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KENT U DE RECHTER?
Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert
Vertaling Petrus Datheen (1566)
50 Waarom wordt daarbij gezet:
Zittende ter rechterhand Gods?
Dewijl Christus daarom ten hemel
gevaren is, opdat Hij Zichzelven
daar bewijze als het Hoofd Zijner
Christelijke Kerk (a), door Wien
de Vader alle ding regeert (b).

Vertaling commissie belijdenisgeschriften
De catechismus voor
Protestantse Kerk in Nederland (2009)
kinderen (Verboom)
Vraag 50: Waarom wordt daaraan toegevoegd: Waar is Jezus in de hemel?
Hij zit aan de rechterhand
zittend aan de rechterhand van God?
van Zijn Vader.
Omdat Christus is opgevaren naar de hemel
om zich daar het Hoofd van zijn kerk te betonen, Is dat een bijzonder plaats?
Ja, dat is een plaats van
door wie de Vader alle dingen regeert.
eer en macht.
Vraag 51: Welk nut heeft deze heerlijkheid van
ons Hoofd Christus voor ons?
Ten eerste dat Hij door zijn Heilige Geest
in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort.
Vervolgens dat Hij ons met zijn macht
tegen alle vijanden beschut en bewaart.

51 Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd
Christus?
Eerstelijk, dat Hij door Zijn Heiligen Geest in ons, Zijn lidmaten,
de hemelse gaven uitgiet (a).
Daarna, dat Hij ons met Zijn
macht tegen alle vijanden be- Vraag 52: Welke troost biedt u de wederkomst
schut en bewaart (b).
van Christus om te oordelen de levenden en de
doden?
52 Wat troost u de wederkomst
Dat ik in alle droefenis en vervolging
van Christus om te oordelen de met opgeheven hoofd Hem verwacht
levenden en de doden?
als Rechter uit de hemel,
Dat ik in alle droefenis en vervol- Hem die zich eerst om mijnentwil
ging met opgerichte hoofde even
voor Gods gericht gesteld en
Denzelfde Die Zich tevoren om
geheel de vloek van mij weggenomen heeft.
mijnentwil voor Gods gericht ge- Hij zal al zijn en mijn vijanden
steld en al de vloek van mij wegin de eeuwige verdoemenis werpen,
genomen heeft, tot een Rechter
maar mij met alle uitverkorenen
uit den hemel verwacht (a), Die al
tot zich nemen
Zijn en mijn vijanden in de eeuwiin de hemelse vreugde en heerlijkheid.
ge verdoemenis werpen (b), maar
mij met alle uitverkorenen tot
Zich in de hemelse blijdschap en
heerlijkheid nemen zal (c).

Is Jezus in de hemel onze Koning?
Ja, Hij regeert ons.
Wat geeft Hij ons?
Bijzondere gaven,
zoals liefde en vrede.
Beschermt Jezus ons?
Ja, tegen de duivel
en andere vijanden.
Komt Jezus weer terug op aarde?
Ja. Daarom bidden we:
Kom Heere Jezus.
Wat zal Hij doen als Hij terugkomt?
Hij zal alle mensen oordelen.
Wat gebeurt er dan met de
mensen die in Hem geloven?
Die ontvangen
het eeuwige leven.
Wat gebeurt er dan met de
mensen die niet in Hem willen
geloven?
Die krijgen de eeuwige straf.
Wat zal er dan komen?
Een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.
Wat zal er dan niet meer zijn?
Er zal geen zonde meer zijn
en ook geen verdriet.

VERWIJSTEKSTEN
Vraag 50
[a] Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij
Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver
boven alle overheid en macht en kracht en
heerschappij en elke naam die genoemd
wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook
in de komende. En Hij heeft alle dingen aan
Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als
hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling

van Hem Die alles in allen vervult. Efeze Want ook de Vader oordeelt niemand, maar
1:20-23
heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Johannes 5:22
En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk
van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Vraag 51
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in al[a] Hij dan, Die door de rechterhand van
len de Eerste zou zijn. Kolossenzen 1:18
God verhoogd is en de belofte van de Heilige
[b] En Jezus kwam naar hen toe, sprak met Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft
hen en zei: Mij is gegeven alle macht in he- dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Handemel en op aarde. Mattheüs 28:18
lingen 2:33

Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de Vraag 52
hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en
[a] Ons burgerschap is echter in de hemegaf Hij gaven aan de mensen. Efeze 4:8
len, waaruit wij ook de Zaligmaker verwach[b] U zult hen verpletteren met een ijzeren ten, namelijk de Heere Jezus Christus. Filipscepter, U zult hen in stukken slaan als aar- penzen 3:20
dewerk. Psalmen 2:9
Wanneer nu deze dingen beginnen te geEen psalm van David. De HEERE heeft tot schieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd
mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechter- op, omdat uw verlossing nabij is. Lukas
hand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal 21:28
hebben tot een voetbank voor Uw voeten.
En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de
De HEERE strekt Uw machtige scepter uit
eerstelingen van de Geest hebben, ook wij
vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw
zelf zuchten in onszelf, in de verwachting
vijanden. Psalmen 110:1-2
van de aanneming tot kinderen, namelijk de
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen be- verlossing van ons lichaam. Romeinen 8:23
slist niet verloren gaan in eeuwigheid en
Terwijl wij verwachten de zalige hoop en
niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Johanverschijning van de heerlijkheid van de grote
nes 10:28
God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. TiDaarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de tus 2:13
hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met
gaf Hij gaven aan de mensen. Efeze 4:8
de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de

doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 1 Thessalonicenzen 4:16
[b] Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die
aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de
duivel en zijn engelen bestemd is. Mattheüs
25:41
Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. 2 Thessalonicenzen 1:6
[c] Dan zal de Koning zeggen tegen hen die
aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden
van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat
voor u bestemd is vanaf de grondlegging van
de wereld. Mattheüs 25:34
En aan u die verdrukt wordt, samen met ons
verlichting te geven bij de openbaring van
de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht. 2 Thess. 1:7

VRAGEN TER OVERWEGING
1. Welke reactie roept het bij u op, wanneer u denkt aan de wederkomst van Christus? Op welk punt is dat
anders dan de manier waarop vraag en antwoord 52 hierover spreekt?
2. Welk beeld heb je van Hem die komen zal, als het je vooral bang of onzeker maakt?
3. Het maakt verschil of je bij de kerk of bij de wereld hoort. Zoek in Zondag 19 op welke voorrechten je hebt
wanneer je onderdeel bent van de kerk van Christus, wanneer je één van Zijn leden bent.

