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MET CHRISTUS GEOPENBAARD IN HEERLIJKHEID 
 

Zingen: Ps. 89: 1 en 3 

 

Schriftlezing: Colossenzen 3:1-17 

 

Zingen: Ps. 72: 1 en 7 

 

Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem 

geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 3:4 

 

Geliefden! De toekomst is voor de Kerk. Ja, de Kerk alleen. Er is een toekomst voor ons 

allen. Immers er is een begin aan het bestaan van een mens, maar geen einde. Dus wat dat 

betreft is er toekomst voor iedere sterveling. Maar toch is het juist te spreken, dat de 

toekomst alleen voor de Kerk is. Dit woord toekomst heeft een speciale inhoud: hen staat 

iets beters te wachten, dat zij hier hebben leren kennen. Hier is het een kennen ten dele, 

maar straks zal het een kennen in volheid zijn. Dat leert de Kerk in beginsel aan deze kant 

van het graf proeven en smaken. 

Hoe komt de Kerk daar aan? Dat staat in het tekstgedeelte. Die toekomst voor de Kerk is te 

verklaren vanuit één Persoon: vanuit Christus, waarover het in dit tekstgedeelte gaat. Want 

wat staat er van Hem? Er staat geschreven: Die ons leven is. 

Begrijp allereerst goed, dat het gaat over de ware Kerk Gods. Die wordt bedoeld in het 

tekstgedeelte: Hij is het leven voor hen en Hij gaat dat leven openbaren te midden van de 

dood. Hij gaat het leven, dat Hijzelf is, schenken door middel van de Heilige Geest aan de 

zielen die Hem lief en dierbaar zijn. Aan de zielen die naar Hem leren vragen. En die zielen 

zijn van nature precies hetzelfde als de andere zielen op aarde. Er is geen onderscheid; van 

één lap gescheurd. 

Maar nu gaat God te midden van de dood het leven wekken. Ja, dat leert de Kerk verstaan, 

dat er maar één is die het Leven is. Dat hebben we gezien met elkander bij Maria 

Magdalena. In Maria Magdalena was het niet meer te vinden, was niets meer aanwezig dan 

één verlangen, één begeerte, n.l. om bij de Heere te zijn. Want zij mocht het weten: Hij is de 

Levensvorst! 

Dat gaat de Kerk nu ook bij de voortduur belijden: Die ons leven is. De Heere gaat dat leven 

beginnen door middel van de wedergeboorte in het hart. Wanneer de Heere de Kerk gaat 

opzoeken in de tijd, dan vindt de wedergeboorte plaats. De Heere leidt hen verder in het 

stuk der heiligmaking, om straks het te doen aankomen in het stuk der heerlijkmaking. 

Wij zien dat Christus het leven is voor de Kerk. Daar worden ze allen bij bepaald. Ze zoeken 

het wel, ook na ontvangen genade in en bij zichzelf, maar ze komen er achter door schade 

en schande, door de werking des Heiligen Geestes, dat het leven nergens anders ligt dan in 

Hem. Daarom zullen ze ook vragen: Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond de Heere, 

dan pas, wanneer het leven aan de ziel geschonken is. 

Christus is het begin en het einde voor Zijn volk. Bij Hem alleen komt het heil vandaan. Hij 

heeft het verworven. Hij is daartoe gestorven voor Zijn volk. Hij alleen werkte het leven, Hij 

alleen onderhoudt het. Habakuk zegt dan ook: Uw werk Heere, houdt dat in stand, houdt 

dat in leven. Dat gaat de Kerk ook roepen: het werk dat Gij begonnen zijt, Heere, houdt dat 

in leven, ook in mijn hart. 
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Dat leven nu, wat Christus is, dat is alleen bij het volk Gods te vinden. Er wordt wel eens 

gedacht dat het leven bij ieder mens te vinden is, maar dat is niet volgens de Schrift. Het 

leven is alleen te bespeuren in het hart van diegenen waar de Heere gewerkt heeft. Daar 

alleen is het ware leven te vinden! 

