
 

 
 
 
 

Hij, Die Komt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans van de Lagemaat 



 
Uit verschillende Schriftplaatsen wordt het duidelijk dat de vromen voor de 
geboorte van Christus hun hoop hadden gesteld op de komst van de Messias. 
Neem Simeon. Hij wordt genoemd ‘rechtvaardig en godvrezende’. En hij 
leefde met een hoop in zijn hart:  
 

‘verwachtende de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op 
hem.’ (Luk. 2:25).  

 
Waarom verwachtte hij de vertroosting van Israël zo vurig? Dat lezen we in 
het volgende vers:  
 

‘hem was een Goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat 
hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien.’ (Luk. 
2:26). 

 
Zijn verwachting was gegrond op Gods Woord. De vertroosting van Israël is 
de Christus des Heeren, en in zijn lofdicht noemt Simeon Hem ‘Uw zaligheid.’ 
(vs. 30). 
 
Een van de eerste profetieën 
Simeon was niet de enige die de Christus verwachtte. Ook Anna, die 
tegelijkertijd in de tempel met Jozef, Maria en Simeon en het Kind, beleed 
Hem, en zij  
 

‘sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.’ (vs. 
38).  

 
Er was de verwachting van een Persoon. En deze verwachting was al gestoeld 
op een van de eerste profetieën van de Schrift.  
 

‘En Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, en tussen uw zaad en 
tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de 
verzenen vermorzelen.’ (Gen. 3:15).  

 
Het is de komst van deze Verlosser waar het hart van iedere gelovige naar 
uitkeek. Het is de naam van de Komende die de hoop en verwachting van Zijn 
volk uitdrukte. In de Schriften van Israël vinden we deze naam keer op keer 
terug. Door het geloof kon een ware Israëliet over alle tijden, omstandigheden, 
ja zelfs de dood heen zien, door de belofte aangaande de Messias, Die Zijn volk 
zou zaligmaken van hun zonden (Mat. 1:21) te omhelzen. 
 



Totdat Silo komt 
‘Hij, Die komt’ is een van Zijn namen, die we verstrooid vinden over de Schrift. 
Laten we er een aantal bekijken. 
 

‘De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn 
voeten, totdat Silo komt, en Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn.’ 
(Gen. 49:10). 

 
Met de Geest der profetie spreekt Jakob deze tekst aangaande zijn zoon Juda. 
Hij zou de drager van de belofte worden. We weten Wie deze Silo is. Het eerste 
gedeelte van de profetie is vervuld bij Zijn eerste komst. Maar de woorden 
‘Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn’ is nog onvervulde profetie. Zelfs 
Israël, Zijn eigen volk is Hem niet gehoorzaam. En al zouden alle kerken van 
alle denominaties in de gehele wereld vol zitten met louter ware gelovigen dan 
kunnen we nog niet zeggen dat de volken Hem gehoorzaam zijn. Hij neemt Zich 
nu een volk aan uit de heidenen (= volken)  (Hand. 15:14), maar dat is wat 
anders wat hier in Genesis 49:10 bedoeld wordt. Het wachten op Hem, Die 
komt, is dus nog niet voorbij. 
 
Een verwachtend volk 

 
‘Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven.’ (Ps. 40:8). 

 
Dit vers wordt aangehaald in Hebreeën 10:7:  
 

‘Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), 
om Uw wil te doen, o God.’   

 
Uit de context blijkt dat het hier gaat om Zijn komst in het vlees. In vers 12 
wordt ons verteld dat Hij nu is gezeten aan de rechterhand Gods. En Hij is daar, 
verwachtende! ‘Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot 
een voetbank Zijner voeten.’ (vs. 13). En dit ‘totdat’ verwijst naar het moment 
van Zijn wederkomst. Gods volk nu is evenals het volk onder het oude verbond 
een verwachtend volk.  
 
