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Het Richten der Geloovigen 

 
 

Nadat de geloovigen het genadeloon hebben ontvangen en nadat het geheel eenig 

huwelijk tusschen Christus en Zijne reine, vlekkelooze bruid voltrokken is, gaan de 

geloovigen met Christus oordeelen. Dit geschiedt bij de komst van Christus met al 

Zijne heiligen. Het laatste deel van Openb. 19 beschrijft ons deze komst en dit 

gericht. De ziener beschrijft ons het visioen van Armageddon’s slag in drie deelen. 

Eerst wordt ons voorgesteld de rechtvaardige Rechter. Doch Hij is niet alleen. Er 

volgt Hem een blinkende stoet van hemelingen, gekleed in rein. fijn, lijnwaad, 

waaraan wij de heiligen van vers 8 erkennen, zoodat de verklaring, die hier van 

engelen wil spreken, met beslistheid moet van de hand gewezen. Ten tweede wordt 

hier eene plechtige oproeping gedaan aan de vogelen des hemels, om zich te 

verzadigen aan het Avondmaal des grooten Gods en ten derde wordt ons hier in 

enkele forsche trekken de uitoefening van het gericht geteekend. De koningen der 

aarde hebben samen het dolzinnig plan gevormd om den persoonlijken Christus te 

bekampen. Het treedt dan klaarlijk aan het licht, dat alle volken bewonden zijn met 

een bewindsel des aangezichts, met een deksel, zoodat ze niet kunnen zien, Jes. 25. 

Van uit verschillende oogpunten bezien kan men dit uit verschillende oorzaken 

verklaren. Zij zelve hebben de liefde tot de waarheid niet aangenomen en daarom 

heeft God hun een kracht der dwaling gezonden, dat ze den leugen zouden gelooven. 

Zoo verkreeg Satan al meer vat op hen, en hij, die steeds alle volken verleidde, weet 

hen dan door den Antichrist en den valschen profeet derwijs op te hitsen tegen den 

Christus, dat ze optijgen naar Jeruzalem teneinde aldaar den levenden Christus te 

bestrijden. Maar hiermede zien wij ze dan ook het verderf tegenbuitelen. De 

Antichrist, die blijkbaar de leider der godvergeten samenrotting is, wordt het eerst 

gegrepen en zonder eenigen vorm van proces levend in den poel des vuurs geworpen. 

Dit is verpletterend voor zijne volgelingen, want deze dachten dat niemand tegen 

hem kon oorlogen. “Wie kan tegen hem krijgvoeren,” zoo riepen ze vol 

zelfvertrouwen. En zietdaar, Hij, die reeds eenmaal Zijn vangeren met één woord het 

stof deed lekken, grijpt hem ten aanschouwe van al zijne aanbidders en werpt hem in 

de hel. De valsche profeet, de dienaar van den Antichrist, ondergaat hetzelfde lot. 

Welke zeldzame wondermacht hij ook mocht bezitten—zie Openb. 13—deze kan hem 

nu niet redden uit de hand van den rechtvaardigen Rechter. En ook hunne machtige 

legers worden in een oogenblik verwoest door het zwaard Zijns monds. 

Aan dit oordeel over de volken met hunne helsche stokebranden zullen de heiligen 

deelnemen. Natuurlijk niet dewijl Christus het alleen niet af kan. Hij doet het 

welbezien alleen. Men hebbe den indruk niet, alsof hier coöperatie ware tusschen 

Christus en Zijn volk. Maar waar Hij thans is, daar zijn nu ook Zijne dienaars. Het lot 

der Gemeente is aan dat van het Zijne voor eeuwig verbonden. Ook het richten der 

heiligen is niets anders dan vrucht van de mystieke unie. Alhoewel Hijzelf de groote 

Zaakwaarnemer des Vaders is en alleen aan Hem al het oordeel is overgegeven, Hij 

schenkt Zijne Gemeente alle dingen met Hem. Zoo volgen dan de heiligen den 

Christus en zijn getuigen van Zijn volkomen triomf. Dat ze hierbij niet geheel lijdelijk 
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zijn, blijkt wel uit de meeste plaatsen, die ons heenwijzen naar het gericht der 

heiligen: Ps. 58: 10, 11; Dan. 7: 21-27; Mal. 4: 3-5; Matth. 5: 5; 19: 18; Luk. 19: 12-27; 

Rom. 16: 20; 1 Cor. 6: 1-10; II Tim. 2: 12; 1 Pet. 2:9; Openb. 1:5, 6; 2:26, 27; 3:21; 5: 

10; 19: 13; 20:5. 