En dat veroorzaakt vijandschap. Daar komt Gods volk ook achter. Tegenstand, benauwdheid 

en druk. Vijanden komen daar op los. En juist de schijnvrome heeft daar geen last van, die 

wordt niet aangevallen. Waarom zou satan hem aanvallen? ’t Is toch goed, en wanneer de 

dood voor ogen is, och, dan vrezen ze niet, want het is tóch goed. De satan valt zulken niet 

lastig. Het is niet nodig, ’t is zijn prooi. Zij mogen denken wat ze willen, maar ze zijn zijn 

eigendom. 

Maar ziet het volk des Heeren, dat krijgt nu aanvechtingen, benauwdheden, maar de Heere 

zal ze ook niet begeven en niet verlaten. We zagen het aan Maria Magdalena. De nood kan 

groot zijn, zeer groot, onhoudbaar. Toch is God nabij, al ziet de Kerk dat niet altijd. Hij zal 

ook Zichzelf openbaren aan hen, opdat ze het leven zullen leren zien in Hem. Ja, de satan, hij 

probeert te ziften als de tarwe, lezen we in Gods Woord. Hij is bezig met Gods volk, hij 

bespringt hen. Hij valt   hen aan in de hoop dat zij in de afgrond zullen zinken, maar de 

Heere zegt: Ik heb voor u gebeden. 

Ziet, het leven, Christus heeft gebeden voor de Kerk en daarom is in alle aanvechtingen, in 

alle benauwdheden, de Heere hen nabij. De satan heeft ulieden begeert te ziften als de 

tarwe, gij aangevochtenen, maar Hij heeft voor u gebeden; ja, de Heere staat hier voor Zijn 

eigen werk in. Daarom zal het dageraad hebben en daarom zal dat volk nooit ten onder en 

nooit verloren kunnen gaan. De satan zal dat volk nooit en te nimmer kunnen vernietigen. 

Hij leidt het heen naar het doel dat Hij Zich gesteld heeft. Hij is ze nabij in de ure des doods. 

Hij neemt ze straks ook op. 

En wanneer dat leven nu geopenbaard wordt in het hart van de Kerk, dan is er nooit meer 

stilstand in dat leven als het goed is. Want dat leven begeert meer en meer onderwezen te 

worden vanuit Gods dierbaar Woord. Men zal dan ook opgaan naar Gods huis, men zal dan 

het Woord ook met ernst lezen, onderzoeken, want het gaat om meerdere kennis van die 

Christus, Die het leven is. Er is dus geen stilstand in de bekering, maar voortgang. De Heere 

kan in de aanvang troosten. Dan geeft de Heere die ziel spijs in Zijn huis. Hij geeft 

verkwikkingen, vertroostingen, zodat ze verder kunnen. 

Maar ze komen er achter, dat de giften niet gelijk zijn aan de gever. Zij leren zien dat één 

ding noodzakelijk is, n.l. dat zij de Gever van die giften kennen. We zien dit ook bij Rebekka. 

Toen Rebekka de geschenken kreeg, was dat Izaäk zelf niet. En die geschenken waren wel 

groot, maar ze wilde, ze moest Izaäk zelf hebben. Daar ging het om. Zo is het ook met de 

Kerk. De geschenken, de beloften, die in het Woord liggen zijn groot, maar Gods volk kan 

alleen leven uit de Christus. De Kerk zal nooit alleen uit de belofte kunnen leven. De 

beloften zullen hen uit moeten drijven tot de Heere, en Hij zal de belofte moeten vervullen. 

Ze zullen het uit Zijn mond moeten horen. Ze zullen bij de naam geroepen moeten worden. 

Dan zal het goed zijn. 

Dan is er vrede, want dan is de Gever geopenbaard aan het hart. Zulk een leven wordt nu 

gegeven aan armen, aan dwazen, aan blinden en doodswaardigen. Zij worden gekruisigd 

met Hem aan het vloekhout des kruises, zij moeten met Hem het graf in om straks eenmaal 

met Hem te mogen opstaan. Ja, want Hij is opgestaan, daarom zullen zij de 

opstandingsvruchten op Zijn tijd mogen smaken. De kracht van de opstanding is zo groot dat 

