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Wij zullen Hem zien zoals Hij is
1 Johannes 3:2
‘Wij zullen Hem zien zoals Hij is’. Deze bijzondere gunst is ons heerlijk deel. Wij zullen onze Heer en
Heiland zien zoals Hij is – niet zoals Hij hier beneden was en ook niet zoals Hij straks zijn zal. Over
hetgeen Hij was, spreekt de apostel Johannes, die de Heer als een volmaakt Mens op aarde gezien
had, in het eerste hoofdstuk van zijn Brief. Hij had Hem op aarde gezien als ‘het eeuwige leven dat
bij de Vader was en ons is geopenbaard’. En wat de Heer zijn zal, deelt Johannes ons mee in de
Openbaring (Openb. 1:7; 19:11-16). Maar in deze tekst zegt hij ons dat ‘wij Hem zullen zien zoals Hij
[nu] is’.
En hoe is Hij nu? Hij is ingegaan in die heerlijkheid die Hij had bij de Vader voordat de wereld was,
en wel als de gehoorzame Zoon, gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood van het kruis (Fil. 2:8). En
in Johannes 17 bidt de Heer voor ons: ‘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’ (vs. 24), de
heerlijkheid die Hij nu heeft, de heerlijkheid die Hij had voordat de wereld was. Die wondervolle
gemeenschap van de Zoon met de Vader waarin Hij deelde, daarin deelde Hij als Mens, als Degene
Die God op aarde verheerlijkt had, en Die aanspraak kon maken op Zijn beloning op de heerlijkheid,
die van eeuwigheid af de Zijne was.
Wij zijn de getuigen en de deelgenoten van die heerlijkheid en die gemeenschap. Oneindige genade
brengt ons daar op grond van Zijn eigen werk, waardoor God is verheerlijkt en ons een eeuwige
zegen is aangebracht. En wij zullen Hem zien in Zijn eigen heerlijkheid en in Zijn genot van al de
liefde van het hart van de Vader.
In deze volmaakte vreugde ging de Heer in na Zijn werk op het kruis. Het uur van Zijn lijden (Joh.
12:27) eindigde met dat werk en het uur van Zijn heerlijkheid begon toen Hij zei: ‘Vader, het uur is
gekomen: verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon U verheerlijkt’ (Joh. 17:1). Stellen wij de vraag: wat is
Hij nu? De Heilige Geest, door Hem gezonden na Zijn verheerlijking, antwoordt ons dan door de
mond van de apostel Petrus: ‘De God van Abraham en Izaäk en Jakob, de God van onze vaderen,
heeft Zijn Knecht Jezus verheerlijkt’ (Hand. 3:13a). Deze verheerlijking was het antwoord op het
gebed van de Heer in Johannes 17: ‘Verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij
U had, voordat de wereld was’ (vs. 5). En in deze heerlijkheid zullen wij Hem zien.
Welke uitwerking heeft dit op ons? Verblijden wij ons erin? Zien wij met vreugde het ogenblik
tegemoet dat ‘wij Hem zien zullen zoals Hij is’? Er kon ons geen groter voorrecht ten deel vallen. Hoe
meer wij erover nadenken, hoe dieper wij erin doordringen, des te groter is de bewondering die ons
vervult, en de aanbidding die wij Hem toebrengen.
De Heer Jezus is nu aan de rechterhand van de Vader gezeten, en geniet al de genegenheden en al
de liefde van het hart van de Vader. Deze gezegende plaats die Hij nu ook als Mens inneemt, heeft
Hij verworven door Zijn gehoorzaamheid aan de wil van de Vader, door de verheerlijking van God
hier beneden, door het werk dat Hij op Golgotha volbracht heeft. Als de eeuwige Zoon behoorde die
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heerlijkheid Hem toe; Hij heeft die nu echter ontvangen als de Zoon des mensen, tot loon op al Zijn
strijd en werk. Door dat werk is ieder Christen voor God gesteld ‘zoals Hij is’, in dezelfde gezegende
betrekking van kinderen tot God, hun Vader. ‘Dat zoals Hij is, ook wij zijn in deze wereld’ (1 Joh.
4:17b). Zijn Vader is onze Vader, Zijn God onze God (Joh. 20:17). ‘Maar zo velen Hem aangenomen
hebben, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden’ (Joh. 1:12). ‘De Geest Zelf getuigt met
onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van
God en medeërfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem
verheerlijkt worden’ (Rom. 8:16-17).
Maar wij zijn niet alleen gebracht in dezelfde betrekking tot God de Vader, maar wij zullen ook in
dezelfde plaats komen waar Hij is, opdat wij Zijn 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).
Hoe oneindig groot is de liefde van de Heer Jezus! Wie kan haar peilen of doorgronden? Zijn
liefhebbende hart zal pas dan bevredigd zijn wanneer Hij ons allen rondom Zich ziet in Zijn
heerlijkheid en ons deelgenoot kan maken van al de heerlijkheden waarin Hij Zich nu al verlustigt.
Johannes zag met blijdschap uit naar dat uur waarin hij samen met al de leden van de hemelse
familie ‘Hem zien zou zoals Hij is’. Hij en wij wachten nog steeds op dat ogenblik. Maar het komt
spoedig. De Heer Zelf heeft het beloofd. Dan zullen wij door Hem in het huis van de Vader gebracht
worden, om die heerlijkheid en liefde te zien waarin Hij Zich verheugt, voordat wij met Hem
verschijnen zullen in de glorie van het koninkrijk hier beneden. Wij zullen Hem zien Die altijd het
welbehagen van het hart van de Vader geweest is, zowel toen Hij hier beneden wandelde in
vernedering als toen Hij vóór de grondlegging van de wereld de heerlijkheid met de Vader deelde.
Wij zullen het huis van de Vader binnengaan zoals de Heer ons in Johannes 14 belooft; en het
voornaamste wat ons hart daarbij aantrekt, is dat ‘wij Hem zullen zien zoals Hij is’. Wij zullen daar,
als ik mij zo mag uitdrukken, een tijd lang met Hem wonen in Zijn eigen heerlijkheid, voordat het hele
heelal, de hemel en de aarde, de zegen geniet van Zijn heerschappij over alle dingen. Wie zou de
vreugde kunnen beschrijven van dit uur, van dit genot in het Vaderhuis?
Het is meer dan de vreugde die in Lukas 15 beschreven wordt, toen de verloren zoon in het huis van
zijn vader was teruggekeerd en aan het feestmaal aanzat. Het is de vreugde die de Heer Jezus nu
met ons wil delen. Onuitsprekelijk voorrecht! Verheug u in dat heerlijke vooruitzicht. Geniet nu al door
het geloof de heerlijkheid van die nauwe en innige betrekking waarin u, door genade, gebracht bent
met de God en Vader van onze Heer Jezus Christus!
Schrijver onbekend.

