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DE GERICHTEN VOOR GODS TROON (2) – de beloningen
hjms
Geliefde broeders en zusters, in Deel 1 van deze studie hebben we gezien dat het oordeel
voor de rechterstoel van Christus Zijn oordeel over onze werken als kind van God betreft.
De Bruidsgemeente zal niét samen met de ongelovige wereld voor haar zonden worden
geoordeeld, maar zal voor Zijn rechterstoel verschijnen om op haar werken beoordeeld te
worden. Jezus zal beoordelen of wij een beloning mogen ontvangen.
In dit deel zullen we ingaan op de beloningen die Gods kinderen zullen mogen ontvangen.
De bijbel zegt, dat wij een erfenis, diverse kronen, of zelfs loon mogen ontvangen.
Maar ik wil vooraf opmerken, dat het Woord van God zeker niet volstrekt helder is omtrent de
positie en de rol van de kinderen Gods in Zijn Koninkrijk. Johannes trok dezelfde conclusie,
hoewel hij wél zei, dat wij zullen zijn als Jezus Christus. 1 Joh. 3:2 – “Geliefden, nu zijn wij
kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als
Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”
Desondanks geeft de bijbel toch wel enkele aanwijzingen omtrent onze toekomstige positie.
Want het Woord spreekt zelfs over het uitoefenen van bestuursfuncties en het hoeden van
de heidenen.
Geliefde broeders en zusters, reeds op de aarde mochten wij voortdurend voor al onze
geestelijke noden en materiële behoeften rijkelijk putten uit Gods immens grote, oneindig
gevulde schatkist (Fil. 4:19, Efez. 1:7; 2:4; 3:16, Rom.2:4; 9:23; 11:33). De dagelijkse
overvloed die wij mogen genieten, is overweldigend. Hoe groot is toch Zijn genade en liefde.
Maar wij zullen door Jezus Christus zelfs ook Gods erfgenamen mogen zijn van deze
onvoorstelbare rijkdom. Het Woord van God leert ons dat wij een eeuwige, onverwoestbare
erfenis zullen mogen ontvangen. We zullen eens enkele schriftgedeelten hierover lezen.
Rom. 8:17 – “En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God,
en medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem
verheerlijkt worden.“
Col. 3:24 – “Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want
gij dient den Heere Christus.”
1 Petr. 1:4 – “Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in
de hemelen bewaard is voor u.”
Gal. 4:7 – “Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon
zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.”
Efez. 1:18 – “Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de
hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;”
Waaruit bestaat onze erfenis? Welke voorrechten, beloningen en privileges mogen wij straks
daar boven uit genade van Hem ontvangen?
Het zal geweldig zijn om voortaan altijd bij Hem te mogen zijn (1 Thess. 4:17; 5:10) en in een
punt des tijds naar het Beeld van Christus veranderd te mogen worden (1 Cor. 15:51-57;
1 Joh. 3:2, 2 Cor. 3:18). Het zal ook geweldig zijn om voor altijd verlost te zijn van pijn, lijden
en dood (Openb. 21:4) en in de heerlijkheid van Christus te mogen delen. (Rom. 8:17, Col.
3:4, 2 Thess. 2:14, 1 Petr. 5:1). Maar, wij zullen ook een (bijzondere) beloning in ontvangst
mogen nemen (Matt. 25:20-23, Mark. 9:41; 10:30, 1 Cor. 3:8; Hebr. 10:35). Ik noemde net
reeds de kronen die wij zullen mogen ontvangen en het uitoefenen van bestuursfuncties. En
wellicht ten overvloede, u bent allen uiteraard op de hoogte van het feit dat Jezus zelfs ook
een woning voor ons bouwt (Joh. 14:2-3).
Geliefde broeders en zusters, ik denk dat wij ons geen goede voorstelling kunnen maken van
de bijzondere zegeningen en beloningen die op ons wachten. Maar het zal heerlijk zijn!
