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AAN DE RECHTERHAND VAN GOD
Door John C. Ribbens
Jezus Christus zal eenmaal deze wereld regeren. Dit feit wordt in Psalm 96 tot en met 98
met nadruk uitgesproken. Gods aanvaarding van de heerschappij zal oneindige
heerlijkheid aan God de Vader tot gevolg hebben. Paulus spreekt in Efeziërs 1:19,20 van
“… hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de
sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te
wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten.” Onder
Bijbelonderzoekers die de bedelingen onderscheiden zijn er velen die geloven dat dit
gedeelte spreekt over de uiteindelijke woning van een select gezelschap gelovigen. Zij
beweren dat hun hoop is te genieten van een sfeer van zegen die fysiek gelegen is in een
of andere verre plaats die “heerlijkheid” heet.
De Bijbel stelt dat de aarde en niet de hemel of een plaats die “hemel der hemelen” wordt
genoemd, de toekomstige woning is van Gods verlosten. Deze uitspraak doe ik in het volle
bewustzijn van Johannes 14:2,3 waarin sprake is van “het huis mijns Vaders.”
Uitspraken in Psalm 37:9,11 en 22 tonen ons: “De zachtmoedigen daarentegen zullen de
aarde erfelijk bezitten”(St.Vert.). Sta eens stil bij Psalm 25:12,13: “Wie is de man die de
HERE vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in
voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land (de aarde, St.Vert.) beërven.” Zie
ook Psalm 115:15,16; Jesaja 45:8.

Jezus onderwees de menigte vele zegenrijke waarheden. Daarin werd ook gesproken over
de verwachting van de zachtmoedigen, namelijk dat wat zij mochten verwachten hier op
de aarde zou worden genoten; niet in de hemel, niet in heerlijkheid, niet in een afgelegen
hoekje van het universum dat “ver boven alles” wordt genoemd. De veronderstelling dat
de aarde het toekomstige thuis is van het volk Israël, maar dat de “hemel der hemelen”
het toekomstig verblijf is voor de gelovigen van deze tijd van genade, gaat in tegen de
feiten in de Schrift waarin duidelijk geleerd wordt dat er maar één fysieke bestemming is
voor elke ware gelovige in Jezus Christus. Waarom zou trouwens iemand deze aarde
willen verlaten en naar hemel gaan als God Zelf heeft verklaard dat “de tent van God is
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij
hen zijn”(Openbaring 21:3). Het woord “tent” is het Griekse woord skene en betekent
het toneel van Gods woning. Dit toneel is de aarde, niet de hemel.
Ik erken volledig wat de apostel Paulus in Romeinen 8:22 heeft gesteld: “dat tot nu toe
de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is”, maar als gelovige in
Jezus Christus en student van Zijn Woord heb ik de feiten leren kennen die over de
toekomst van deze aarde spreken. Ze spreken van geweldige rijkdom, zegen en
productiviteit; niet van verwoesting of de vernietiging van de wereld. Psalm 67:4-8. De
zin “de voleinding der wereld” die we in Mattheüs 24:3 tegenkomen, betekent de
voltooiing van de eon en niet de vernietiging van de aarde. Psalm 96:11,12 zegt: “De
hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, het veld en al wat
daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen.”
Deze transformatie van de aarde zal zo ingrijpend zijn, dat die voor de tweede keer de
perfecte woning van de mens zal worden en die in elke denkbare behoefte voorziet. Lees
Jesaja 35:1,7-10; Jesaja 41:17-20; Joël 3:18. Met de woorden van die grote profeet Jesaja:
“Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft - Hij is God - die de aarde
geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd
heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE
en er is geen ander.” Jesaja 45:18. Amen!
Als “ver boven alles” niet een verre plaats in het heelal betekent, wat betekent het dan?
Efeziërs 1:20,21 spreekt over de majestueuze eerbewijzen en de heerlijkheid die
betrekking hebben op de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. Dit gedeelte wordt
tezamen met de Colossenzen 3:4 steeds maar weer gebruikt om te bewijzen dat het onze
bestemming is om “met Hem [te] verschijnen in heerlijkheid.” De uitdrukking “de
rechterhand” van God, die we vinden in Efeziërs 1:20 is een vrij gebruikelijke uitdrukking
in het Nieuwe Testament. De uitdrukking “rechterhand” dat van het Griekse woord dexia
is afgeleid, is negenendertig keer op deze manier vertaald. Het woord “hand”, dat deel
uitmaakt van deze uitdrukking wordt simpelweg niet gevonden de Griekse tekst. Het is
door de meeste vertalers toegevoegd in een poging de zin te verduidelijken. Ik ben niet
tegen het gebruik van het woord “hand” op voorwaarde dat de student begrijpt dat dit
een figuurlijk gebruik van dat woord is en niet een letterlijke beschrijving van de plaats
waar Christus zit.

