Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen
Thema
Uitgesproken

‘Vanwaar Hij komen zal om te oordelen’

‘Vanwaar Hij komen zal om te oordelen’ (Pnr. 1345) HC Zondag 19
22 augustus 2010
in het Open Hof te Kampen

Ouderling van dienst Aly Moes
Muzikale begeleiding Johan Blok
U luistert naar: Een dienst in een serie over de apostolische geloofsbelijdenis; aan de orde is
artikel 7: “Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden“.
Orde van de dienst:
Welkom
Zingen

Lied 294: 1, 2 en 3
1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?
3. Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria
Aanvangstekst Zondag 19c van de Heidelbergse Catechismus
Vraag 52: Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de
levenden en de doden?
Antwoord:
In alle droefheid en vervolging verwacht ik met een opgeheven hoofd Hem als
Rechter uit de hemel verwacht, die Zich eerst om mij voor Gods gericht gesteld en
heel de vloek van mij weggenomen heeft en die al zijn en mijn vijanden in de
eeuwige verdoemenis zal werepen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de
hemelse vreugde en heerlijkheid zal opnemen.

Zingen

Psalm 82
1. God staat in 't midden van de goden,
Hij heeft hen tot gericht ontboden:
Gij machten die het onrecht stijft,
bevoorrecht al wie kwaad bedrijft,
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hoort: gij moest wezen en geringen
beschermen in hun rechtsgedingen,
gij moest wat arm is en veracht
vrijmaken uit der bozen macht.
2. Gij die in hoogheid zijt gezeten,
hoe doof en blind is uw geweten!
Gij machtigen verzaakt uw plicht,
om uwentwil versaagt het licht.
Ik sprak wel: goden zijt gij allen.
Ik had aan u mijn welgevallen.
Maar neen, gij brengt de chaos weer.
Ik stort u in de afgrond neer.
3. Sta op, o God, en richt de aarde,
Gij geeft aan alles recht en waarde;
wat zich verheft als god en heer,
bestraf het en breng vrede weer.
Van U zijn immers alle volken,
breek met uw lichtglans door de wolken
en straal voor ons in majesteit,
Gij Zon van de Gerechtigheid!
Geloofsbelijdenis
Zingen

Psalm 149: 1
1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Gebed

om de opening van het Woord.

Schriftlezing

Openbaringen 20
1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de
onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de draak,
de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende
hem voor duizend jaren. 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put
boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem
misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet
hij korte tijd worden losgelaten. 4 Ook zag ik tronen, en aan hen die erop
zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren
omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij
hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet
op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en
heersten duizend jaar lang samen met de messias. 5 De andere doden
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kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de
eerste opstanding.
6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De
tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en
van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.
7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis
worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier
hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor
de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. 9 Ze
trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp
van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en
verteert hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van
vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze
dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en
de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de
doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend.
Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden
werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun
daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood
en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld
naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel
gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van
het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.
Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7
Van het laatste oordeel

Tenslotte geloven wij in overeenstemming met Gods Woord, dat als de
door de Here bepaalde tijd - die aan alle schepselen onbekend is gekomen en het getal van de uitverkorenen vol zal zijn, onze Here Jezus
Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde
wijze als Hij naar de hemel is opgevaren (Handelingen1 : 11), met grote
heerlijkheid en majesteit. Hij zal Zich openbaren als Rechter over
levenden en doden, terwijl Hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om
haar te zuiveren.
Dan zullen voor deze grote Rechter persoonlijk verschijnen alle mensen
die ooit geleefd hebben: mannen, vrouwen en kinderen, gedagvaard door
de stem van een aartsengel en het geklank van een goddelijke bazuin (1
Tess. 4 : 16). Want al de gestorvenen zullen uit de aarde verrijzen en de
zielen zullen verenigd worden met het eigen lichaam waarin zij geleefd
hebben. Zij die dan nog leven zullen niet sterven zoals de anderen, maar
in één ogenblik veranderd worden en van vergankelijk onvergankelijk
worden. Dan zullen de boeken geopend en de doden geoordeeld worden
(Openb. 20 :12) naar wat zij in deze wereld gedaan hebben, hetzij goed
hetzij kwaad (2 Kor. 5 : 10). Ja, de mensen zullen rekenschap moeten
geven van elk ijdel woord dat zij gesproken hebben (Matt.12 : 36), al
vindt de wereld zulk spreken slechts spel en tijdverdrijf. Dan zal wat door
de mensen in het verborgen bedreven is, ook hun huichelarij, openlijk
voor allen aan het licht gebracht worden.
Terecht is daarom de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en
angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen, maar de
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rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er
rijke troost uit. Hun verlossing zal dan immers helemaal voltooid worden
en zij zullen dan de vruchten van hun moeitevolle arbeid ontvangen. Hun
onschuld zal dan door allen worden erkend en zij zullen zien de
verschrikkelijke manier waarop God Zich wreekt op de goddelozen, die
hen in deze wereld getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben. Die
zullen tot erkenning van hun schuld gebracht worden door het getuigenis
van hun eigen geweten. Zij zullen onsterfelijk worden, maar alleen om
gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn
engelen bereid is (Matt. 25 : 41).
De gelovigen en uitverkorenen daarentegen zullen gekroond worden met
heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God,
zijn Vader (Matt.10 : 32), en zijn uitverkoren engelen, en God zal alle
tranen van hun ogen afwissen (Openb. 21 : 4). Dan zal blijken dat hun
zaak, die nu door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos
veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God is. En als een genadige
vergelding zal de Here hun zo'n heerlijkheid doen bezitten als in het hart
van een mens nooit zou kunnen opkomen.
Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen, om ten volle
te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Here.

Zingen

Lied 300: 2 en 3
2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
3. Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

Preek
Zingen

Lied 296
1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.
2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
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een open deur ten leven.
Werp van u af
wat Ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.
3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worstling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 292
1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar we omvleuglen ons het hoofd
voor 't verblindend licht der toekomst,
die 't verrukte hart gelooft!
Blijve 't middel ons verholen,
God maakt ons zijn doel gewis
door de onfeilbre profetieen
van zijn vast getuigenis.
2. Aan de eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van 't kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.

Zegen
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