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Opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen
'Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór
de grondlegging van de wereld' (Joh. 17:24).
Waarom wil de Heer Jezus ons bij Zich hebben? Opdat we geen zorgen meer zouden
hebben?
Hij begrijpt immers hoezeer de zorgen ons drukken en hoe graag wij daar vrij van zouden
willen zijn. Wil Hij ons bij Zich hebben opdat we geen ziekte, geen rouw, geen pijn meer
zouden kennen? Hij weet hoezeer dit alles ons belast en wij de verlossing van ons lichaam
verwachten. Het is beslist zo dat alle noden achter blijven wanneer wij bij Hem zullen zijn. De
Heer heeft er zeker begrip voor dat wij deze dingen aan Zijn komst verbinden.
Maar Hij zegt als het ware: Ik wil veel meer voor jullie doen, meer dan dat jullie vrij worden
van zorgen en klachten. Het is Mijn wil dat jullie Mijn heerlijkheid aanschouwen!'
Dan zal Hij ons - om deze zeer menselijke illustratie te gebruiken - aan de hand nemen, ons
rondleiden en zeggen: 'Zie, dat is Mijn heerlijkheid! Bekijk aandachtig hoe Ik die van
eeuwigheid af had. Aanschouw de heerlijkheid die Ik Mij als Mens tevens verworven heb
door aan het kruis te sterven en daarna op te staan. Beschouw vervolgens Mijn heerlijkheid
als Koning der koningen en Heer der heren (Openb. 19:16). Schenk ook aandacht aan Mijn
heerlijkheid als het geslachte Lam en als Bruidegom van Mijn bruid!'
Wat een vreugde en wat een voldoening zal het voor de Heer Jezus zijn, als Hij ons al Zijn
heerlijkheden zal laten zien! Wij zullen dat alles vol verwondering bezien en Hem dan loven
en prijzen en Hem aanbidden van eeuwigheid tot eeuwigheid.

