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                                De rechterstoel van Christus 

                                               Door: Justin Johnson 

 

Ieder persoon zal uiteindelijk voor de Heer staan en beoordeeld worden. 

 

“Rom.14:12: Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap 
geven. 

 

Ja, zelfs degenen die het evangelie van de genade van God geloven. Christus is 

immers ons Hoofd, waarom zouden wij, als leden van Zijn lichaam, geen 
verantwoording verschuldigd zijn aan Hem? 

 

“Rom. 14:10:……….. Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus 
gesteld worden. 

 

De belangrijke vraag is waarover of waarvoor u beoordeeld moet worden? Het 
zou goed zijn om dat vóór die dag te weten.   

 

Het oordeel over de zonde 

Alle zonde moet geoordeeld worden, maar als u het evangelie gelooft dan zal 
het oordeel niet over de zonde zijn. Toen Christus stierf, nam hij het oordeel 
over de zonde op Zichzelf. Door zijn opstanding biedt hij vergeving van zonden 
aan door het geloof in wat hij in onze plaats heeft volbracht, zie:  

“Rom.3:24-26: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 
verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een 
verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn 
rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn 
onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn 
rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en 
rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 

“2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

“1Kor.15:1-4: Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u 
verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 
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Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik 
het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb 
ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 
dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 
rechtvaardigmaking. 

 

Als u dit evangelie, dat u redt, gelooft, wordt u beschouwd als zijnde gekruisigd 
met Christus, en uw zonde is dan alreeds door het kruis geoordeeld. Wat voor u 
overblijft is om in de kracht van de opstanding van Christus te leven 

  

Als u met Christus gekruisigd bent, dan zult u niet opnieuw een oordeel voor de 
zonde ondergaan, omdat u uit genade gered bent door het geloof van Christus. 
Zie: 

“Ef.2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet 
uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 

U kunt niet opnieuw voor de zonde worden veroordeeld. Het oordeel over de 
zonde is voor u niet meer van toepassing. 

 

Oordeel betreffende verantwoordelijkheid 

Hoewel de zonde van de gelovige is geoordeeld door het kruis (zie Ef.2:16) van 
Christus, zullen de geredden toch nog voor de Heer komen te staan om 
geopenbaard te worden.  

 

Op dit punt roepen sommigen "dubbel gestraft" alsof we opnieuw in het 
oordeel komen voor onze zonden, maar dat is niet zo. 

 

Onthoud, redding komt niet door het oordeel, maar uit het oordeel van de 
zonde, dat  is de dood. Zie: 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods 
is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 
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Ja, u bent nog steeds verantwoording verschuldigd aan de Heere Jezus Christus. 
Het is meer dan billijk dat leden van het Lichaam aansprakelijk worden gesteld 
door hun Hoofd. 

 

U zult beoordeeld worden voor uw verantwoordelijkheid in Zijn lichaam. Als 
dienstknechten van Christus zijn er werkzaamheden, die ons als leden van Zijn 
lichaam zijn toevertrouwd, werkzaamheden die Christus ons uit genade heeft 
gegeven. 

 

In feite kunnen alleen gelovigen, als dienaren van Christus, aansprakelijk 
worden gesteld voor dit werk. Ongelovigen zijn geen dienaren van Christus, 
noch hebben ze enige verantwoordelijkheid als werklieden voor de Heer. Zij 
zullen voor de Heer verantwoordelijk worden gesteld voor hun zonden tijdens 
een ander oordeel. 

 

Het oordeel waar leden van het lichaam van Christus bij betrokken zijn wordt 
de “rechterstoel van Christus”  genoemd in Romeinen 14:10. Dit is anders dan 
het oordeel dat, vóórdat Israël het koninkrijk binnengaat, over de volken komt, 
(Matth. 25) en het oordeel voor de grote witte troon over de goddelozen in 
Openb. 20:12 en Openb. 21:8. 

 

Ons werk wordt beoordeeld 

Voor wat worden we dan beoordeeld als het niet voor zonde of redding is? 
Deze rechterstoel zal het soort werk beoordelen dat door de leden van Zijn 
lichaam gedaan is, of het al dan niet naar de wil van God was. 

 

Het wordt beschreven in 1 Kor. 3 en 2 Kor. 5:10. 

 

In 1 Kor. 3:10 beschrijft Paulus zichzelf als de wijze bouwmeester die het 
fondament van Christus legt, elders beschreven als Christus volgens de 
openbaring der verborgenheid, zie: 

“1Kor.4:1: Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en 
uitdelers der verborgenheden Gods. 
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“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de 
prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de 
tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

 

Paulus vermaant….. 

“1 Kor.3:10:………………. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 

 

Het oordeel op die dag zal niet zijn om het karakter van de ziel van een mens te 
bepalen of zijn identiteit of die van een zondaar of van een heilige is. 

 

Bij dit oordeel zijn allen gelovigen en zijn geheiligd in Christus Jezus uit genade 
en door het geloof, zie: 

“1Kor.1:30: Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid 
van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; 

Evenmin is dit oordeel om het aantal goede werken af te wegen tegen de 
slechte werken om te zien of een persoon goed of slecht is. 

 

In plaats daarvan zal het vuur bij dit oordeel "het werk van ieder mens 
beproeven van welke aard het is", zie: 

“1Kor.3:13: Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het 
verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk 
is, zal het vuur beproeven. 

Het soort werk dat blijft is datgene dat het lichaam van Christus opbouwt en 
sticht volgens het voorbeeld van Paulus. 

 

Het soort werk dat verloren gaat door het vuur is datgene dat het lichaam van 
Christus niet opbouwt en sticht. 

 

Goed werk wordt beloond. Slecht werk blijft niet. 

 

Conclusie 

Ziet u hoe belangrijk het is om de wil van God en de verborgenheid van Christus 
te kennen en het Woord van God recht te snijden? 
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Zonder de wil van God te kennen weten we niet hoe we volgens plan moeten 
bouwen. Onze inspanningen in onze dienst zullen dan tevergeefs zijn. 

 

Al onze studie is bedoeld om God te behagen door het soort werk te doen dat 
de rechterstoel van Christus zal overleven, zie 1 Thess. 4:1, Ef. 1:5 en Ef. 2:10. 
Elke lagere standaard in de bediening is ijdelheid. 

“1Thess.4:1: Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere 
Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode 
behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. 

“Ef.1:5: Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door 
Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 

“Ef.2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede 
werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

                                              ================== 

Het Woord der waarheid moet recht gesneden worden (zie 2Tim.2:15) om te 
begrijpen wat wel en wat niet rechtstreeks aan ons is gericht om te 
gehoorzamen. De brieven van onze apostel Paulus, Romeinen tot en met 
Filemon, zijn aan ons gericht, het is onze post! Voor de rest van de Bijbel geldt: 
zie 2Tim.3:16. 

 “2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 
arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

De King James Bible drukt deze tekst duidelijker uit: “STUDEREN”. 

“2Tim.2:15: Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth 
not to be ashamed, rightly dividing the word of truth 

“2Tim.3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  

 

De reden dat we studeren is niet om goed te zijn, maar om goed te bouwen. 

 

Helemaal niet bouwen is hetzelfde als  verkeerd bouwen. Het zal niet blijven 
bestaan, het wordt verbrand. 

 

“1Kor.3:13: Eens iegelijks werk zal openbaar worden……………….”. 


