Schriftlezing: Lukas 21:25-33, Openb. 22:6-21 Tekst:
Openb. 22:20 Thema: NGB37 - Mijn Redder komt
als Rechter. Zingen: Ps. 72:2 en 10, Ps. 143:2 en 8,
Ps. 68:1,2 en 16, Ps. 98:1 en 4, Ps. 73:12
Hoofdpunten van de preek
De Geest laat de bruid verlangen naar Christus’
komst.
1 Mijn Redder is Rechter
Art. 37 voert ons mee naar het hoogtepunt van de
belijdenis: we geloven dát Christus echt terugkomt.
Het zal tegelijk een ontzagwekkende gebeurtenis
zijn. De Heere komt nu in heerlijkheid en met
majesteit (anders dan bij Zijn 1e komst).

3 Rekenschap
De rechtszitting is geen formaliteit: de boeken
worden geopend en geven ons leven volledig weer.
Het oude woord ‘consciëntie’ geeft treffend aan om
welke boeken het om gaat: je geweten = samen
weten. Je stemt in met het Oordeel van de Rechter.
4 Verschrikkelijke troost
Verschrikkelijk/ angstaanjagend en wenselijk/
troostvol staan tegenover elkaar. Het maakt nogal uit
hoe je de Rechter kent. Dat blijkt in je leven…
Alle mensen die Hem als Redder kennen, verlangen
naar Zijn komst als Rechter.

Christus komt nu als Rechter over alle mensen en
zal de wereld zuiveren van de zonde en alle ellende.

Hij brengt dan Hij de volle verlossing; en neemt het
voor je op door de goddelozen te oordelen, je Naam
te belijden voor de Vader en je voor altijd te troosten.

2 Persoonlijke dagvaarding
De Rechter behandelt alle mensen als
verantwoordelijke mensen.

5 Groot verlangen
Alle reden om met groot verlangen naar Christus’
komst als Rechter uit te kijken. De bruid roept: kom!

Iedereen zal persoonlijk voor de rechtbank
verschijnen om rekenschap af te leggen. Je kan niet
meer wegkruipen achter een ander/ de Ander.

De beloften van God staan. De volle vervulling
wacht! Om altijd bij de Heere zijn, dagelijkse met
Hem te gaan; Hem dienen zoals Hij wil.

Niet één mens zal gemist worden van de voor ons
ontelbare massa. Als het komstsignaal gegeven
wordt, staat iedereen levend voor de Rechter.

Dat zal genieten zijn! Dankzij Christus Jezus onze
Heere. Als Hij komt is het zover.
Maranatha.
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