Gods stilzwijgen doorbroken 
 

‘Onze God zal komen en niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal 
verteren, en rondom zal het zeer stormen.’ (Ps. 50:3). 

We hebben nu een God, Die zwijgt. Althans zo lijkt het voor de wereld. 
Natuurlijk de gelovigen hebben Zijn Woord. Maar in deze Psalm wordt van 



Hem gezegd dat Hij zal komen; zal gaan spreken; ook tot de goddelozen en zelfs 
wat Hij zal gaan spreken.  
De goddeloze meent deze tijd van zwijgen uit te kunnen buiten door zelf te 
spreken! Luister naar hoe de Heere hen straks ter verantwoording roept:  
 

‘Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en neemt Mijn verbond in uw 
mond?’ ( vs. 16).  

 
Vrome praat zonder inhoud.  
 

‘Uw mond slaat gij in het kwade, en uw tong koppelt bedrog.’ (vs. 19).  
 
‘Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder; tegen de zoon uwer moeder brengt 
gij lastering uit.’ (vs. 20). 

 
En God? God zwijgt nu nog! Maar laten we niet menen dat Hij ons gelijk is (vs. 
20). Dat is een God van eigen bedenksel en niet de God der Schrift. God zal 
komen en niet zwijgen. 
 

‘Want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld 
richten met gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid’ (Ps. 96:13). 

 
Hij komt om de aarde te richten, oftewel om recht spreken en te regeren. (Denk 
maar aan de richters van Israël.) Waar alle regeringsvormen en alle systemen 
hebben gefaald in deze wereld zal het Hem gelukken. Monarchisme, socialisme, 
fascisme, communisme, democratie. Alles, alles is gedoemd te mislukken. 
Waarom? Het is uit de mens. Er is maar één regeringsvorm die heil brengt en 
dat is Theocratie. Een regering van God. Die kunnen wij niet bewerkstelligen, 
hoe ijverig en goed bedoeld dan ook. Die wordt pas verwezenlijkt bij de komst 
van de Koning van Israël naar deze aarde. Want Hij is uit God. In die komst zal 
ook de schepping zich verheugen.  
 

‘Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee 
bruise met haar volheid. Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in 
is, dat dan al de bomen des wouds juichen.’ (Ps. 96:11,12). 

 
Hoezeer de schepping daarnaar verlangt lezen we ook in Rom. 8:20,21. 
 

‘Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om 
diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het 
schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der 
verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.’  



 
Laten wij niet achterblijven in dat verlangen. 
 
Door het geloof gehoor geven 
Dit zijn maar enkele voorbeelden. Ze zijn met vele te vermenigvuldigen. In de 
profeten, en in het Nieuwe Testament. We hebben een God en Heere, Die zal 
komen om te richten in gerechtigheid. We hebben een God en Heere, Die zal 
komen en niet zal zwijgen. Is het niet daarom, dat wij in het Boek, dat bij 
uitnemendheid spreekt van Zijn komst, de Openbaring van de Heere Jezus 
Christus lezen van ‘een grote stem, als van een bazuin.’ (Openb. 1:10)? En in 
Openbaring 10:3: ‘En Hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult.’ 
Vanaf Golgotha’s heuvel klonk ook Zijn grote stem in het diepste punt van Zijn 
vernedering: ‘Eli, Eli, Lama  Sabachtani! Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij 
verlaten!’ (Mat. 27:46). Het laatste wat de wereld uit Zijn mond heeft gehoord 
was wederom een grote stem: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ (Luk. 
23:46). 
De mens probeert in brallende hoogmoed die stem te overschreeuwen. En het 
lukt hem, omdat Hij zwijgt. Maar Hij zal komen en niet zwijgen. Dat we dan Zijn 
stem niet voor het eerst horen! Maar door het geloof gehoor hebben gegeven 
aan de spraak die er uitgaat van Zijn heilig Woord aangaande de Messias van 
Israël. 


