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H 6 Wederkomst en laatste oordeel
Kort voor Zijn hemelvaart kwamen de discipelen tot de Heere Jezus met de vraag of Hij ook in
1
hun tijd het koningschap over Israël zou oprichten. Op zich was dit al een verkeerde vraag. Ze
konden beter weten. Ze hadden immers van Hem de opdracht gekregen om al de volken te
onderwijzen en te leren alles wat Hij hen geboden had.2 Daarom kregen ze geen direct antwoord op hun vraag, maar werd de opdracht herhaald om van Hem te getuigen tot aan het
uiterste der aarde. En wat de tijd betreft verwees de Heere Jezus hen naar de wil van Zijn
Vader. Het is in Zijn hand om de dag en het uur te bepalen. En het komt hen ook niet toe om
te weten wanneer dat moment er zal zijn. Het blijft een verborgen zaak voor de discipelen des
Heeren en ook voor ons. En daar heeft de Heere iets mee voor. Hij houdt deze dingen voor
ons verborgen opdat we niet verslappen en de strijd op geven en in gerustheid voort leven.
Hij wil dat we ten allen tijde waakzaam zijn. Wij moeten leven alsof Hij elk ogenblik kan
komen. Daarom moeten de lampen altijd brandende zijn. Het waarschuwend voorbeeld van
de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze maagden dringt ons om olie in de lampen te
3
hebben en te waken om Hem te kunnen ontmoeten. Maar al blijft het tijdstip van de
wederkomst voor ons onbekend, toch geeft de Heere zijn kerk wel bepaalde tekenen waaruit
af te leiden valt dat Hij komende is. In tijden van tijden van nood en verdrukking wordt zijn
kerk erdoor bemoedigd en vertroost: eenmaal komt de Heere weer op de wolken des hemels
om de zijnen tot zich te nemen in heerlijkheid. Bij Zijn verschijnen zullen er geweldige
gebeurtenissen plaatsvinden. De doden zullen opstaan uit hun graven. Zij die nog leven zullen
in een punt des tijds veranderd worden. De uitverkorenen zullen bijeenvergaderd worden van
de uiteinden der aarde. Ieder mens zal moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus
waar hij zal worden geoordeeld over hetgeen hij gedaan heeft, hetzij goed hetzij kwaad. Dan
zal het einde wezen.
* 6.1 een plotseling en zichtbaar komen
Over het tijdstip van Jezus' wederkomst zijn de engelen onkundig.4 Zelfs de Heere Jezus wist
naar zijn menselijke natuur de dag en de ure niet.5 Er zullen valse christussen en valse
profeten opstaan, die grote tekenen en wonderen zullen doen, waarmee ze, als het mogelijk
was ook de uitverkorenen zouden verleiden.6 De Heere Jezus voorzegt het ons en ook de
apostel Paulus waarschuwt ervoor om hun woorden niet te geloven.7 Al vertellen de tekenen
der tijden ons dat die dag nadert, we kunnen er nooit uit afleiden wanneer het teken van de

