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Het Genadeloon 

 

 

Voor vele geloovigen is er ten aanzien van het toekomstig gericht eene moeilijkheid. 

Eenerzijds lezen ze in de Schrift: “Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld,” Joh. 

31 : 18, en “Er is geene verdoemenis voor degenen, die in Christus zijn,” Rom. 8: 1, 

terwijl ze anderzijds lezen, dat wij allen voor den rechterstoel van Christus moeten 

geopenbaard worden, 2 Cor. 5 : 10, alsmede dat de Heere Zijn volk oordeelen zal, 

Hebr. 10: 30. In een en ander meent men dan soms onoplosbare tegenstellingen te 

ontdekken, waar men niet het eigenlijke uit wijs kan worden. Wij schrijven hier af het 

kostelijk antwoord dat de Heidelberger geeft op de 56ste vraag: “Wat gelooft gij van 

de vergeving der zonden ?” Antwoord: “Dat God om des genoegdoens van Christus 

wille, al mijne zonden, ook mijnen zondigen aard, waartegen ik al mijn leven lang te 

strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van 

Christus schenken, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome.” Het officieel 

standpunt der Geref. Kerk is dus—en zeer terecht—dat een gerechtvaardigde 

nimmermeer in het gericht Gods komt. Christus is voor hen geoordeeld en heeft 

alzoo voldaan aan Gods recht, en God eischt geen twee betalingen. Zij zijn in Christus 

door rechterlijke toerekening en evenmin als Christus kan geoordeeld worden 

kunnen ook zij die in Christus zijn, worden getroffen door het gericht Gods. En als de 

Apostel zegt in Heb. 10: 30 dat de Heere Zijn volk zal oordeelen, dan wil hij hiermede 

zeggen, dat de Heere Zijn volk zal wreken, recht doen, tegenover hunne 

wederpartijders. Men lette slechts op het verband. 

Dit alles neemt evenwel niet weg, dat wij allen voor den rechterstoel van Christus 

moeten geopenbaard worden, om weg te dragen hetgeen in het lichaam is geschied, 

hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Cor. 5: 10. Zij die eene gemengde opstanding leeren, zien 

hierin veelal eene aanduiding, dat alle menschen eenmaal in dichte en 

dooreenwriemelende drommen voor den strengen Rechter op den grooten witten 

troon moeten verschijnen. De leer van een gemengd en gelijktijdig oordeel gaat 

gewoonlijk samen met die van een gelijktijdige opstanding. Doch ook hiervoor geeft 

de Schrift ons niet het minste recht. Deze twee zienswijzen gaan gewoonlijk samen, 

en ze zijn beide even onbijbelsch, want 

a) het allen van 2 Cor. 5: 10 slaat blijkens heel het verband duidelijk op de geloovigen 

alleen. 

b) De rechterstoel van Christus is geheel iets anders dan de groote witte troon van 

Openb. 20. Vóór den eerste komen alleen de geloovigen en aan het begin van den dag 

van Christus, d.i. het vrederijk en vóór den laatste komen alleen de goddeloozen aan 

het einde van het duizendjarig vrederijk. 

c) De idee van de bonte dooreenmengeling van de verheerlijkten en de verlorenen is 

ongerijmd. 
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d) Niet alleen de tijd maar ook de plaats van beide is verscheiden. De rechterstoel, de 

bema, van Christus zal in de lucht zijn, waarheen de geloovigen zijn opgenomen en 

de groote witte troon op de aarde. 

e) Het doel van beide loopt zeer ver uiteen. Het doel van de eerste is de vergelding 

des loons uit te reiken naar den maatstaf der werken en het doel van de laatste is 

niets minder dan de verwijzing naar het eeuwig verderf van het aangezicht des 

Heeren. Hier staan niet de werken maar de personen op den voorgrond. 

De geloovigen kunnen zich alzoo gerust op Christus’ woord verlaten, als Hij zegt: 

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: die Mijn woord hoort en gelooft Hem, die Mij 

gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis (gericht, 

oordeel) maar is uit den dood overgegaan in het leven.” Zij komen niet met de 

goddeloozen in het algemeen gericht, maar wel zal het gericht gaan over hun leven en 

werken. 

Tengevolge van eene gebrekkige Eschatologie (leer der laatste dingen) is er haast 

volslagen gemis aan de rechte waardeering van het heerlijke stuk van het 

genadeloon. De Heere roept Zijn volk evenwel op de laatste bladzijde der H. Schrift 

nog plechtig toe: “Zie Ik kom haastelijk en Mijn loon is met Mij om een iegelijk te 

vergelden gelijk zijn werk zal zijn.” Wie dus schrijft over de toekomst des Heeren mag 

de leer van het loon der vergelding niet verzwijgen. Waar echter de werken over de 

toekomst des Heeren over dit gewichtig onderwerp zoo goed als geheel zwijgen, daar 

wenschen wij hierop juist iets breeder in te gaan. 

Van ontwikkeling dezer “diep ingrijpende loonquestie” als Kuyper haar noemt, is nog 

geen sprake geweest. Er is ongetwijfeld geene andere waarheid, die dermate 

veronachtzaamd is door de Theol. wetenschap en de Gemeente als deze. Wanneer wij 

de geschiedenis hierover nagaan, dan zien we dat de jeugdige Kerk er al ras te veel uit 

afleidde. Zij leidde er de verdienstelijkheid der goede werken uit af. 

