Verwag jy Hom?
Wanneer ‘n man in antieke Israel op trou gestaan het, het hy met ‘n geskenk vir die
bruid na die bruid se huis gegaan en ‘n verbond met die bruid se pa aangegaan. Indien
die pa die geskenk en die man aanvaar het, het die man ‘n glas wyn geskink. Indien die
bruid die man aanvaar het, sou sy die wyn drink en hulle het verloof geraak. Die man
sou dan weg gaan en ‘n plek gaan voorberei vir sy bruid. Wanneer die bruid se pa besluit
het dat die plek gereed is vir die bruid, gewoonlik een tot twee jaar later, het die
bruidegom terug gekom en haar kom steel wanneer niemand dit verwag nie, soos ‘n dief
in die nag. Die bruidegom sou dan die bruid vir sewe dae hou by die plek wat hy vir haar
voorberei het. Gedurende hierdie tyd sou die pa ‘n fees vier, en die huwelik aankondig.
Aan die einde van die sewe dae sou die bruid en bruidegom by die feesviering aansluit
en die aandete saam met die gaste nuttig.
Die antieke Joodse huwelik is duidelik verteenwoordigend van die Messias en Sy bruid
(Kerk). Die kontrak (verbond) is bevestig tydens die Laaste Avondmaal toe Jesus die
wyn saam met Sy dissipels gedrink het (Markus 14:23-24).
Kort hierna het Hy gepraat soos wat enige Joodse bruidegom met sy bruid sou praat
(Johannes 14:2-3).
Jesus leer ook dat Hy sal terugkeer op ‘n uur wanneer ons dit nie sal verwag nie
(Matteus 24: 43-44).
Baie insiggewend is die Messiaanse realiteit in die Feeste van die Here wat reeds vanaf
die uittog uit Egipte gevier is (Jy kan meer hiervan lees, met al die Skrifverwysings, in
die gratis eboek “Laat die Woord getuig” bekombaar by www.matthew28.co.za).
Daar is sewe Bybelse hoof feeste waarvan vier lentefeeste is (Paasfees, Fees van
Ongesuurde Brood, Fees van Eerste Vrugte, Pinkster) en drie herfsfeeste (Fees van
Trompette, Versoendag, Huttefees).
Die Fees van Trompette is een van die drie belangrikste feeste. 1) Paasfees verteenwoordig die kruisiging van Christus; 2) Pinkster – die uitstorting van die Heilige
Gees en dan 3) Fees van Trompette wat duidelik op iets belangriks in die toekoms dui.
Paasfees en Pinkster is reeds volbring. Die feit dat Christus die lentefeeste in detail
volbring het, gee die gelowige die versekering dat die herfsfeeste almal in vervulling sal
kom tydens die wederkoms van Christus. Die Bruidegom kom beslis weer en alle nasies
word deur hierdie Joodse huwelik onderrig (Jesaja 54:5; 62:5; Jeremia 2:2; 3:1; 3:6-7;
3:20-21; Esegiël 16:5-8; Markus 2:19-20; Johannes 16:20-22) en gered
(Deuteronomium 26:18-19, Jesaja 42:6; 49:6; 60:3).
‘n Baie belangrike uitdaging word egter in die Skrif gestel.
Verwag jy Hom? (Lees Jesaja 25 met die klem op vers 9; Hebreërs 9:28)
Hierdie wonderlike realiteit is ‘n sagte juk vir die gelowige (Matteus 11:28-30). Dit bied
ook ‘n kragtige boodskap wat die gelowige gebruik as getuie vanuit die Skrif. Christus
kom weer! Ken jy Hom? Verwag jy Hom?
Die wêreld is gemaklik met die babatjie Jesus en hulle vier Kersfees saam, maar die feit
dat Jesus Christus as Koning gaan terugkeer (Fees van Trompette) word heeltemal uit
die oog verloor. Die gelowige verootmoedig hom hieroor (Versoendag) en verwag die
Messias om Sy woning by die mens te kom maak (Huttefees, onthou Immanuel (Jesaja
7:14)). Sien ook Sagaria 14:16-19.
Wanneer Jy Hom verwag het jy die ewige lewe in jou (Johannes 6:47). Dit onderskei
Christus van enige heidense ikoon en dwaalleer. Verkondig hierdie Boodskap aan die
wêreld en kry mense om die Woord van God te bestudeer sodat hulle vrygemaak kan
word (Johannes 8:31).
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