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ingaan
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Wat volgt op de opstanding ?
De christelijke kalender kent een dag waarop wij
de opstanding van de Here Jezus Christus gedenken, de grootste overwinning aller tijden.
Maar gedenken alleen is niet genoeg. De zo belangrijke vraag is: hoe gaat dat onsterfelijke leven, dat toen werd geopenbaard in een wereld
waarin alles aan de vergankelijkheid is onderworpen, hoe gaat dat leven zich verder openbaren? Of, om het nog anders te zeggen, leven wij
werkelijk NA de opstanding?? Zijn wij mede
opgewekt met Christus en mede gezet in de
hemelen met Hem?
Wat zegt de Bijbel hierover? God gedenkt ook.
Er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht (zie
Mal. 3:16)! Hij peilt wat de opstanding van Christus nu heeft kunnen uitwerken in onze levens. Er
is een profeet, wiens naam betekent: “God gedenkt”, namelijk de profeet Zacharia. In zijn gelijknamige Bijbelboek 1 lezen wij wat er volgens
het verheven Goddelijk plan volgt op de opstanding van de Here uit de dood. Wij moeten daarvoor gaan naar Zacharia, hoofdstuk 2, het derde
visioen dat de profeet ontving; “drie” spreekt van
Zie eventueel onze studie “De visioenen van Zacharia (en
de geestelijke betekenis ervan voor de Bruidsgemeente)” van E. van den Worm. (noot AK)
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het volmakende werk van God de Heilige Geest.
In Zacharia 2:10 lezen wij: “Juich en verblijd u, gij
dochter van Sion; want zie Ik kom, en Ik zal in
het midden van u wonen, spreekt de Here”.

De dochter van Sion
De “dochter van Sion” is het volk dat in Sion
woont en dat eigenlijk de stad Sion of Jeruzalem
vormt. Deze wijze van spreken geeft al aan, dat
wij ons niet blind moeten staren op een stad van
steen en hout in het Midden-Oosten. Het gaat
om levende zielen!! In de Nieuwe Bedeling, 2
waarin wij nu leven, is dit Jeruzalem de Gemeente van de Here Jezus Christus. De Gemeente
van de wedergeborenen, van hen die geboren
zijn in het Jeruzalem “dat boven is” (zie Gal. 4).
In de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament staat voor “wedergeboren” letterlijk: “van
boven geboren”. En dat in dit derde visioen van
Zacharia dit geestelijke Sion bedoeld wordt, kunnen wij afleiden uit bijvoorbeeld vers 4: “Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden”. Een
beeld van de ene Gemeente van Christus die is
opgebouwd en bestaat uit véle plaatselijke gemeenten (deze eenheid in veelheid wordt ook
2

Nieuwe Bedeling = De periode die de verhouding tussen
God en mens NA Christus’ (1ste) komst aangeeft. (noot AK)

uitgebeeld door de “granaatappelen” aan de hemelsblauwe mantel van de Israëlische hogepriester, 3 zie Exod. 28:33). Ook het 11de vers dwingt
ons, om ons in gedachten te verplaatsen naar de
Nieuwe Tijdsbedeling 4 en te denken aan de
Nieuwtestamentische Gemeente, die gevormd
wordt door wedergeboren zielen uit alle volkeren
(dus ook de wedergeboren zielen uit de Joden/Israëlieten – AK): “Vele heidenen zullen te
dien dage de Here toegevoegd worden, en zij
zullen Mij tot een volk wezen”, en dan herhaalt
de Here: “en Ik zal in het midden van u wonen”.
En zie, hoe wonderbaar!, de Here spreekt deze
Gemeente aan als “dochter”! Dat wil ons bovendien zeggen, dat de Here Jezus haar tot Zijn
vrouw wil nemen en dat Hij hier spreekt over die
grote verborgenheid van Efeze 5:32, wanneer Hij
bekend maakt, dat Hij tot haar in wil gaan! Hij
komt voor Zijn Bruiloft. De Bruidegom komt! Wij
leven in de tijd van het einde en dit gebeuren
staat voor de deur. Straks zal er een Gemeente
zijn in welke de Heer ten volle inwoning
Zie eventueel onze studie “Christus in de Tabernakel” van
CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël” (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van
een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid
toe), van E. van den Worm. (noot AK)
4 Zie noot 2.
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maakt: De Bruidsgemeente. “Verblijd u, gij
dochter van Sion, want zie, Ik kom, en Ik zal in
het midden van u wonen”. Johannes (te Patmos)
getuigt van deze Gemeente: “Geen tempel is in
dezelve, want de Here, de almachtige God, is
haar Tempel, 5 en het Lam” (Openb. 21:27). En
Ezechiël besluit zijn Bijbelboek, uitroepende: “De
naam van die stad zal zijn: DE HERE IS ALDAAR”!

