Zondag

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang
voor morgen… Want morgen, of
anders overmorgen of anders de
dag daarna… komt Jezus terug.
En dan zal blijken dat ik me niet
tevergeefs aan Hem heb
toevertrouwd.
De gedachte aan zijn komst mag
troosten… Wacht maar, Jezus komt!
Hij zal oordelen en recht doen. Maar
evengoed geeft de gedachte aan zijn
komst ten oordeel schrik. Want wat
brengt zijn oordeel voor wie zich niet
aan Hem toevertrouwden? Dan klinkt
het dreigend: Wacht maar, Jezus
komt.

Morgen zal het Pasen zijn
Als Jezus terugkomt, komt zijn werk
tot zijn eindbestemming. Met Pasen
gaf Hij de dood de doodsteek. Maar
Paulus schrijft in 1 Korintiërs 15,26:

‘De laatste vijand die vernietigd wordt
is de dood…’. We zijn onderweg naar
de grote Paasmorgen. Dan zal Jezus
zijn overwinning op de zonde , de
dood en de duivel definitief maken.

Jezus is Redder en Rechter
Dat God Rechter is, merk je volop in
het Oude én Nieuwe Testament. Dat
zijn oordeel niet los te zien is van zijn
liefde, ontdek je vooral bij het kruis
van Jezus. Daar veroordeelde God de
zonde door ze te bestraffen aan zijn
Zoon. Zo heeft Hij met de zonde
afgerekend (Romeinen 8,3).
Zo werd Jezus onze Redder en
Bevrijder. Hij heeft aan het kruis en
bij het open graf de machten van
zonde, dood en duivel verslagen
(Kolossenen 2,14-15). Hij heeft van
zijn Vader ook de macht gekregen om
het oordeel te vellen over allen
(Johannes 5,24-29).

2 Tessalonicenzen 1 - troost
Wie zich door het geloof aan Jezus
verbonden weet, mag rekenen op de
definitieve bevrijding… als Jezus komt
om te oordelen. Paulus wijst de
Tessalonicenzen daarop. Zijn komst
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mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij
weggenomen heeft.
Hij zal dan al zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang
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maar mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de hemelse
blijdschap en heerlijkheid.
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belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37.

zal alles goed maken. Nu is het nog niet
zover. Nu is er nog vervolging en
onderdrukking. Nu is er nog… Maar straks
zal dat alles voorgoed verleden tijd zijn. Dan
zal onze Heer, die ons kocht met zijn bloed,
recht doen. En ons voorgoed laten delen in
zijn heerlijkheid. Ons… die Hem hebben
liefgekregen en zijn evangelie hebben
gehoorzaamd. En als Hij komt zullen wij,
bevrijd, Hem eren en prijzen.

Geoordeeld naar onze werken
In Gods oordeel vrijgesproken worden, is
afhankelijk van het gehoorzamen van het
evangelie van onze Heer Jezus (2
Tessalonicenzen 1,8). Maar ook de werken
die je als gelovige doet, zullen dan worden
beoordeeld. Ons behoud hangt niet af van
onze werken maar van het geloof in Jezus
Christus. Maar wat wij als volgelingen van
Christus hebben gedaan, zal wel door God
beoordeeld worden, vgl. 1 Korintiërs 3,1015.

2 Tessalonicenzen 1 - schrik
Wie van Christus is mag vol vreugde
Christus’ komst om te oordelen tegemoet
zien. Maar dat oordeel gaat gepaard met de
definitieve veroordeling van al Gods
tegenstanders. Dan worden zij die het
evangelie van onze Heer Jezus niet
gehoorzamen, gestraft door voor eeuwig
verstoten te worden. Weg van de Heer.
Hoe dat precies zal zijn? Woorden als
‘vreselijk is het te vallen in de handen van de
levende God’ (Hebreeën 10,31) en die van
Jezus in Matteüs 18,8, dat het beter is om je

hand of je voet af te hakken dan met
twee handen of voeten in het eeuwig
brandend vuur geworpen te worden, laten
de schrik om je hart slaan.

Jezus is Rechter en Redder
Jezus is Rechter. Gelukkig, want anders
blijven zonde, dood en duivel het voor het
zeggen hebben. Dat God recht doet is
onze redding… als we van Jezus zijn
geworden. Als Hij eindelijk recht doet, zal
er eindelijk vrede zijn en een eind aan
oorlog, ziekte, pijn, verdriet. Dan zullen
we eindelijk voor altijd bij de Heer zijn op
de nieuwe aarde.
Maar als Jezus als Rechter komt, is de
genadetijd voorbij. En het oordeel is
onontkoombaar. Maar nu is de oproep:

Roep de komende Rechter aan en vraag
Hem uw huidige Verlosser te zijn! Ga Hem
nu uit de weg en u zult Hem later als
Rechter ontmoeten – zonder hoop. Zoek
Hem nu en u zult Hem vinden als
Verlosser. Met vreugde en verwachting
kan je dan de toekomst tegemoet zien,
omdat ‘wie in Christus Jezus zijn, niet
meer worden veroordeeld’ (Romeinen
8,1). De wereld heeft dit evangelie
net zo hard nodig als wij!
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