Rome liep verder in dit spoor en beging steeds de groote fout van het loon, waarvan 

de Schrift zoo vele malen spreekt, te verklaren van den hemel of het eeuwig leven. 

De Reformatoren, alhoewel ze er oog voor hadden, kwamen niet tot de ontvouwing 

dezer rijke waarheid. Het was hunne roeping, om de hoofdwaarheden tegenover 

Rome te handhaven, en daarom zwegen zij blijkbaar over deze belangrijke waarheid 

om opvoedkundige redenen. 

Bij de latere kerken der Reformatie was er steeds een angstvallige en dwaze vrees van 

in Rome’s vaarwater te verzeilen. Toch had men toen aan het werk moeten tijgen, om 

ook deze duidelijk geopenbaarde waarheid te ontvouwen. 

Het Rationalisme sloeg op hol met de onafhankelijke moraal van de deugd om de 

deugd. Bij hen kon er uiteraard van genadeloon geen sprake zijn. De zedeleer van 

Kant sluit het beslist uit. 
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Mystieke en Antinomiaansch gezinde richtingen waren hiertegen gewoonlijk zeer 

vijandig, dewijl ze als slordige geloovigen geene beminnaars waren van de goede 

werken zelve en dus volstrekt niet gediend waren met dezen prikkel tot de goede 

werken. 

In het algemeen echter was het weinig leven bij de toekomst des Heeren de oorzaak, 

dat men geen oog had voor deze troostrijke waarheid. Heeft men geen oog en hart 

voor de persoonlijke komst van onzen dierbaren Heiland, dan natuurlijk ook niet 

voor het werk, dat Hij als de Zaakwaarnemer des Vaders alsdan zal doen. 

Zoo leidde dan, als altoos, ook hier weder de eene zonde tot de andere, zij het dan 

ook geene zonde van bedrijf maar van nalatigheid. Wij spreken opzettelijk van zonde, 

want de veronachtzaming en stelstelmatige verzwijging dezer waarheid is verre van 

verschoonbaar en van onberekenbare schade gebleken voor het Christelijk leven tot 

op den huidigen dag. 

Waardeering en ontwikkeling dezer waarheid wordt geëischt, om de volgende 

redenen: 

Ten eerste door den verschuldigden eerbied voor de H. Schrift in haar geheel en in al 

hare deelen. De leer van het genadeloon is een stuk van de profetie. En dat het geen 

gering stuk is moge den lezer daaruit blijken, dat er naar onze berekening niet 

minder dan 200 verzen in het N. Testament slaan op dit heil, hetzij dan meer 

nadrukkelijk of meer zijdelings en indirect. 

Ten tweede eischt deze waarheid nadere ontvouwing met het oog op de geloovigen 

zelve. Uit nederbuigende goedheid wil de Heere deze belooning aan de geloovigen 

voorhouden als een aanlokkelijken prijs voor den looper in de loopbaan. Indien toch 

een beker koud waters in den naam eens discipels aan een discipel gegeven, 

geenszins onbeloond zal blijven, wat troost moet ons deze leer dan niet bieden in 

tijden, waarin we worden geroepen om de smaadheid van Christus te dragen. De 

Gemeente moet weten, dat God er Zijn eer in stelt, om te beloonen in de toekomst 

des Heeren; dat Hij zonder genadeloon niet gediend wil worden, en dat zij Hem niet 

op de rechte wijze dient, wanneer ze niet blikt op de vergelding des loons. 

En ten derde achten we ontwikkeling dezer stof dringend noodig met het oog op 

onzen tijd. Wij beleven tijden, waarin de strijd des geloofs en des levens voor de 

vromen onzer dagen steeds zwaarder zal worden. Het profetisch Woord heeft ons dit 

voorspeld. Wijl de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen, zoo zal de liefde van velen 

verkouden. Satans toorn zal in de laatste tijden bijzonder groot zijn. Men sla verder 

een vluchtigen blik op de zwarte schilderij, die Paulus eenmaal en andermaal 

ophangt van de laatste tijden. Naarmate nu het kruis zwaarder voor de geloovigen zal 

drukken, dienen zij meer dan ooit te voren den blik te richten op de toekomstige 

vergelding des loons. Want alleen dan, wanneer we ons overtuigd houden, dat het 

kruis dra door den Heere Zelf verwisseld zal worden met een kroon, kunnen wij de 

rechte kruisdragers zijn. 
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Het spreekt wel haast vanzelf, dat hier geene volledige behandeling van dit stuk der 

profetie verwacht moet worden. Het kan hier alleen ter sprake komen van uit het 

oogpunt der toekomende dingen. Ten einde echter het eschatologisch belang dezer 

waarheid te belichten is het, ook vanwege de groote onbekendheid dezer waarheid, 

noodig om allereerst kortelijks stil te staan bij het begrip, den grondslag en het 

karakter van het genadeloon. 

1. Het begrip.—Het genadeloon is die vrije gunstdaad Gods, waardoor Hij, naar Zijne 

beloften, in de toekomst van Christus en door Dezen, aan Zijn volk, naar den 

maatstaf hunner goede werken, eene bijzondere mate van heerlijkheid uitdeelt. 

Het begrip genade moet hier opgevat in den zin van onverdiende gunstdaad Gods, 

niet aan nog schuldige en onverloste, maar aan gerechtvaardigde zondaars bewezen. 