de smart, de benauwdheid, de doodsvreze weggenomen wordt. Dan wordt geproefd en 

gesmaakt dat God goed is voor een ellendig en arm mens. 
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Welnu geliefden, zo onderwijst de Heere, Die ons leven is, Zijn Kerk. Daar mag de Kerk van 

alle dagen getuigenis van afleggen. Daar komen ze nooit over uitgesproken. Uit ‘Die ons 

leven is’, zoals er in onze tekst staat opgetekend, komt alles voort. Uit de Kerk zelf komt 

niets voort dan kwaad, zonden. Maar Hij is het leven. Dat leven gaat zich openbaren in de 

dood. Hij Die het Leven is, is de hope van het volk, Hij is het doel van het volk. Hij is hun één 

en al, hun verwachting, een ander is er niet, geliefden, ‘Die het Leven is’, Christus, Die Zich 

dan zal openbaren. Dat zal Hij ook doen! 

De grondslag daarvan ligt in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft Hij 

uitgeroepen: zie Ik kom, om Uw wil te doen. O, dat is een wonder voor de Kerk, het wonder 

dat ook vastligt, omdat haar oorsprong in de eeuwigheid ligt, dus is het onveranderlijk. Daar 

heeft Hij gezegd dat Hij komen zou om de prijs te betalen, die geen sterveling kan betalen. 

Daar ligt het fundament nu van de Kerk. En wat ligt dat fundament vast. Hebt u ooit mogen 

zien, dat het fundament voor Gods volk vast ligt? Leerde u zien dat dit fundament de Kerk 

onderschraagt en steunt, zodat geen wankelen en bezwijken mogelijk is? 

Dat zullen we toch moeten leren zien, dat wij zelf op dit fundament gegrond zijn. Een ander 

fundament is er niet. 

Maar over Zijn openbaring, waarover het in dit tekstgedeelte gaat, wordt niet alleen in 

Genesis 3 gesproken. Maar het hele Oude Testament wijst naar Hem heen. In het Nieuwe 

Testament heeft Hij Zich geopenbaard in het vlees. Toen heeft God in de wereld  van 

verlorenheid Zijn Zoon gezonden. Hij heeft Zichzelf daar geopenbaard. 

Waarom? Om twee dingen! Ten eerste om de geschonden deugden des Vaders te 

herstellen. Ten tweede om voor Zijn volk de zaligheid te verwerven. Daarom is Hij gekomen, 

daarom heeft Hij Zich geopenbaard als de enige Weg des behouds, als de enige Weg tot de 

zaligheid. 

Hebben we al eens gezien geliefden, dat de openbaring van Hem van het allergrootste 

belang is voor het leven van ons. Leerden wij het voorrecht zien dat ons dat gepredikt mag 

worden?  Hij openbaarde Zich in Bethlehem. Hij openbaarde Zich op Golgotha en Hij 

openbaarde Zich op de Paasmorgen als de opgestane Levensvorst. Hij heeft Zich 

geopenbaard en Hij zal op Zijn tijd die gangen aan Zijn volk verklaren. Hij zal het openbaren 

aan het hart van het volk, al kunnen ze het nu niet verstaan. En kijk, nu openbaart de Heere 

Zich meer en meer. De openbaring wordt duidelijker en duidelijker: Bethlehem-lijden-

sterven-Paasmorgen. In de aanvang van Zijn openbaring had Hij geen gestalte noch 

heerlijkheid. Hij was veracht en werd bespot. Hij was de onwaardigste van alle mensen. 

Maar wij zien dat Hij op Paasmorgen verheerlijkt is door de Vader, omdat Hij de prijs heeft 

aangebracht, omdat de verzoening teweeggebracht is voor een doemwaardig volk. 

Maar geliefden, nu is alles geschied. Nu zal het er om gaan of ons hart met deze zaken 

bekend gemaakt is. Het zal er maar om gaan of wij in Bethlehem zijn aangekomen. ’t Zal er 

dus om gaan of de wedergeboorte heeft plaats gevonden. Waar ligt het begin van herstel 

van al het volk des Heeren? Wanneer dit begin door God gewerkt is, zal de Heere zorgen, 

dat Hij Zich ook in het verdere zal openbaren. Het staat de Heere geheel en al vrij in 

hoeverre Hij Zich openbaart. Persoonlijk is het noodzakelijk dat wij daar iets van kennen. 

