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De grote reünie
Hereniging in hemels licht

P.H.R. van Houwelingen

Een reünie kan heel verrassend zijn. Je ontmoet iemand die je in jaren niet hebt gezien. Een klasgenoot, een
ver familielid, een oud-collega. Volgens het woordenboek is een reünie een bijeenkomst van mensen die
vroeger een groep vormden en zich sedertdien hebben verspreid. De letterlijke betekenis van het woord reünie
is: hereniging.
Vroeger was de groep een eenheid. Je zat in dezelfde klas, je behoorde tot dezelfde familie, je deed hetzelfde
werk. Maar toen werd die eenheid verbroken. De schooltijd was voorbij, een familielid ging emigreren of je
kreeg een nieuwe baan. Dan valt zo’n groep uit elkaar en meestal zie je elkaar niet of nauwelijks meer terug.
Behalve op een reünie.

Soms ontbreken mensen bij zo’n ontmoeting. Niet omdat ze niet willen komen, maar omdat ze niet meer kunnen komen.
De kring wordt kleiner: mensen vallen weg. Ook door de dood wordt de eenheid van de groep verbroken. Velen van ons
hebben dat van dichtbij meegemaakt. Je moet afscheid nemen van elkaar, je begraaft een geliefde. En dan is het voorbij.
En hoezeer mensen ook gehecht zijn aan elkaar, de dood maakt onherroepelijk scheiding.
Zou er toch nog een soort reünie mogelijk zijn? Het zijn twee aparte groepen, de levenden en de doden. Maar zeggen we
in de Apostolische Geloofsbelijdenis niet, dat Christus komen zal om te oordelen over de levenden en de doden?
Bij zijn terugkeer worden ze in één adem genoemd. Omdat Christus het middelpunt is, die allen om Zich verenigt. Hij, die
de kloof tussen leven en dood heeft overbrugd. Bij zijn komst wordt de scheiding tussen levenden en doden opgeheven en
vindt inderdaad de grote hereniging plaats.

Dat is een belangrijk aspect van onze christelijke toekomstverwachting. De grote hereniging van allen die Christus hebben
liefgehad en hun feestelijke ontmoeting met de Heer. Daarover gaat het in de eerste brief aan de Tessalonicenzen.

Grootse toekomst beloofd
De Tessalonicenzen waren nog niet lang geleden tot geloof gekomen. Paulus was voor het eerst in Europa. Samen met
Silvanus en Timoteüs trok hij door Macedonië, waar hij Filippi en Tessalonica bezocht. Daar had hij het evangelie van
Jezus Christus verkondigd. Hij is de Zoon van de levende God, die de dood heeft overwonnen. En die wij uit de hemel
mogen verwachten.
Die boodschap was in Tessalonica met blijdschap aanvaard. Jezus geeft ons het eeuwige leven. Hij zal vanuit de hemel
terugkeren in de wereld. Er is ons een grootse toekomst beloofd, samen met de Heer.
Maar hoe bereiken we die toekomst? Het is niet zo dat je als gelovige van het sterven wordt vrijgesteld. Wij moeten
broeders en zusters missen. Rouw gaat aan de gemeente van Christus niet voorbij.
Onder de Tessalonicenzen heerste veel verdriet om de gestorvenen. U moet bedenken dat de levensverwachting in de
oudheid bepaald niet hoog was. Vanwege de hoge kindersterfte bedroeg de gemiddelde levensduur slechts ongeveer dertig
jaar. Nauwelijks vijf procent van de bevolking bereikte de leeftijd van vijftig jaar.
Moet u zich eens voorstellen wat dat betekende. Leven in het aangezicht van de dood. Je man te moeten missen, een kind
te moeten verliezen, een familielid te moeten begraven. Dat was aan de orde van de dag. En de gebruikelijke
gemeenplaatsen, bedoeld om troost te bieden na het overlijden van een geliefde, wakkeren het verdriet alleen maar aan.
Er heerste dan ook in de oudheid een sterk verlangen naar een leven over de grens van de dood heen. En in feite is dat
tegenwoordig nog zo. Iedere mens vraagt zich af of er na dit leven iets anders is. Kunnen we dan nog meer verwachten?

In hoop
Nu zijn er veel mensen die op dit punt geen enkele verwachting hebben. Ze hebben geen hoop, schrijven Paulus, Silvanus
en Timoteüs, daarom heeft hun verdriet om de gestorvenen iets wanhopigs. Er is geen troost.
Natuurlijk kunnen ook christenen verdriet hebben. Maar wel op een andere manier. Niet in wanhoop, maar in hoop. Wij
verwachten immers de opstanding van de doden en het eeuwige leven.



Waarop is die verwachting gebaseerd? Daarover zegt 1 Tessalonicenzen 4:14: wij geloven, dat Jezus gestorven en
opgestaan is. ‘Wij geloven’, dat is een oude belijdenis, afkomstig uit de apostolische traditie (verg. 1 Kor.15:3-4). De
apostel Paulus heeft dit niet zelf bedacht, maar hij sluit zich aan bij die christelijke belijdenis.
Jezus is gestorven en opgestaan. Dat is de basis van ons geloof en van onze toekomstverwachting. Daarop funderen wij als
christenen de hoop dat er opstanding is uit de dood en dat ons leven vereeuwigd zal worden.
Daarom mogen we over gestorvenen spreken als over mensen die slapen in de aarde. Zo werd dat in de oudheid ook wel
gedaan. Niet: dood is dood, maar: dood is slapen. Dat is een verzachtende uitdrukking, zoals ‘overlijden’ minder hard
klinkt dan ‘doodgaan’. Voor een christen klinkt het zelfs hoopvol. De dood is niet definitief. Net zoals met iemand die
slaapt, is het contact wel verbroken, maar niet voor altijd. Iemand die slaapt, zal ooit weer wakker worden. Zoals wij
iemand uit een diepe slaap wakker schudden, zo kan God doden weer levend maken.