1

Handelingen 1:6

2

Mattheus 28:19

3

Mattheus 25:1-13

4

Mattheus 24:36

5

Markus 13:32

6

Mattheus 24:24

7

II Tessalonicensen 2:2

Kom en Zie H. 6

2

Zoon des mensen aan de hemel zal verschijnen. Die dag komt toch als een dief in de nacht.8
Het zal zijn zoals in de dagen van Noach en Lot, dus op een tijdstip waarop Hij geheel niet
wordt verwacht. Maar weinigen zullen uitzien naar Zijn komst. Zo weinig dat door de Heere
Jezus de vraag wordt gesteld "Doch als de Zoon des mensen komt zal Hij dan geloof vinden op
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aarde?" Door de macht van de antichrist hebben velen de Heere Jezus de rug toegekeerd.
Voor de gelovigen zal het bang worden op aarde. De Heere schijnt maar niet te komen. En het
gevolg is dat ze niet werkzaam zijn met de wederkomst. Goed beschouwd vinden we bij de vijf
wijze maagden dezelfde ingezonkenheid als bij de vijf dwaze maagden. Allen zijn
ingesluimerd. De wijze maagden hebben dan weliswaar wel olie in hun kruik, toch slapen ze
evengoed als de andere vijf. Als Jezus komt en de roep weerklinkt "De bruidegom komt, gaat
uit Hem tegemoet" zijn er vele slapenden die wakker geschud moeten worden want ze
hebben Zijn dag niet verwacht en er niet op gerekend. Door de Heere Jezus worden een
aantal zaken genoemd die eerst plaats moeten vinden voordat de dag des Heeren kan komen.
Het Evangelie van het Koninkrijks moet in de gehele wereld gepredikt worden aan alle
volken.10 De dag van Christus komt niet, tenzij dat eerst de grote afval gekomen is en de mens
der zonde in de tempel Gods geopenbaard zal zijn, waar hij als een God zal zitten.11 Deze
gebeurtenissen zijn als het ware de laatste bazuinstoten, die de wederkomst des Heeren inluiden. Maar toch zal die komst op zich plotseling zijn. Niemand zal aan de hand van al deze
tekenen de conclusie kunnen trekken: "Nu komt het, nu zal het nog zo lang duren." Onverwachts zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel verschijnen. En wanneer dat
teken gezien wordt zullen alle geslachten der aarde wenen en zij zullen Hem zien komen op
de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid.12 Dezelfde Jezus, Die lichamelijk ten
hemel is gevaren voor de ogen van zijn jongeren zal met Zijn verheerlijkt lichaam terugkeren.
Toen Hij heenging van de aarde zagen alleen zijn discipelen Hem maar dan zal iedereen Hem
zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben, en moeten erkennen dat Hij Heere is.13 Jezus
14
zal naar Zijn woord komen op of met de wolken. Die wolken beelden als het ware de wagen
uit waarop Hij over de wereld zal rijden. Zoals de wolken langs de hemel gaan en over de
aarde drijven, zo zal de Heere Jezus ook over de aarde gaan, zodat iedereen Hem zal zien en
Hij voor niemand verborgen kan blijven. De Heere Jezus gebruikt op een andere plaatst ook
het beeld van de bliksem "Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het
westen alzo zal ook de komst van de Zoon des mensen wezen."15 Hier ligt de volle nadruk op
het onverwachte en het plotselinge van zijn verschijning dat we bij het beeld van de wolken
niet vinden. Het zegt ons ook dat zoals allen de bliksem zien, die het luchtruim doorklieft en
8
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haar baan trekt van het oosten tot het westen de Heere Jezus door de luchten zal varen en
alle ogen Hem zullen zien.
* 6.2 Een komen in heerlijkheid
Christus' tweede komst staat wel in schril contrast met zijn eerste komst. De eerste keer dat
Hij naar de aarde kwam was het een en al vernedering, maar nu is het een en al heerlijkheid.
Bij Zijn geboorte in Bethlehems stal kwam Hij in ons zwakke menselijke vlees, waarin Hij de
gevolgen van de zonde moest dragen. De kribbe en de doeken waren tekenen, die ons
vertelden dat Hij de onwaardigste onder de mensen geworden was en een man van smarten.
Het gevolg van Zijn diepe vernedering was dat een ieder zijn aangezicht voor Hem verborg. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde noemde de Heere Jezus Zichzelf wel de Zoon des mensen.
