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Boodschap van de Blinkende Morgenster 

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (April 2010) 

Indien niet anders aangegeven komen de Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 

Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

 

In profetische zin is het nacht in de wereld omdat de meeste mensen zich in grote geestelijke en 

morele verduistering bevinden. Het vervallen mensdom wil dit zo omdat zij de duisternis en zonde 

van satans koninkrijk liever hebben dan het licht van Gods koninkrijk (Johannes 3:19). De mens-

heid nadert nu het koudste en donkerste deel van de nacht, voordat de nieuwe dag van Gods konink-

rijk over deze donkere en terminaal zieke wereld zal aanbreken. Het duurt beslist niet lang meer 

voordat wij de blinkende Morgenster in de lucht zullen zien verschijnen (Openb. 22:16). De meeste 

mensen liggen diep in slaap bij de vierde nachtwake wanneer de morgenster verschijnt om de komst 

van een nieuwe dag aan te kondigen. Slechts hij die geestelijk wakker is zal Hem zien en wegge-

voerd worden, de Heer tegemoet in de lucht (1 Thess. 4:16-17). 

Wij moeten de donkere toestand van deze verdorven wereld niet accepteren en daarbij proberen ons 

aan te passen, maar we moeten een ingesteldheid hebben op de spoedige komst van de Heer Jezus. 

Samen met de psalmist moeten we kunnen zeggen: “Mijn ziel wacht op de HEERE, meer dan de 

wachters op de morgen” (Psalm 130:6). De tragedie is dat hij die niet op de Heer wacht, slechts het 

uitgieten van Gods toorn in de grote verdrukking kan verwachten. Voor hen heeft de wachter geen 

goed nieuws. “De wachter zei: De morgen komt, en ook de nacht”1 (Jesaja 21:12). De morgen van 

eeuwige vreugde zal aanbreken voor de getrouwen die de Messias verwacht hebben, maar de onge-

lovigen zullen door de duisternis van goddelijke oordelen overvallen worden. De nacht zal voor hen 

nog donkerder worden. 

De Heer Jezus zal eerst in het geheim komen als de hemelse Bruidegom om Zijn bruid weg te ne-

men, en zal na de zeven jaar van verdrukking in het openbaar komen als de Koning der koningen 

om de ongelovige wereld te oordelen en Zijn troon in Jeruzalem op te richten. Wij leven in de ver-

wachting van Zijn geheime komst “wanneer Hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in Zijn 

heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven” (2 Thess. 1:10). Wij zullen Zijn lof bezin-

gen: “Gij hebt mij mijn weeklacht veranderd in een rei; Gij hebt mijn zak ontbonden, en mij met 

blijdschap omgord … Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding … verzadiging der 

vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwig” (Ps. 30:12; 32:7; 

16:11). 

Als wij de Heer Jezus liefhebben en verwachten, zullen wij ernstig de heiliging nastreven en ons 

gereed maken om zonder vlek of rimpel voor Hem te verschijnen (Ef. 5:25-27). Wij zullen ons van 

de wereld en wereldse dingen losmaken, “Want wij wandelen als burgers van het Rijk der hemelen, 

waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd 

lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, 

waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen” (Fil. 3:20-21). Strekt u zich naar de 

vervulling van deze belofte uit? 

“En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is” (1 Joh. 3:3). De getrouwe we-

derkomstgerichte christen staart zichzelf niet blind op zijn donkere tijdsomstandigheden, want dan 

zal hij in zijn liefde verkoelen, zijn ijver voor de hemelse Bruidegom verliezen en niet meer waak-

zaam en biddend zijn. 

Wij moeten leven zoals mensen die de Onzienlijke zien. Abraham heeft in een vreemd land in ten-

ten gewoond, maar hij heeft een gezicht van zijn eeuwige thuis gehad: “Door het geloof is hij een 

inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond 

 
1 Naar Jesaja 21:12, KJV: “The watchman said, The morning cometh, and also the night”. Afrikaanse vertaling: “Die 

wagter sê: Die môre kom, en ook die nag”. 
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met Izak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad 

die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is” (Hebr. 11:9-10). Ook wij zijn 

reizigers in een vreemd land, een land dat in de macht van de boze ligt (1 Joh. 5:19)2, en wij mogen 

nooit de visie van onze wonderlijke eindbestemming verliezen maar die altijd in de verte zien en 

begroeten. 

Christenen die de verwachting van de toekomstige openbaring van het koninkrijk van Jezus Chris-

tus verloren hebben, passen zich haast onbewust aan aan “de tegenwoordige boze wereld” waaruit 

de Heer Jezus gekomen is om ons te redden (Gal. 1:4). Velen van hen proberen nog vóór de komst 

van de Koning een zichtbaar koninkrijk op te richten en zich hier permanent te vestigen. In dat pro-

ces maken zij onbeschaamd gebruik van wereldse methodes om in eenheid, vrede en harmonie met 

een goddeloze wereld te leven. 