Maar over de openbaring gaat het in ons tekstgedeelte niet. Het gaat in ons tekstgedeelte 

over een bijzondere openbaring. Het gaat hier over Zijn openbaring in de wederkomst. De 

Heere zal zich éénmaal openbaren; dan zal alle oog Hem zien. Bethlehem is geweest, Goede 

Vrijdag kwam, Pasen kwam, het werd Hemelvaart, Pinksteren kwam. Maar er komt nog een 

heilsfeit: de wederkomst des Heeren. En daar gaat het hier om. 
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Nu is de volheid der openbaring Zijner heerlijkheid nog niet geopenbaard. Dat ogenblik zal 

eenmaal aanbreken in de dag des oordeels. Dan zal Hij tonen wie Hij is aan vriend en vijand. 

In het Grieks wordt een speciaal woord gebruikt, dat duidt op schitteren, stralen. Zo zal Hij 

Zich openbaren. 

Dan zal de volheid der heerlijkheid den volke getoond worden. Ja, niet alleen aan het volk 

van die dagen, maar de volken van alle tijden. Alle oog zal Hem zien, wanneer Hij 

wederkomt op de wolken, wanneer de bazuin laat horen: gij volken, komt ten oordeel. Dan 

zal de mensheid die heerlijkheid zien in volheid. Dan zal Hij Zich vertonen in Zijn luister. 

Deze openbaring zal een schrik zijn voor de goddelozen. Nu kan de goddeloze spotten met 

God en Zijn dienst. Nu kan de goddeloze denken dat de Heere niet bestaat, maar dan zal het 

anders zijn: angst, schrik en wanhoop zal op hen vallen. Dan zullen ze zien wie ze bespot 

hebben. Dan zullen zij ontdekken, dat zij verloren zijn door eigen schuld. Ze zullen dan 

zeggen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, vanwege de heerlijkheid des Heeren. Het 

zal echter niet baten, het zal niet helpen. Want de tijd der genade is voor dezulken voorbij. 

Maar aan de andere kant is deze dag een vreugdevolle dag. Allereerst voor de Koning der 

Kerk zelf. Hij zal dan afrekenen met al Zijn vijanden, die Hem benauwden in Zijn volk, die 

Hem aanvielen, lasterden, hoonden, die Zijn werk probeerden te breken. Dan zal er niet één 

blijven leven. Vervolgens zal de Heere Zijn volk, dat Hij zo van harte liefheeft, tot Zich 

nemen. Dat volk zal Hij thuishalen, opdat het altijd verlost zal zijn van zichzelf. Dan mogen zij 

altijd bij de Heere zijn. Een vreugdevolle dag voor de Heere en Zijn volk. Die dag komt! We 

kunnen het zien aan de tekenen der tijden. De voetstappen der wederkomst worden reeds 

gehoord. We leven in de laatste bedeling. Het zal er echter om gaan of een dag die met 

vreugde tegemoet gezien mag worden op grond van het werk wat God in het hart 

verheerlijkt. Welnu, in die dag zal de Kerk met Hem verheerlijkt worden, staat hier in het 

tekstgedeelte. 

Hoe is het nu gesteld met de Kerk? Hier is de Kerk verborgen in God. Hier nog verborgen, 

maar die verborgenheid zal éénmaal geopenbaard worden. Dat begint al hier op aarde. Er 

zijn ogenblikken dat de Kerk mag en moet belijden dat de Heere grote daden gedaan heeft. 

Dan mag de Kerk getuigen. De een meer, de ander minder. Maar volmaakt uitkomen, 

voorgoed uitkomen, dat geschiedt straks. Het zijn ogenblikken dat de Kerk het in de beleving 

heeft, ’t zijn ogenblikken dat ze er vervuld van zijn, maar dan is het ook weer weg, dan keert 

de zondige aard terug. Immers zij worden geen heiligen, zij houden die zonden vast. Dat is 

het leven van de Kerk. 