Die naam komen we ook tegen in Daniel 7 waar de profeet iemand gelijk een mensenzoon
ziet komen met de wolken des hemels. Die naam heeft de Heere Jezus op Zichzelf toegepast
toen Hij iemand die Hem wilde volgen wees op zijn armoede: "De vossen hebben holen, en de
vogelen des hemels hebben nesten maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd
nederlegge".16 Daarmee wilde Hij zeggen dat Hij, Die de Zoon van God is waarachtig mens
geworden is en de armoede van de mensheid op zich genomen heeft, om zo de straf op de
zonde te kunnen dragen. Dat begrepen de joden niet en daarvan wilden de schriftgeleerden
ook niet weten. Ze verwachtten een Messias Die als een Koning in heerlijkheid zou komen. Ze
vergaten echter dat Hij een mens zou zijn, die ons in alle dingen gelijk moest wezen, uitgenomen de zonde, om ons van een andere vijand te verlossen. De joden lazen bij Daniel 7 niet
Jesaja 53, waarin we de verklaring vinden van de profetie van Daniel. Christus, de Zoon des
mensen komt als de lijdende Knecht des Heeren, Die ons vlees en bloed aanneemt, om te
lijden en te sterven om zo de eeuwige zaligheid voor al de zijnen te verwerven. Dat was voor
Hem de weg naar de troon. Het was door lijden tot heerlijkheid. Die heerlijkheid is voor de
Zoon des mensen reeds aangebroken. Maar die glorie die Hij nu reeds geniet in de hemelse
gewesten is voor de aarde nog verborgen. De wereld ziet Hem niet en kent Hem niet.17 Ze
gelooft Hem niet en daarom wordt Christus nog dagelijks gekruisigd. Maar eenmaal komt de
ommekeer. De Zoon des mensen, en de Heere Jezus gebruikt met opzet deze naam, zal gezien
worden in Zijn majesteit, als de Rechter van de levenden en de doden. Zijn heerlijkheid komt
op verschillende manieren naar voren. Wanneer Hij Zijn taak in de hemel heeft volbracht
komt Hij weer, vergezeld van zijn engelen. Zijn hemelse legers volgen Hem op witte paarden,
gehuld in wit en rein fijn lijnwaad.18 Het wit is een teken van heiligheid maar ook een symbool
van overwinning. Engelen zullen Hem omgeven om Hem als Koning te verheerlijken en om
Hem als Rechter te dienen. Ook de heiligen zullen Hem omringen.19 De Heere Jezus zal wederkomen in de heerlijkheid van Zijn Vader20, dat wil dus zeggen met goddelijke heerlijkheid,
waardoor Hij als Rechter alles zal kunnen doorzien. Aan de hemel zal het teken van de Zoon
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des mensen gezien worden. In de loop der tijd is er heel wat over de betekenis van dit begrip
gefantaseerd. Velen menen dat dit het teken is van het kruis. In de wolken zal volgens hen
een kruis komen te staan, het symbool van de overwinning van Christus en een bewijs van Zijn
goddelijke macht. Maar dat dit teken de vorm heeft van een kruis staat niet in de Bijbel. Om
ons duidelijk te maken dat Jezus Overwinnaar is hoeft dat teken van de Zoon des mensen
geen afzonderlijk symbool in de lucht te zijn. Het beste teken daarvan is Hij Zelf, Hij die Zich
vernederd heeft komt nu terug met majesteit en heerlijkheid. En alle geweldige dingen die
met die komst gepaard gaan, zijn op zich zelf al tekenen van Zijn macht. Al deze dingen laten
iets zien van de heerlijkheid zien van Jezus' Messiasschap. Het zijn de overtuigende bewijzen
dat Hij Heere is. Een ieder die ze ziet moet zwijgen. Elk oog zal het zien. Niemand zal zijn blik
kunnen afwenden. Geen mens zal zijn aangezicht kunnen verbergen. Men zal de Heere Jezus
niet alleen kunnen zien, men zal Hem ook moeten zien.
* 6.3 een komen met gevolgen
De komst van Christus zal gepaard gaan met geweldige gebeurtenissen die plaats vinden in de
natuur. De aarde en het heelal zullen niet alleen bewogen worden, maar ook ontzet en veranderd worden. De sterren zullen verduisteren, de zon zal overdekt worden met wolken en de
maan zal haar licht niet geven, de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde vergaan als
een kleed.21 De sterren zullen hun glans intrekken en van de hemel vallen en de machten der
