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Onze toekomstverwachting
Citaten uit een brief van een honderdjarige broeder:
‘Onder de vele Schriftplaatsen die me gezonden zijn nam het slot van Psalm 23 de grootste
plaats in. Inderdaad, goedheid en weldadigheid van de goede en grote Herder zijn mij gevolgd in mijn vele jaren. En mijn uitzicht is nu dat ik voor eeuwig zal wonen in het Huis van
de Heer!’
‘Ik houd er van deze woorden te verbinden met Psalm 27. Daar wordt één van de voorrechten genoemd die wij in een toekomstige tijd zullen genieten: de lieflijkheid van de Heer te
aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. In het Huis van de Heer zal Zijn schoonheid
volkomen geopenbaard worden voor onze bewonderende ogen. De buitengewone rijkdom
van Zijn wonderbare genade, de pracht en luister van Zijn glorierijke Majesteit zoals dan geopenbaard in de ontvouwing van de volle attributen van de Godheid, die Hij uiterlijk gezien
aflegde toen Hij die zó rijk was voor ons zó arm werd!’
‘In het Huis van de Vader zullen onze ogen verblind worden, als we de diverse voortreffelijkheden, volmaaktheden en attributen zien van Hem van Wie het onze vreugde is Hem niet alleen te erkennen als onze Heiland en Verlosser, maar ook als onze Heer en onze God, want
in Hem woont in eeuwigheid de volheid van de Godheid’.
‘Wij zullen de heerlijkheid zien die Hij bij de Vader had voordat de wereld was. Maar er is
een verdere heerlijkheid, waarvan ik denk dat ze alle andere heerlijkheid overtreft: de heerlijkheid van Zijn vernedering! De mens vindt dat het heerlijkheid is om op te klimmen naar
de top. De ongeëvenaarde heerlijkheid van onze Heer is geopenbaard in de diepten waarin
Hij afdaalde, zelfs tot de dood aan het kruis! ‘Want U bent geslacht’ is het onderwerp van
het nieuwe lied als wij in de toekomst Hem hulde zullen brengen in het hemelse Huis van de
Heer’.
‘Ik zal verzadigd worden met Uw beeld als ik zal opwaken’ (Ps. 17:15).
‘Iemand anders heeft het prachtig gezegd: ‘De opening van de straten van de hemel is hier
op aarde’. Zelfs hier mogen we al een voorsmaak hebben van de komende zaligheid. Een
wandel dicht bij God en Zijn Christus bewerkt, zelfs op aarde al, diepere verlangens naar de
volheid’.
‘Spoedig zal voor de heiligen van God door genade de lange nacht geëindigd zijn. Dan komt
de heerlijkheid van de eeuwige morgen: Christus het Middelpunt van de ontelbare menigte,
die met luide stem Hem zal aanbidden: ‘Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de,
kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging’ (Openb.
5:12). Wij zullen aan Zijn voeten vallen en roepen: Heerlijkheid, heerlijkheid aan de Zoon van
God’.
James A. Harrow, 6 dec. 1966