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Die bijzondere beloningen zijn als het ware bruidsjuwelen en bruidsgeschenken die de Bruid
van haar hemelse Bruidegom Jezus mag ontvangen. Welk een oneindige genade!
Als de bruiloft tussen Jezus en Zijn Bruid zich heeft voltrokken, dan zal Hij aan Zijn Bruid de
bruidsjuwelen geven, zoals ook de Joodse jongeman dat doet aan zijn bruid nadat het
echtpaar zich heeft teruggetrokken in de bruidskamer.
Mal. 3:16-17 (King James Version) spreekt hierover: “Then those who feared the LORD
spoke often one to another, and the LORD hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before Him for those who feared the LORD and who thought upon His
name. And they shall be Mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up My
jewels; and I will spare them as a man spareth his own son who serveth him.”
Geliefde broeders en zusters, de hoogte en de mate van de beloning en de heerlijkheid die
wij zullen ontvangen, zullen afhangen van de werken die wij hebben verricht en van de
wandel die wij hebben gelopen. Dit aspect mag u niet vergeten!
Leest u bijv. Openb. 14:13 en Openb. 22:12 – “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met
Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.”
Ook uit Jezus’ gelijkenisen over de talenten en de ponden (Matt. 25:14-30; Luk. 19:11-27)
blijkt, dat onze beloning zal verschillen naar mate wij meer of minder nuttig met het aan ons
toevertrouwde geld of met de ons toevertrouwde talenten zijn omgesprongen.
De onnuttige dienstknecht echter, die niets voor Jezus gedaan heeft, zal in de buitenste
duisternis worden uitgeworpen. Dit is een typebeeld van de grote Verdrukking, waarin deze
persoon door het vuur van de beproevingen en verdrukkingen zal moeten worden gelouterd
en waarover Paulus sprak in 1 Cor. 3:14-15 – “Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade
lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.”
Broeders en zusters, ik wil echter wel het volgende opmerken. Het feit dat wij een beloning
zullen ontvangen voor ons werken voor Jezus betekent niet, dat wij uit de werken behouden
en zalig zullen worden. Ons behoud hangt uitsluitend en alleen af van ons geloof in Jezus.
De beloning die wij zullen mogen ontvangen, zal volgens het Woord onder andere uit een
kroon bestaan. Wat een geweldige genade, dat Jezus, Die eens de doornenkroon voor onze
zonden droeg op het kruis van Golgotha, ons waardig acht om een kroon te ontvangen. Met
deze kroon wil Hij ons eer bewijzen. Maar die eer komt aan ons, die eens diep in de zonden
verloren waren, toch helemaal niet toe? Dat beseften ook de vierentwintig ouderlingen in de
hemel in Openb. 4:10. En daarom wierpen zij hun kronen neer voor Gods voeten: “Zo vielen
de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft
in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig
te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen,
en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.”
Alleen Hij Die op de troon zit, is waardig om alle eer, heerlijkheid en macht te ontvangen.
Alleen aan Jezus alleen komen onze kronen toe!
Laten we eens lezen over de te ontvangen kronen.
1 Cor. 9:25 – “En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen
wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. “
Openb. 2:10 en 3:11 – “Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen
van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking
hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens….
.………………..; Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”
2 Tim. 4:8 – “Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere,
de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn
verschijning liefgehad hebben.”
Jak. 1:12 – “Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn,
zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem
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liefhebben.”
1 Petr. 5:4 – “En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke
kroon der heerlijkheid behalen.”