In dit woord genadeloon schuilt dus tegenspraak, want genade sluit het begrip loon 

uit, en loon sluit het begrip genade uit. Deze twee zijn volstrekte tegenstellingen. Men 

moet het begrip genade hier in genoemden zin vasthouden, doch de term loon moet 

hier nader verklaard. Indien we dit woord hier nemen in zijn gewone beteekenis, dan 

is het geheel onjuist. In den gangbaren zin verstaat men er een door den arbeider 

vooraf bedongen som door, die hem door den werkgever als verschuldigd bedrag 

wordt uitgekeerd. Het begrip bezoldiging deugt voor deze zaak al evenmin, want ook 

dit is een van te voren vastgestelde uitbetaling voor bewezen diensten. Ook hier is er 

wederzijdsche overdrachte van zekere waarde. Ons Hollandsch woord fooi klinkt 

voor deze hoogheilige zaak wat al te plat, anders zou dit de juiste term zijn voor de 

bedoelde zaak, want wat het fooistelsel is in onze menschelijke samenleving, is het 

genadeloon in het Koninkrijk Gods. Het woord, dat het naast bij fooi komt is 

belooning, en dit is de meest juiste term om deze zaak aan te duiden. Want ten eerste 

sluit belooning de idee van vrijheid in van de zijde des belooners. Er is niets 

bedongen, niets geëischt, niets vastgesteld. Ze is geheel onverplicht, zoodat hier 

plaats is voor genade als vrije gunst des belooners. En in de tweede plaats is 

belooning voor den beloonde een blijk van waardeering voor goede daden.—Zoo is 

dan de uitdrukking belooning uit genade verkieselijker, wijl juister, dan de 

uitdrukking genadeloon. Het historisch gebruik en de kortheid van dezen term, geeft 

het echter recht op handhaving. Gemakshalve bedienen we er ons daarom ook van. 

2. Grondslag.—Wanneer wij spreken van genade in den zin van vrije gunst, dan zou 

ons dit op de gedachte kunnen brengen, dat God evenzeer de goede werken der 

ongeloovigen onbeloond zou kunnen laten. Gewoonlijk stelt men zich dit zoo voor. 

Toch is dit geheel onjuist. Er is goddelijke noodwendigheid in het uitkeeren van het 

genadeloon. Want de grondslag van de toekomstige belooning is de vergeldende 

gerechtigheid Gods. Evenzeer als God het kwade moet straffen, moet Hij krachtens 

Zijn heilig wezen het goede beloonen. Het is een schadelijke eenzijdigheid, wanneer 

men wel sterken nadruk durft leggen op Zijne wrekende en niet tevens even sterk op 

Zijne beloonende gerechtigheid. Bij zulk eene voorstelling wordt God een wreed 

strafrechter, die gansch geen behagen in het goede kan hebben. Hij kan het goede 

evenmin onbeloond laten, als het kwade straffeloos aanschouwen. Door het laatste 

zou Hij Zijn troon, gegrondvest op recht en gerechtigheid, laten ondermijnen; door 
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het eerste zou Hij Zijn troon doen dalen in glorie. Gods gerechtigheid toch omvat 

niets minder dan het stellen en handhaven van de zedelijke wereldorde. Krachtens 

hetzelfde beginsel, waardoor Christus aan het kruis moest, worden de geloovigen 

beloond. Alleen Christus moest aan het kruis krachtens Zijne strafeischende 

gerechtigheid, terwijl de geloovigen beloond worden uit kracht van Zijne beloonende 

gerechtigheid. De gerechtigheid Gods is het beginsel der verlossing voor de 

geloovigen. 

Door recht worden ze verlost en door recht ontvangen zij de bijzondere mate van 

heerlijkheid in het genadeloon. Er is dus noodwendigheid in het uitkeeren van het 

genadeloon. Het is van het hoogste belang, om dit wel in te zien en streng te 

handhaven. Alleen men verwarre de noodwendigheid niet met noodzakelijkheid. 

Deze is van buiten, gene van binnen, voortkomend uit recht en liefde. Ook de 

verstgevorderde brengt door zijne goede werken geene noodzakelijkheid aan, 

waarom God zijne goede werken zou moeten beloonen. Het noodwendige van het 

genadeloon komt nergens sterker in uit, dan in Hebr. 6: 10, alwaar we dit 

opmerkelijk woord lezen: “want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zoude 

vergeten en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn naam bewezen hebt, als die de 

heiligen gediend hebt en nog dient.” Hier wordt gezegd, dat God hunne goede werken 

zelfs niet kan vergeten, omdat Hij niet onrechtvaardig kan zijn. Indien God, stel dat 

dit mogelijk ware, hun goed werk onbeloond kon laten, dan zou Hij onrechtvaardig 

kunnen zijn. Zie ook 2 Thess. 1: 7. 

Dit nu wel in te zien is van zoo hoog belang, want wel verre van loondienst te 

bevorderen, snijdt deze gedachte juist alle loonzucht bij den hartader af, omdat we 

alzoo zien, dat God in het schenken van het genadeloon alleerst en allermeest 

Zichzelf beoogt. Dat Hij niet onrechtvaardig is, dat Hij ons werk vergeet, moet ons 

doen zien, dat het onzerzijds zeer onrechtvaardig is, om Zijn loon te vergeten. Hij wil 

beslist niet gediend worden zonder deze belooning, want Hij vindt hierin de glorie 

Zijner vergeldende gerechtigheid. Het is derhalve om Zijner gerechtigheid wil, dat de 

geloovigen als Mozes en al de Apostelen op de vergelding des loons moeten zien. Zij 

die deze leer als gevaarlijk van de hand wijzen, weten niet wat ze doen. 

