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Hoofdstuk 15 

De 2de Komst of Wederkomst 

van Christus betekent ook 

oordeel 
In Lukas 19:27 staat: 

• “Maar deze vijanden van Mij, die niet wilden dat 
Ik Koning over hen zou zijn, BRENG ZE HIER 
en SLA ZE HIER voor Mijn ogen DOOD.” 1 

Het is toch duidelijk, dat er alsdan géén ontkomen 
meer mogelijk is. Het is dan “DE DAG VAN DE 
WRAAK van onze God” (zie Jeremia 46:10), “DE 
DAG van de TOORN en van het OORDEEL” (zie 
Romeinen 2:5). Duisternis en géén licht; een 2de 
kans wordt niet geboden! Alhoewel de mens “an 
sich” (= op zich zelf beschouwd) zo’n 2de kans dolgraag 
zou willen en zoiets vandaag de dag ook wel wordt 
geleerd. 
De verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus 
is een aanvankelijk (= een 1ste of aanvangs-)oordeel 
geweest over het Jodendom van die dagen. Het 
was vanwege de verwerping van de tot hen ge-
zonden Messias. Meerdere malen heeft het oude 
Israël “valse messiassen” aangenomen. Denk 
maar eens aan de in de geschiedenis bekende 
“Bar-Kochba”, die ten tijde van keizer Hadrianus 
leefde, tijdens de Joodse opstand van 132 t/m 135 

 
1 De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Sta-

tenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jeremia/46#10
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/romeinen/2#5
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjimon_bar_Kochba
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na Christus. O, bittere ironie! Bar-Kochba bete-
kent “zoon van de ster”. Wij worden onwillekeurig 
herinnerd aan Bileams profetie, waarin hij ook ge-
sproken heeft van “de Ster, Die uit Jakob zou 
voortkomen” (zie Numeri 24:17). Maar wàt zien wij 
hier? De Ster uit Jakob werd versmaad en de 
dwaalster werd geaccepteerd. 
Zo zal de komende antichrist ook velen misleiden; 
en dienovereenkomstig zullen zij, die de antichrist 
volgen bij de Wederkomst van Christus, onherroe-
pelijk Gods oordeel ontvangen. In het Evangelie 
volgens Mattheüs lezen wij: 

• “En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste 
duisternis; daar zal GEJAMMER zijn en TAN-
DENGEKNARS.” (Mattheüs 25:30) 

Wij moeten bovenstaand vers ook vergelijken met 
de hieronder volgende verzen: 

• “Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van 
oost en west en zij zullen aan tafel gaan (SV: aan-
zitten) met Abraham, Izak en Jakob in het Konink-
rijk der hemelen, en de kinderen van het Konink-
rijk zullen buitengeworpen (SV: uitgeworpen) wor-
den in de buitenste duisternis; daar zal gejam-
mer zijn en tandengeknars.” (Mattheüs 8:11-12) 

• “Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind 
hem (= degene die geen bruiloftskleed aan heeft, zie vers 
11-12) aan handen en voeten, neem hem mee en 
werp hem uit in de buitenste duisternis (hier: het 
beeld van de grote verdrukking); daar zal gejammer 
zijn en tandengeknars.” (Mattheüs 22:13) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/numeri/24#17
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/22#11-12
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/22#11-12
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• “En hij (de heer van slechte dienaar – zie vers 48-50) zal 
hem in stukken houwen (SV: zal hem afscheiden 2) 
en hem doen delen in het lot van de huichelaars; 
daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” (Mat-
theüs 24:51) 

Dat Gods Geest ons zal overtuigen door het 
Woord van profetie! 
Welk een tegenstelling ligt er in de uitspraken: “ga 
in, in de vreugde van uw Heer” (Mattheüs 25:21b) en 
het “buitengeworpen worden” (Matth. 8:12, 22:13 en 
25:30)! Het deelhebben aan de komende heerlijk-
heid van het Koninkrijk van God is te vergelijken 
met het smaken van de koninklijke maaltijd… het 
“aanzitten met de aartsvaders Abraham, Izak en 
Jakob” en met allen die Jezus Christus hebben er-
kend en aangenomen als hun Persoonlijke Ver-
losser en Zaligmaker, als hun Here en Koning. 
Hoe gróót is echter de tegenstelling, wanneer wij 
kennis nemen van het net zo vaste profetisch 
woord: “buiten gesloten worden”. Want op het ge-
roep (van de dwaze maagden 3): “Here, Here, doe 
ons open” blijft de deur GESLOTEN (zie Mattheüs 
25:10-11, SV). 
De Gemeente wordt tot 3 dingen gemaand, na-
melijk: 

