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De laatste bazuin
Ontmoeting in hemels licht

P.H.R. van Houwelingen

De Laatste Bazuin. Zo luidt de titel van een Amerikaanse romanserie. Geschreven door Tim LaHaye, een
predikant met pensioen die het verhaal bedenkt, samen met Jerry Jenkins, die het idee uitwerkt. Deze serie is
een enorm succes geworden. Er zijn wereldwijd bijna 30 miljoen exemplaren van verkocht. Zoals de titel al
aangeeft, gaat het over de eindtijd. Volgens de Bijbel zal er dan een opname van de gemeente plaatsvinden.
Wat zou er dan gebeuren?

Het eerste deel speelt tijdens een vlucht van United Airlines tussen Londen en Chicago. Het vliegtuig zit vol passagiers.
Eenderde van alle Amerikanen schijnt zichzelf te beschouwen als wedergeboren. Midden boven de Oceaan gebeurt het.
Bij de opname van de gemeente is plotseling eenderde van de passagiers uit het vliegtuig verdwenen. De piloot gelukkig
niet, het toestel kan veilig landen, maar de achtergebleven passagiers voelen zich werkelijk achtergebleven. Heeft Jezus niet
gezegd: de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden? Wat de schrijvers proberen over te brengen, is het idee
dat je maar beter kunt zorgen dat je er klaar voor bent om God te ontmoeten. Want Jezus komt spoedig….

Ontmoeting in hemels licht
Op een indrukwekkende manier wordt in Tessalonicenzen de wederkomst beschreven. De eerste lezers zullen daarbij
onmiddellijk gedacht hebben aan de komst van een hoogwaardigheidsbekleder. Als bijvoorbeeld een bepaalde generaal
grote overwinningen had behaald, kon hem in zijn woonplaats of in de hoofdstad een triomftocht worden aangeboden. Zo
werd zijn overwinning gevierd met een grote militaire parade. Herauten gingen voorop. Een menigte mensen was op de
been om de overwinnaar binnen te halen. Ze trokken de generaal tegemoet om hem feestelijk te ontvangen. Ze vormden
een erehaag bij zijn binnenkomst in de stad.
Zo komt straks onze Heer. Hij komt op de manier van een overwinnaar. En die hele menigte mensen van de grote
hereniging was op de been gebracht om zijn komst mee te maken en te vieren. Wat een triomftocht! Ja, dit wordt nog
grootser dan de komst van een aardse hoogwaardigheidsbekleder. Hier verschijnt de Heer zelf. Deze triomftocht blaakt
van goddelijke majesteit. Als Jezus Christus terugkeert, verschijnt de Zoon van God.
Als heraut gaat Hem niet een mens, maar een aartsengel vooruit. Geen gewone bazuin, maar een goddelijk signaal zal
klinken. Niet van beneden, maar uit de hemel komt Hij. Ziedaar de goddelijke verschijning van de Heer.

Feestelijk inhalen
Deze verschijnselen lijken opvallend veel op wat er bij de Sinai gebeurde, toen de HERE naar het volk Israël toekwam om
zijn wetten bekend te maken. De berg rookte. Bliksem flitste door de lucht. Donderslagen rolden. Iedereen voelde Gods
majesteit. Uit angst bleven de mensen ver bij de berg vandaan. Dan staat er in Exodus 19: Toen leidde Mozes het volk uit
de legerplaats, de HERE tegemoet.
De terugkomst van Jezus Christus zal dus even indrukwekkend zijn als Gods komst op de Sinai. In beide gevallen is er die
goddelijke verschijning uit de hemel. In beide gevallen is er ook een menigte mensen die Hem tegemoet gaat. Zoals Mozes
het volk heenleidde naar hun God, zo zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Om Hem feestelijk in te halen wanneer
Hij naar de aarde komt.
Die menigte mensen bestaat, zoals we gezien hebben, uit twee groepen: opgestane doden en levenden. De goddelijke
bazuin, samen met de stem van een aartsengel, was voor alle ontslapenen het weksignaal. Zij zullen aan dit commando
gehoorzamen en uit eerbied voor de Heer opstaan. In vers 16 wordt gesproken over de ‘doden in Christus’. Dat zijn
degenen die als christen gestorven waren. Wie tijdens zijn leven met Christus verbonden is, blijft ook in de dood met
Christus verbonden. En Hij is de garantie dat je zult opstaan!

