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17 Hfitr komt

Toen zag ih een grote witte troon en bem die erop gezeten utas, Hem
voor uie aarde en hemel olucbtten en nooit m"", i"rden gezien. En
ih zag de doden, belangrijke en geroone mensen, aoor de troon staan.
Er uterden boeken geopend. En er uerd een ander boek geopend, bet
boek oan de leoenden. De doden werden geoordeeld op grond oan zoat
in de boehen stond opgescbrepen, op grond oan bun daden. En de zee
gaf de doden die ze borg zDeer terng, en de dood en bet dodenrijk
gaven bun doden terug, en iedereen werd geoordeeld op grond aan
zijn daden. En de dood en het dodenrijk zoerden in de vuurzee
gegooid. Dit is de tweede dood, de zee aan auur. En ak bleek dat
iemand niet aras opgetehend in bet boek aan de leaenden, dan uerd
bij in de ouurzee geu)orpen.

Openbaring 20: I l- l5

Je aermoeit de Heer met utat jullie zeggen. Je oraagt je af boe. Door_
dat jullie zeggen: 'De Heer is kennelijk twreden ooer mensen die
kwaad doen; anders zou bij zoel ingrijpen.,
De-almacbtige Heer zegt: 'Ik stuur mijn bode om 1)oor mij de ueg te
effenen. Mijn woordooerder, de engel oan bet aerbond, op ule iillle
u1cbt9n, is al onderweg. Ih, de Heer, n*dr uie jwllie uitiijken, ik kom
plotseling naar mijn tempel.'
De dag dat bij homt, wie zal die oaerleoen? lVie zal in leqren blijzten,
als bij oerschijnt? Want hij is ats vuwr dat metaal zuhtert of als ioog
aan een utolwasser, Hij zal een zaioering aoltrekken, zoals e"n smicl
bet zilaer zuiztert door het te smehen. Hij zal de le,ieten reinigen,
zoals men goud en zilaer zwioert. Dan hunnen ze de Heer offels
brengen, volgens de eisen aan de utet. Dan zwllen de offers ile de
mensen uit lwda en Jerwzalem aan de Heer brengen, hem weer aan_
genaam zijn, zoals oroeger.
De almachtige Heer zegt: 'Ik hom mijn oonnis o,er julrie uitsprehen.
Zonder uitstel zal ik aanhkgen wie zich met tooerpiaktijhenbezig_
boudt, zo-ie ecbtbreuh pleegt, wie een aals getuig"i;, oytigt, wie stieh
,uan bet karig loon oan een,uerbman, a,ie u;ediuen en wezen onder_
druk-t, utie oreemdelingen oan alle rechten berooft en geen ontzag
beeft ooor mij.'
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Maleachi 2: l7-3:5



ln de tajd voorafgaand aan 5 december
denkt menigeen bii 'Hij komr'waar-
schijnlijk aan 'de goede Sint'. Vol ver-
wachting klopt dan het hart van wie
met vreugde uitziet naar 'het heerlijke
avondje'. ln de christeli,ke tradilie
klinkr her'hij komt'heel anders. Dan

denkt men aan de wederkomst van

lezus Christus. Voor velen heeft dat
iets heel dreigends.

Dat gevoel lijkt te worden bevestigd

door het boek Openbaring, als je daar-

in leest over al de wereldschokkende
gebeurtenissen waarmee die komst
gepaard gaaL He! is echter goed om te
bedenken dat deze woorden gericht
ziin tot mensen an grote nood. Hun

wereld stond al op ziin kop. Vaak

stonden ze voor de keus: bliif ie bij je

geloof in Jezus Christus of bliifie liever

in levenl Velen bleven hun geloof

trouw en vonden de dood. Voor de

geteisterde achterblijvers vertel!

Johannes over zijn visioenen. Niet als

een waarzeSSer die kunsljes van hel-

derziendheid venoont. maar als een

trooster die ziet en laat zien dat er
ook nog recht en Serechtisheid is en

dat God die zal laten zegevieren.

Johannes geeft ziin openbarinS niet

door om mensen bang te maken. maar

om bange mensen te bemoedigen.

Jezus' komst is dus niet bedoeld als

dreigemen!, maar als Gods antwoord
op ons angstiS vragen. Bii de profeet
Maleachi horen we van een heel ander
sooft vraSen. Hii heeft het over boos-
aardiSe mensen die zich aan God noch

gebod storen. Ze dagen God zelfs uit:

waarom zouden we ons inhoudenl
God laat het toch allemaal gebeuren.

Ze vloeken: God, verdoem me dan als

je kunt! De belofte van ziin komst
betekent dat God niet alles over ziin

kant zal laten gaan. Hii laat uiteindelijk
het kwaad niet ongestrali.
Moeten we ons dan gaan aforagen of
wii wel goed Senoeg zijn in Gods

ogen? Zal hii ons niet ernstig straffen

om het kwaad dat we hebben gedaan

of het goede dat we hebben nagelatenl

De komst van Jezus, Gods Zoon als

mens onder de mensen, laat zien dat

het hem er niet om te doen is om

mensen banS te maken. Hij vraagt ook
nie! meer dan een mens kan opbren-
gen. Hii vraagt niet naar diepzinnige

geloofsinzichlen of hoog gegrepen

maatschappeliike idealen. Hij vraagt

om oPen oSen en een open hart voor
wie er op je weg komt- ln dar licht is

zajn komst geen dreiginS, maar een

belofte van een nieuwe toekoms!.
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