Men zou hier kunnen vragen of we bij deze beschouwing van de noodwendigheid der 

belooning het begrip genade niet verliezen; of we dan nog wel kunnen spreken van de 

vrije gunst desbetreffende. Ons antwoord is zeer zeker, want: a) Het doen van de 

goede werken is op zichzelve reeds groote genade. Het is God die in ons werkt het 

willen en het werken tot het doen der goede werken. b) Dat God ons bekend maakte 

met het genadeloon als een prikkel tot godzaligheid is blijk van Zijne ongehoudene 

goedheid. Als de absoluut Souvereine had Hij het volste recht, om alleen maar te 

eischen en te bevelen zonder eenige beweegreden of prikkel. Doch in Zijne 

nederbuigende goedheid wijst Hij altoos op de voordeelen, aan Zijn dienst 

verbonden, en op de nadeelen, verbonden aan den dienst van Satan en zonde. Hij 

dringt aan met den drang der liefde en Hij spoort Zijn volk steeds aan tot heiligheid 

door hen te wijzen op de heerlijkheid als in onafscheidelijk verband staande met 

onzen levenswandel. 
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c) Ook de inhoud van het genadeloon is alleen door Christus verworven en wordt ons 

om en in Hem toegepast. Van nature lagen wij onder dood en doem. Alles wat de 

zondaar daarboven krijgt, is enkel genade. Dit stemmen niet alleen alle oprecht 

geloovigen toe op aarde, maar evenzeer de verheerlijkten, doordien ze daarboven 

hunne kronen nederwerpen voor de voeten Gods. Openb. 4: 10; 5 : 13; 19: 4. 

d) Er bestaat hier even weinig eene tegenstelling tusschen genade en recht als bij de 

rechtvaardiging des zondaars. Ook deze geschiedt om des genoegdoens van Christus 

en toch om niet. Tusschen deze twee zou alleen dan een tegenstelling bestaan, indien 

God niet Zelf den Christus met Zijne voldoening om niet had gegeven. Zoo nu heeft 

God ook hier door Zijne gerechtigheid Zelf het genadeloon verordend, terwijl Hij het 

door de genade in Christus aan den zondaar toepast. Neen, alle roem is uitgesloten. 

Hunne werken volgen de in Jezus ontslapenen. Zij gaan hun dus niet, zooals Rome 

het eigenlijk wil, vooraf, teneinde hen de hemelpoort te openen. 

Alle loonzucht is afschuwelijk. Het is niet alleen eene uiting van een slaafschen geest, 

maar beslist vijandschap tegen God, dewijl het God tot schuldenaar wil maken. Dit 

hebben de vromen, als bij onmiddelijke aanschouwing steeds wel gevoeld, weshalve 

ze veelal een onverwinlijken afkeer hadden van allen loondienst. Het is bovendien op 

zichzelf eene eeuwige onmogelijkheid, dat de mensch iets verdienstelijks voor God 

kan doen, want om dit te doen, zou hij God eenige waarde moeten toebrengen, die 

hijzelf niet bezit en men gevoelt dat dit absurd is. 

3. Karakter.—Gelijk de godgeleerdheid in het Oude Testament de begrippen Sion, 

Kerk, Koninkrijk, Israël, Gemeente gewoonlijk door elkander klutst, zoo geschiedt dit 

in het N. T. veelal ten aanzien van de begrippen hemel, zaligheid, eeuwig leven, 

erfenis, heerlijkheid en genadeloon. Voornamelijk ten aanzien van de meer 

eschatologische begrippen heerscht er veelal de schromelijkste begrips-verwarring; 

ergerlijk en bedroevend voor dengene die zijn aandacht meer bepaaldelijk aan deze 

dingen wijdde. We kunnen hier slechts op wijzen, want het ligt ver buiten ons bestek, 

om hierop thans in the gaan. Slechts zij hier gewezen op het onderscheid tusschen de 

zaligheid en het genadeloon. Dit laatste woord komt in den Bijbel nergens voor. 

Gewoonlijk wordt de zaak, er mede bedoeld, uitgedrukt door het begrip heerlijkheid. 

(a) De zaligheid wordt den onbekeerden zondaar voorgehouden, terwijl daarentegen 

de geloovigen uitsluitend worden aangespoord door het genadeloon. Dit is alleen 

voor hen, gelijk trouwens alle beloften Gods. 

(b) De zaligheid is een genade gift, waarbij in het geheel geen werk in aanmerking 

komt. Jes. 55: 1, Joh. 4: 10, Rom. 6: 23, Ef. 2: 8, 9. Hierbij komt zelfs niet de mensch 

als factor in aanmerking. Geheel anders is dit echter bij het genadeloon. Daarbij 

komt de mensch wel ter dege in aanmerking. Matth. 6: 1-20; 10: 42; 1 Cor. 3: 10-15; 

9; 2 Tim. 4: 7, 8; Openb. 22: 12. 

(c) Bij het genadeloon wordt steeds de vrije gave der zaligheid ondersteld; alsmede 

dat hij, die deze gave ontving, krachtens dezelve kan werken voor den Heere. De 
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genadegift onderstelt niets anders dan een doemschuldig schepsel. Genadegift en 

genadeloon dient men dus nauwkeurig te onderscheiden. 