Twee bewegingen
Er zijn dus gelijktijdig twee bewegingen. Terwijl de Heer neerdaalt vanuit de hemel, is er ook een opwaartse beweging
vanaf de aarde. Gezamenlijk zullen de opgestane doden en de levenden worden weggevoerd op de wolken. Die wolken



zijn het goddelijke transportmiddel om al die mensen te vervoeren door het luchtruim. We worden erdoor opgetild en
weggedragen. Als een commissie van ontvangst voor de naderende vorst.
Zo komt het tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. Daarmee wordt deze beschrijving afgesloten. Dan zullen wij altijd
met de Heer zijn. Het is een vaste verwachting in de Bijbel, dat de rechtvaardigen uitzien naar de eeuwige gemeenschap
met God. De HERE die voor altijd te midden van zijn volk zou wonen en die zijn tent zou opslaan onder de mensen. In het
jodendom leefde bovendien de hoop op een blijvende relatie met de Messias. Dat alles gaat in vervulling bij de ontmoeting
met Christus. Wij zullen altijd met de Heer zijn.

Eén wederkomst
Waar moeten we dat samenzijn eigenlijk plaatsen? De tekst maakt niet direct duidelijk of men zich in de hemel bevindt dan
wel op de aarde. Dat is ook niet de hoofdzaak van wat de briefschrijvers willen zeggen. Het gaat om onze verwachting van
de Heer zelf: er komt een definitieve hereniging van alle gelovigen met hun Heer, Jezus Christus. Onverbrekelijk is dan hun
relatie. Eeuwig is dan hun samenzijn.
Toch kunnen we wel iets meer zeggen over de plaats waar Christus en de gelovigen samen zullen zijn. Hij was immers
onderweg vanuit de hemel? In die beweging worden de gelovigen meegenomen. Ze worden weggevoerd, de Heer
tegemoet, namelijk om Hem te begeleiden op het laatste traject van zijn reis naar de aarde. Dáár verwachten zij samen met
de Heer te mogen zijn en zo zal het altijd blijven.
Het is dus niet de bedoeling dat de kerk naar de hemel gaat. Die conclusie wordt uit de tekst getrokken door degenen die
een plotselinge opname van de gemeente verwachten. Een soort evacuatie van de gelovigen in de richting van de hemel.
Bijvoorbeeld om aan de verschrikkingen van de eindtijd te ontkomen of om aan de macht van de dood te ontsnappen. Pas
daarna zou Christus voorgoed terugkeren naar de aarde. Een wederkomst in twee fasen: eerst om de gelovigen op te halen
en daarna om de nieuwe wereld te stichten.
Toch vindt deze gedachte geen steun in de bijbeltekst.
1.        Deze passage beschrijft niet een gebeuren dat apart staat van de wederkomst. De stem van een aartsengel, de

goddelijke bazuin: dat is het begin van het einde. Christus komt vanuit de hemel naar de aarde. Daarna gaat Hij niet
meer terug. En wij worden niet geëvacueerd voor onze veiligheid, maar we mogen de Heer een eind tegemoet gaan om
Hem feestelijk deze wereld binnen te halen.

2.        Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen twee groepen: gelovigen die weggaan en ongelovigen die op
aarde achterblijven. Over de ongelovigen wordt niets gezegd. Het gaat alleen over gelovige mensen: degenen die als
christen gestorven zijn en degenen die op aarde zijn achtergebleven en daar hun Heer terugverwachten. Al die gelovigen
(hetzij weer tot leven gewekt, hetzij nog in leven) worden herenigd en zullen samen de Heer tegemoet gaan.

3.        Het is niet zo dat de gemeente uit de wereld verwijderd wordt terwijl intussen de geschiedenis gewoon doorgaat.
Hier klinkt de laatste bazuin. Dan eindigt de wereldgeschiedenis en begint de toekomst van Jezus Christus. Op dit punt
zullen hemel en aarde elkaar raken. Daarom heeft deze tekst als het ware een open eind, verwijzend naar de
eeuwigdurende presentie van de Heer te midden van het totaal van alle gelovigen.

Elkaar bemoedigen
Bemoedig elkaar met deze woorden. Ook dat moeten we doen. Elkaar herinneren aan de komst van Jezus Christus.
Uiteindelijk is het doel dat we altijd met de Heer mogen zijn. Daar moeten we ons nu al op instellen. Juist waar we nog
zoveel afstand ervaren tussen hemel en aarde. Waar we geconfronteerd worden met de macht van de dood, die ons vaak
gevoelens van verdriet en gemis bezorgt. Waar we soms zo ver verwijderd zijn van die nieuwe wereld van vrede en
gerechtigheid. Laten we in geloof de Heer tegemoet leven.
Eens mogen we Hem samen feestelijk onthalen wanneer Hij naar de aarde komt. In het stralend, hemels licht zullen wij de
Heer ontmoeten. Aangezicht tot aangezicht mogen wij Hem blij begroeten!


