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Vraag 52: Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?  
Antwoord: Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd Hem ver- wacht als Rechter uit 
de hemel, Hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij 
weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met 
alle uitverko- renen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid.  
  
Volgens Johannes de Heer kent het leven van een christen drie kernbegrippen:  verzoening, vervulling 
en verwachting.  
  
Christus komt terug! 
1. gespannen verwachting 
2. laatste ernst 
3. diepe troost 
  
1.gespannen verwachting 
En voort wentelen de eeuwen… Wat duurt het lang. Toch kent de geschiedenis een eindpunt. Hij komt 
terug! Dit onderdeel van zondag 19 blikt naar voren, terwijl we tot nu toe vooral achterom keken 
(geboorte, lijden, opstanding). Wij bevinden ons nu tussen de eerste en tweede komst van Christus. 
Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel 
hebt zien heenvaren.'  (Hand. 1:11) 
De tweede komst zet heel de nieuwtestamentische boodschap in de geweldige spanning van wachten 
en verwachten.  Vgl. hiervoor Fil. 3 :12; 1 Thess. 4 : 16; 2 Thess. 2 : 8; 2 Tim. 4 : 1; Tit. 2:13.  
We leven in een tijd dat er meer wordt gerekend dan uitgezien (Frank Peretti, Randy Alcorn, Tim La 
Haye, Jerry Jenkins).  
We leven ook in een tijd waarin er meer wordt gespeculeerd, dan verwacht( 1900, Mont Blanc; 
milennium; Harold Camping).  
Niet speculeren, en niet rekenen, want van die dag en die ure weet niemand, zegt de Schrift.  
Nuchterheid en gespannen verwachting gaan hand in hand. 
Wat valt op aan de beantwoording van vraag 52?  
In de eerste plaats is de verwachting gericht is op een Persoon.  Calvijn: Het verwachten van Hem is 
een allergelukkigste zaak. Guido de Brès: wij verwachten die grote dag met groot verlangen (NGB 37). 
In de tweede plaats spreekt de HC over verwachten 'met opgericht hoofd' in alle droefenis en 
vervolging.  
  
2. laatste ernst 
De Rechter zal al Zijn (dat staat er als eerste!) en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. 
Ernstige, maar bijbelse werkelijkheid. Zijn komst is ten voordeel, of ten oordeel. 
Let op:  
Toorn van God dus een realiteit. Toch is dat bevrijdend. Want dan zal ook de roep van allen die in de 
geschiedenis om recht geroepen hebben en nog steeds roepen om recht, in vervulling gaan. We mogen 
derhalve het oordeel aan God overlaten. Hem komt de wraak toe, Hij zal het vergelden. 
Wij verwachten naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen 
zal. Een wereld waarin geen onrecht meer is. 
Dat legt een ernstige gloed over ons leven.  We leven maar een keer. Dat is een moderne leus. Maar 
in het licht van de bijbel ook waar. Prof. J.P. Versteeg vatte de betekenis van de wederkomst voor het 
leven samen in twee woorden: relativeren en intensiveren. 
  
3. diepe blijdschap 
Maar mij…., vervolgt de catechismus.  Terwijl het voor de ongelovigen een dag van toorn is (dies irae), 
zal het voor de gelovigen een eeuwigdurende dag van blijdschap. Er zal geen nacht meer zijn. Voor de 
gelovigen is de wederkomst een zaak van heil. Hun namen staan alle geschreven in het al eerder 
genoemde boek des levens. Augustinus zegt ergens: Wij belijden nu de Redder, opdat wij de Rechter 
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niet vrezen. Calvijn zegt het zo: Als gelovige kom je straks voor geen andere rechterstoel te staan dan 
die van onze Verlosser, van Wie wij onze zaligheid mogen verwachten.'  Wat geen oog gezien heeft, 
wat geen oor gehoord heeft, en in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid voor hen die 
Hem liefhebben. Deze wereld gaat voorbij, met alle schijnbare grootsheid en heerlijkheid. Daarom zegt 
Paulus: ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de 
heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. 
Hier tintelt een beginsel van eeuwige vreugde in je hart. De aardse vreugde is echter een voorteken 
van wat komen gaat.  
'Veronderstel: u hebt een zaak te verdedigen voor een rechter, u schakelt een advocaat in, u wordt 
goed ontvangen door die advocaat, hij bepleit uw zaak naar beste vermogen, en, nog voordat hij ze 
heeft beëindigd, verneemt u, dat die advocaat is aangesteld als uw rechter. Welk een vreugde zou het 
voor u zijn hem als uw rechter te hebben die kort tevoren uw advocaat was!'  (Augustinus) 
  
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. 
'Wij verwachten die dag met een groot verlangen', aldus Guido de Bres in art. 37 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. Kun je dit nazeggen? Waarom wel/niet?  
2. 
Hoe komt het dat ik zo weinig bij de realiteit van de terugkomst van Christus leef? Wat moet er 
veranderen? 
3. 
'De komst van Christus is ten voordeel of ten oordeel?' Wat doet deze uitspraak met je als het gaat om 
de bewogenheid met degenen die Jezus niet kennen?  
4. 
Hoe zou je de wederkomst van Jezus een plekje kunnen geven in de opvoeding van kinderen?  
5. 
Prof. J.P. Versteeg zei: 'de betekenis van de wederkomst voor het leven' is samen te vatten in twee 
woorden: relativeren en intensiveren'. Wat moet er in jouw leven gerelativeerd en'/of geïntensiveerd 
worden? Hoe doe je dat? 
 
Voor de kinderen: 
Jezus komt eens terug. Zie je daar naar uit? Waarom wel of niet?  

 