(d) De zaligheid is voor allen gelijk, want deze is de volheid van eeuwig goddelijk 

geluk. De eene hemeling kan dus niet meer zalig zijn dan de andere, dewijl ze allen 

even vol zijn van goddelijk geluk. De zaligheid drukt dus de staat en de gelijkheid van 

allen uit. Maar, gelijk er naar de oude vergelijking grootere en kleinere gevulde vaten 

zijn, zoo zal er ook daar de rijkste verscheidenheid zijn in graad en mate van 

heerlijkheid. Dit nu staat, naar luid der Schrift, in oorzakelijk verband met het leven 

der geloovigen op aarde. Niet de zaligheid als zoodanig. 

(e) Weer een ander punt van onderscheid is deze, dat de zaligheid niet alleen voor 

allen in wezen gelijk is, maar dat ze ook is voor al de geloovigen, voor al de 

uitverkorenen, terwijl daarentegen volstrekt niet alle geloovigen het loon der genade 

ontvangen; 1 Cor. 3 : 10-15 leert ons nadrukkelijk, dat zelfs niet alle predikers, die 

zalig worden, genadeloon ontvangen. 

(f) Eindelijk valt als punt van onderscheid nog aan te geven, dat de zaligheid reeds 

een tegenwoordig bezit is, terwijl het genadeloon inzonderheid in den dag van 

Christus wordt uitgekeerd. Zeker, ook hier is er reeds heil aan Zijn liefdedienst 

verbonden, maar dit neemt toch niet weg, dat we bij genadeloon voornamelijk met 

profetie te doen hebben. En nadat we ter opheldering zeer kort hebben stilgestaan bij 

het begrip, den grond en het karakter, moet verder nog beknoptelijk op de 

profetische zijde van dit heil gewezen. 

Wanneer wordt het genadeloon geschonken? Deze vraag zal ons onder de bespreking 

reeds eenigermate duidelijk zijn geworden. Het wordt ons niet ten volle geschonken, 

alvorens de Heere komt tot volkomen verlossing en verheerlijking Zijns volks. Wel 

werpt ook dit toekomstig heilgoed zijn licht ons in deze donkere wereld voor de 

voeten, ja, in het hart zelfs, en zijn we ook desbetreffende in hope zalig, maar 

intusschen blijft dit volle heilgoed toeven tot den dag aller dagen. Hoezeer we ook 

vasthouden, dat de godzaligheid tot alle dingen nut is, en dat de dienst des Heeren in 

zijn leed en strijd, in zijn smaad en zelfverloochening reeds de zaligste geneugten kan 

geven aan het geloovig hart, waardoor het zelfs psalmen kan zingen in den nacht, dit 

alles neemt niet weg, dat we zeer eenzijdig gaan, zoo we dit het eigenlijke genadeloon 

heeten. 

Wij menschen vervallen zoo licht in uitersten en zoo zijn we ook licht geneigd, om de 

eene waarheid ten koste van de andere te verheffen. Zoo hoort men niet zelden het 

tegenwoordig heil der geloovigen ophemelen ten koste van het toekomende. 

Hiermede verheerlijkt men God in geenen deele. De Schrift gaat hierin niet mede. 

Het is waar, men kan het tegenwoordig heil der geloovigen niet licht te hoog 

schatten, maar men dinge toch nimmer iets af op het in hope zalig, op het feit, dat wij 

hier nog maar de eerstelingen hebben en dat de volle oogst nog te komen staat, Rom. 

8: 23, want dan eerst is er ruimte voor de blijde hope. 
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Deze valsche strekking van het oog te sluiten voor Christus’ toekomstig werk, laat 

zich niet het minst gelden ten opzichte van deze waarheid. Op de begrafenissen hoort 

en in de doodsberichten leest men gedurig weder, dat deze of gene vrome het loon 

der getrouwen ontvangen heeft. Wie eenigszins met den hartstocht der godsdienstige 

werkelijkheid bevangen is, kan hiermede geen vrede nemen, omdat de Schrift ons 

zoo duidelijk leert, dat de dag van Christus tevens de dag der loonsuitkeering is. Dit 

behoort tot het rechterlijk werk van Christus. De dag der wrake voor de goddeloozen 

is de dag der genadige vergelding voor Zijn volk. Jes. 34:8; 35:4; 40: 10; 59: 16-20; 

61:2, 3; 62: 11. Het openbaar vergelden van Matth. 6: 4, 6, 18 wijst ons ook heen naar 

het publiek gericht over de geloovigen in dien dag. De nederigheid en de 

milddadigheid zal vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen, Luk. 14: 

14. Het wordt geschonken bij de oprichting van het Messiaansche Koninkrijk aan 

Israël, Matth. 19: 27, 28; 24: 47; 25 : 31-46; Luk. 22: 28-30. De Apostel Paulus 

verwachtte zijn genadeloon niet eerder dan in den dag van Christus, 1 Cor. 3: 10-15; 

4: 5; Fil. 2: 16; 1 Thess. 2: 19, 20; 3:7; 1 Tim. 1:12, 18; II Tim. 4:8. De Apostel Petrus 

had dezelfde verwachting, 1 Petr. 1:7; 5: 2-4. En bij Johannes ontmoeten we al weder 

hetzelfde, 1 Joh. 2:28; 11:7, 8; Openb. 11: 18; 14: 13. De genadige belooning aan Zijn 

volk is een van de oogmerken van de wederkomst des Heeren, Matth. 17: 27; Openb. 

11: 18; 22: 12. Deze uitkeering van het genadeloon staat in het nauwste verband met 

de opstanding der rechtvaardigen, Dan. 12: 2, 3, 13; Luk. 14: 14. Deze opstanding is 

er een deel van. 

