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De Rechterstoel van Christus
Door David R. Hettema
Als we de gebeurtenissen rond het proces en de kruisiging van de Here Jezus overzien, lezen we dat
Hij tijdens het proces naar het Romeinse gerechtsgebouw werd gebracht (Joh. 18:28). Dit ommuurde
gebouw was de plaats waar verdachten werden ondervraagd en waar gerechtelijk onderzoek
plaatsvond om hun schuld of onschuld vast te stellen. Soms, zoals in het geval van onze Heer, werd
gebruikgemaakt van wrede en pijnlijke maarteling. Net buiten de ingang van het gerechtsgebouw en
voor een groot terras (dat in het Hebreeuws Gabbata heette, zie Joh. 19:13) was de rechterstoel
waar de gezagsdrager op ging zitten om zijn vonnis te vellen over degene die terechtstond. Pilatus
was het hoogste Romeinse gezag tijdens het proces tegen Jezus en hij liet duidelijk merken dat zijn
gezag ook de beslissing over leven of de dood van Jezus inhield. Hij was degene die vanaf de
rechterstoel het lot moest vaststellen en uitspreken over de Vorst des levens. Het is duidelijk dat
Pilatus beseft heeft dat Degene die voor hem stond meer was dan een gewoon mens, maar hij
zwichtte voor de druk van Jezus' vijanden en sprak een oordeel uit dat, met de woorden van onze
tijd, 'politiek correct' was, hoewel het de dood van een onschuldige betekende.
Zo is het gesteld met de oordelen van mensen, maar niet met God van Wiens oordelen de Schriften
keer op keer getuigen dat ze waarachtig en rechtvaardig zijn.

God zal de wereld oordelen in gerechtigheid
Het boek der Psalmen is vervuld van deze gedachte. Maar de HERE zetelt voor eeuwig, zijn
rechterstoel heeft Hij ten gerichte gezet; ja, Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt de natiën
in rechtmatigheid (Psalm 9:8-9).

Deze profetische Psalmen spreken over de tijd en de omstandigheden die het koninkrijk van God op
deze aarde karakteriseren, wanneer de onbuigzame gerechtigheid van God onder alle volken en
naties gekend wordt. De HERE heeft zijn heil bekendgemaakt, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de
ogen der volken… voor het aangezicht des HEREN, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de
wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid (Psalm 98:2,9).
De Bijbel is het boek van het koninkrijk en we vinden op zijn bladzijden vele profetieën en beloften
over de Messias Die de wereld zal regeren, niet op de manier waarop mensen dat doen, maar met
een rechtvaardig oordeel. Jesaja heeft meer dan 700 jaar voor de geboorte van Jezus geschreven
over de eigenschappen en het karakter van Zijn komende heerschappij. Want hij zal de geringen in
gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de
aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden (Jes. 11:4).
Het koninkrijk van God haalt het doek op voor de verlossing van de wereld, die mogelijk is geworden
door de overwinnende dood en opstanding van Jezus Christus Die de personificatie van verlossing is.
Dit wereldsysteem (KOSMOS) zal worden verlost, bevrijd en veilig gesteld door Zijn grote offer. De
hoogste eer in de hemel en op aarde komen Hem toe voor Zijn gehoorzaamheid 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!
(Fil. 2:9-11).
De verhoging van Christus Jezus heeft Hem in de positie gebracht van Die met alle macht bekleed is,
het hoogste gezag in hemel en op aarde; alle dingen zijn Hem onderworpen. En Jezus trad naderbij
en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde (Matt. 28:18). Elk
oordeel is Zijn exclusieve recht. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel
aan de Zoon gegeven (Joh. 5:22).
De belofte van Goddelijke tussenkomst die op elk moment kan plaatsvinden, wordt beschreven als
God Die ingrijpt in de menselijke aangelegenheden, God Die de huidige boze stroom van zonde en
dood tegenhoudt door Zijn stroom van leven en licht die overvloed en zegen zal brengen naar deze
wereld. Hiermee breekt ook die allesbeslissende tijd aan waarin de Rechter van de aarde de
levenden en doden op hun juiste plaats brengt, Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen,
met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap (II Tim. 4:1).

Allen verschijnen voor de rechterstoel van Christus
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder
wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad
(II Cor. 5:10).
Alle afstammelingen van Adam, levenden zowel als doden, zullen hun proces hebben waarin hun
toekomst wordt bepaald, namelijk of zij wel of niet een positie en een erfdeel zullen hebben onder
Gods weldadige heerschappij. Deze grote tijd van oordelen zal beginnen op de eerste dag van Gods
heerschappij en eindigen voor de Grote Witte Troon (beschreven in het twintigste hoofdstuk van
Openbaring), wanneer de aarde en de zee al hun doden zullen hebben opgegeven en er geen enkele

