
De reDDing

stel je het volgende scenario eens 
voor: een kind wordt ontvoerd en de 
ouders betalen de ontvoerders een 

enorm bedrag aan losgeld om het weer vrij te 
krijgen. er is echter één probleem—nadat het 
gevraagde losgeld is betaald, halen de ouders 
hun kind niet op.

bizar? Net zo bizar als de gedachte dat jezus 
Christus niet naar de aarde zou terugkeren om 
ons op te halen. waarom? omdat hij een hoge 
losprijs voor ons heeft betaald—zijn eigen 
leven. 

‘Zoals de mensenzoon niet gekomen is om 
gediend te worden, maar om te dienen en zijn 
le-ven te geven als losgeld voor velen’ (matteüs 
20:28).

‘want er is maar één God, en maar één 
bemiddelaar tussen God en mensen, de mens 
Christus jezus, die zichzelf gegeven heeft als 
losgeld voor allen, als het getuigenis voor de 
vastgestelde tijd’ (1 timoteüs 2:5-6). 

In de bijbel lezen we dat wij “met kostbaar 
bloed” zijn vrijgekocht (1 Petrus 1:19). Het 

idee van ‘vrijkopen’ heeft dezelfde lading als 
‘verlossen.’ Christus heeft onze verlossing met 
zijn eigen leven betaald. Het zou dus te gek 
voor woorden zijn als hij niet zou terugkeren 
om degenen op te halen die hem zoveel 
hebben gekost!

en dat is dus precies waar het bij de 
wederkomst om draait: jezus komt terug om al 
degenen op te halen voor wie hij bij zijn eerste 
komst naar deze wereld al heeft betaald. Het 
eigenlijke doel van zijn eerste komst was dat hij 
zou kunnen terugkomen. Zijn eerste komst is 
het met bloed (zijn eigen bloed!) ondertekende 
garantiebewijs van zijn terugkeer. want als hij 
niet terugkeert, is alles wat hij bij zijn eerste 
komst heeft verricht (zijn menswording, zijn 
volmaakte leven en zijn sterven aan het kruis) 
voor niets geweest. wat voor zin zou dat dan 
hebben gehad?

jezus’ terugkeer is nog toekomst. daardoor 
is het mogelijk er nog allerlei speculaties op 
los te laten. er zijn boeken en films die zijn 
terugkeer beschrijven als een heimelijke 
gebeurtenis. In dat scenario zou jezus de 
gelovigen stiekem van de aarde ophalen 

De wederkomst betekent voor 
de gelovigen dat zij worden 
gered van het ergst mogelijke 
verderf: de verderfelijkheid van 
de dood. ©
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en naar de hemel voeren. de achtergebleven 
mensen zouden zich dan verwonderd afvragen 
waar al die mensen opeens gebleven waren.

In de bijbel vinden we echter een heel ander 
script voor Christus’ terugkeer. Lees de volgende 
bijbelgedeelten maar eens door en stel jezelf de 
vraag of hier wordt gesproken over een stille en 
heimelijke gebeurtenis, of dat het gaat over iets 
dat oorverdovend en voor iedereen zichtbaar 
is—een gebeuren dat je echt niet over het hoofd 
kunt zien. 

‘want zoals een bliksemschicht vanuit het 
oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de 
mensenzoon komen’ (matteüs 24:27).

‘Hij komt te midden van de wolken, en dan 
zal iedereen hem zien’ (openbaring 1:7).

‘wanneer het signaal gegeven wordt, de 
aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van 
God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel 
neerdalen. dan zullen eerst de doden die Christus 
toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die 
nog in leven zijn, samen met hen op de wolken 
worden weggevoerd en gaan we in de lucht de 
Heer tegemoet. dan zullen we altijd bij hem zijn’ 
(1 tessalonicenzen 4:16-17).

Hoe je ook over de wederkomst van 
jezus mag denken, het zal er zeker niet stil en 
heimelijk aan toe gaan. Zijn komst zal als een 
bliksemschicht aan de hemel zijn. elk oog zal 
hem zien. Allen die in een relatie met hem zijn 
gestorven, wekt hij op uit de dood. dat betekent 
dat alle mensen die zich sinds het begin van 
de wereld aan Christus hebben verbonden en 
‘met Christus zijn gestorven’ (Romeinen 6:8), uit 

de dood zullen opstaan met een echt, tastbaar 
lichaam. dat klinkt niet als een gebeurtenis die 
niet opvalt. vooral niet als erbij wordt gezegd dat 
degenen die zijn opgestaan samen met de nog in 
leven zijnde volgelingen van jezus door hem naar 
de hemel zullen worden gevoerd!

de wederkomst betekent voor de gelovigen 
dat zij worden gered van het ergst mogelijke 
verderf: de verderfelijkheid van de dood.