Achterblijven?
Toch hadden de Tessalonicenzen nog een probleem. Niet omdat ze het evangelie van de opstanding onvoldoende kenden
of begrepen. Zo wordt het vaak verklaard. Maar hun probleem had direct te maken met de wederkomst. Als Jezus
Christus terugkeert in heerlijkheid, zullen de gestorvenen die dag wel meemaken? Zullen ze niet pas later weer tot leven
worden gewekt? Men vreesde een bepaalde achterstelling van de gestorvenen bij de levenden.
Daarop gaan Paulus, Silvanus en Timoteüs in. De Tessalonicenzen moeten leren de consequentie te trekken van het
christelijk geloof. Alles is gebaseerd op Jezus Christus. Zoals Jezus gestorven en opgestaan is, zijn ook de gelovigen
gestorven - en ze zullen opstaan evenals Hij. Zoals Jezus levend wordt terugverwacht, zullen de gestorvenen levend en wel
terugkeren.
Om dit te onderbouwen, verwijzen de schrijvers naar een woord van de Heer. Die verwijzing is ons niet direct duidelijk.
Sommigen denken aan een uitspraak van de Here Jezus, die niet in de evangeliën is opgenomen. Anderen denken aan een
speciale openbaring die Paulus gekregen zou hebben. Nog weer anderen zeggen dat Paulus in eigen woorden weergeeft
wat Jezus over zijn komst had geleerd.
Maar we kunnen wel degelijk uitgaan van een woord dat de Here Jezus zelf had gesproken. Alleen, dat vindt u niet in vers
15b-17, maar aan het slot van vers 14 en het begin van vers 15. Je moet dus eigenlijk achteruitlezen: ‘Met een woord van
de Heer zeggen wij u, dat God alle ontslapenen terugbrengt’.
Zo staat het in Marcus 13:26-27: ‘En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en
heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der
aarde tot het uiterste des hemels.’
Bij de komst van de Mensenzoon vindt een grote verzameling plaats van alle uitverkorenen. Uit alle windstreken, zowel
vanaf de aarde als vanuit de hemel. Let op dat dubbele perspectief. Dus de levenden die nog op aarde zijn, maar ook de
gestorvenen die in de hemel zijn. Ze komen weer bij elkaar. Al Gods uitverkorenen worden bijeengebracht en verzameld
tot één volk.
Precies dit punt was voor de Tessalonicenzen problematisch. Veel gemeenteleden zullen zich hebben afgevraagd: zijn we
onze gestorvenen kwijt? Worden ze voorgoed van ons gescheiden? Zullen zij dan niet samen met ons de wederkomst
meemaken? Vanuit deze vragen was onduidelijkheid ontstaan over de status van degenen die ontslapen waren. Waar zullen
zij zijn bij de komst van de Heer?

Voorgaan
Denk dan aan een woord dat Jezus zelf heeft gesproken over de grote hereniging. God zal de ontslapenen als het ware
meegeven met Hem, wanneer Hij komt op de wolken. Dat is het woord van de Heer.
Paulus en Silvanus gaan dit vervolgens toelichten; dat vindt u in vers 15b-17 (dit zeggen wij u met een woord van de
Heer). Degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan en samen met hen zullen wij die achterblijven, de Heer
tegemoet gaan. De toekomst van de Heer is dus het moment van de grote hereniging. Laat men elkaar daarmee
bemoedigen in de gemeente.
Wat is hiermee nu precies gezegd? De gestorvenen gaan ons straks voor. De Tessalonicenzen dachten eigenlijk dat zij
achter zouden blijven. Zo denken wij ook. Het leven gaat verder en als je sterft, dan houdt het op. Maar nee, je loopt geen
achterstand op. De ontslapenen zullen ons juist voorgaan. En de echte achterblijvers, degenen die overblijven, dat zijn wij.
Wij mogen de gestorvenen dus zien als onze voorgangers. Bij de komst van de Here Jezus zullen zij eerst opstaan. Zo
staan zij straks vooraan om Hem te begroeten.

Troost
Bemoedig elkaar met deze woorden (vers 18). Dat moeten we vooral doen. In een tijd van rouw elkaar bijstaan. Onze



broeders en zusters die verdriet hebben, herinneren aan wat de Here Jezus gezegd heeft, aan het onderwijs van de profeten
en de apostelen, aan de belijdenis van de christelijke kerk. Als christen ben je wel verdrietig, maar niet zonder hoop.
De wederkomst brengt de grote hereniging. Een grote schare zal op die dag verzameld worden. Gelovigen die op aarde
leven, afkomstig uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. Ze horen bij elkaar door het geloof in Jezus
Christus. Maar ook al diegenen die ontslapen zijn, behoren tot die groep. Daarom worden ze gewekt, dat wil zeggen:
opgewekt uit de dood. Opgevist uit het water of naar boven getild uit het graf. God vergeet er niet één. Alle gelovigen
zullen erbij zijn als de Heer komt.
Wat een troost voor de treurenden. Wat een bemoediging voor alle gelovigen. Wie Jezus Christus kent, mag met heel de
christelijke kerk geloven in de opstanding van de doden en het eeuwige leven. Het afscheid van de gestorvenen is niet
definitief. Het contact is niet voorgoed verbroken. We zullen ze allemaal terugzien op de dag van de grote hereniging.