Intocht in Jeruzalem
De woorden van Zacharia 2:10 doen ons echter
ook denken aan de intocht van onze Heer in het
eerste Jeruzalem, vier dagen voor Zijn sterven.
Dit is niet toevallig. Ook in het boek Zacharia vinden wij de bekende profetie: “Verheug u zeer, gij
dochter van Sion!... Zie, uw Koning zal (tot) u
komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm,
en rijdende op een ezel” (9:9). Dit profetische
Woord is allereerst en letterlijk vervuld op die
dag, nu bijna 2000 jaar geleden, toen de Here
voor het laatst dit (aardse) Jeruzalem binnentrad.
Een feestelijke intocht… Doch het was een feest
dat uitliep op een drama! Zoals helaas ook menig
Zie eventueel onze studie “Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige
tempel van onze almachtige God en Vader” van E. van
den Worm. (noot AK)
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christenleven verloopt... Uiteindelijk bleek dat Jezus kwam om in het midden van hen te sterven!
“Hosanna” werd “kruisig Hem”. Zodat de vraag
gewettigd is: WIE kozen zij nu eigenlijk op die
gedenkwaardige dag? Kozen zij Jezus als hun
Koning of... als het Lam, dat in hun plaats moest
sterven!?! Het is een feit van grote betekenis, dat
de intocht van Jezus in dat aardse Jeruzalem op
precies dezelfde dag plaats had als waarop volgens Israëls kalender het lam gekozen moest
worden voor (de maaltijd van) het Pascha (zie
Exod. 12:3 en 6). Op die dag, de dag der keuze,
werd het Lam gekozen, dat de zonde der wereld
zou wegdragen. De Verlosser voor allen die
Hem aannemen en toelaten in hun hart en leven.

Psalm 24
Is het ene wel met het andere in verband te
brengen? Is er een verband tussen het ingaan
van Christus tot Zijn Bruid (of: Bruidsgemeente)
en Zijn historische intocht in Jeruzalem? Wel degelijk! Jezus’ raadselachtige intocht als Koning
en toch weer geen Koning, maar als Lam, is eigenlijk op zichzelf een “profetie” van wat er zeven
dagen later gebeurde, toen Hij uit de dood opstond als de machtigste Vorst van heel het universum. Om dit te verstaan, moeten wij de 24ste

psalm lezen.
Vroeger – namelijk in de dagen van koning David
– werd deze psalm gezongen, toen de Ark van
het Verbond, 6 beeld van ‘de Tegenwoordigheid
Ook wel: ‘Verbondskist’ genoemd. In deze gouden Ark of
Verbondskist lagen:
• de gouden kruik met manna, die een beeld is van Jezus,
het Lam van God;
• de staf van Aäron, die een beeld van de Heilige Geest
van God is;
• de wetstafelen van het verbond, die een beeld van de Vader zijn (Hebreeën 9:4).
Deze drie dingen staan dus voor de drie openbaringsvormen van onze almachtige God en beelden de INwendige
eenheid met de Bruid van het Lam uit. Dit zien wij ook in
Zacharia 2:5.
In de eerste plaats beeldt de Ark van het Verbond de troon
van God uit. De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen
uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit,
en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit.
Gods wezen is een Eénheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een
dwaling. In Deut. 6:4 staat: Hoor, Israël: de Here is onze
God; de Here is één! (dus één Persoon!). Dit wordt ook
onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het
verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18).
De Ark van het Verbond staat in de tweede plaats voor de
Bruiloft of Eenwording van het Lam van God en Zijn
Bruid. Dit wordt uitgebeeld doordat het verzoendeksel met
zijn beide cherubs werd gelegd op de verbondskist, die
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van God!’, naar Jeruzalem kwam. De poorten en
poortwachters van Jeruzalem werd toegeroepen:
“Laat de Koning der ere ingaan!” Toch was dit
maar een “voorvervulling”. Wonderbaar vervuld
werd deze profetie vervolgens, toen Jezus uit de
dood was opgestaan en ten hemel voer. Het hemelse Jeruzalem ontving Hem, de Koning der
koningen, met gejuich en lofgezang. De Koning
Die alle ere toekomt, is de Here Jezus Christus. Voor Hem moet alle knie zich buigen. Hij
is de Sterke God (zie Jes. 9:5), de geweldige
Strijder (zie Ps. 24:8). Hij heeft de machtigste
vijand – de dood – overwonnen. De “gevangenis van de dood” heeft Hij gevangen genomen,
de demonische machten uitgetogen (= uitgekleed) en in het openbaar over hen getriomfeerd.
Door Hem, de Levensvorst, mogen wij “in het leven heersen”. Johannes (te Patmos) zag Hem in
Zijn volle glorie en majesteit, toen Hij Zich aan
hem openbaarde als “Die dood geweest is,
maar zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid!”
staat voor de Bruid van het Lam. Deze kist is ook gemaakt
van acacia- of sittimhout (hetgeen staat voor de mens),
overdekt met goud (hetgeen staat voor het goddelijke), dus
het beeld van de mens die met Gods natuur en wezen bekleed is. Het verzoendeksel met de beide cherubs, bovenop
de verbondskist, vormt dan ook het beeld van de uitwendige eenheid van onze God met de Bruid van het Lam. (noot
AK)

