
Romeinen 8:22 en 23
Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet

alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben,
zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Beschrijven deze woorden nu niet precies de situatie van de tijd van nu? Nooit is er in de menselijke geschiedenis
een tijd geweest waarin de natuur zich zo aanhoudend doet kennen in rampen en geweld als de onze. Het nieuws van
de ene aardbeving is nog geen dag oud of een andere natuurramp heeft zich al weer voorgedaan: nu een vulkaan-
uitbarsting, dan een vloedgolf, of een allesverwoestende orkaan of mega brand. In al dat nieuws worden we al meer -
tot verzadiging toe - geconfronteerd met niet alleen enorme materiële schade maar vooral met wat nog vele malen
erger is: schrijnend en mateloos lijden. Tallozen omgekomen, vermist, dakloos, of op de vlucht. Het ene beeld van
een troosteloos opvangkamp wordt opgevolgd door het andere. Wordt een gebied eerst getroffen door extreme
droogte, dan weer wordt het geteisterd door hevige regenval met als gevolg: of niets ontziende en alles op haar weg
meesleurende modderstromen, of enorme overstromingen. Neem Haïti en Indonesië, gebieden die wel bij
voortduring getroffen lijken te worden. En als een aardbeving nog niet genoeg slachtoffers heeft gemaakt, breekt een
epidemie uit als bijvoorbeeld cholera.  Met recht kan er gezegd worden dat de hele schepping in al haar delen zucht
en in barensnood is. En dan hebben we het nog niet eens over al de milieurampen, oorlogen en geweldsconflicten.
Wordt in dit alles niet voor onze ogen bij uitstek het door Jezus geschilderde eindtijdscenario zichtbaar?

Opmerkelijk is de constatering van Paulus dat niet alleen heel de schepping zucht, maar ‘ook wij zelf’. Hij gaat
daarbij nog een stapje verder en sluit met ‘[wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben’ ook de christen in. Is
er ooit een tijd geweest waarin de mens zo door lijden wordt geraakt, direct of indirect? Je kunt de krant niet opslaan,
of niet een bekende tegenkomen en je wordt, ook als christen, geconfronteerd met het zoveelste slachtoffer van de
nietsontziende ziekte kanker. LIJDEN. En hoe!

Nog even en het is weer advent, de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Maar advent is meer, het is tegelijk de
periode van verwachting van de wederkomst van Jezus Christus. En dat nu is bij uitstek waar volgens Paulus heel de
zuchtende schepping, inclusief de mens en vooral ook de christen naar uitziet! Het door Jezus geschilderde
eindtijdscenario (b.v. Matt. 24) bedoelt de aandacht op de wederkomst te vestigen. Een gebeuren van een dusdanige
grootte, dat Paulus met een geweldige stelligheid zegt (Rom. 8:18): Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Hij omschrijft die
heerlijkheid hier als niets minder dan ‘het openbaar worden van de zonen Gods’. Dat wil zeggen: christenen die
werkelijk veranderd zullen blijken te zijn, dwars door al het lijden heen, naar het beeld van Jezus Christus. Juist zij
zien uit naar zijn wederkomst - u en jij dus ook? Hef het hoofd op, want de verlossing is aanstaande!

Gebed
Dat we vervuld mogen zijn, dan wel worden van verlangen naar Uw wederkomst Here Jezus Christus. Dat dit
verlangen ons leven zo kenmerkt, dat we ons uitstrekken naar een meer en meer veranderen naar Uw beeld. Geef
Vader, dat we de moed niet verliezen door al de tekenen die we voor onze ogen vervuld zien worden, en door het
daarmee veelal gepaard gaande lijden dat ook ons heel direct en persoonlijk kan raken. Dat we juist nu ons hoofd
opheffen in het volle besef dat de verlossing aanstaande is! Om Jezus wil, amen.