hemelen zullen bewogen worden en dan zal het teken van de Zoon des mensen aan de hemel
verschijnen.22 Op de dag van het oordeel en de ondergang van de goddeloze mensen zullen
de hemelen met gedruis voorbijgaan en de aarde en de werken die daarop zullen gevonden
worden.23 Uit dit alles zal overduidelijk blijken dat God de Heere regeert. Men zal beseffen dat
er nu een einde is gekomen aan de tegenwoordige wereld, waarop de mensheid zijn vertrouwen stelde. Zij die Christus niet kennen als hun Heere en Heiland zullen uitroepen tot de
bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons.24 De structuur van het heelal zal zo radicaal
veranderen dat het huidige zonnestelsel niet meer zal bestaan. Het nieuw Jeruzalem dat
straks van God zal neerdalen op de aarde behoeft de zon en de maan niet dat ze in haar
zouden schijnen want het wordt verlicht door de heerlijkheid Gods verlicht en het Lam is haar
25
kaars. De aarde krijgt een geheel andere gedaante. De schepping ziet er nu reeds naar uit.
Ze verlangt, om het met de woorden van Paulus te zeggen, naar het moment waarop ze
vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis.26 Het nieuwe leven breekt
baan door de bange weeën van de barensnood van de schepping. Die geboorteweeen van
dat nieuwe leven zullen ontzettend zijn. De geboortedag zal zeker een blijde dag zijn voor de
kinderen Gods, maar ze komt wel door geweldige veranderingen heen, die zich in deze wereld
voltrekken.
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* 6. 4 de opstanding uit de doden
Een van de meest duidelijke tekenen van Christus' kracht en heerlijkheid is wel de opstanding
uit de doden. Wanneer de Heere Jezus op de wolken verschijnt zal Hij Zijn engelen uitzenden
27
28
met bazuingeschal. Zij zullen de uitverkoren verzamelen uit de vier windstreken der aarde.
De Heere zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin
Gods neerdalen van de hemel en zij die in Christus ontslapen zijn, zullen het eerst opstaan dat
29
is het voorrecht voor de Gods kinderen Gods die al gestorven zijn. Daarna zullen zij die
levend overgebleven zijn samen met hen opgenomen worden in de wolken de Heere tegemoet. De Heere zal het wonder van de opstanding der doden verrichten door de dienst van
zijn engelen. Een aartsengel zal bazuinen en hen zo het teken geven dat ze uit mogen gaan
om hun werk te doen. Wie die aartsengel is, wordt er niet bij gezegd. Is het Michael de
aanvoerder van de hemelse heerscharen die krijg voert tegen de draak? Of is het Gabriel, die
voor God staat, die Christus eerste komst moest aankondigen? We weten het niet. De apostel
noemt geen naam. Het heeft ook geen nut om er naar te gissen. Laten we ons maar tevreden
stellen met de wetenschap dat op de jongste dag een van de allerhoogste engelen de eerste
bazuinstoot geven zal. Hij zal roepen tot de aarde en de zee en over alle graven. Zijn stem zal
over deze wereld dreunen. En op zijn geluid komen al Gods kinderen te voorschijn. Zij worden
opgewekt en verzameld uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het
andere. Zo wordt de kerk van alle tijden en plaatsen dus bij elkaar gebracht. Niet alleen de
uitverkorenen worden opgewekt, ook de anderen zullen uit de graven tevoorschijn worden
gehaald. Voor de gelovigen is het een opstanding tot het leven, voor de ongelovigen is het tot
hun verdoemenis. Ook zij zullen gebracht worden tot de witte troon van de Rechter van
levenden en doden.30 Alle mensen vanaf Adam tot de laatstgestorvene toe zullen uit het graf
verrijzen door de macht van Christus. Dan zal openbaar worden dat zijn levenskracht groter is
dan de dood. In dit tot het leven roepen van alle mensen toont Hij Zijn Middelaarsglorie ook
aan hen die Hem niet wilden geloven. Ze dachten dat ze van Hem af waren. Maar dat zijn ze
niet, noch in hun leven noch in hun sterven. Ze moeten geopenbaard worden voor Zijn rechterstoel. Hij weet hun lichamen wel te vinden, waar ze zich ook mogen bevinden. Al zijn ze