(Openb. 1:18a). Hoe betekenisvol! Laten ook wij
deze Koning der ere verheerlijken in waarheid!
Doch opnieuw ontvouwt zich voor ons geestesoog een tafereel, zo subliem, zo schoon, en wel
hier op aarde.
Het is zeker niet de bedoeling dat wij Psalm 24 in
de “kast van de mooiste herinneringen” zetten,
als zijnde een “souvenir”. Lees vers 1. De áárde... Hier OP AARDE zal Zijn Koninkrijk gevestigd worden. En een gééstelijke stad zal hier
op aarde Zijn residentie, Zijn hoofdstad zijn, het
Nieuwe Jeruzalem, 7 door Johannes aanschouwd en beschreven in Openbaring 21:2-4.
Christus’ Bruid!

Na de opstanding volgt de Bruiloft
Na Zijn grote overwinning, Zijn strijd gestreden
hebbende, wil de Koning der heerlijkheid Zijn
Stad ingaan! Hij wil Zijn Bruid trouwen. Dit is
wat, naar Gods plan en voornemen, volgen moet
op de opstanding van Christus. Met de opstanding verbonden is de triomferende intree van
Christus, de Heer van leven en dood, in dat begin van Zijn vredesheerschappij, in de Stad van
Vrede, Jeruzalem, het Nieuwe Jeruzalem (Zijn
Zie eventueel onze studie “Het nieuwe Jeruzalem, de
Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus” van
E. van den Worm. (noot AK)
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volmaakte Bruid – zie Openb. 21:2, 9-11 en
noot 7)! Hoe vol van diepe en rijke symboliek is
in dit verband dat wij lezen, dat de Here op de
dag van Zijn opstanding Zich openbaarde in het
midden van Zijn discipelen, Zijn Gemeente (zie
Joh. 20:19). Het volgende wonderbare heilsgebeuren na de opstanding is, dat de Here komt
tot Zijn Bruidsgemeente. Dat reine en heilige
volk, dat David beschrijft in zijn psalm (24:3-6).
MAAR HEILIGHEID EN ZUIVERHEID ZIJN NIET
HET EINDDOEL. HET GAAT OM DE TEGENWOORDIGHEID VAN DE KONING IN ONS
MIDDEN! Zijn manifestatie – in Opstandingsglorie – (= het zichtbaar worden van Zichzelf) in Zijn
Bruidsgemeente. Hij wil de overwinning vieren
met Zijn geliefde! Hij wil Zijn Heilige Geest over
ons uitstorten. Hij wil wonen op de lofprijs en
aanbidding in onze samenkomsten. Hij wil Zich
zó in ons midden openbaren, dat wij ALLEN
Zijn Goddelijke kracht door ons heen voelen
stromen. De meerbedoelde intocht van Jezus in
dat aardse Jeruzalem aan het einde van Zijn leven hier op aarde was toch vooral en ondanks
alles een féést – HET FEEST VAN HET LAM,
zouden wij kunnen zeggen. Als zodanig wijst dit
gebeuren ook heen naar de Bruiloft van het Lam
aan het einde der tijden, maar NU zeer nabij.
Het “Feest van de volle inwoning van de Koning”