Paulus beschrijft heel beeldend wat er gebeurt 
wanneer Christus terugkomt: ‘wij zullen niet 
allemaal eerst sterven—toch zullen wij allemaal 
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, 
in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde 
inluidt. wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de 
doden worden opgewekt met een onvergankelijk 
lichaam en zullen ook wij veranderen. want het 
vergankelijke lichaam moet worden bekleed met 
het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het 
onsterfelijke’ (1 Korintiërs 15:51-53).

de vergankelijkheid van de dood wordt 
omgedraaid: hier lezen we over de opstanding van 
de doden om eeuwig met Christus te leven. de 
dood heeft niet het laatste woord. Nee, het laatste 
woord is aan jezus en het eeuwige leven dat hij 
schenkt. 

wanneer jezus terugkomt, betekent dat het 
einde voor deze aarde en voor alle verloedering, 
kwaad, onrecht en dood. de aarde zoals wij die 
kennen houdt op te bestaan en komt braak te 
liggen: ‘de dag van de Heer zal komen als een dief. 
de hemelsferen zullen die dag met luid gedreun 
vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de 
aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop 
gedaan is komt aan het licht . . . die dag gaan de 
hemelsferen in vlammen op, en de elementen 
vatten vlam en smelten weg’ (2 Petrus 3:10, 12). 

de aarde zoals wij die hebben gekend, bestaat 
dan niet meer. maar jezus is pas klaar als hij de 
aarde heeft herschapen. wij mogen een nieuwe 
aarde bewonen, een aarde die eeuwig blijft 
bestaan.

‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. want de eerste hemel en de eerste aarde 
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. toen zag 
ik de heilige stad, het nieuwe jeruzalem, uit de 
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 
bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man 
en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf 

Als Jezus niet zou 
terugkeren, is alles wat hij 
bij zijn eerste komst heeft 
verricht (zijn menswording, 
zijn volmaakte leven en zijn 
sterven aan het kruis) voor 
niets geweest. 
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de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun 
ogen wissen. er zal geen dood meer zijn, geen 
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat 
er eerst was is voorbij’’ (openbaring 21:1-4). 

dood, moeilijkheden, verdriet, pijn—ze 
zullen allemaal voorgoed voorbij zijn. dat 
is de belofte, dat is de hoop die jezus biedt. 
Het grote gevecht tussen Christus en satan is 
eindelijk afgelopen en iedereen die verlost is 
zal op de nieuwe aarde en onder een nieuwe 
hemel wonen in een volledig nieuw bestaan. 
daarin zal voor geen enkel kwaad dat ons 
huidige leven aantast nog plaats zijn.

ja, jezus komt terug en dan wordt 
duidelijk of we in zijn nieuwe wereld passen of 
niet. dat hangt af van hoe wij op zijn aanbod 
reageren. Ieder moment kun je besluiten (en 
het beste moment is in feite nu) om je leven 
in zijn handen te leggen. dat houdt een totale 
overgave in. dan kan jezus zijn herstelwerk 
in jou beginnen. Hij leert je de twee grote 
geboden waar het allemaal om draait te 
omarmen: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel 
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand en met heel uw kracht’ en: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf’ (marcus 12:30, 31). Alles 
wat de bijbel onderwijst is niets anders de 
toepassing van deze twee principes.

Alle menselijke pogingen om de 
verloedering een halt toe roepen zijn 
jammerlijk gestrand. de grote -ismes 
(nationalisme, communisme, kapitalisme, enz.) 
hebben schipbreuk geleden. In onze wereld 
drijft alles richting ondergang, vernietiging en 
chaos. met al onze technologie en kennis lukt 
het ons de ellende wel te verlengen, maar niet 
op te lossen. Het lijkt juist dat we het alleen 
maar erger maken. we hebben een uitweg 
nodig. maar als die van ons moet afhangen, 
zitten we hopeloos in de val. 

jezus, alleen hij, heeft voor ons een uitweg 
geopend. daarbij hoeft niemand achter te 
blijven; nu niet, en zeker niet bij zijn terugkeer.

Jezus, alleen 
hij, heeft voor 
ons een uitweg 
geopend. 
Daarbij hoeft 
niemand achter 
te blijven; nu 
niet, en zeker 
niet bij zijn 
terugkeer.
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