meer achtergebleven is. Het proces voor de rechterstoel van Christus beslaat dus een periode van
bijna 1.500 jaar, hoewel er gedurende de 1.000 jaar van Christus' persoonlijke aanwezigheid geen
opstandingen zullen zijn.
Het zal zijn ieder in zijn eigen rangorde (I Cor. 15:23). Voor de levenden zal het onmiddellijk
plaatsvinden, maar zij die zich in de toestand van de dood bevinden zullen hun opwekking ervaren
als hun rangorde wordt geroepen; dat zal voor de een vroeger zijn dan voor de ander. In II Cor. 5:10
wordt gesteld dat wanneer elk individu openbaar wordt (Grieks PHANEROS, bekend zijn/manifesteren)
zijn oordeel wordt gebaseerd op wat hij in zijn lichaam (Grieks SOMA) verricht heeft, wat verwijst naar
wat hij gedaan heeft (Grieks PRASSO, gewoonlijk of herhaaldelijk gedaan heeft), hetzij goed (Grieks
AGATHOS, dat altijd met 'goed' wordt vertaald), hetzij kwaad (Grieks PHAULOS, obsceen, vulgair,
bedorven, gewoonlijk vertaald met 'slecht' of 'kwaad').
We hoeven nergens naartoe worden gebracht om te verschijnen voor de rechterstoel van Christus;
dat zal plaatsvinden precies op de plek waar we ons bevinden, als Gods Geest ons aanraakt, of we nu
tot de levenden of de doden behoren. In een oogwenk wordt alles op zijn juiste plaats gezet. De
ervaring van een perfecte gezondheid in een herschapen lichaam, de volkomen heldere geest en het
vernieuwde geweten, de accurate herinnering van ons verleden, het verslag van ons leven dat
vergeleken wordt met de maatstaf van rechtvaardigheid die Gods Geest in ons zal leggen. Het
levensverhaal van sommige mensen zal henzelf oordelen wanneer dat wordt gezien in het heldere
licht van Gods gerechtigheid. Het besef hoe veel zij tekort geschoten zijn ten aanzien van wat God
vereist, oordeelt hen zodat zij zelfs door hun eigen tong geteisterd worden, zoals Psalm 64 beschrijft.
De rechterstoel van Christus zorgt voor de scheiding tussen individuen die wel en die niet zullen
leven om de zegeningen van Gods grote verlossing te genieten.
We moeten hier opmerken dat Gods Woord ten aanzien van de tijd waarin wij leven zeer duidelijk
maakt dat Gods aanbod van verlossing aan de mens is gebaseerd op geloof in iets dat God over hem
heeft gezegd. Geloof betekent God op Zijn woord aannemen en in overeenstemming daarmee
handelen. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave
van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. (Ef. 2:8-9).
De positie van iemand die God op Zijn woord geloofd heeft en daarnaar heeft gehandeld, is die van
een gelovige; een positie die heel wat inhoudt afgaande op de tweemaal herhaalde uitspraak van
Jezus Christus in het evangelie van Johannes, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe
(Joh. 3:15,16).
De gelovige in Christus Jezus is een goddeloze die gerechtvaardigd is, zijn geloof wordt hem
toegerekend als gerechtigheid. In Jezus Christus zijn betekent door God aanvaard te zijn. God schrijft
gerechtigheid toe aan de gelovige wegens zijn geloof (zie Rom. 4:5-8).

Het bewijs van zonde is gewist
Als de gelovige in het oordeel komt, bestaat er geen enkel bewijs van zonde meer tegen hem. Hij
vindt zijn volmaaktheid in Jezus Christus Die ons al onze overtredingen kwijtschold, door het
bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft
Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen (Col. 2:13-14).

Efeze 1:7 bevestigt deze heerlijke waarheid: in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de
vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (Romans 8:1).

De verlossing van de gelovige is verzekerd
… omdat Jezus Christus het fundament is van zijn geloof. Wat op dat fundament gebouwd wordt,
moet worden beproefd. In I Corinthe 3:9-15 wordt het leven van geloof vergeleken met een gebouw
(Gods bouwwerk zijt gij), een opbouw dat gebouwd wordt op een vast fundament. In vers 10
waarschuwt Paulus: ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.
Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er
iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders
werk zal aan het licht komen. Want de dag (de Dag van Christus, Gods heerschappij) zal het doen
blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.
Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands
werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen
(I Cor. 3:11-15).
Het is duidelijk dat onder de bouwmaterialen die in dit gedeelte worden genoemd, de
onverwoestbare en meest waardevolle te maken hebben met de dingen van God. Uit het feit dat we
in de huidige bedeling zijn beperkt tot het Woord van God, volgt dat als we in Zijn Woord blijven, we
aan het bouwen zijn met de beste materialen.
De dief aan het kruis, wiens geloof door de Heer werd erkend, is geëxecuteerd voordat hij op dat
fundament heeft kunnen bouwen, maar als hij zal zijn opgestaan en voor de rechterstoel van Christus
verschijnt, zal hij één van de verlosten zijn, maar als door vuur heen. Laten degenen onder ons die al
jaren bezig zijn met bouwen eens stilstaan en erover nadenken of we bezig zijn te bouwen op dat
fundament. Zullen onze inspanningen als gelovige de moeite waard blijken in het koninkrijk van God?
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