En dan komt die strijd weer tussen de oude en de nieuwe mens. Maar eenmaal zal het 

geschieden dat ze geopenbaard zullen worden en het zal getoond worden dat zij de schapen 

zijn, die van de bokken worden gescheiden. Ze zullen geopenbaard  worden, leert de Schrift 

ons, naar lichaam en naar ziel, want de Heere kocht hen beide. Zo zullen zij gezet worden 

aan Gods rechterhand: geopenbaard in heerlijkheid. Degenen dus, wier leven in Christus 

geborgen is, geopenbaard in heerlijkheid! 

Ja, hier kennen zij er al iets van. Hier hebben ze al de klederen des heils mogen ontvangen. 

Hier mogen ze bij ogenblikken al weten wat hen te wachten staat. Hier kennen ze al iets van 

een blij vooruitzicht dat hen streelt, n.l. dat ze God mogen ontmoeten, niet als een 

vreemde. En zij zullen Zijn lof mogen bezingen. Hier mogen ze bij ogenblikken weten 

gewassen te zijn in het dierbaar bloed des Heeren. 

Maar het is, zoals we straks al zeiden, maar een ogenblik dat dat bewust mag worden 

omgedragen. Dat volk is onbelangrijk, zeer veracht in de ogen der wereldling. Zij tellen niet 
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mee; bij de groten der aarde zijn zij niet in tel. Maar zij zullen eenmaal geopenbaard worden 

in volle heerlijkheid. 

Wat is dat een wonder van Gods genade, als de Heere Zijn genade gaat bewijzen. Ze kunnen 

het hier bij ogenblikken dan al goed hebben. Maar het beste wacht hen nog. O, daar wacht 

dat volk iets wat nooit onder woorden gebracht kan worden. Daar wacht dat volk iets, dat 

ze bij ogenblikken mogen inleven. Dat heeft geen oor ooit gehoord, dat heeft geen oog ooit 

aanschouwd en dat is in geen ’s mensenhart ooit opgeklommen, wat Hij weggelegd heeft 

voor de Zijnen. 

En straks zullen degenen die de Heere bespot hebben het zien, dat de Kerk het goede deel 

heeft mogen kiezen. Dan zullen ze die schittering, die glans, die heerlijkheid zien. Dan zullen 

ze wegzinken naar de plaats waar wening en knersing der tanden is, omdat ze nooit hebben 

willen luisteren naar de Koning der Kerk. 

Maar dan is de Kerk voor eeuwig van de zonde verlost. Dan hebben zij hun wens verkregen. 

De wens om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Dan is hun druk verwisseld in 

geluk. Dat hebben ze hier bij ogenblikken mogen beleven. Daar mogen ze het voorgoed 

ervaren. Bij zulk een heerlijkheid kan geen druk meer wezen. 

Dat is nu weggelegd voor degenen die in Christus Jezus zijn, voor diegenen die met de ganse 

Kerk zijn aangekomen op Golgotha, die ook mede het graf zijn ingegaan, die ook zullen 

worden opgewekt om verheerlijkt te worden. Straks met Hem in de eeuwige heerlijkheid. 

Ja, ze zullen geopenbaard worden. Eens zal gebeuren, dat zij voor eeuwig daarin mogen 

delen. 

O, wat heeft Gods volk dan een blij vooruitzicht. Niet dat ze dat nu altijd in beleving hebben, 

want wat kunnen hier niet een angsten en benauwdheden zijn dat ze nooit in die 

heerlijkheid zullen mogen delen. Wat kan er niet een benauwdheid zijn, dat ze menen er 

helemaal buiten te vallen. In die benauwdheid nu – dat is nu altijd weer een kenmerk van 

dat volk – gaan ze naar de Heere, want ze kunnen niet zonder Hem. 

O, al is de Heere nog niet als de Opgestane in hun ziel geopenbaard, toch willen ze bij de 

Heere zijn, als is Hij dan gestorven. Ze willen het lichaam des Heeren zelf hebben, ja, ze 

moeten het hebben. Alles hebben ze er voor over: Zo is de Kerk. Maar ziet, zulke strijders, 

zulke worstelaars, zulke benauwde geesten die het om de Heere gaat, die Hem zelf niet 

kunnen pakken, maar die de geschonken Christus willen en moeten hebben, die zullen hier 

in beginsel die verheerlijking leren kennen. Maar straks zullen zij met Hem geopenbaard 

worden, in de dag des oordeels in heerlijkheid. 