Enkele godgeleerden zijn van meening, dat niet al de heiligen deel zullen nemen aan 

het gericht, doch alleen maar diegenen, die genadeloon hebben ontvangen. Het is 

zeker, dat het richten en regeeren met Christus als een element van het genadeloon 

wordt voorgesteld. Maar daaruit af te leiden, dat zij die geen genadeloon ontvingen, 

niet met Christus de wereld en de Engelen oordeelen zullen, gaat, dunkt ons, te ver. 

De gronden, die men voor deze meening uit de Schrift aanvoert, n.l. Rom. 8: 17; II 

Tim. 2:10-11 en 1 Cor. 3: 9-15 zijn daarvoor bij lange niet afdoend. 

Deze waarheid is al weder van veel praktisch belang. In het algemeen valt dit reeds 

daaruit af te leiden, dat de Schrift er meermalen op wijst tot vertroosting en 

bemoediging. Zij moeten hier het kruis dragen, doch zij zullen dit niet eeuwig doen. 

Na een korte spanne tijds wordt alles anders. Het lijden van het kruis is niet te 

waardeeren tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Nadat ze een 

weinig tijds zullen geleden hebben, zullen ze in Christus Jezus eeuwige heerlijkheid 

ontvangen. Daarom moeten ze in navolging van Christus en de Apostelen niet 

aanmerken de dingen, die gezien worden, maar het kruis verdragen en de schande 

verachten. 

Uit 1 Cor. 6 blijkt, dat de Apostel Paulus deze waarheid gepast weet aan te wenden, 

om de Gemeente van Christus in ’t gemeen en de geloovigen in ’t bizonder een hoog 

Christelijk eergevoel te geven. ’t Was er ook zoo’n droeve toestand daar in Corinthe. 

Men oordeelde niet diegenen, die binnen waren, d.w.z. men oefende geene tucht uit, 

maar men ging daarentegen buiten eigen kring, om zich door de wereld te laten 

oordeelen. Er was twist gerezen bij de broederen en wel over nietige dingen. Insteê 

van dit nu in der minne te schikken of het in eigen kring af te maken, ging men als 

broeders met elkander voor het wereldsch gericht, om daar recht te verkrijgen en zijn 

tegenstander een nederlaag te doen lijden. Hoe weinig handelden ze hiermede in den 

geest van Christus, die als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed niet 

dreigde, maar gaf het over aan Hem, die rechtvaardiglijk oordeelt. Het was openlijke 

ongehoorzaamheid aan Zijn Woord, dat ons zegt, dat we na herhaalde vermaning het 

onrecht des broeders aan de Gemeente moeten zeggen. Hoe laag dacht men van de 

Gemeente van Christus; men wierp hare eere voor de wereld te grabbel en men werd 

er de oorzaak door, dat de heidenen den naam van Christus gingen lasteren. 

De Apostel was verontwaardigd over zulk een schuldig bedrijf. Hij beschuldigt hen 

van treurigen moed, groote onkunde en diepe schande. “Weet gij niet, dat de heiligen 

de wereld oordeelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij 

onwaardig de minste gerechtzaken ? Weet gij niet, dat wij de Engelen oordeelen 

zullen? hoeveel te meer dan de zaken die dit leven aangaan.” 

Men gevoelt hier, dat de Apostel het feit, dat de geloovigen eens twee werelden zullen 

oordeelen, van verreikende beteekenis acht. Het valt niet te ontkennen, dat de 
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tegenwoordige Gemeente ook met deze waarheid hoegenaamd geene rekening houdt. 