Wat nu den inhoud van het genadeloon betreft, moet streng worden vastgehouden, 

dat het Christus’ loon is en dat het in de nauwste saamhoorigheid met Hem aan de 

geloovigen wordt geschonken in dien dag. De Vader zal ons dan met Hem alle dingen 

schenken. In die alle dingen is Zijn loon begrepen. Hij zegt dan ook op de laatste 

bladzijde der Schrift: “Zie, Ik kom haastiglijk, en Mijn loon is met Mij, om een 

iegelijk te vergelden, gelijk Zijn werk zal zijn.” Wij weten dat Hij loon ontving op den 

arbeid Zijner ziel. Geen genadeloon, maar verdiend loon. Omdat Hij Zichzelven 

vernederd heeft beneden alle perk en peil, daarom heeft God Hem ook uitermate 

verhoogd, Fil. 2: 9. Op de diepste zelfvernedering volgde voor Hem de grootste 

verhooging. In dit alles nu is Hij ons volmaakt voorbeeld en onze schuilende Borg. 

Ons voorbeeld, want ook hier geldt weder de regel, dat het lichaam het hoofd moet 

volgen. Ook voor Zijn volk geldt de wet der rechtvaardigheid, dat op de diepste 

zelfvernedering de hoogste heerlijkheid volgt. Wie zich vernedert, zal verhoogd 

worden. Door Zijne genade, maakt Hij Zijn kinderen klein, ten einde ze daardoor des 

te meer te verhoogen. Eveneens in het zien op de vergelding des loons is Hij ons 

voorbeeld. Volgens Heb. 12: 1, 2 heeft Christus op Zijn loon geblikt en heeft Hij met 

het oog daarop het kruis verdragen en de schande veracht. Ook uit Zijne bede: 

“Vader, verheerlijk Uwen Zoon,” blijkt, dat Hij dorstte naar de glorie. Nu was dit loon 

van Christus wel geen genadeloon, maar toch werd dit, zoowel als dat der geloovigen, 

krachtens Gods rechtvaardigheid gegeven. Beide vloeien voort uit hetzelfde beginsel 

der beloonende gerechtigheid Gods. 

Maar Christus, de Middelaar, is niet alleen in het zien op het loon ons tot voorbeeld 

gesteld, Heb. 12:1, 2, maar Hij is ook in het ontvangen daarvan onze Plaatsvervanger. 
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Door Hem en met Hem ontvangen de getrouwen het loon. Hunne verhouding tot 

Hem bepaalt hier alles. Hoe meer ze in Hem blijven, voor Hem werken, op Hem 

wachten, hoe grooter de belooning der genade in dien dag zijn zal. De mate van het 

loon wordt eeniglijk door de verhouding tot Hem bepaald. De geloovigen lijden hier 

de smaadheid en de verdrukking van Christus. Mozes droeg reeds de smaadheid van 

Christus; Paulus vervulde in zijn vleesch de overblijfselen der verdrukking van 

Christus. Er is voor de Gemeente als het Lichaam van Christus een zekere mate van 

lijden bepaald, dat moet geleden worden. Daarom moeten de geloovigen ingaan in 

het Koninkrijk Gods door vele verdrukkingen. Er is zedelijke, goddelijke 

noodwendigheid bij dit lijden, als valt af te leiden uit het telkens herhaalde woordeke 

dei, dat ook van het lijden van Christus gebezigd wordt. Zie Luk. 24: 26; Hand. 14: 

21; 1 Petrus 5:9. In zulke plaatsen hebben we niet bloot profetie—want dan ware een 

ander woord gebezigd—noch verplichting van de zijde des menschen, maar we 

hebben hier een noodwendigheid, die voortvloeit uit de goddelijke rechtvaardigheid 

in verband met de zonde en heerlijkheid. 

Wat uiteraard de gevolgen der zonde zijn, dat laat God, naar deze wet der 

rechtvaardigheid, in Christus, tot eeuwige heerlijkheid werken. De lichte 

verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt nu een gansch, zeer uitnemend, 

eeuwig gewicht der heerlijkheid voor de geloovigen, II Cor. 4: 17. 

Wanneer wij nu wel inzien, dat het lijden der geloovigen, dat geleden wordt om 

hunne verhouding tot Christus, Diens eigen lijden is, dat het slangenzaad Hem in 

Zijne leden aanrandt, dan zullen wij ook begrijpen, waarom het zoo groote genade is, 

voor Hem te mogen lijden. De Schrift leert ons, dat wie met Christus de diepe vallei 

der vernedering en des lijdens ingaat, ook met Hem zal verheerlijkt worden. Hij is op 

den arbeid Zijner ziel tot Hoofd en Erfgenaam aller dingen gemaakt. Welnu wie hier 