Wat een troost voor die strijdende Kerk. Zo troost de Heere Zijn strijdende Kerk, die bij 

ogenblikken zo beangst kan zijn voor de laatste vijand. Maar wanneer de Heere de prikkel 

eruit wegneemt, dan mogen zij zien, dat de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. 

Dan kan de dood hen niet meer verschrikken, wanneer ze op het uiterste liggen. Als de 

Heere aanwezig is en door de doodsrivier heen begeleid, zoals Bunyan het beschrijft, dan 

ondersteunt en schraagt Hij. Dan kunnen ze hun leven lang tegen de dood hebben opgezien, 

dan kunnen ze benauwd geweest zijn tot en met, bij wijze van spreken de kalk uit de muren 

gehaald hadden van doodsangst, als het ogenblik daar is, als de Heere nabij is, is de vreze 

des doods weg. 

Wordt het beginsel van die verheerlijking gevoeld in het hart, dan is er geen vrees meer, dan 

is er een hijgen naar die plaats waar God is. Hoe dichter ik nader, dat huis van mijn Vader, 

des te meer dat ik hijg om thuis te zijn. 

O, wat heeft de Kerk het goede deel mogen kiezen. Geliefden, behoren wij tot de ware 

Kerk? Als u zegt dat u behoort bij de Kerk en er is nog nooit strijd geweest, nooit twijfel, 
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nooit benauwdheid, zet u er dan maar een vraagteken achter! Want dan kent u niets van 

wat de strijdende Kerk kent. Maar alleen zij die in de goede strijd geplaatst zijn door de 

Heere, zullen straks in heerlijkheid geopenbaard worden. Voor hen is de Paasvorst 

opgestaan, opdat zij eenmaal verheerlijkt zullen kunnen worden. Hij is opgestaan! 

Kennen wij Deze, Die is opgestaan en in heerlijkheid zal getoond worden? Hebben we 

Golgotha aangedaan? Zijn we meebegraven? Want we kunnen wel spreken over die 

heerlijkheid, maar het is de laatste van de heilsfeiten en andere heilsfeiten gingen er aan 

vooraf. Wij spreken van nature zo graag over de verheerlijking, maar over de begrafenis 

spreken we al minder. En het lijden ligt ons ook niet. 

Willen we in die verheerlijking delen, dan zullen we dezelfde weg moeten gaan, die de 

Heere ging. Nooit in die volle maat, dat begrijpt u wel, doch de voetstappen van Hem zullen 

we moeten drukken. Hij zal geboren moet worden in het hart, in de wedergeboorte. We 

zullen met Hem moeten lijden, met Hem moeten sterven, de dood in, anders kan het niet. 

Om met Hem opgewekt te mogen worden, om straks verheerlijkt te mogen worden. Kennen 

wij daar iets van? 

En we beginnen bij het begin. Is er een wedergeboorte geweest in het hart, breken met de 

zonden, haten, vlieden ervan, uitzien naar verlossing? Hebt u daar gezien wat de 

zondeschuld heeft teweeg gebracht? Zijn dood! Dat Hij om mijn overtredingen daar heeft 

moeten hangen aan het vloekhout des kruises? Zijt gij met Hem gestorven en begraven? 

Ging het vrome ik er aan? Daar weet al Gods volk iets van. 

Dan zullen wij met Hem mogen opstaan! Dan zal de Kerk met Hem verheerlijkt worden. Och, 

dat wij de prediking niet langs ons heen zouden laten gaan. En dat we vragen zouden: 

Heere, we hebben het vernomen, dat verheerlijking pas komt, als al die andere heilsfeiten 

geopenbaard zijn aan onze zielen. Heere, mocht het zijn, dat ze plaats vonden in mijn leven, 

zodat ik straks Uw Naam de eer zou mogen geven. 

De Heere geve Zijn zegen over de prediking, de Heere trekke u uit de duisternis en brenge u 

tot dat wonderbare licht, dat Hijzelf is. De Heere doe alzo. Amen. 

 

Zingen: Ps. 68:2 


