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Het laatste woord tot de Gemeente
Openbaring 22:20
Het laatste woord van de Heer Jezus aan de Zijnen is niet het bevel om heen te gaan en aan
alle schepselen het Evangelie te verkondigen. Dit was wel het laatste woord van de
opgestane Heiland tot Zijn discipelen. Zij moesten Zijn getuige zijn tot aan de einden der
aarde, terwijl Hij weg was. Maar dit woord is toch niet het laatste dat de Heer Jezus tot de
Zijnen sprak. De verheerlijkte Heer, aan Gods rechterhand gezeten, heeft nog een later
woord gesproken, niet zozeer tot de Zijnen als discipelen, die Hij uitzond, maar tot de Zijnen
als Gemeente, van wie Hij het heerlijk Hoofd is.
We vinden het in Openbaring 22:20. 'Ja, Ik kom spoedig' Hoe heerlijk is dat! Ik, Jezus', zegt
Hij van tevoren, opdat er geen twijfel over zou bestaan dat Hij het Zelf was Die spreekt: 'Ik,
Jezus, heb Mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen in de gemeenten. Ik ben de
wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster'.
Er wordt in onze dagen door de Christenen in het algemeen veel meer gelet op de laatste
woorden van de opgestane Heer Jezus tot Zijn discipelen dan op de laatste woorden van de
verheerlijkte Heer Jezus tot Zijn Gemeente. En toch, hoe belangrijk is het voor onze wandel,
voor ons getuigenis, tot onze vertroosting en tot eer van de Heer, als wij dat kostbare woord
van Hem in levende gedachtenis houden, Die aan Zijn geliefde Bruid de belofte gaf: 'Ja, Ik
kom spoedig!'
Zeker, het woord tot de discipelen over de evangelieprediking is erg belangrijk. Wie zal er
iets van durven of willen afdoen? Integendeel, wij zullen moeten erkennen hoe véél wij erin
tekortschieten, hoe vaak we vergeten zijn dat ook aan de heidenen het Woord van God
gebracht moet worden. Maar in een tijd als de onze, een tijd van opwekking en
werkzaamheid, bestaat toch het gevaar ons zó met het werk voor de Heer in binnen - en
buitenland bezig te houden, zó op te gaan in het bevel van de Heer om aan alle schepselen
het Evangelie te brengen, dat wij vergeten dat de Heer nog iets anders van ons begeert, dat
is: een antwoord op het laatste woord dat Hij in de Bijbel tot Zijn Gemeente spreekt. 'Ja, Ik
kom spoedig!', zegt de Heer. Is ons persoonlijk antwoord het antwoord van de Gemeente:
'Amen, kom, Heer Jezus'?
Elk moment dat voorbij is, brengt ons het heerlijke ogenblik van de komst van de Heer Jezus
dichterbij. Zijn wij er nu misschien zeer dichtbij gekomen? Hij zegt: 'Ja, Ik kom spoedig!' En
Hij doet wat Hij belooft. Plotseling zal Hij komen; in een punt des tijds zal alles gebeurd zijn.
Verlangt ons hart naar Zijn komst? Of is er geen Amen in ons hart? Zo niet, dan zijn we óf
wereldsgezind, óf onverschillig, óf we zoeken hier nog onze eer, ook in onze dienst. Ons hele
leven zou één Amen, één antwoord moeten zijn op dat laatste woord van de Heer Jezus aan
Zijn Gemeente. Verlangt de Bruid niet naar de Bruidegom? Wil de Heilige Geest, Die Zelf
roept: 'Kom!', niet in ons het geroep 'Kom, Heer Jezus!' werken? Wanneer de hoop op de
wederkomst van de Heer Jezus in mijn ziel leeft, dan heeft dit als vanzelf invloed op mijn
wandel, want dan reinig ik mijzelf, zoals Hij rein is. Dan heeft dit ook uitwerking op mijn
getuigenis, want dan ben ik overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat ik misschien
niet veel tijd meer heb, zodat ik mijn familie, mijn vrienden, voor zover ik kan of daartoe in
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de gelegenheid ben, moet inlichten over de weg van het behoud. Dan ben ik ook rustig,
wetende dat mijn werk voor Hem niet ijdel is, zodat ik Hem alles overgeef, ook het lot van
mijn onbekeerde familie en vrienden leg ik in Zijn hand, al zou Hij heden komen! Ja, mochten
wij allen leven en wandelen met het oog op de spoedige wederkomst van de Heer! Hoeveel
invloed zou dat hebben op hetgeen wij deden of nalieten.
Het doel van het laatste Boek van Gods Woord is: ons aanmoedigen met de toekomst bezig
te zijn. En het slot ervan roept ons toe: 'Spoedig komt de Heer Jezus!' De Heer Zelf treedt
vóór ons en zegt: 'Ja, Ik kom spoedig’. En in zielsverrukking wordt het antwoord - uw
antwoord, mijn antwoord? - gegeven: 'Amen, kom, Heer Jezus!'
Amen, Heer, wil spoedig komen,
zuchtend ziet Uw Bruid omhoog.
Klief de wolken, alle vromen
wachten met verlangend oog.
Kom, o Heer, en wil ons tonen
Uwer liefde hoogste kracht.
Amen, amen, wil bekronen,
wat Uw zoenbloed heeft volbracht!