Niemand heeft daar echter meer schade van dan zij zelve. De twee verklaringen, alsof 

hier van heidensche rechters sprake is, en dit dus niet van toepassing is op de 

algemeen-Christelijke van onzen tijd; en ten andere, dat deze woorden slechts golden 

voor dien tijd en niet voor den onzen, — zijn niets dan looze kunstgrepen, er 

alleenlijk op berekend, om aan den eisch dezer plaats te ontkomen, dat men namelijk 

nimmer met een broeder in Christus voor het wereldsch gerecht moet gaan, maar 

voor de Gemeente. De Gemeente zal de wereld richten, daarom late zij zich niet door 

haar richten. Een levendig besef van het toekomstig gericht der heiligen zal de 

geloovigen bewaren voor zelf-verlaging en een leven beneden hun hoogen stand; zal 

hen vrijwaren voor wereldgelijkvormigheid, en zelfs de klove tusschen wereld en kerk 

verscherpen; en eindelijk niet het minst het geloovig hart de groote genade Gods 

doen bewonderen en zeggen: 

“Wie is aan onzen God gelijk Die armen opricht uit het slijk; 

Nooddruftigen van elk verstooten, 

Goedgunstig opricht uit het stof  

En hen, verrijkt met eer en lof, 

Naast Prinsen plaatst en wereldgrooten ?” 

Velen meenen, dat het gericht der heiligen zijne vervulling in den hemel der 

heerlijkheid zal vinden, doch dit zal niet best gaan. De twaalven zullen zitten op 

twaalf tronen, oordeelende de twaalf geslachten Israëls, en de twaalf stammen 

worden alleen op aarde als zoodanig gekend. De getrouwe geloovigen van Thyatire 

zullen macht ontvangen over de Heidenen. 

Zullen er dan in den hemel nog Heidenen zijn? En al is het misschien zelfs beter, dat 

we dit woord Heidenen door volken vertalen, zoo blijft toch nog hetzelfde bezwaar, 

want in den hemel der heerlijkheid zullen er evenmin afzonderlijke volken als 

huisgezinnen zijn. Neen, niet in den hemel, maar op de aarde zal dit heerschen der 

geloovigen eenmaal gezien worden. Wij vermogen niets tegen de waarheid, en deze 

zegt ons duidelijk, dat de zachtmoedigen het aardrijk zullen beërven, Matth. 5:5; dat 

ze zullen heerschen op de aarde, Openb. 5: 10; 11: 15-18. Vergelijk verder Dan. 2: 35, 

44; 7: 13, 14, 27; Zach. 14: 9; Ps. 2; 22: 28-32; 32; 72 e. a. plaatsen. We achten 

onszelven in het geweten gebonden aan dergelijke uitspraken van Gods Woord en 

moeten ons ook hier weder verzetten tegen de vergeestelijking, die ook deze 

heilsverwachting zou willen verkeeren in duisternis en droombeeld. Het is billijk en 

eisch van het recht, dat de geloovigen op de plaats, waar ze eens het schouwspel der 

wereld waren in hun lijden en strijden, hun bloed en tranen,—dat ze daar eens met 

Christus zullen heerschen voor de oogen der gansche aarde. Als het des Vaders 

welbehagen is hun het koninkrijk te geven, dan zullen wij er geen welbehagen in 

hebben hun den troost daarvan te ontnemen. “Dat moogt ge Judaïsme noemen, als 

gij wilt; gij moogt er bij lachen, alsof het fantasie was; gij kunt het houden voor een 

vleeschelijken droom; gij moogt het brandmerken als eene ketterij; maar het is en 

blijft Gods waarheid, waaraan gij, en ik, en alle menschen onherroepelijk gebonden 

zijn, en die alle uitzicht heeft van in vervulling te treden eer de volgende eeuw zal 
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voorbijgegaan zijn. Ik verlang naar die vervulling en heet haar welkom, als de rijke 

verwachting en de wederoprichting van onze vervallen en misleide wereld.”—Seiss. 