Zichzelven verloochent en Zijn kruis Hem vroolijk nadraagt, die zal naar Gods 

Onfeilbaar Woord mede-erfgenaam met Hem zijn en met Hem heerschen. Dat de 

geloovigen dezelfde glorie met Christus als den Middelaar—niet de ongeschapen 

glorie van Christus, als den Zone Gods!—ontvangen, leert de Schrift op 

onderscheidene plaatsen. Hij is de Erfgenaam aller dingen, de overwinnaars zullen 

alles beërven, Openb. 21 : 7. De heerlijkheid, die Hij van den Vader ontvangen heeft, 

geeft Hij hen, Joh. 17:21. Hij heeft een Naam ontvangen boven allen naam, Fil. 2: 9; 

de geloovigen ontvangen dezen eveneens, Openb. 22: 4. Hij zal eens zitten in Zijnen 

troon; zij zullen er met Hem zitten, Openb. 3: 21. Hij heeft macht over de volken; de 

overwinnaars eveneens, Openb. 2:26, 27. Christus is de blinkende morgenster ; zij 

ontvangen deze morgenster. Openb. 2:28. Hij wandelt in het wit; zij zullen met Hem 

wandelen in het wit. Met Christus zullen ze heerschen als profeten, priesters en 

koningen. Als de Apostel Johannes zegt, dat wij Hem zullen gelijk wezen, dan is dit 

geene Oostersche overdrijving, maar heerlijke werkelijkheid, want zelfs hunne 

lichamen zullen gelijkvormig gemaakt worden aan Zijn heerlijk lichaam. Fil. 3: 21. 

Intusschen blijft nog de vraag van welken bizonderen aard deze genadige belooning 

zal zijn. Wie zal zich vermeten hierop met zekerheid te antwoorden. Ongedachte 

verrassingen zal God zijn volk weten te bereiden; immers heeft oog noch oor ooit 
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vernomen wat Hij Zijn liefhebbers bereidt. Toch geeft de Schrift ons ook hier enkele 

veelzeggende wenken. In de Gelijkenis van de talenten wordt ons gezegd, dat aan de 

talenten van de getrouwe dienstknechten meerdere talenten worden toegevoegd. 

Hieruit valt af te leiden, dat het genadeloon althans ten deele zal bestaan in eene 

vermeerdering van de reeds verkregen genade-goederen. Dezelfde waarheid vinden 

we aangegeven in de Gelijkenis van den getrouwen Huisverzorger en in die van de 

Ponden. En dezelfde gedachte vangen we alweder op uit de belofte, gegeven aan de 

getrouwen te Sardis. Daar waren enkele namen, die hunne kleederen niet bevlekt 

hadden, en nu belooft de Heere hun, dat ze met Hem zullen wandelen in witte 

kleederen, overmits zij het waardig zijn. Aan de onbevlekte kleederen, die ze hier 

reeds hebben, worden dus vlekkelooze kleederen toegevoegd. Het genadeloon als de 

bizondere trap van heerlijkheid zal dus blijkens de Schrift een verheerlijkt 

verlengstuk zijn van de reeds verkregen genade-goederen. De genade is de 

heerlijkheid in knop, en door de toekomstige verschijning van de Zon der 

gerechtigheid, zal die knop openbreken in veelvoudige pracht. 

Verder kunnen we in betrekking tot het karakter van het genadeloon zeggen, dat de 

goede werken der zalig ontslapenen dezen niet bloot volgen, Openb. 14:13, maar zij 

volgen ook bepaaldelijk om hen. Zij volgen niet slechts op, maar ook om hen. De 

werken uit het geloof, naar de wet Gods en tot Gods eere zijn van eeuwigheid af 

voorbereid geweest, Ef. 2: 10, en zij zullen ook niet door den tand des tijds vergaan, 

maar de eeuwigheid verduren en den verheerlijkten geloovige eeren. Dit leert ons de 

Apostel Paulus in 1 Thess. 2: 19, 20, waar hij zegt, dat degenen, die hij door het 

Evangelie geteeld heeft, zijn hoop en blijdschap en kroon des roems zijn in den dag 

van Christus. Die geloovigen  zullen koninklijke eer en heerlijkheid aan Paulus 

bijzetten in den grooten dag der belooning. Zij zullen Paulus’ eigendom zijn in 

bizonderen zin. Zij de zijne en hij de hunne. Hetzelfde leert ons de Apostel op andere 

plaatsen. Wij kiezen ter verduidelijking alleen nog Fil. 2: 16, “Voorhoudende het 

Woord des Levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet 

tevergeefs heb geloopen, noch tevergeefs gearbeid.” Als de geloovigen het licht des 

Woords voor zich uit de wereld indragen, dan is dit tot heil van de wereld en van 

hunzelven. Maar er is nog een derde, die daardoor bate erlangt voor den dag van 

Christus, namelijk Paulus zelve. In dien dag zal de Apostel lof en eer van die 

geloovigen inoogsten. Dan zal deze trouwe dienstknecht openbaar worden als 

diegene, die de Filippensen vermaande en aanspoorde tot volharding en tot het laten 

schijnen van hun licht. Aan die heiligen zal dan Christus de stof ontleenen, om Zijn 

dienaar te prijzen als een goed en getrouw dienstknecht. En dan zullen ze van dien 

dag af den Apostel toebehooren en hij aan hen. Zij zijn zijn glorie en hij de hunne en 

samen zijn ze de heerlijkheid van Christus. De bizondere betrekking van den Leeraar 

tot de Gemeente wordt dan verheerlijkt en bestendigd. De zoogenaamde leer van de 

wederherkenning wordt dus ondersteld door de leer van het genadeloon, want al het 

gezegde had geene beteekenis, indien de Apostel zijn vroegere schapen niet herkende 

en zoo deze hem niet als hun herder kenden. 