gezonken in de zee, verslonden door de wilde beesten of verbrand in de crematoria en is hun
as uitgestrooid over de oceaan, Hij vindt ze wel en Hij wekt ze op. Dat is de Bijbelse
boodschap die we vast mogen houden, tegenover alle ontkenning op dit gebied. De vrijzinnigen verwerpen de opstanding van het vlees, zowel van Christus op de paasmorgen als van alle
mensen op de jongste dag. Het is een oud gegeven, waar we al van horen in de tijd van de
apostelen. Toen Paulus in Athene kwam en sprak over de opstanding der doden spotten
sommigen, zo verhaalt ons Lukas.31 Aan de gemeente van Korinthe schrijft Paulus met klem
dat God niet alleen de Heere heeft opgewekt maar ook ons door Zijn kracht zal opwekken.32
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Het mysterie van de opstanding is voor het natuurlijk verstand een grote dwaasheid. Niemand
van ons kan ontraadselen hoe het lichamen dat tot stof is weergekeerd eenmaal zal verrijzen.
Het is geen wonder dat de wetenschap die met Gods woord geen rekening houdt de opstanding verwerpt. De Bijbel, het Woord van de levende God, zegt heel duidelijk dat er een opstanding der doden zal zijn, dat allen die gestorven zijn uit de graven zullen komen. Voor de
ongelovigen is de opstanding van hun lichaam in alle eeuwigheid een teken van Jezus' overwinning op de dood die zij verworpen hebben.
* 6.5. Een komen om te scheiden.
De wederkomst op de wolken des hemels staat niet op zichzelf maar heeft een bijzonder doel.
Onze apostolische geloofsbelijdenis zegt: "van vanwaar Hij komen zal op de wolken des
hemels om te oordelen de levenden en de doden." De taak om te richten en zalig te spreken
ligt in de handen van de Heere Jezus Christus. Wij allen moeten voor de rechterstoel van
Christus geopenbaard worden.33 Dan zal een ieder Hem zien zoals Hij is en vriend en vijand
belijden dat Hij Heere is. Eerst kwam Hij als Verlosser om te zoeken en zalig te maken wat
verloren is, nu zal Hij komen als Rechter om te oordelen over al hetgeen wij gedaan hebben,
34
hetzij goed hetzij kwaad. De uitspraak van Zijn vonnis wordt bepaald door onze houding
tegenover Hem. Zijn oordeel zal geheel rechtvaardig zijn. Niemand zal kunnen zeggen dat
deze Rechter onrecht doet. Daarom roept Hij ook allen die reeds gestorven zijn uit hun graven
tevoorschijn om hen voor zijn troon te dagen. Hij zal niet alleen over de zielen het oordeel
uitspreken maar ook over het lichaam, dus over de gehele mens, die bestaat uit lichaam en
ziel. Anders zou Zijn oordeel ook niet rechtvaardig zijn. De mens is immers als mens van God
afgevallen. Met ziel en lichaam heeft hij het gebod van God overtreden en zich onder de heerschappij van de duivel geplaatst en zo wordt hij nu ook gevonnist. Voor de grote witte troon
35
van Christus vindt de definitieve scheiding plaats tussen bokken en schapen. Eerst worden
de gelovigen vergaderd door de engelen die Christus bij Zijn wederkomst vergezellen. Zij
worden afgezonderd van de anderen en krijgen hun plaats aan Jezus' rechterhand. Over hen
wordt eerst het vonnis uitgesproken. Ze ontvangen vrijspraak en mogen het horen uit zijn
mond "Komt in gij gezegenden Mijns Vaders". Zij mogen het koninkrijk beërven dat hen
bereid is van voor de grondlegging der wereld. Daarna mogen de rechtvaardigen meedoen
met Christus wanneer Hij de onrechtvaardigen veroordeelt.36 In het gericht van Jezus nemen
de twaalf apostelen een bijzondere plaats in.37 Zij die zich aan Zijn linkerhand bevinden horen
het vonnis uit Zijn mond: "Gaat weg van Mij vervloekten." Samen met satan en de antichrist
worden ze geworpen in de hel, de poel die brandt van vuur en sulfer het oord van de verdoemenis. Tot hun eeuwig verderf schittert Gods recht. Zijn genade bloeit op over hen die wel in
Christus zijn ontslapen. De engelen die eenmaal hun zielen hebben gedragen in het vaderhuis
voeren hen nu als mensen dat wil zeggen met een ziel en een lichaam naar de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.
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