is nabij. De Bruiloft van het Lam zal het sublieme
hoogtepunt ervan zijn; de opwekking van de
Spade Regen 8 pas het begin. Maar NU, in onze
dagen, zoekt de Here de omgang met Zijn
“bruiloftskinderen”. Velen hebben hier geen
weet van. Maar de (ware) bruiloftskinderen kennen nu al die ontmoetingen met hun Bruidegom
“op de mirreberg” en “op de wierookheuvel”,
waarvan Hooglied 4:6 spreekt. 9 Heilige en onuitsprekelijke vreugdevolle ontmoetingen, waarin
alleen de bruiloftskinderen elkaar kennen (en
herkennen), waarbij de Hemelbruidegom de
Zijnen versterkt en Zich aan hen openbaart,
totdat de dag aanbreekt waarop voor hen alle
schaduwen vlieden, de dag van Zijn glorievolle
wederkomst.

Hoe zal Hij tot ons ingaan?
Juist in relatie hiermee moeten wij een waarschuwende boodschap brengen. Sta nog eens
stil bij de intocht van Jezus in het aardse Jeruzalem enerzijds en bij het ingaan van de verheerlijkte Heer tot Zijn Bruid anderzijds. Het ene is
historie, het andere moet nog gebeuren. Ja,
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Spade Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest – zie Joël 2:23b en 28-29. (noot AK)
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Zie eventueel onze studie “Beschouwingen over het boek
Hooglied” van H. Siliakus. (noot AK)

maar wie verzekert u, dat u, kind van God, daaraan deel zult hebben?! “Als ik tenminste voor die
tijd niet gestorven ben”, denkt u misschien. Maar
dat bedoelen wij niet. Het overgrote deel van de
christenen die zullen leven wanneer deze
wonderbare gebeurtenis plaats heeft, ZAL ER
NIET BIJ BETROKKEN ZIJN! En… van de zogenaamde Pinksterchristenen (hij spreekt hier in
1ste instantie tegen zijn eigen geestelijke familie,
dus in eigen kring, maar… het zal natuurlijk ook
voor christenen uit andere groeperingen gelden –
AK) zal een nog veel groter percentage “ernaast
grijpen”, want er staat geschreven, dat vele eersten de laatsten zullen zijn en vele laatsten de
eersten. “Ander volk” dat op het laatst zal binnenkomen, zal hun plaatsen innemen. De Here
gaat iets geheel nieuws scheppen in deze laatste
dagen! Wie het hoort, lette erop. Daarom is de
vraag die ons vandaag moet bezighouden deze:
HOE ZAL HIJ TOT ONS INGAAN?? Heeft ons
halleluja-geroep wel diepgang? Hebben wij Hem
waarachtig plaats bereid als Kóning in ons
hart en leven, en in onze Gemeente? Of wordt
Hij onder ons andermaal de Martelaar Die Hij
toen werd? Wat is het waarheidsgehalte van uw
christelijk getuigenis? Velen kruisigen Christus
ten tweede male. Velen noemen Hem hun Koning, maar doen niet Zijn wil, ze weigeren het

ten enenmale te doen... Met Paulus (zie Fil. 3:1819) moeten wij helaas en met verdriet zeggen:
Velen wandelen “anders”; de god die zij dienen
is hun buik, dat wil zeggen het vlees! Hoe dienen
wij de Here? Op onze eigenwillige manier en met
de nodige compromissen? “Ach, maak het je niet
moeilijk, God is liefde!”, zo spreekt de “moderne”
christen (maar Hij is ook “een verterend vuur”,
zegt de Schrift in Hebr. 12:29). In vele gevallen
zien wij vandaag-de-dag, dat de nadruk op òns
dienen ligt, onze activiteit, onze goede werken.
En velen gaan daarin op. O, hoe druk hebben wij
het toch met ons werk voor de Heer! Beter kan
men zeggen: werk zònder de Heer. Het beeld
van Martha, de zuster van Maria, doemt voor ons
op. De ogen van de dienstknechten moeten gericht zijn op hun Heer, hun Koning, zegt Psalm
123. De voornaamste taak van een christen is
VOLGEN! Ware christenen zijn VOLGELINGEN van Christus, daarom heten zij CHRISTEN; en zulke christenen zijn er maar bitter
weinig. Zijn Naam dragen ze, maar Zijn weg willen zij niet gaan. Wij zien vandaag-de-dag dat
Christus opnieuw lijdt, geslagen, bespuwd en uiteindelijk gekruisigd wordt. Niet door de wereld,
maar door Zijn zogenaamde volgelingen. Zijn zogenaamde dienaren zijn grote heren. Ze heersen. Ze denken (geestelijk) rijk te zijn en aan