Christenen die deze ingesteldheid hebben, maken op aarde aanspraak op zoveel materiële en geeste-

lijke zegeningen dat zij nalaten om schatten in de hemel te verzamelen. Hun verwachting is geheel 

werelds geworden, en in termen van wereldse prestaties en succes zeggen zei: “Ik ben rijk en steeds 

rijker geworden en heb aan niets gebrek”. Voor deze visieloze en wereldse gelovigen zegt Christus: 

“maar u weet niet, dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent” (Openb. 3:17). 

Zij wachten niet meer op een toekomstig koninkrijk maar zijn bezig om hier en nu hun eigen ko-

ninkrijk op te richten. Paulus waarschuwt ook hen: “Als wij alleen voor
 
dit leven op Christus onze 

hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen” (1 Kor. 15:19). 

Laten we weer de wonderlijke beloften over de wederkomst van de Heer Jezus lezen en ons geloof 

daarin herbevestigen. Laten we ons verdiepen in deze grote waarheden en ons opnieuw uitstrekken 

naar de nieuwe dag die slechts Hij alleen, als de Zon van gerechtigheid, over een donkere wereld 

kan laten aanbreken. Zelfs nu, wanneer het donker en mistroostig rondom ons is, is de Heer Jezus 

door Zijn Heilige Geest in onze harten tegenwoordig. Zijn Geest verkondigt de toekomstige dingen 

aan ons (Joh. 16:13)3 en herinnert ons aan Christus’ belofte dat Hij voor ons een woning in de he-

mel is gaan bereiden, waarheen Hij ons zal wegvoeren bij Zijn komst (Joh. 14:1-3)4. Dat is de bood-

schap en belofte van de blinkende Morgenster. 

Mensen zijn inderdaad geestelijk beklagenswaardig, arm en blind als zij berusten in de beperkte 

zegeningen die wij tijdens ons vreemdelingschap op aarde ontvangen. Wat is er geworden van hun 

visie van de onuitsprekelijke heerlijkheid in de hemel die de Heer aan Zijn getrouwe discipelen be-

loofd heeft? Paulus heeft deze visie doorheen de tijd behouden en heeft geschreven van deze won-

derlijke dingen: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 

opgekomen, dat is wat God bestemd heeft voor hen die Hem liefhebben” (1 Kor. 2:9). 

Het is slechts wanneer wij een leven van volgehouden toewijding onder het beheer en de leiding 

van de Heilige Geest leiden dat wij een duidelijk, bijbels perspectief op de toekomst zullen hebben. 

Dit zal het licht van ons getuigenis nog helderder laten schijnen onder een krom en verdraaid ge-

slacht van wereldlingen, samen met wie wij de levensweg bewandelen. Wij moeten niet veroorde-

lend tegenover hen staan maar ook geen compromissen sluiten met hun wereldse oriëntatie en 

waarden. Wij moeten hen uitnodigen voor de wonderlijke toekomst waarheen wij op weg zijn door 

hen aan Christus voor te stellen. 

De Heer Jezus is de Messias van Israël, de Verlosser van de wereld, en de Bruidegom van Zijn 

bruid die nog steeds onder alle naties verzameld wordt: “Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij 
u in de gemeenten deze dingen te betuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blin-

kende Morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom!” (Op 22:16-17). 

 
2 1 Joh. 5:19: “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt”. 
3 Joh. 16:13: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid; want 

Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij 

u verkondigen”. 
4 Joh. 14:1-3: “Laat uw hart niet ontroerd worden; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn 

veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om plaats voor u te bereiden. En als Ik heen-

gegaan zal zijn en plaats voor u bereid zal hebben, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik 

ben”. 



 3 

Slaat u acht op het profetische Woord? Petrus zegt: “En wij hebben het profetische woord, dat vast 

en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een licht dat schijnt in een duistere 

plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart” (2 Petrus 1:19). 

De Heer Jezus is de enige deur naar Gods koninkrijk, Hij is de Koning die daarover zal regeren en 

in Hem zijn alle beloften over deelgenootschap aan dit uitnemende koninkrijk ja en amen (2 Kor. 

1:20). Hij is de hemelse Bruidegom die samen met Zijn hemelse bruid over Zijn koninkrijk zal 

heersen. Voordat dit kan gebeuren moet de eerste opstanding plaatsvinden, wanneer alle rechtvaar-

digen verheerlijkte lichamen zullen krijgen (1 Kor. 15:51-52; 1 Thess. 4:116-17; Op. 20:6). Wij 

zullen dan nooit weer door zonde en ongerechtigheid aangetast kunnen worden maar schijnen zoals 

lichten in de Heer Zijn eeuwige en onvergankelijke koninkrijk (Dan. 12:3; Op. 21:2-7). 

 

 

 

 

Lees over de Morgenster verder dit artikel : 

http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=1022 
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