Ik kom weer
In Johannes 13 vanaf vers 31 en in hoofdstuk 14 bevinden zich in de bovenzaal personen die
volkomen vreemd zijn aan alles wat in de wereld te vinden is, en ten opzichte van wie de wereld
vijandig staat. De Heere Jezus zegt tot hen: “Uw hart worde niet ontroerd” (14:1).
Waardoor zouden hun harten ontroerd kunnen worden? Doordat Hij hen zou verlaten. Hun
geluk, hun troost en al hun blijdschap bestond daarin dat Christus bij hen was. En nu had Hij
gezegd dat Hij de wereld zou verlaten!
Hij bemoedigt hen echter en zegt dat Hij weliswaar heengaat naar Zijn Vader om dáár gelukkig
te zijn, maar dat Hij níet heengaat om zonder hen gelukkig te zijn. Hij wíl helemaal niet gelukkig
zijn, zonder hen in Zijn nabijheid te hebben. Daarom zegt Hij: “In het huis van Mijn Vader zijn
vele woningen; als het anders was, zou Ik het u gezegd hebben, want Ik ga heen om u plaats te
bereiden. En als Ik heenga en u plaats bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij
zijn moogt, waar Ik ben” (vers 2–3). In het huis van Zijn Vader was genoeg ruimte voor allen die
Hem toebehoren. Van eeuwigheid af waren die woningen daar geweest; en Hij zou heengaan om
daar plaats te bereiden. Dat deed Hij door daar als eerste Mens binnen te gaan.
Hij vertroost hun harten in één keer door de eenvoudige, maar inhoudsrijke woorden: “Ik kom
weer!” Hij zegt: ‘Ik kan hier niet op aarde blijven; Ik ga naar Mijn Vader, maar Ik ga daarheen
om voor jullie plaats te bereiden; Ik zal echter terugkomen om jullie ook dáár te brengen waar Ik
ben!’
De Heere wist dat hun harten daardoor vertroost en bemoedigd zouden worden. Omdat zij Hem
liefhadden, was er niets dat hen beter kon troosten en sterken. Hij wist precies de juiste snaar in
hun harten te raken en te laten trillen: hun verlangen om bij Hem te zijn – dat is de bron van alle
zegen!
Dit is het karakter van alle ware discipelen van de Heere: zij zijn mensen die hun Heiland
liefhebben en door Zijn afwezigheid vertroosting nodig hebben, en die die vertroosting vinden in
de wetenschap dat Hij komt om hen bij Zichzelf te brengen!
Alles wat mijn hart aantrekt en volkomen gelukkig maakt, vind ik in Christus. En ik heb van
Hem de verzekering ontvangen dat Hij terugkomt, ja, dat Hij komt voor mij!
Als onze harten op Christus zijn gericht, heeft de wetenschap van Zijn komst alleen maar tot
gevolg dat ik popel van verlangen naar dat ogenblik. De uitwerking daarvan in mijn praktische
leven kan niet uitblijven.

