Bijbelrooster Punt Uit
Thema: Elk oog zal Hem zien
Dag 1

Lezen: Mattheüs 24:1-14
Positivisme
Sommigen menen dat deze aarde ons in de toekomst meer dan nu te bieden zal hebben.
Ook zullen de mensen heus wel eens wijzer worden. Ziekten zullen steeds meer kunnen
worden uitgebannen. Van oorlog zullen we een steeds grotere afkeer krijgen. Naarmate de
tijd verstrijkt en het ene jaar volgt op het andere jaar en de ene eeuw de andere eeuw
opvolgt, zal de economie aantrekken, de koopkracht toenemen en de economie floreren. En
het internationale terrorisme zullen we uiteindelijk ook weleens onder de knie krijgen.
Wat zet de Bijbel daar nu tegenover? Mattheüs vertelt ons in hoofdstuk 24 iets anders. De
Heere zal mensen steeds meer aan zichzelf, aan hun eigen lusten en aan hun eigen
begeerten, overlaten. De ene zoekt de macht van het wapen. Oorlogen zijn het gevolg (vs.
6). Bij anderen uit zich de goddeloosheid op religieus terrein, als ze de ware christelijke
godsdienst verdraaien, vervalsen en corrumperen (vs. 5). Velen zullen hen in die dwaalweg
volgen. Weer een ander zal op ongezonde en onreine wijze leven, waardoor ziekten zullen
uitbreken (vs. 7). Mensen zullen liefhebbers van zichzelf worden en haters van anderen (vs.
10 en 12). Ook de aarde zal zich vanwege natuurgeweld tegen haar inwoners keren (vs. 7).
Daarom zijn Jezus’ woorden zo belangrijk: ‘Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig
worden’ (vs. 13).

Dag 2

Lezen: Mattheüs 24:15-35
Negativisme
Gisteren tekenden wij een soort mensen die optimistisch zijn over de toekomst. ‘We komen
er wel’, menen zij. We lazen hoe hun optimisme door Gods oordeel achterhaald zal worden.
Maar nu is er ook een ander soort mensen. Ik denk aan mensen die steeds meer in het leven
gedesillusioneerd raken. Zij worden somber, depressief en zien het steeds minder zitten.
‘Het gaat helemaal niet de goede kant op’, zeggen zij. ‘Het gaat steeds meer verkeerd in
deze wereld.’ De mens lijkt in hún ogen almaar slechter te worden. Oorlogen, ziekten,
natuurrampen en andere bronnen van moeite en verdriet zullen wel altijd blijven, is hún
mening. En het zal nog wel erger worden ook.
Ook deze gedachte is uiteindelijk niet bijbels. Want wat vertelt de Heere Jezus ons? Ja, Hij
vertelt ons van moeilijke - en steeds moeilijker - tijden. Maar er is ook nog iets anders. En
diegenen die de woorden van Jezus ter harte nemen, kunnen er hun geestelijk voordeel mee
doen. Er zal een tijd komen ‘na de verdrukking’ (vs. 29). Er wacht ons nog de eeuwigheid.
Zo ben je niet somber. Uiteindelijk is daar dan geen reden voor. Vanuit het licht van het
Koninkrijk van God gaat het - door de diepte - naar het allerbeste toe: het Koninkrijk van
God. Christus zal komen op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid!

Dag 3

Lezen: Openbaring 4:1-11
God troont
We hebben allemaal wel onze gedachten als het bijvoorbeeld in de kerk gaat over ‘de
eindtijd’. Vaak merk je dan dat jongeren en ouderen al snel spreken over ‘doemscenario’s’.
Misschien dat nog net niet de rillingen over je rug lopen. Maar het scheelt niet veel. En
misschien heb je ook wel de gedachte dat wij nog niet helemaal aan het einde van de tijd
zijn. Maar bepaald aangenaam klinken die woorden ons niet in de oren: ‘de eindtijd’.
Eén ding moeten wij echter heel goed beseffen. De Bijbel vertelt ons over de eindtijd. Maar
er wordt niet over die tijd verteld om ons de stuipen op het lijf te jagen. Nee, zeker niet!
Want in het bijbelboek Openbaring wordt wel gesproken over het oordeel van God. We
lezen van de zeven zegelen die geopend worden (Openb. 5-7), de zeven engelen die
bazuinen (Openb. 8-9) en de zeven fiolen (schalen) die uitgegoten worden op de aarde
(Openb. 16). Maar voordat die oordelen van God geopenbaard worden aan Johannes, wordt
hem eerst iets anders geopenbaard in Openbaring 4: God zit op de troon.
Dat moet nu onze troost en ons licht zijn. Beide in leven en in sterven. Beide in rustige tijden
en in rumoerige tijden. Hij regeert! Niets, maar dan ook helemaal niets, gaat aan Hem
voorbij. Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor diegenen die Hem liefhebben.
Mogen wij die rust bezitten?