De goede werken der geloovigen zijn dus niet alleen de vruchten des geloofs, maar 

door Gods bestel tevens de zaden van eeuwige heerlijkheid; zaden van eene 
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heerlijkheid, die Hij geeft om niet. De werken der liefde zijn niet de grond, maar 

leveren wel de stoffe voor de toekomstige belooning uit onverdiende gunste Gods. Dit 

behoeft niemand te verwonderen, want het is eene vanzelfsheid, die voortvloeit uit de 

zedelijke wereld-orde, of juister, uit de beloonende gerechtigheid Gods. Het is een 

bekende en vaste ordinantie Gods, dat elk zaad, hetzij natuurlijk of geestelijk, de 

vatbaarheid is ingeschapen om zijn eigen veelvoudige vrucht voort te brengen en 

niets anders. Dit is een onveranderlijke wet, die zelfs geene uitzondering toelaat. 

Nimmer leest men druiven van doornen of vijgen van distelen. In dien dag werpen 

dus de werken der geloovigen, als de geestelijke zaden, juist de bepaalde vrucht af 

naar hunnen aard. Wat de mensch zaait, dat zal hij maaien. Deze gedachte is door de 

gansche Schrift heengeweven. Zie bijv. Psalm 41 : 1-3; Spreuken 9:25; Dan. 12: 3; Jer. 

32: 19; Matth. 25 : 14, 16; Rom. 2: 6; 1 Cor. 15 : 58; II Cor. 9:6. Gelijk er 

evenredigheid bestaat tusschen zaad en vrucht, zoo tusschen werk en genadeloon. Op 

de allerdiepste vernedering volgt de allerhoogste glorie. Fil. 2:5-10. “Wie 

spaarzamenlijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien.” II Cor. 9: 6. De toekomst zal 

opleveren, wat we zelf hebben gezaaid. Zij zal niet bloot in tijdsorde volgen op dit 

leven, maar er mede in onlosmakelijk verband staan. Geen duidelijker beeld had de 

Schrift ter aanduiding van deze gedachte kunnen geven dan het beeld van zaaien en 

oogsten. 

“In ’t verleden ligt het heden;  

In het nu wat worden zal.” 

In onze geestbedwelmende tijden is het zien op de vergelding des loons van het 

hoogste belang. Wij dienen niet te werken om dit loon, maar wel ter dege met het oog 

op de vergelding des loons. Daarmede volgen wij veilig in de voetstappen van Mozes, 

Christus en de Apostelen. Deze waarheid zelve is van het allergrootste belang voor 

leer en leven beide. Ze doet ons zien dat Hij genade voor genade geeft, d.w.z., Hij 

kroont Zijn eigen genade, Zijn eigen werk in ons. Zijn vrij welbehagen wordt er door 

verheerlijkt, want hier blijkt zoo zonneklaar dat “wie heeft, dien zal gegeven worden.” 

Evenals de eerste opstanding laat ze ons zien het albeheerschende van de mystieke 

unie. Ze werpt licht op het groote onderscheid der geloovigen in dit leven en de 

dienovereenkomstige verscheidenheid in hemelsche glorie. 

Maar inzonderheid is deze waarheid van groot belang voor het leven. Hiervoor is ze 

wel het meest geopenbaard. De Heere houdt er rekening mede in Zijn Openbaring, 

dat Zijn volk, klein van moed en zwak van krachten, tot hinken en tot zinken ieder 

oogenblik gereed is. Daarom spoort Hij ze aan met deze waarheid tot klimmenden 

ijver in de loopbaan des geloofs. 

De valsche mystiek staat diep schuldig in betrekking tot deze waarheid. Onder den 

schijn van vroomheid en nederigheid hoort men niet zelden gezegden als deze: “Al 

was er geen hemel tot belooning en geene hel tot straf, dan zou ik God nog willen 

verheerlijken.” Dit gezegde kan goed bedoeld zijn; zooals het er staat is het een dom 

en Godonteerend gezegde. Onjuist in dubbelen zin. Want vooreerst is de hemel geen 

loon. Het was al vroeg Rome’s groote fout, dat ze dit ging meenen. De goede werken 

zijn tot niets nut voor de zaligheid alszoodanig, staan hiermede volstrekt niet in 
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oorzakelijk verband. Wel met de heerlijkheid. Deze twee moeten nimmer gescheiden, 

maar steeds nauwkeurig onderscheiden worden. Wij verdienen den hemel niet als 

loon, noch wordt hij ons als genadeloon gegeven, want er komen velen in den hemel, 

die toch geen genadeloon hebben. Wij worden wel vermaand, om door onze goede 

werken schatten in den hemel te vergaderen, Matth. 6: 9. 

En ten andere getuigt zulk zeggen veelal van jammerlijke overgeestelijkheid en 

gebrek aan zelfkennis, waardoor men het beter meent te weten dan de Heere zelf, Die 

rekening houdende met onze menigvuldige zwakheden, wist dat wij prikkels noodig 

hadden op den weg des heils. Vanzelf zij, die de leer der onmacht verwisseld hebben 

met de stok-en-blok-theorie, moeten er wel toe komen, om alle geestelijke prikkels 

overbodig te achten. Het zal toch niet baten dat men een blok een spoorslag geeft. 

Wat heilzame prikkel geeft deze waarheid, zoo ze recht verstaan en recht betracht 

wordt! Ze brengt de wereld aanvankelijk onder de voeten en den hemel brengt ze 

nader. Ootmoedig blijft steeds de betuiging aller vromen: “Wij Heere zijn maar 

onnutte slaven, want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij moesten doen”; doch Hij 

zal zeggen: “Wel gij goede en getrouwe slaven, gaat in in de vreugde uws Heeren.” En 

alles zal zijn tot den drievoudigen lof Zijner heerlijkheid. Ef. 1:6, 12, 14. 