Men houde evenwel voor de aandacht, dat het voor deze beschouwing volstrekt niet 

noodig is om aan te nemen, dat de heiligen te dier tijde hun vaste woonplaats op 

aarde zullen hebben. 

Er is niets, dat pleit voor die gedachte. De tegenstelling thans bestaande tusschen 

hemel en aarde zal dan aanvankelijk zijn opgeheven, de hemel zal zijn geopend en de 

geloovigen, den Engelen gelijk, zullen als deze troongeesten opklimmen en 

nederdalen. Eerbiedwaardige beoefenaars der profetie als Auberlin, Da Costa, Van 

Oosterzee, Van Andel en tal van anderen verwijzen hierbij gewoonlijk naar de 

verschijning van den Heere Jezus gedurende de veertig dagen vóór Zijn hemelvaart, 

waarin ons een voorbeeld en voorspel gegeven wordt van hetgeen dan wezen zal. Hij 

was toen nog niet ten volle in den hemel, noch kon Hij in eigenlijken zin des woords 

een aardbewoner heeten. 

Nauwkeurig laat zich de heerschappij der geloovigen niet omschrijven. Op grond van 

de Schrift blijken echter de volgende hoofdzaken duidelijk genoeg. 

a) Zij is vrucht van de mystieke unie, gelijk welbezien al de andere heilsweldaden. 2 

Tim. 2: 12; Openb. 5: 10. 

b) Zij is niet bloot een veroordeelen van de goddeloozen, maar tevens een besturen 

en regeeren. Men moet hier denken aan het Israëlitisch begrip van rechter. De 

rechters van Israël waren niet bloot personen, die veroordeelden of vrijspraken, maar 

wetgevers en regeerders. Zoo zullen ook de geloovigen niet alleenlijk de wereld 

richten, maar tevens besturen. Zie Gen. 18: 15 ; Jes. 32: 1; Jer. 23: 5; Ps. 98: 8, 9. 

c) Zij zal voor de geloovigen, die hier met Christus leden, de belooning zijn van groote 

eer en heerlijkheid. 

d) Er zal de grootste verscheidenheid gevonden worden. Sommigen zullen regeeren 

over vijf en anderen over tien steden. Zie de gelijkenis van de tien ponden, Luk. 19: 

11-26. De twaalf Apostelen zullen heerschen over de twaalf stammen Israëls. Matth. 

19:28. 

e) Deze regeering zal duizend jaren duren, Openb. 20. Aan het einde daarvan zal 

Christus Zijn Koninkrijk aan den Vader overgeven. 1 Cor. 15:24. 

Hier doet zich echter eene moeilijkheid voor. Want onderscheidene 

Schriftuurplaatsen zeggen ons, dat Hij eeuwig zal heerschen, dat Zijn troon en 

scepter eeuwig duren zullen en dat Hem de kracht en de heerlijkheid tot in 

eeuwigheid zullen worden toegebracht. Zie 1 Kron. 22 : 10; Ps. 45 : 7; 89: 37; Jer. 23 : 

5 ; Dan. 7: 14, 27; Micha 4:7; Luk. 1: 33 ; Hebr. 1:8; Openb. 1: 6. 

Deze moeilijkheid vervalt echter terstond, zoo we slechts het onderscheid tusschen 

Israël en de Gemeente als Zijn lichaam streng handhaven. Hij is de Koning Israëls tot 

in eeuwigheid. Nadrukkelijk zegt de Engel tot Maria, dat de Heere God Hem den 
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troon Zijns vaders Davids geven zal en dat Hij over het huis Jakobs Koning zal zijn in 

der eeuwigheid. Aan dit Koninkrijk zal geen einde zijn. Israël zal eeuwig het volk der 

aarde zijn. Thans gaan we niet verder op deze kwestie in, daar we nog meer 

breedvoerig zullen stilstaan bij Israëls toekomst. 


