
Openbaring 3:20
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.

Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent,
Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Ten onrechte wordt deze tekst vaak gebruikt in het benaderen van de niet christen tijdens evangelisatie. De
verheerlijkte Christus spreekt in dit tekstwoord de ongelovige echter in het geheel niet aan. Integendeel! Hij richt
zich hier uitdrukkelijk tot degene die hoort tot de gemeente en die zich christen noemt en zich daarop - let wel! -
voorstaat. Degene die Hij aanspreekt, voelt zich namelijk rijk en meent dat hij aan niets gebrek heeft. Het zich rijk
voelen en geen gebrek hebben moet hier niet in materiële zin worden opgevat, maar in geestelijke zin. Het blijkt dat
het hier gaat om mensen met niets minder dan een geestelijke eigendunk, terwijl Christus Jezus hun toestand toch
echt wel wat anders schetst dan zij zelf doen. Tegenover ‘rijk’ en ‘geen gebrek hebben’ plaatst Hij ‘lauw’, ‘ellendig’,
‘jammerlijk’, ‘arm’, ‘blind’ en ‘naakt’. Kan de tegenstelling groter?

Het beeld dat hier in Openbaring 3:14-20 wordt geschetst, doet denken aan de woorden van God aan zijn volk
gesproken door de mond van de profeet Jeremia in Jeremia 7:21-28. Het volk toen bracht brandoffers en slachtoffers
en riep dat het een lieve lust was: ‘des Heren tempel, des Heren tempel is hier’ (vers 4). Kortom, een zelfde soort
geestelijke eigendunk. Het probleem toen blijkt identiek aan het probleem zoals beschreven in Openbaring 3:14 e.v. -
leg de twee Bijbelgedeelten maar eens naast elkaar.  Wat stelt God ten tijde van Jeremia als hét probleem? Dat het
volk zich niet houdt aan het door Hem gegeven gebod, namelijk: ‘horen naar zijn stem’, ‘wandelen op de ganse weg
die Hij gebied’ (vers 23). Zij hoorden niet, neigden hun oor zelfs niet, maar ‘wandelden naar de verstokte
overleggingen van hun boos hart en keerden zich achterwaarts en niet voorwaarts’! Het volk bleek ‘hardnekkiger dan
hun vaderen’, ‘de oprechtheid is verdwenen en teloorgegaan uit hun mond’ (vers 26 en 28). Hoe tegengesteld is Gods
visie aan de eigen perceptie! De kwalificaties uit Openbaring 3:14 e.v. zijn zeker ook hier toepasbaar. Zoals
aangegeven, is het probleem in Openbaring 3:14 e.v. identiek. Het ontbreekt daar aan het goud door vuur gelouterd -
Gods Woord, in en door het lijden, sterven en opstaan van Jezus als betrouwbaar bewezen. Het niet leven naar en
vanuit dat Woord doet de bruiloft met het Lam missen - Gods uiteindelijke doel met de gemeente en ieder daarin
afzonderlijk. Dan mis je het bruiloftskleed! Nodig zijn, geopende ogen voor dat geheimenis, dat groot is! Zoals ten
tijde van Jeremia klinkt nu: bekeer u! Klinkt nu??? Ja nu!!!

Vergeten we namelijk niet dat het geschetste probleem een probleem is dat in het boek Openbaring in profetisch
perspectief is geplaatst. Dit wil zeggen, het doelt ook en vooral op een deel van de gemeente in de eindtijd, dat is nú.
Op u, jou en mij? Overdenk de gegeven bijbelplaatsen eens biddend en wellicht horen we dat er aan ons hart wordt
geklopt. Zijn we vervuld van geestelijke eigendunk, koud of heet, of lauw,? In het laatste geval worden we wis en
waarachtig uit zijn mond gespuugd en dat, terwijl Christus Jezus zó naar ons verlangt, dat Hij zijn leven voor ons gaf.
Open de deur en laat Hem regeren op basis van het Woord dat goud is!

Gebed
Dat we er vanuit Uw Woord om Jezus wil van doordrongen mogen zijn dat het niet leven naar en vanuit dat Woord
ons het deelhebben aan Uw voornemen van voor de grondlegging der wereld doet missen: de bruiloft van het Lam.
Geest van God houd ons gericht op dat, Gods uiteindelijke doel met én de gemeente én ieder van ons persoonlijk. U
Here Jezus staat aan de deur van mijn hart en klopt. Laat mij geopende ogen hebben en houden voor het geheimenis!
Om Jezus wil. Amen.


