taak je hebt gekregen. Of je nu een huishouden runt, of een ander eigen
bedrijf hebt. Of je nu een opdracht hebt als vader of als moeder, of als opa of als oma. Of dat je de taak hebt gekregen om
ongetrouwd te zijn. Of je bent in ruste, of je bent ziek.
Wat voor taak je ook hebt, ieder legt daar zijn eigen persoonlijkheid in. En Christus neemt het mee. Hij neemt het mee naar
de toekomst. Want Hij zal straks niet zeggen, dat het leven op de oude aarde niets waard was. Nee, het was schepping
van Vader. En ons bikkelharde egosme, dat wordt eruit geslepen, uitgepolijst, om die diamant schitterend te krijgen. Soms
kijk je naar jezelf en naar anderen en je denkt: onooglijk, onmogelijk, wat moet daarvan worden. Maar daar is het dan ook
Christus voor, de Zoon van de levende God, die zijn Heilige Geest heeft gegeven om dit waar te maken.

En het moment komt, dat Christus iedere christen aan zichzelf zal voorstellen. Vergelijkbaar met het spannende moment dat
een standbeeld onthuld wordt. Kijk eens, zegt Christus tegen u. Dit ben je. Dit heb ik van je gemaakt. En je zult zeggen:
Here, ik herken mezelf er helemaal in. U hebt al het slechte eruit gehaald. Ja, dit ben ik. Ik ben die ik ben. En dit is het
meest verrassende, want die nieuwe naam is ook de naam van Christus. Zijn naam en onze naam zullen sprekend op elkaar
lijken. Een eeuwig verbond.

'k Zal als Hij, onsterflijk wezen,
zijn, waar Hij, mijn Heiland leeft.
In het stralend, hemels licht
zullen wij de Heer ontmoeten.
(Uit: Gez. 22:2 en 5)

Kennen en herkennen
Stelling: Hoe groter de herkenning, des te dieper de bewondering
Jaren- en jarenlang hebben ze elkaar niet gezien. En op een dag worden ze verenigd. Een aangrijpend moment. Emoties
komen los. Tranen vloeien. Ze pakken elkaar vast, ze kussen elkaar, ze omhelzen elkaar. Ze staan te dansen en te
springen. Dolgelukkig. De persoon die hen heeft verenigd, krijgt eer van zijn werk. Wie zou er niet genieten van het feest
van de herkenning!
Staat dit te gebeuren op de jongste dag? De grootste hereniging aller tijden? Als de kerk van alle tijden op aarde
neerdaalt? Of is dat weerzien voor velen eigenlijk al niet veel eerder, als je vóór de jongste dag sterft, en je in de hemel
zonder lichaam verder leeft? Wat een blij vooruitzicht! Voor wie nu haar man zo mist, of voor wie zijn vrouw moest
afstaan, of je bloedeigen kind, dat je moest verliezen. Wat altijd een litteken in je leven heeft achtergelaten.

Dat blijde vooruitzicht is soms bruut afgepakt. Want al dat verlangen naar wederzijdse herkenning was onzuiver. Het
aanhalen van de vroegere banden was gevoelsmatig en verkeerd. Het ging niet om ons, maar om de Here! Wie heb ik
nevens U omhoog, behalve U, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog? Deze reactie is heel begrijpelijk tegenover een
ongezond hemelverlangen. Alsof het in de toekomst slechts zou gaan om het terugzien van wie óns lief zijn. Alsof het zou
gaan om een directe voortzetting van óns familiebestaan en óns familiegebeuren. Wat een kortzichtige, beperkte blik! Zou
dat kleine stukje van heel de wereldgeschiedenis, jouw leven, uitvergroot, de toekomst zijn? Wat beperkt! En wat zou dat
afzichtelijk zijn tegenover de Here. Want dit moet toch het allermooiste zijn: met Christus zijn!

Een groot geleerde lag op zijn sterfbed. Hij had vele commentaren geschreven. Zijn zoon kwam bij hem, hield zijn hand
vast en zei: "Vader, nu zult u straks het nieuwe Jeruzalem, die eeuwige stad van goud, parels en zilver zien. En u zult mama
terugzien!" Hij zei: "Wat stad! Wat mama! We zullen sámen Christus zien!"
Want je moet het niet los van elkaar zien, Christus zien, en elkaar weerzien. We geven nu toch ook sámen God eer! We
zullen aan elkaar teruggegeven worden, maar ín Christus! Moeder aan kind, broer aan zus, man aan vrouw. Christus heeft
hiervan een staaltje laten zien toen hij de jongen uit Naïn van de lijkbaar afhaalde. Hij riep de jongen maar niet uit de dood,
maar - staat er zo aangrijpend - Hij gaf de jongen aan zijn moeder terug. Mensen worden aan elkaar teruggegeven met
behoud van identiteit, compleet gezuiverd. Abraham, Isaak en Jakob worden toch ook met name genoemd.
Alleen, je zult elkaar bezien in het licht van Christus! In diepe bewondering voor Hem en zijn werk. Want de heerlijkheid
van Christus straalt dan uit in alle verhoudingen. Dat Hij ons zo heeft gered en vernieuwd. Je beleeft een band als nooit te



voren. Een band die zelfs de huwelijksband overtreft. Zo hecht en intiem zal die gemeenschappelijke band zijn. Werkelijk
subliem.

Dan zul je tot ontdekking komen hoe beperkt ons kennen is geweest. Ons kennen is nu nog zeer ten dele. Het blijft bij
fracties. Kennis opbouwen is stukwerk. Maar - en nu komt een van de sterkste vergelijkingen die ik ken - dan zal ik God
ten volle kennen, zoals ikzelf gekend ben (1 Kor. 13:12). Dat is het allergrootste, het allerhoogste. God kennen. God
hérkennen, erkennen. Gods werk erkennen. In de volle breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van het werk van
Christus, samen met alle heiligen (Ef. 3:18-19). Wat God gedaan heeft met zijn schepping, zijn geschiedenis, zijn wereld,
zijn mensenwereld.

Samengevat in twee woorden: Amen en Halleluja. Amen: eeuwige beaming van Gods werk: Here, U hebt het schitterend
gedaan. Perfect, volkomen. Zelfs uw oordelen zijn glashelder. Je hebt een eeuwigheid nodig om dat grootse werk te
bewonderen. Daar raak je nooit op uitgekeken. Daar raak je nooit over uitgepraat. Amen. Maar ook: Halleluja. Het was
geen droom, het was echt. Halleluja, de lofprijzing is niet van de lucht. Het heelal davert. Dat is nog luchtiger dan amen
zeggen. Looft God! Dat stijgt boven alles uit. Uitbundiger is het.
Eeuwig leven is meer dan beschouwende genieting van God. Het is lofprijzing voor alles wat Hij heeft gedaan en doet. Loof
de Here mijn ziel en al wat in mij is!

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam.
Looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven.
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Uit: Liedboek 434:1 en 2)


