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KOM! - Werkend wachten
Inleiding
Thuiskomen
De plek waar je hoort, waar je wilt zijn, waar je naar verlangt
We zijn onderweg, pelgrims –weigeren om de plek waar ze nu zijn hun ‘thuis’ te maken.
We zien uit naar de stad van God… God die zal komen…
Advent/Parousia
De verwachting dat Hij komt – Joop: verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus!
- De koning komt…
- Wees voorbereid…
Hij eindigde met de uitnodiging die in Openbaring staat De uitnodiging van degene die de Alfa en
Omega is – de eerste en de laatste, die alles in Zijn hand heeft.
De uitnodiging van de Geest en de bruid.. Kom, als je drink van het water dat leven geeft…

KOM!
Het gebaar KOMEN:
Het gebaar op de dia is een nogal dwingend gebaar wat horende mensen gebruiken in de betekenis
van ‘kom jij eens even hier..!’ In Nederlandse Gebaretentaal zijn er andere, meerdere gebaren voor
het begrip KOMEN.
Gebaar op Gebaar 1 met 1v-hand – verschillende begin-eindplaats en richtingen laten zien wie
komt en waar komt – kan zowel mededelend als bevelend
Gebaar 2
B-hand – vraag/verzoek/opdracht Kom naar mij/ons
Komen: in twee richtingen
- Hij komt
- Wij komen, we gaan in op zijn uitnodiging
En wij kunnen tegen anderen zeggen, de uitnodiging van de Geest en de Bruid herhalend: Kom, ga
met ons mee..
Jezus zegt:
- Ik ben gekomen om…
- Ik zal komen…
En uiteindelijk als Jezus terugkomt – zullen de nieuwe hemel en aarde komen ‘neerdalen’ –
Gebaar is gerelateerd aan gebaar WELKOM

Verwachten
We verwachten Zijn komst – Hoe?
Hoe zie je ‘verwachtingsvol naar de komst van Jezus’!
Brieven van Paulus, maar ook Petrus en ook het verslag van het visioen van Johannes; daarin wordt
onder andere beschreven dat Jezus terug zal komen. Hij heeft dat zelf ook gezegd. En het zal gauw
zijn…
Brieven (en geen colleges)
- Persoonlijk, dichtbij - relatie
- Over het dagelijkse leven – jij leeft in dezelfde wereld als ik
- Over verwachting, de hoop die zekerheid is – we zien uit naar hetzelfde
Dat is bemoedigend, soms misschien wat frustrerend, maar in ieder geval realistisch.
Het juiste perspectief
Door de brieven te lezen kun je het juiste perspectief leren zien: Jezus is Koning – Hij komt terug
En Zijn Koninkrijk is nu al zichtbaar:
- Vergeving = Hoe het zal zijn in het Koninkrijk
- Daden
- Een hoop die zeker is
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Als je Jezus hebt leren kennen verandert er fundamenteel iets:
1. je wilt aanbidden
2. je ziet de wereld in een ander perspectief
3. je wilt afrekenen met de zonde
als je werkelijk Satan hebt gezien en zijn destructieve werk – en daaraan gekoppeld Gods
oordeel. God zit op de troon – Lever jezelf over aan Koning Jezus (Matt 7: 21-23 niet ieder de
Here Here roept…)
4. je geeft jezelf aan het bouwen van Gods Kerk, Gods Koninkrijk
Dat is dan ook wat in de brieven wordt beschreven.
Paulus maakt het telkens heel praktisch en concreet.
1 Thessalonicenzen 5:1-11
1
2
3

Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren,
want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.
Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang,
zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.
4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen
overvallen als een dief,
5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de
duisternis,
6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken;
8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en
liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.
9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze
Heer Jezus Christus.
10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven.
11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

Hoop
Jezus is Koning
- Jezus komt terug
- Wanneer: Als een dief in de nacht – voor wie Hem niet kennen
- Niet voor ons, wij verwachten Hem
- Wij zijn kinderen van het Licht – niet van de nacht
- We zijn op onze hoede, en voorbereid. Wees wakker
Wees waakzaam / voorbereid
- Waar ben je mee bezig – verwacht je de Messias – Hoe?
- Wat God geeft:
Harnas: Geloof en Liefde
Helm:
Hoop en redding
Lucas 13:28 Jammeren en knarsetanden als je blijkt buitengesloten te zijn
De hoop wordt zichtbaar in daden – wees elkaar tot voorbeeld
- Daden zijn het menselijke (zichtbare) bewijs dat woorden waar zijn
- Evangelie verkondiging wordt onderbouwt door de manier waarop je leeft.
Paulus gaat helpt ons verder in hoe we dit kunnen vormgeven:
1 Thessalonicenzen 5:11-15
11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.
12 Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor
inzetten u te leiden en terecht te wijzen.
13 U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar.
14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de
moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben.
15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als
voor ieder ander.
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Wat sterk opvalt is het aspect van “de ander” en “elkaar” en zelfs de ander. Bemoedigend.
En dat verwachting van het Koninkrijk is dus heel praktisch is vorrm te geven in het dgelijkse leven:
- Erken je leiders - en alles wat dan volgt geldt ook voor de leiders
- Leef in vrede met elkaar.
- Wijs iedereen terecht die zijn dagelijks werk verwaarloost
- Geef de moedelozen hoop
- Kom op voor de zwakken
- Heb met iedereen geduld
- Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt – dat is meer dan ‘vergeld geen kwaad
met kwaad
- Streef altijd naar het goede
- Zowel voor elkaar als voor ieder ander
Samengevat met woorden van Paulus uit een van zijn andere brieven:
Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.
Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
(Romeinen 14:19 en15:2)

