
Leerdienst vraag en antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus, 03-07-2022 Ochten 

Tekstgedeelten: Mattheus 25:31-26:2 en Jesaja 11:1-10 

 

52 Welke troost haal je uit de wederkomst van 
Christus, dat Hij komt om de levenden en doden te 
oordelen? 
Te midden van al het leed en vervolging verwacht ik 
met een omhoog gericht hoofd, dezelfde Christus (die 

zit aan de rechterhand van God) als Rechter uit de hemel. 

Vanwege mij heeft Hij Zichzelf eerst voor God laten 
veroordelen en heeft Hij de vloek weggenomen, die op 
mij lag. 
Hij zal al Zijn en mijn vijanden in de hel werpen, 
maar mij en alle uitverkoren mensen zal Hij tot Zich 
nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. 

 

Hoofdlijn van de preek: De troost van de wederkomst om te oordelen 

Inleiding 

• hoe bemoedigt het geloof dat de Heere Jezus eens terugkomt om te oordelen jou? 

• God als Rechter is één van de meest voorkomende beschrijvingen van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe 

Testament → daar kun je van schrikken, maar de belijdenis noemt het als belofte, als vreugde 

1. Troost in Wie er komt 

• je kunt niet over het oordeel spreken, zonder het te hebben over de Heere Jezus, die eerst Zelf het oordeel 

gedragen heeft, die de vloek die op ons lag heeft weggenomen 

• Jezus en het oordeel: Bethlehem als Redder, Golgotha als Lam van God, de wederkomst als Rechter 

• een verademing om gelovig te zien wie er over ons zal oordelen: Hij die zijn leven voor ons heeft afgelegd 

• wie zou dan vrezen? (Romeinen 8:1,31,33) 

• wij leren zeggen ‘Uw wil geschiedde’, of God zal straks tegen ons zeggen: ‘jouw wil geschiedde’ 

2. Troost in wat Hij komt doen 

• (a) Hij komt om het kwaad volledig uit te bannen  

o God zij dank, het kwaad zal niet eeuwig voortwoekeren, het onrecht zal het ten laatste niet winnen: 

dat is troostvol in een gebroken wereld, dat is bevrijdend nieuws voor wie gebukt gaan onder onrecht 

o God komt ook in het leven van de gelovigen het kwaad uitbannen (1 Korinthe 3:10-23): dat is 

confronterend, roept op tot bekering, maar is ook evangelie → door het oordeel heen worden we 

vernieuwd om Hem straks zonder zonde te kunnen dienen 

• (b) Hij komt om het goede ten volle aan het licht te brengen 

o door het oordeel heen herschept God de wereld, brengt Hij de wereld terug naar de bestemming, 

wordt het weer tof (Gen. 1-2), goed voor God → een en al harmonie 

o dan kraakt de wereld niet langer in haar voegen, maar raakt ze weer in haar voegen → opgenomen in 

hemelse vreugde en heerlijkheid 

Slot 

• kinderen doen het ons vaak voor (liedje ‘Wij zullen opstaan en met Hem meegaan’) 

• twee tonen rond het oordeel: de boventoon van de vreugde, de ondertoon van de ernst → de verwondering 

van het geloof dat uiteindelijk alleen de boventoon zal overblijven: troostvol, hoopgevend 

 

Vragen ter overdenking/bespreking/verwerking: 

1. Hoe verhouden de boventoon van de vreugde en de ondertoon van de ernst zich tot elkaar in uw/jouw denken 

over de wederkomst om te oordelen?  

2. Wat zou je van deze dienst willen meenemen, waar wil je de Heere voor danken, wat wil je aan Hem belijden 

en waar wil je voor bidden? Breng dat bij de Heere. 