 
2 Zie eventueel onze GRATIS studie “Drie grote toekom-

stige scheidingen” van H. Siliakus. (noot AK) 
 

3 Zie eventueel onze GRATIS studie “De 5 wijze en de 5 

dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eind-
tijd” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/24#48-50
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#10-11
https://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/25.html#10-11
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/scheidingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/scheidingen.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/maagd.pdf
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1. werkzaamheid, 
2. waakzaamheid, en 
3. trouw. 
Het gaat om positieve Schriftuurlijke begrippen: 
verwachting en toevertrouwd bezit. De “gelijkenis-
sen van Jezus” (zie de hoofdstukken 13 en 14 van deze 
studie) handelen over “het Koningschap van Chris-
tus”. En in dit profetisch licht gezien behoort alles, 
wat ons door Hem is toevertrouwd, dienstig te zijn 
aan 3 andere dingen: de UITBREIDING, de VER-
MEERDERING en de EENWORDING onder Zijn 
heerschappij. 
Het is opmerkelijk, dat er niemand was die niets 
had! Dat kan ook niet, want het is de Here-Jezus-
Christus in de Heilige Geest, Die “aanvangskapi-
taal” schenkt. Hij geeft “de Gaven” 4 (zie 1 Korinthe 
12:11). Zo niet, dan is er sprake van (geestelijk) 
“verpauperen” en “verkommeren”. Alle geestelijk 
leven is gedoemd weg te kwijnen, wanneer de 
Geest van God niet in de gelegenheid gesteld 
wordt om Zijn werk te doen en Zijn weg te gaan 
(in te nemen) in Zijn Gemeente; en van ons wordt 
verwacht dat wij zullen werken met de Gaven, 
met de gelegenheden en met de middelen, die 
Hij geeft. Wij worden daartoe telkens weer op-
gewekt (= opgeroepen en aangespoord). 
Het “bezitten” van (ogenschijnlijk) kleine gaven, 

 
4 Zie eventueel onze GRATIS studie “De Gever en Zijn Ga-

ven, deel 2: De Gaven of Manifestaties van de Heilige 
Geest” van CJH Theys. (noot AK) 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/12#11
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/12#11
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/Gever-en-Gaven.pdf
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waarbij en waarmee wij menen niet te kunnen 
doen wat wij zèlf wel graag zouden willen, mag 
géén reden zijn en ons er nooit toe brengen (of-
wel: ons in de verleiding brengen) om dan maar 
niets te doen. In de huidige tijdsbedeling heeft de 
Bruidsgemeente ontegenzeglijk een apostolische 
taak. Wij schrijven dit op grond van de hieronder 
volgende teksten: 

• “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en 
zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op 
aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 
dopend in de Naam van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles 
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (SV: te 
onderhouden). En zie, Ik ben met u al de dagen, tot 
de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 
28:18-20) 

• “Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schor-
pioenen te trappen (SV: te treden) en de macht over 
alle kracht van de vijand; en niets zal u schade 
toebrengen.” (Lukas 10:19) 

• “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, 
predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie 
geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig 
worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal 
verdoemd worden. En hen die geloofd zullen 
hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn 
Naam zullen zij demonen uitdrijven (SV: uitwerpen); 
in vreemde talen (SV: met nieuwe tongen) zullen zij 
spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij 
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iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist 
niet schaden; op zieken zullen zij de handen leg-
gen en zij zullen gezond worden.” … “zij gingen 
overal heen om te prediken, en de Heere werkte 
mee en bevestigde het Woord door de tekenen 
die erop volgden. Amen.” (Markus 16:15-18 en 20) 