geen ding gebrek te hebben (de Gemeente van
Laodicea – zie Openbaring hoofdstuk 3). Onder
al deze huichelaren bevinden zich ook nog de
Judassen, die hun Meester verkopen en verraden. Zij zeggen: “Neem Jezus, geef mij de wereld, geef mij macht, aanzien, rijkdom”. Pas op
als u zich eraan ergert, dat het volgen van Jezus
u niet brengt wat u (= uw vlees) verlangt! De
zonde ligt aan de deur!

De Heer gaat “meten”
Vanwege al deze dingen lezen we in Zacharia
2:2 dat de Here Jeruzalem gaat meten. Hij gaat
onderzoeken wie er voldoen aan de (juiste
geestelijke) maat. 10 Onderzoeken wie VOL zijn
van Christus en wie vervuld zijn met een andere
geest, namelijk met de geest van de wereld, de
geest van satan. Hoor hoe Hij in Zijn grote liefde
en genade daarom waarschuwt: “O Sion! Ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel (beeld
van de wereld – AK)!” (Zach. 2:7). Gaat uit van Babel
(zie ook Jes. 48:20 en Jer. 51:45). Bekeert u nu
er nog tijd voor is. Jaag naar de heiligmaking!
“…totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van
het geloof en tot de kennis van de Zoon van God, tot
een volkomen man, TOT DE MATE VAN DE GROOTTE
VAN DE VOLHEID VAN Christus…”. (lees Ef. 4:11-16 helemaal). (noot AK)
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Opent de poorten (van uw hart – AK), zegt Psalm
24. Wat is het, dat ons scheidt van Christus, wat
maakt dat Hij buiten de deur staat? Wanneer wij
leven voor het vlees en naar het vlees. In vele
gemeenten is het vlees oppermachtig; vandaar
wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid,
vandaar schijnheiligheid, vandaar rebellie tegen
Christus. Wij (dat is ons oude ‘ík’ – AK) moeten
sterven, Christus moet in ons leven.
Hoe zal de Koning tot ons ingaan? Zullen wij tot
de stad van moordenaars behoren (die ook de
getuigen van Christus vermoordt) of... tot dat
Nieuwe Jeruzalem, de Bruid des Heren, die Hij in
Zacharia 2:8 “Zijn oogappel” noemt? De Heer wil
Zijn overwinning vieren met Zijn geliefde.
Strekt u dan uit naar Zijn volle inwoning.
Open uw harten voor deze volle glorie. Maak
plaats, maak ruimte, de bezem erin! Opdat de
Levende Zich in ons midden kan openbaren!
*******

Noot A. Klein:

Wij beseffen dat bovenstaande studie een boodschap
is die, voor sommigen zeker, hard kan aankomen.
Toch zegt de Bijbel niet voor niets dat wij moeten afsterven aan ons vlees (dat is: afsterven aan ons oude,
zondige, vaak wereldsgezinde leven). En dat dit ‘afsterven’ pijn doet is een bekend maar ‘normaal’ verschijnsel, want… ons vlees (en ook onze vleselijk ingestelde geest) vindt afsterven namelijk niet leuk en
spartelt – soms hevig – tegen. Maar… besef dat NA
de dood (= nadat wij werkelijk afgestorven zijn aan
het oude leven) de opstanding volgt (namelijk: het
ware christelijke leven – in de ‘opstandingskracht’ van
Christus – IN en MET en DOOR Zijn Geest)! En, we
hoeven dit afsterven ook niet in eigen kracht te volbrengen, maar kunnen de Heer vragen, telkens weer,
om ons in onze zwakheden te helpen. Maar… we
moeten dit “sterven aan ons vlees“ wel echt willen.
We moeten de zonde in ons – zowel de zondige gedachten alsook de zondige daden – (gaan) haten!
Christus dwingt ons niet. Hij moet het in ons mogen
uitwerken. En dan wordt het ONmogelijke MOGELIJK!
Want… wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij
God.
*******