Dag 4

Lezen: Openbaring 6:1-17
Evangelieverkondiging
Ondanks de toenemende boosheid van de mens blijft de Heere nog geduldig en goed,
barmhartig en genadig. Hij blijft nog komen met Zijn Woord en met Zijn Geest. Hij nodigt nog
tot het heil. Hij doet Zijn dienaren nog uitgaan over deze wereld. Dat zien we aan het witte
paard in Openbaring 6 vers 2. De Ruiter op dat witte paard gaat voort in de wereld met de
prediking van het Evangelie van het Koninkrijk van God. Ook spreekt de Heere Jezus daarvan
in het evangelie van Mattheüs: ‘Het Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis allen volken’ (Matth. 24:14).
Terecht zegt de Bijbel dan dat wij de goedertierenheden des Heeren wel mogen vermelden,
ja, de veelvoudige lof des Heeren (Jes. 63:7). Hij laat Zijn dienaren nog de nodiging tot de
bruiloft uitroepen: ‘Komt, want alle dingen zijn gereed.’
Ook dit zien we in onze tijd vervuld worden. We zullen niet twisten over de vraag of en
hoeveel volken nog niet bereikt zijn met het Evangelie. Eén ding weten wij wel: in
toenemende mate wordt het Evangelie gebracht van noord naar zuid en van oost naar west.
We mogen het zien als een teken van het feit dat we leven in de eindtijd. Temeer als we dan
lezen: ‘En dan zal het einde komen’ (Mattth. 24:14b).

Dag 5
Lezen: Titus 1:1-4; 2:11-15
Het eeuwige leven
Tegenwoordig met cd en mp3 heb je dat niet meer zo, maar ‘vroeger’ gebeurde het nogal
eens met cassettebandjes dat een bepaald muziekstuk er niet helemaal op paste. Ergens
halverwege, als het bandje was afgelopen, werd het muziekstuk afgebroken. En iedere keer
als je dat bandje draaide en het laatste nummer begon, wist je al dat je dat stuk niet
helemaal kon beluisteren. Je begrijpt wel: dan had je weinig plezier in het beluisteren van de
eerste helft van dat muziekstuk.
Zo zou je kunnen zeggen: ons aardse leven is slechts de eerste helft. Maar stel je nu voor dat
het leven zou eindigen bij het sterven. Dat het ineens zou afbreken bij het uitblazen van de
laatste adem. M’n leven zou niet ‘af’ zijn! Ik zou amper van het aardse leven kunnen
genieten, net zomin als ik kan genieten van dat halve muziekstuk op dat cassettebandje. Ik
zou het gevoel hebben dat het niet zou worden afgemaakt.
Gods Woord leert mij dat mijn leven nergens wordt afgebroken. Het leven wordt wel
afgesneden, maar tegelijk gaat het door. Het sterven is als de adempauze in een muziekstuk.
Het is even stil, maar meteen daarop komt het vervolg. Er is een doorgaande lijn van het
aardse leven naar het eeuwige leven toe. Een mens leeft niet even, maar leeft eeuwig.
Mogen wij die ‘zalige hoop verwachten’? (Titus 2:13).

Dag 6
Lezen: 2 Petrus 3:8-18
Alles nieuw
Tegenwoordig worden nogal wat gebruikte spullen aangeboden. Vrijmarkten doen het goed.
Marktplaats.nl doet goede zaken. Veel mensen willen graag iets nieuws. De spullen die ze al
hebben, zijn vaak na een half jaar alweer verouderd. Het mooie is er dan wel af. De
gedachten en de begeerten gaan dan al snel weer uit naar dat nieuwere, dat nog mooiere.
Reclamefolders prikkelen de zinnen. Het gewenste wordt aangeschaft en het oude ingeruild.
Dan is er bij het bezit van het nieuwe even vreugde. Maar het spreekwoord zegt het al: het
bezit van het zaak is het einde van het vermaak.
Toch kan de mens de geestelijke les maar moeilijk tot zich nemen. En die bijbelse les is deze:
ons hart moet niet uitgaan naar de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen
en de grootsheid van het leven. Want de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Al het
nieuwe veroudert snel. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid (naar 1 Joh.
2:16-17).
Die zal geen kortstondige vreugde hebben in het nieuwe van de wereld. Die zal eeuwige
vreugde hebben in het nieuwe dat de Heere geeft: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarop gerechtigheid woont. Zoek toch wat boven is; niet wat beneden is.

Dag 7
Lezen: 1 Korinthe 13
Bij de Heere
‘Totdat wij eindelijk met de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld
worden.’ Woorden uit het Doopformulier. We beluisteren daarin een reikhalzend verlangen
naar dat eeuwige leven bij de Heere. Maar ook kun je er een verzuchting in horen. ‘Was het
maar zover.’ Waarom? Omdat het leven op aarde moeite en verdriet is. Degenen die in
Christus zijn, moeten tegelijk nog zoveel van de oude mens meetorsen. Ze proberen ten
bloede toe weerstand te bieden tegen de zonde, maar ze moeten nog zo vaak belijden: ‘Ik
ellendig mens, wie zal mij verlossen?’ (Rom. 7).
Waar halen zij kracht en bemoediging uit? Uit de leer van de Schrift over de eeuwige
vereniging met de Heere Jezus Christus. Dan wordt eindelijk hun diepste wens vervuld. Dat
zullen ze eindelijk alle last van zonde en ongeloof afleggen. Dan zal de overwinning over
satan eindelijk definitief en volledig zijn. Dan zullen zij zien, niet door een spiegel in een
duistere rede. Dan zullen zij Hem niet ten dele kennen. Nee! Dan zullen zij zien van
aangezicht tot aangezicht. Dan zullen zij Hem kennen. Dan zullen zij voluit weten in Wie zij
geloofd hebben.
Dan zullen zij zich voor Hem neerwerpen en uitroepen: ‘Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen
de heerlijkheid, en de eer, en de kracht.’