Drie termen die in Efeziërs 1:18-21 worden gevonden betreffen de Bijbelse, door de Geest
bepaalde, betekenis van de woorden heerlijkheid, rechterhand en ver boven alles. Een
goed begrip van deze uitdrukkingen is niet mogelijk zonder het kennen en begrijpen van
“het Koninkrijk van God”, een grote waarheid die de hele Woord van God beheerst.
De uitdrukking “heerlijkheid”, doxa, wordt herhaaldelijk in de Schrift gebruikt om de
erkenning en de eer te beschrijven die uitsluitend toekomt aan de Here Jezus Christus,
om Wie Hij is en wat Hij nog zal doen. Toen onze Heer tot Petrus sprak in Mattheüs 19:28
zei Hij: “Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer
de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid (doxa) zal zitten, ook op twaalf tronen
zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.” Jezus sprak niet over twaalf apostelen
die op twaalf stoelen gaan zitten. Dit gedeelte gaat over een tijd waarin Jezus Christus de
macht en de heerschappij zal opnemen, waarin Hij die het recht van God de Vader heeft
gekregen om te heersen dat recht met grote vaardigheid, kracht en wijsheid zal
uitoefenen om deze wereld en de mensheid in overeenstemming met Zichzelf te
brengen. Met de woorden van onze Heer: “uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk
in de hemel alzo ook op de aarde… Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” Mattheüs 6:10-13. Deze boodschap is hét
onderwerp van de Bijbel. Christus is op dit moment in de hemel “zittende” in de zetel van
de heerschappij. Zittend op deze troon “en doxa” (in het recht dat God de Zoon heeft
gegeven), zal Hij regeren totdat allen die zich tegen Hem verzetten ofwel onderworpen
zijn en zich voegen naar Zijn wil, ofwel zijn geëlimineerd. Hij zal die troon niet verlaten
voordat deze enorme taak is voltooid, dus niet voordat “alle dingen” Hem onderworpen
zijn. I Corinthiërs 15:25-28.
Dit optreden zal wereldwijde erkenning van de Here Jezus geven. Deze onthulling
(apokalupsin) van onze Heer Jezus Christus zal zo wonderbaarlijk zijn dat elke man, vrouw
en kind vol eerbied zal staan voor wat Christus doet. Lees Psalm 145, let vooral op de
verzen 6 en 7: “Zij zullen spreken van de macht uwer geduchte (ontzagwekkende) daden,
en uw grootheid wil ik vertellen. Zij (de mensen) zullen de roem uwer grote goedheid
verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid.” Denk aan de macht die God zal betonen
aan het volk Israël als “… met sterke hand, met uitgestrekte arm…”(Ezechiël 20:33) Hij dat
volk “… in het land van Israël brengen zal, in het land dat Ik gezworen heb aan uw vaderen
te geven”(Ezechiël 20:41-42). Denk aan de macht die Christus zal uitoefenen wanneer “op
zijn naam (karakter; wat Hij beweert te zijn) zullen de heidenen (niet-Joden)
hopen”(Mattheüs 12:21). Wanneer die tijd komt, zullen deze twaalf apostelen delen in
de heerlijkheid van de Zoon des mensen. Ook wij die gered zijn door genade (voor het
doel van genade) delen in de rijkdom “de heerlijkheid zijner erfenis bij de
heiligen”(Efeziërs 1:18).
De verschijning van de heerlijkheid werd lang geleden door Moses voorspeld in
Numeri 14:21 en door Jesaja in Jesaja 40:5.
Titus 2:13 vermaant gelovigen in de Bedeling van Genade te leven “verwachtende de
zalige hoop (verwachting) en (namelijk) de verschijning (het krachtig doorbreken van) der

heerlijkheid van onze grote God en (namelijk onze) Heiland, Christus Jezus.” Dit is precies
wat Paulus bedoelde toen hij in Colossenzen 3:2 zei: “Bedenkt de dingen, die boven zijn,
niet die op de aarde zijn.”
Deze verzen tonen het consistent gebruik van de uitdrukking “heerlijkheid”, die niets te
maken heeft met een fysieke plek, maar alles met de erkenning van Wie en Wat Christus
is. Een zorgvuldige, onbevooroordeelde bestudering van de uitdrukking “rechterhand van
God” zal laten zien dat dit precies de betekenis is van de term “heerlijkheid.” Lees
Romeinen 8:34; Hebreeën 1:3,13; Hebreeën 8:1; Hebreeën 10:12; en Hebreeën 12:2. De
uitdrukking en doxa spreekt van het recht dat God overvloedig heeft geschonken aan de
Zoon. De veronderstelling dat Jezus Christus op dit moment op een stoel aan de
rechterhand van God zit, is absoluut onbijbels.
Jezus zei in Johannes 17:5, “En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de
heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.” Deze belangrijke waarheid spreekt van
het feit dat Jezus vrijwillig “Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht
heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een
mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja,
tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de
naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou
buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle
tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” Filippenzen 2:711.
Christus brengt alle dingen onder zijn voeten (onderwerpt ze aan Zichzelf). Let eens op
Johannes 5:22,23: “Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel
aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren” en Johannes 5:26:
“Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te
hebben in Zichzelf.”
Wanneer Jezus Christus in actie komt en Hij geopenbaard wordt, zal ieder werk van
verlichting van de mensheid (Jesaja 60:1,2) ieder werk van opwekking van de doden
(Ezechiël 37:12-14), ieder werk van verkondigen van heil aan de volken (Psalm 67:3), ieder
werk van het richten van “de natiën op de aarde”(Psalm 67:5), overtuigend aantonen dat
Christus ten langen leste de teugels van de overheid in handen heeft genomen, “zittend
in de rechterhand van God.” Dit werk zal de Dag van Jezus Christus voortbrengen.
Dit voorrecht om met Christus te delen in de heerlijkheid die de Zijne is, is de essentie van
het eeuwige leven. Dit is de hoop van “... allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”
(II Timotheüs 4:8).
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