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KLEINE DINGEN MET EEN GROTE BETEKENIS

Johannes 20:7 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de
doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.

Voor ons lijkt dit een vrij overbodige opmerking. Tenminste ik ken niet veel
mensen die hier lang bij stilstaan. Toch is het een hele krachtige boodschap.

Een slaaf uit de tijd van Jezus zou de wenk begrepen hebben.

Als jouw heer aan tafel wilde, dekte je de tafel. Ook zette je een bakje water
klaar en legde je een doek daarnaast. Dan trok je je terug uit het zicht van de
meester. Zodra die uitgegeten was, maakte hij met het water zijn handen, gezicht en
baard schoon. Hij frummelde de doek in elkaar en gooide die op tafel. Meester
stond op en ging weg. Dit was voor jou het teken dat meester uitgegeten was en dat
je de tafel kon afruimen.

Soms vouwde de meester de doek op en vertrok. Dit was het teken dat je de
tafel niet hoefde af te ruimen. Dit betekende: ' Ik kom weer!'

Joh. 20:7-8 En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken
liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere
discipel, die het eerst bij het grafgekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.
Voor Johannes is het opeens duidelijk. Jezus had het al eerder over 'gaan' en ' terug-
komen' gehad. De discipelen begrepen het niet. Johannes was het nu in één klap
duidelijk. JEZUS KOMT WEER!

Joh. 14: 1-3 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloofook 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 een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan
ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat
ook u zult zijn waar Ik ben.

Joh. 14: 18-21 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Nog
een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leefen
u zult leven. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.
Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij
liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem
openbaren.

Joh. 14: 28 U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer
naar u toe.
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