We zullen onverderfelijke, onverwerkelijke kronen mogen ontvangen, namelijk van rechtvaardigheid, van eeuwig leven en van heerlijkheid. Rechtvaardigheid, onverderfelijkheid,
eeuwig leven en heerlijkheid zijn zegeningen, die in feite iedere wedergeboren gelovige zal
mogen ontvangen. Tóch worden er met betrekking tot deze heerlijke zegeningen door God
óók nog eens kronen uitgedeeld. God verleent als het ware nóg meer glorie en heerlijkheid
aan de zegeningen die wij van Hem ontvangen. Het lijkt wel alsof Hij wil benadrukken, dat wij
die kronen van rechtvaardigheid en heerlijkheid ook hebben verdiend. Maar onze
overwinning was toch slechts door genade alleen mogelijk!
Los van de direkte betekenis en de wellicht nog diepere, geestelijke betekenissen geeft het
schriftgedeelte Zach. 6:11-15 een prachtig beeld over hen die een kroon zullen ontvangen:
“Te weten, neem zilver en goud, en maak kronen; en zet ze op het hoofd van Josua, den
zoon van Jozadak, den hogepriester. En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE
der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats
spruiten, en Hij zal des HEEREN tempel bouwen. Ja, Hij zal den tempel des HEEREN
bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal
priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen. En die kronen
zullen wezen voor Chelem, en voor Tobia, en voor Jedaja, en voor Chen, den zoon van
Zefanja, tot een gedachtenis in den tempel des HEEREN. En die verre zijn, zullen komen, en
zullen bouwen in den tempel des HEEREN, en gijlieden zult weten, dat de HEERE der
heirscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien gij vlijtiglijk zult horen naar
de stem des HEEREN, uws Gods.”
Hier is sprake van vijf mannen die in verband met de te herbouwen tempel, hetgeen in
geestelijke zin wijst op de voltooiing van de Bruidsgemeente, kronen zullen ontvangen.
Zodra de Man, genaamd SPRUITE (dit is Jezus Messias), de tempel zal hebben gebouwd
en voltooid, zal Hij vervolgens op Zijn troon gaan zitten in Jeruzalem. Het schriftgedeelte
staat dus ook in verband met Jezus’ Wederkomst.
Wie zijn die vijf mannen?
Alleerst is daar Josua. Josua (in het Hebreeuws “Josjoewa” - ewvwhy ) betekent “Jahweh
brengt redding". Josua is de oorspronkelijke naam van Jezus (“Jesjoewa” – ewvy ), hetgeen
hetzelfde betekent. Josua is in Zach. 6 het typebeeld van Jezus en wordt vergeleken met de
Spruit, Die de tempel zal bouwen en als Heerser op de troon zal gaan zitten. Jezus zal als
Eersteling vele kronen mogen ontvangen voor het ontzagwekkende genadewerk, dat Hij tot
stand heeft gebracht door zondeloos en schuldloos aan het kruis te sterven (Openb. 19:12).
Maar welke vier mannen ontvangen er vervolgens óók nog een kroon?
Dat is allereerst “Chelem” ( Mlx ), dat “droom” betekent. Het was Gods droom, dat Zijn
relatie met het in zonde gevallen mensdom zou worden hersteld en dat er door het Offer van
Zijn Zoon verzoening tot stand zou komen. Daarom heeft God ons gekend en Hij heeft ons
vervolgens verordineerd, geroepen en gerechtvaardigd door het geloof in Jezus. De naam
van de tweede persoon is daarom “Jedaja” ( hyedy ), dat “Jahweh heeft gekend” betekent.
De naam van de derde man is “Chen” ( Nx ) dat “gunst, genade” betekent. Het is uitsluitend
Gods genadegunst dat wij verlossing en rechtvaardigmaking hebben ontvangen en zelfs ook
nog een kroon zullen mogen ontvangen. De vierde man is “Tobia” ( hybwj ). Zijn naam
betekent “Jahweh is goed”. Ja, broeders en zusters, is God niet werkelijk oneindig goed?
Onze onverdiende beloning zal echter niet alleen een kroon zijn. Er zijn vele schriftgedeelten
die leren, dat de kinderen Gods de heidenen zullen hoeden, dus over hen zullen mogen
heersen. De eer en bevoegdheid van het regeren over de heidenen zal niet alleen aan de
grote Koning der koningen, Jezus Christus, worden gegeven (Ps. 2:7-9, Openb. 19:15).