Dat is ook voor de mensen die nog buiten zijn, deze manier van leven, als leerling, discipel, laat
mensen zien dat: Het evangelie waar is. Zoals hierboven al werd gezegd:
- Daden zijn het menselijke (zichtbare) bewijs dat woorden waar zijn
- Evangelie verkondiging wordt onderbouwt door de manier waarop je leeft.
Waakzaam & nuchter
Paulus geeft aan dat we waakzaam verwachtend moeten zijn. Niet alleen maar in een hoekje zittend
maar op weg zijn te groeien, te werken terwijl we wachten. Alle zaken die hij hier noemt zijn actief.
Werkend wachten betekent dat de focus is op komst van Jezus bij en door het leven vandaag de dag
in de praktijk.
Werk moet je breed zien
Beelden van werk:
Grieks: werk is een noodzakelijk kwaad, we besteden het uit aan slaven
Hebreeuws:
werk is een deel van je aanbidding van God – hoe je je werk doet zegt iets jou in
relatie tot God
En jij?
- God dienen in je werk – je reguliere job/studie/vrije tijd
- Werken voor God in je vrijetijd maakt christenzijn tot hobby (of een activiteit naast je werk)
- We zijn allemaal fulltime christen – altijd
- Ook hoe je je werk doet is dus deel van je heiligheid
1 Thessalonicenzen 5:16-22
16 Wees altijd verheugd,
17 bid onophoudelijk,
18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus,
verlangt.
19 Doof de Geest niet uit
20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.
21 Onderzoek alles, behoud het goede
22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

Dit zijn net als al het voorgaande zaken van het dagelijkse leven al hebben we misschien de neiging
om ze te ‘vergeestelijken’. Paulus noemt ze niet voor niets in deze context. Het is de focus op de
toekomst die zal komen en nu al ons deel is.
Tegenstand en lijden
Verbaas je niet over oppositie/tegenstand en tegenslag, wees er op voorbereid, het is onderdeel van
geloven in Koning Jezus
Het is voor een christen (Pawson): Bewijs van roeping, Een teken, Bevestiging van het geloof
Hou vast aan: God is de Rechtvaardige Rechter - Hij rekent af met wie zijn kinderen vervolgen
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Gebed!!
Bidt voor mij - Ik bid voor jou – bid voor elkaar : en Dank God
Profetie
Dat is niet iets vaags wat ons een verkeerde weg op stuurt, een soort van welvaartsmechanisme of
doemdenken.
Het zijn woorden van God, die onderzocht mogen worden.
Laten we niet uit angst voor het kwade de Geest doven maar laten we ook niet elk ‘geestelijke woord’
ons de verkeerde kant op laten sturen

Het Koninkrijk dat komt groeit nu
1 Thessalonicenzen 5:23-24
23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en
lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Hij is getrouw Hij bewaart ons voor Zijn terugkomst.
De wetenschap dat wat voort ons ligt en wat zal komen werkt nu al in ons uit. Het is niet een worstelen
en een hopen op overleven, het is een steeds meer in ons groeien van de zekerheid van wat komt:
dat Koninkrijk. Hij, Jezus doet wat Hij heeft belooft en zal terugkomen.
Waar we samen deel van uitmaken. Waarheen we samen op weg zijn. En nog veel meer mensen mee
heen genomen mogen worden. Kom, ga mee1
De schrijver van een andere brief (Hebreeën) stelt
Hebreeën 10:23-15
23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft
gedaan is trouw.
24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen,
25 en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen,
en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Opnieuw: Verwachting:
doet wat met je, de dag die komt maakt dat je je daarop wilt voorbereiden
Je wilt klaar zijn – want de dag komt er aan – je weet dat de Koning komt dus wil je je huis op orde
hebben.
Verjaardag (van Annemarie): - we hebben gezegd dat mensen langs mogen komen – dus we
verwachten ze – alles klaar en opgeruimd, ’s ochtends niemand iedereen ’s middags – maar
we zijn klaar…
Het beeld dat de Bijbel is vele male groter, het Bruiloftsfeest – waarvoor je uitgenodigd bent.
Maak je klaar, leef, zorg dat het je niet overvalt maar laat het geen wat komt, de dag die nadert meer
en meer jou leven en werken nu bepalen.

Afsluiten
Verwacht, Bid, Werk – wetende dat Hij komt
Leef in die verwachting en spoor elkaar aan, en nog meer naarmate die dag komt.
En weet dat Hij trouw is
23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en
lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.
28 De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.

Amen
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