
Eenvoudig christelijk | Handout 16 | De nieuwe schepping begint nu 
 
(A) Hoe stel jij je de terugkomst van Jezus voor? In hoeverre 
verlang je naar die terugkomst? 
 
 
 
 
(B) Hoofdstuk 16 van ‘Eenvoudig christelijk’ gaat onder 
andere over wat wel de ‘eschatologie’ wordt genoemd. Dat 
woord komt van ‘eschaton’: het einde van de tijd. In de 
Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis wordt daar het volgende over gezegd:  
 

Vraag 52: Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de 
doden? 
Antwoord: Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd juist Hem als Rechter uit de 
hemel verwacht, die Zich eerst om mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij 
weggenomen heeft. Hij zal dan al zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven, maar mij 
met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid 
 
Artikel 37 Tenslotte geloven wij in overeenstemming met Gods Woord, dat als de door de Heer 
bepaalde tijd - die aan alle schepselen onbekend is - gekomen en het getal van de uitverkorenen vol zal 
zijn, onze Here Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als Hij 
naar de hemel is opgevaren (Hand. 1:11), met grote heerlijkheid en majesteit. Hij zal Zich openbaren als 
Rechter over levenden en doden, terwijl Hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren. 

 
Tom Wright schrijft: “God bedoelt uiteindelijk de wereld recht te zetten. Aarde en hemel zijn gemaakt om 
elkaar te overlappen, niet zo nu en dan, mysterieus en gedeeltelijk zoals op dit moment, maar compleet, heerlijk 
en totaal. ‘De aarde zal vol zijn van de heerlijkheid van God zoals het water de bodem van de zee bedekt’. (…) 
Het grote drama zal eindigen, niet met ‘geredde zielen’ die weggerukt worden naar de hemel, weg van de 
slechte aarde en de sterfelijke lichamen die hen hebben neergetrokken in de zonde, maar met het nieuwe 
Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel op aarde, zodat ‘Gods woonplaats onder de mensen’ is (Openbaring 21:3)” 
(blz. 187). 
 

1. Wat valt je op in bovenstaande citaten? 
2. Hoe kijk jij aan tegen de verhouding tussen ‘ziel’ en ‘lichaam’? 
3. Wanneer komt Jezus terug? 

 
(C) Wright: “In Gods nieuwe wereld zal natuurlijk Jezus zelf de centrale figuur zijn. Dat is waarom van het 
eerste begin af de kerk altijd heeft gesproken van zijn ‘tweede komst’, al zou het in termen van de overlap van 
hemel en aarde passender zijn te spreken over Jezus’ ‘weer verschijnen’, zoals sommige vroege christenen ook 
deden. Hij is op dit moment aanwezig bij ons, maar verborgen achter die onzichtbare sluier die hemel en aarde 
gescheiden houdt, en waar we doorheen prikken op die momenten, zoals gebed, de sacramenten, het lezen van 
de Schrift en ons werk voor de armen, waar de sluier bijzonder dun lijkt. Maar op een dag zal de sluier 
weggetild worden, aarde en hemel zullen één zijn, Jezus zal persoonlijk aanwezig zijn, en elke knie zal zich 
buigen voor zijn naam, de schepping zal worden vernieuwd, de doden zullen worden opgewekt en Gods nieuwe 
wereld zal ten slotte ter plaatse zijn, vol van nieuwe vooruitzichten en mogelijkheden” (blz. 188-189). 
 

1. Welke uitdrukking heeft jouw voorkeur: ‘Wederkomst’ of ‘Verschijning’? Wat maakt het voor verschil? 
2. Welke plaatsen kun je nog meer noemen waar de sluier heel dun is? 

 
(D) Op weg naar de nieuwe schepping worden we hier op aarde geroepen om te leven vanuit die nieuwe 
schepping, om te leven op de manier van het overlappen van hemel en aarde, op de manier van het in elkaar 
grijpen van toekomst en heden. “En de manier waarop dat in elkaar grijpen werkelijkheid wordt, niet maar 
imaginair, is door het krachtige werk van Gods Geest. Dit is waar de specifiek christelijke manier van leven 
ontspringt. Die manier van leven is niet eenvoudig een kwestie van in contact komen met onze innerlijke 
diepten. Ze draait zeker niet om het houden van de geboden van een verre godheid. Ze is veeleer een nieuwe 
manier van mens-zijn, de door Jezus gevormde manier van mens-zijn, de kruis-en-opstanding-manier van 



leven, de door de Geest geleide route. Deze manier van leven anticipeert in het heden op het volle, rijke, blijde 
menselijk bestaan dat eens het onze zal zijn wanneer God alle dingen nieuw maakt. Christelijke ethiek is niet 
een kwestie van ontdekken wat er aan de hand is in de wereld en je daarop afstemmen. Het is geen manier om 
dingen zo te doen dat je Gods gunst verdient. Het gaat niet om het proberen stoffige wetboeken van lang 
geleden en ver weg te gehoorzamen. Het gaat om het oefenen in het heden van de melodieën die we zullen 
zingen in Gods nieuwe wereld” (blz. 191). 
 

1. Wat is ethiek? 
2. Hoe kun je leren leven vanuit de toekomst? 
3. Welke rol spelen Gods geboden in het leven van christenen? 

 
(E) Het christelijk geloof kent regels: geboden, oproepen, 
uitnodigingen, voorschriften enzovoort. Het is belangrijk 
om het karakter van die regels te kennen. Wright schijft 
daarover: “De regels moeten worden opgevat, niet als 
willekeurige wetten doe door een verre God zijn 
uitgedacht om ons te verbieden om plezier te hebben (of 
om ons wat ethische hoepels voor te houden om door te 
springen als een soort van moreel examen), maar als wegwijzers naar een manier van leven waarin hemel en 
aarde elkaar overlappen, waarin Gods toekomst het heden binnenbreekt, waarin we ontdekken hoe echte 
menselijkheid eruit ziet en voelt in de praktijk” (blz 193). 
 

1. Welke rol spelen de Tien Woorden in jouw leven? 
2. Welke rol speelt de Bergrede in jouw leven? 
3. Welk gebod vind je het moeilijkst? 

 
(F) Het boek van Tom Wright eindigt met een prachtige passage waar alle lijntjes samenkomen. Misschien een 
tekst om uit het hoofd te leren? Wat inspireert je in onderstaand slotcitaat vooral? 
 

Psalm 119:31-32 
Ik druk uw richtlijnen aan mijn hart, 
HEER, maak mij niet beschaamd. 
Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, 
want u geeft mij ruimte. 

 

Gemaakt voor spiritualiteit, wentelen we ons in zelfbespiegeling.  

Gemaakt voor vreugde, blijven we hangen in plezier.  

Gemaakt voor recht, roepen we vaak om  wraak.  

Gemaakt voor schoonheid, zijn we voldaan met sentiment.  

Maar de nieuwe schepping is al begonnen.  

De zon is begonnen op te komen.  

Christenen zijn geroepen om in het graf van Jezus Christus  

alles achter te laten dat hoort bij de gebrokenheid  

en incompleetheid van de huidige wereld.  

Het is tijd in de kracht van de Geest onze eigen rol op te nemen,  

onze volledig menselijke rol, als medewerkers,  

herauten en dienaars van de nieuwe dag die aanbreekt.  

Dat is, heel eenvoudig, wat het betekent om christen te zijn,  

om Jezus Christus te volgen de nieuwe wereld in,  

Gods nieuwe wereld, die Hij heeft opengelegd voor ons. 

 

Tom Wright, Eenvoudig christelijk, blz. 203 