Alle heiligen zullen óók mee mogen heersen!
Zowel de oud-testamentische heiligen (Ps. 149:5-8) als de nieuw-testamentische heiligen
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mogen heersen (Matt. 19:28, Luk. 22:28-30; 1 Cor. 6:2; 2 Tim 2:12; Openb. 2:26-27; 20:4,6).
In 1 Cor. 6:2a zei Paulus --- “Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen?………”
2 Tim. 2:12 zegt, dat wanneer wij zullen volharden, wij ook met Hem als koningen zullen
heersen (in het 1000-jarig Koninkrijk).
Matt. 19:28 zegt dat de twaalf apostelen samen met Jezus op twaalf tronen zullen zitten,
oordelende en recht sprekende over de twaalf geslachten Israëls. Uit Luk. 22:28-30 kan
worden afgeleid dat dit een beloning is.
Het ligt voor de hand, dat het heersen over en hoeden van de heidenen in zekere zin het
(mee-)regeren over de heidenen inhoudt. Met andere woorden, de kinderen Gods zullen een
regeringsfunctie in het Koninkrijk ontvangen.
Ook uit Openb. 3:21 kan dit indirect worden afgeleid. Zoals Jezus met God de Vader in Zijn
hemelse troon is gezeten, zo mogen de overwinnaars met Jezus op Zijn aardse troon zitten.
Deze troon is de (herstelde) eeuwige troon van David (1 Kron. 17:11-14). Met andere
woorden, wij mogen met Jezus meeregeren. Wij zijn medeërfgenamen met Christus. Wij
delen in Zijn verheerlijking (Rom. 8:17) en wij mogen met Hem als koningen heersen.
Tot besluit van Deel 2 over de beloningen geef ik u Jezus’ gelijkenis in Luk. 19:11-19, welke
wijst op het komende Koninkrijk van Jezus en waaruit kan worden afgeleid, dat onze toekomstige beloning óók zal bestaan uit een bestuursfunctie in het Koninkrijk.
“En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis; omdat Hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Hij
zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven
een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren. En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling totdat ik kome. En zijn
burgers haatten hem; en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over
ons koning zij. En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had,
dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld
gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de
eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot
hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht
over tien steden. En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen.
En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.”
Hoe beslist wijst deze welgeboren man toch op onze Heiland. Hij reisde ná Zijn Opstanding
naar een ver gelegen land (de Hemelvaart) om daar de heerschappij over het aanstaande
Koninkrijk uit de hand van God te ontvangen en vervolgens terug te keren (de Wederkomst).
Zijn burgers (de wereldlingen) haatten Hem, maar de kinderen Gods, Zijn dienstknechten,
gingen vlijtig aan het werk met het pond (talenten, geld, etc.) dat ieder van Hem had
ontvangen. De vruchten die zij voortbrachten waren heel verschillend, maar wél bepalend
voor hun positie en functie in het komende Koninkrijk. Ik heb ooit een prediker horen spreken
over die positie. Hij gaf de volgende kwalificatie, namelijk “super-burgemeesterschap”.
Jezus’ vijanden echter, de ongelovige wereldlingen, zullen allen in het verderf komen.
Broeders en zusters, wie kan toch met zijn verstand Gods oneindige Liefde en onmetelijke
genade doorgronden? Wie kan toch Zijn wijsheid verstaan? Hoe is het toch mogelijk dat Hij
aan ons, eens diep verloren in onze vieze zonden en misdaden, toevertrouwt om te regeren
over de heidenen? Omdat Hij ons straks in een punt des tijds volkomen zal volmaken?
Rom. 11:33-36 – “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren
gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem
wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij
de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.”
(wordt vervolgd)