God roept; Hij maakt bekwaam en Hij zendt… 
Ons rijke bezit is “dit Evangelie van het Koninkrijk” 
(zie Mattheüs 24:14) hetwelk ons is toevertrouwd, om, 
gedrongen door de liefde van Christus, anderen te 
brengen onder Christus’ heerschappij. Dit is óók 
een geestelijke wet. Alzó doende, zal de Bruids-
gemeente groeien –dat wil zeggen: toenemen– in 
reiniging en heiligmaking 5. En dit is de wil van 
God. Want, het gaat heus niet alleen om “uitbrei-
ding naar buiten” (wat gezien kan worden), maar 
bovenal om onze “innerlijke groei”. Daartoe staat 
er geschreven, en Gods Woord geeft alle licht (en 
dus inzicht) ten aanzien van deze materie: 

• “Hebbende nu verscheiden gaven, naar de ge-
nade die ons gegeven is, zo laat ons die Gaven 
besteden 6, hetzij profetie, naar de mate van het 
geloof, hetzij bediening, in het bedienen; hetzij 
die leert in het leren; hetzij die vermaant, in het 
vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die 
een voorstander is, in naarstigheid (HSV: wie leiding 

 
5 Zie eventueel onze GRATIS studie “Heiligmaking” van E. 

van den Worm. (noot AK) 
 

6 Zie noot 4. 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheüs/24#14
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/heiligmaking.pdf
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geeft, met inzet); die barmhartigheid doet, in blij-
moedigheid.” (Romeinen 12:6-8, SV) 

• “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, 
anderen als profeten, weer anderen als evange-
listen en nog weer anderen als herders en le-
raars, om de heiligen toe te rusten (SV: TE VOL-
MAKEN) tot het werk van dienstbetoon, tot op-
bouw van het Lichaam van Christus, TOT-
DAT WIJ ALLEN KOMEN tot de eenheid van het 
geloof en van de kennis van de Zoon van God, 
tot een volwassen (= een –in geestelijke zin– volkomen 
/ volmaakte) man, tot de maat van de grootte 
van de VOLHEID van Christus.” (Efeze 4:11-13) 

 

Wie zijn nu goede en getrouwe dienstknech-
ten? Zij zijn het, die: 
▪ de toebedeelde gaven gebruiken, 
▪ open deuren vrijmoedig binnengaan, 
▪ het Woord recht snijdend verkondigen, 
▪ alle geboden kansen vreugdevol aangrijpen, 
▪ in alle opzichten medearbeiders Gods zijn. 
Bestudeer de “gelijkenissen van Jezus” (zie de 
hoofdstukken 13 en 14 van deze studie) goed en 
wordt dan overtuigd door het onomstotelijke feit, 
dat de Here Jezus Christus méér verblijd is over 
trouw en ijver, dan over alle resultaten. Laten wij 
ook op het volgende letten in verband met Zijn 
Wederkomst: loon – meerdere talenten – meer-
dere verantwoordelijkheid – groter dienst. Uit-
eindelijk maakt Hij Openbaring 3:21 waar: 

• “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op 
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(SV: in) Mijn troon (denk aan: “in het midden van de 
troon”, volgens Openbaring 4:6 – AK), zoals ook Ik 
overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn 
troon gezet heb.” 

Want “ieders werk zal openbaar worden.” (1 Korin-
the 3:13a). Daar zal blijken of wij onze roeping ge-
trouw gebleven zijn. Daarom: 

• “Laten uw lendenen (= de lendenen van uw verstand 
– zie 1 Petrus 1:13) omgord zijn en de lampen bran-
dend… om Hem, als Hij komt en klopt, meteen 
open te doen.” (Lukas 12:35-36) 

Dit moet ons tot werkzaamheid en trouw aanspo-
ren! 
Maranatha – Jezus komt! 
Amen. 
 

CJH Theys 
 

Enigszins bewerkt door A. Klein 

 
Einde van deel 12 = hoofdstuk 15 

 

Tevens het EINDE van deze studie 

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/openbaring/4#6
https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1%20petrus/1#13
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf

