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  Ebenezer Erskine 

 

 

 

Christus komende ten oordeel op de wolken 

 

Matthéüs 16 vs 27 - Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn 

engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. 

 

De tekst geeft ons een verslag van de oordeelsdag, welke de laatste gerechtsdag is, waarop een 

ieder voor de rechtbank van Gods rechtvaardigheid zal terechtstaan en daar zal ontvangen naar 

zijn werken, hetzij goed, of hetzij kwaad. 

Ik zal mijzelf of u nu niet bezighouden met over de verschrikking van deze dag te spreken, 

omdat ik daartoe geen tijd heb. 

Het is allerzekerst, dat de dag van het oordeel zal komen, en dat die verschrikkelijk zal zijn voor 

alle goddelozen. Doch aangezien deze dingen moeten geschieden, hoedanigen behoorden wij te 

zijn in al onze wandel, altijd uitziende naar de komst van Christus, op Wiens komst de zon zal 

verduisterd worden, en de maan haar schijnsel niet zal geven, de sterren van de hemel zullen 

vallen, de krachten van de hemelen zullen bewogen worden, en de elementen branden en 

zullen vergaan. Wie kan dit alles horen en niet met verschrikking worden bevangen? O wie 

durft eten, drinken, slapen, of ook maar een minuut rust nemen? Bent er zeker van, die dag zal 

komen. O, waakt op gij dronkenen, en weent, en huilt al gij wijnzuipers, om de nieuwe wijn, 

omdat hij van uw mond is afgesneden! Omgordt u, en rouwklaagt, gij priesters, huilt gij 

dienaars des altaars! Ach die dag! Want de dag des Heeren is nabij. 

 

Leer. Het is een waarheid van het Evangelie, dat Christus, die in de wereld is gekomen in de gestalte van 

een Dienstknecht, op zekere dag als een Rechter zal komen, omringd door Zijn heilige engelen. 
 

Indien dit zo is, laat ik u dan een woord van vermaning toespreken. 

 

1e Laat ons allen gewaarschuwd zijn, en nu wij nog tijd hebben, onze maatregelen nemen tegen 

die dag. Nog is het weer schoon, wij kunnen nog een ark bouwen om ons te beveiligen voor de 

zondvloed; nog staan de engelen voor de poort van Sodom, en nog loopt Jona in de straten van 

Nineve; nog weeklaagt de profeet, roepende: O Juda, laat mij u smeken! Ja, de apostel bidt, ja, 

wij bidden u van Christus wege, laat u met God verzoenen.  

 

Doch hier zal de vraag oprijzen; hoe zal Christus verschijnen? 

Ik antwoord: – Hij Die eens als een mens verschenen is om geoordeeld te worden, zal dan 

verschijnen om alle mensen te oordelen. Overweegt dit, u, die op weg bent naar de rechtbank; 

wat een vreselijk gezicht voor de ongelovige Joden, de weerspannige heidenen en de goddeloze 

Christenen, wanneer alle oog Hem zal zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben. Dit is 
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die Man, zullen zij zeggen, Die voor ons gekruisigd, en opnieuw door ons gekruisigd is. Wel, 

helaas! Iedere zonde is een kruis, en elke vloek is een speer; en wanneer die dag is gekomen, 

dan moet u de Man aanschouwen, Die u dus door uw dagelijkse zonden hebt gekruisigd; 

voorwaar, dat zal een vreselijk gezicht zijn. Waar is de vervloekte vloeker die zijn wonden, zijn 

hart, zijn bloed, kan openrijten? In die dag zullen al die woorden te voorschijn komen, het hart 

zal zichtbaar worden, en het lichaam en de ziel zullen gevoelig zijn over goed en kwaad; dan zal 

de vreselijke stem van de troon uitgaan: Waar is het bloed, dat u vergoten hebt? Hier is het 

droevig en verschrikkelijk oordeel, wanneer u, die de moordenaar bent, zult zien, dat de Man, 

Die u vermoord hebt, uw Rechter is. Welke gunsten denkt u van Hem te kunnen verwachten, 

Die u zo snood en verraderlijk behandeld hebt door uw dagelijkse zonden? Weest verzekerd, de 

Zoon des mensen zal komen, gelijk geschreven is, "maar wee die mens, door wie de Zoon des 

mensen verraden is; het ware die mens goed, zo hij niet geboren was geweest" (Matth. 26:24). 

Gelijk Christus zal verschijnen in de gestalte van een mens, zo ook zal deze Mens in een 

heerlijke gedaante verschijnen.  

O zondaar, zie om u heen, de Rechter komt: voor Hem verteert een vuur, en echter Hem 

brandt een vlam; de volken beven van rondom, en alle aangezichten betrekken als een pot. Wat 

een verandering is hier! Hij, Die als beklaagde voor de rechtbank stond, zit nu op de troon, en 

dat voor eeuwig en altijd. Toen stond Christus als een lam voor Pilatus; nu staat Pilatus als een 

boosdoener voor Hem. Hij, Die een voetbank voor de voeten van Zijn vijanden gemaakt werd, 

moet nu recht doen, totdat Hij Zijn vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van Zijn voeten. 

Waar zullen zij heenlopen? Hoe zullen zij de kloven van de steenrotsen en de holle plaatsen 

zoeken! De heerlijkheid van Zijn majesteit zal een vlam aansteken, terwijl de hemelen en de 

aarde zullen wegvlieden van voor het aangezicht van de machtige Rechter. 

 

Doch is hier de Rechter, waar is dan de wacht? Ziet Hem van omhoog komen met grote kracht 

en heerlijkheid! Wilt u weten hoe Hij gekleed is? Hij is inderdaad met majesteit bekleed. Wilt u 

weten wie Zijn gevolg zien? Het is een heirschaar van heilige engelen; ja nog een veel groter 

stoet, namelijk de zielen van de heiligen, die, van hun vorstelijke tronen afgekomen, het Lam 

met grote heerlijkheid volgen. Nooit was enig rechter heer van zo'n rechtsgebied. Zijne 

voetbank is op de wolken, Zijn voeten zijn in de regenboog; Zijn rechters zijn heiligen, Zijn 

dienaren zijn engelen en archangels. De bazuin kondigt stilte af, terwijl uit Zijn mond een 

rechtvaardig vonnis over de gehele wereld wordt uitgesproken. Dus is de terechtzitting 

begonnen. Dit zag ik, zegt de profeet, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich 

zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon 

was vuurvonken, zijn raderen een brandend vuur" (Dan. 7:9). 

 

Dit is de Rechter Wiens komst zo vreselijk is, die ingeleid wordt door een vurige wolk, in een 

gewaad, dat wit is als sneeuw; in Zijn rechtsgebied komende op brandende raderen, en begeleid 

door duizendmaal duizenden. O, gij Joden, ziet de Man, Die u als een boosdoener gekruisigd 

hebt! Aanschouwt Hem op Zijn troon, van Wie u zei, dat Zijn discipelen hem ‘s nachts uit Zijn 

graf gestolen hadden! Aanschouwt Hem in Zijn majesteit, Hem, Die u niet wilde aanzien in Zijn 

vernedering! Dit is Hij, bij Wiens verschijning de geslachten van de aarde zullen rouw 

bedrijven. Zulk een geroep van grimmigheid volgt het gezicht van Zijn majesteit, dat de 

gewelven zullen weergalmen, de heuvelen weerklinken, de aarde zal beven, de hemelen zullen 

voorbijgaan en beschaamd worden. Dan zullen de goddelozen rouwklagen, dan zullen zij wenen 

en weeklagen; doch hun tranen zullen nergens toe dienen; hun vorige zonden verraden hen, 

hun schaamte veroordeelt hen, en hun aanstaande pijnigingen ontstellen hen. Aldus zullen de 

bozen hun ellendige, rampzalige, ongelukkige geboorte, en hun vervloekt einde bewenen. O 

vreselijke Rechter! Schikkelijk als slagorden met banieren! De koningen van de aarde zullen 

verbaasd staan, en alle oog zal deze Rechter zien, en beven op zijn gezicht. Ziet, maar stelt u de 
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schuldige zondaar voor als komende tot zijn verhoor. Zal niet het rode gewaad van deze Rechter 

diens hart doen bloeden, wegens Zijn bloed, dat vergoten is? Zo heb ik u aangetoond hoe 

Christus op een heerlijke wijze zal verschijnen. 

 

1. Bedenk nu, o zondaar, wat uw loon zal zijn wanneer u deze Rechter zult ontmoeten. De 

overspeler mag zich voor een poosje met schoonheid vleien, de vloekers hun woorden met 

vloeken versieren, de dronkaards hun bekers aan de mond zetten, en dankzeggen, dat zij zo 

gezond zijn, totdat zij hun zielen naar het verderf drinken; doch laat hen gedenken, dat God 

hen "om al deze dingen zal doen komen voor het gericht." Een droevige troost tenslotte. Hoe zal 

de overspeler zijn lusten voldoen, wanneer hij op een bed van vlammen ligt! De vloeker zal 

genoeg hebben van wonden en bloed, wanneer de duivel in de hel zijn lichaam zal martelen en 

zijn ziel zal pijnigen. De dronkaard zal meer dan genoeg hebben van zijn drinkglazen, wanneer 

hem kokend lood in zijn keel zal worden gegoten, en hij vlammen vuur zal inademen in plaats 

van lucht. Naar uw zonde is, zal uw straf zijn; deze Rechter geeft een rechtvaardige maat in de 

weegschaal van Zijn toorn en grimmigheid. 

 

Tot vertroosting van allen, die gunstelingen van de Rechter zijn; dan is de dag daar, indien u 

dienstknechten Gods bent, dat de satan onder uw voeten vertreden zal worden, en u, met uw 

Meester Christus, in het Heilige der heiligen zult worden overgebracht. Gedenkt hoe al de 

mannen Gods, in hun grootste angsten hier beneden, vertroost zijn geworden door de ogen van 

het geloof. Als Job in het midden van de as neerzat, verheugde hij zich op deze berg, dat zijn 

Verlosser leefde, en dat Hij hem op de laatste dag zou aanschouwen, en zijn ogen Hem zouden 

zien. Zo verlangde ook de Evangelist Johannes, en riep: "Kom, Heere Jezus, kom haastelijk" 

(Openb. 22:20). "En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij 

vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. En 

dit is de belofte, die Hij ons beloofd heeft namelijk het eeuwige leven" (1 Joh. 2:28, 25). Doch 

ik ga voort. 

 

De personen, die geoordeeld zullen worden zijn een wereld van mensen, goede en kwaden, 

uitverkorenen en verworpenen. 

(1.) Er is een dagvaarding, die ieder mens moet horen, en dit zal de stem zijn van de laatste 

bazuin: "Staat op, gij doden, en komt ten oordeel.’ O wat een vreselijke en verschrikkelijke stem 

zal dat zijn voor alle goddelozen! Hoe zullen zij beven op het horen van Zijn stem, die de aarde 

doet beven! Op deze stem zullen de graven van de doden worden geopend, en iedere ziel zal 

weer met haar lichaam verenigd worden; de donkere put van de hel zal geschud worden, 

wanneer de bevreesde ziel haar plaats van de verschrikking zal verlaten, en opnieuw in zijn 

rampzalig lichaam zal ingaan, om een zwaarder oordeel te ontvangen. De Vader heeft hem 

macht gegeven ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. (Joh. 5:27 — 29) 

"Verwondert u daar niet over; want de ure komt, in welke allen, die in de graven zijn, Zijn stem 

zullen horen. En zullen uitgaan; die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en 

die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis." De stem van Christus is een 

machtige en krachtige stem. 

De dagvaarding, die uitgegaan is, zal gehoord worden, en ieder mens moet verschijnen. De 

dood moet nu alles wedergeven wat hij van de wereld heeft genomen. Wat een afgrijselijk en 

ijselijk gezicht zal dat zijn, alle graven open te zien, de doden uit hun graven te zien opslaan, en 

de verstrooide deeltjes op de vleugelen des winds vliegende, totdat zij in één lichaam 

bijeenvergaderen: (Ezech. 37:6) "De dorre beenderen zullen levend worden." Ziet, de kracht van 

de Almachtigen God zal uit het graf en het stof van de aarde, uit deze binnenkameren van de 

dood en van de duisternis, de lichamen van de begravenen opwekken: (Openb. 20:12, 13) "En 

ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de zee gaf de doden, die in haar waren: 
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en zij werden geoordeeld een ieder naar hun werken." Hij, die tot de groeve riep: Gij zijt mijn 

vader; tot het gewormte: Mijn moeder en mijn zuster; zeide ook: "Want ik weet, mijn Verlosser 

leeft, en mijn ogen zullen Hem zien." O goede God, hoe wonderlijk is Uw macht! (Joël 3:I1, 12) 

"Komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u; en trekt op, alle gij heidenen, naar het 

dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te richten alle heidenen van rondom." 

 

Zo heb ik u verslag gegeven hoe de doden zijn opgewekt; zij zijn allen samengebracht, en nu 

moeten zij vaneen gescheiden worden; de schapen zullen aan de rechterhand, en de bokken aan 

de linkerhand worden gesteld. Ziet nu de partijen, die aldus gedagvaard, opgewekt, vergaderd, 

en afzonderlijk geplaatst zijn. Is hier niet een wereld van mensen, die allen in één dag zullen 

worden geoordeeld? Alle talen, en naties, en volken van de aarde zullen op één dag voorkomen. 

Dan zullen wij ieder Adamskind zien, en Adam zal dan zijn ganse nakomelingschap zien. 

Overweegt dit, gij geringen en aanzienlijken, samen rijk en arm; want "God is geen aannemer 

des persoons." Luister, o bedelaar, smekingen zijn uit de tijd, doch u behoeft niet te vrezen want 

in deze dag zal u recht gedaan worden. Alle zaken zullen gehoord worden, en u, hoe arm en 

veracht in de wereld u ook bent, moet met alle anderen uw vonnis ontvangen. Hoort, o 

landman! Nu is zowel de pachttijd als het pachtrecht afgelopen; deze dag is de nieuwe oogst van 

de Rechter, die Zijn tarwe binnen haalt en zijn kaf met onuitblusselijk vuur verbrandt; hier 

geen omkoperij, geen bidden, geen tranen; maar naar u gedaan hebt, zo wordt u gevonnist. 

Luister, o landheer! Waar is nu wat u voor u en uw erfgenamen tot een altijddurende bezitting 

gekocht hebt? Deze dag maakt aan alles een einde, en, rampzalige ziel, als u geen beter land hebt 

dan een kale rots, om u voor het aangezicht van de Rechter te bedekken en te verbergen. 

Luister, o overste, hoe ijdel is de hoop van de mens, om door de menigte van een leger verlost 

te worden. Al had u al de legerscharen van de aarde en de hel onder uw commando, u kunt 

toch de macht van de hemel niet weerstaan. Hoor! De bazuin blaast, het alarmsignaal roept u 

op, u moet verschijnen. Allen moeten voorkomen, de bedelaar, de boer, de krijgsoverste, de 

prins, en al de grootste vorsten van de wereld; ja, allen zullen hun verdiende loon ontvangen. 

 

(2.) Dit is tot verschrikking van de goddelozen; iedereen moet verschijnen. O dat ieder het ter 

harte wilde nemen! Wilt u weten, wie in die dag zalig zal zijn? Hij is het, die over die dag denkt, 

en er zich op voorbereidt. O dan, ik smeek u, overdenkt, dat u allen eenmaal voor de Rechter 

van levenden en doden moet verschijnen, en dan ontvangen zult naar uw werken. 

 

Wij hebben nu de gevangenen gevolgd tot voor het gerechtelijk verhoor, en ik zal u zeggen hoe 

dit verhoor moet geschieden, namelijk naar uw werken. Wij worden uit het geloof 

gerechtvaardigd, maar naar de werken geoordeeld. Vat mij niet verkeerd, de mens zal naar zijn 

werken worden geoordeeld, want dat is de beste getuige van zijn inwendige gerechtigheid. Doch 

om u met dit verhoor beter bekend te maken, zullen wij nagaan: 

 

1. Hoe een ieder zijn werken hun zullen geopenbaard worden. 
2. Hoe een ieder zijn werken door God zullen worden onderzocht. 
 

1. Een ieder zijn werken zullen geopenbaard worden. (Openb. 20:12) "En ik zag de doden, klein 

en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, 

dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, 

naar hun werken." Gedenkt dit, o vergeetachtige zondaar, u mag zonde op zonde bedrijven, en 

uw zonden vermenigvuldigen; maar rekent er op, dat God goed rekening houdt, en dat geen 

van uw zonden, al zijn zij nog zo in het verborgen gedaan, vergeten zullen worden.  

• Er is een boek van gedachtenis, dat wordt een gedenkboek genaamd: (Mal. 3:16) "Daar is een 

gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen die de Heere vrezen, en voor 
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degenen die aan Zijn Naam gedenken." Dit maakt alle verborgen dingen openbaar; dit 

openbaart alles wat geschiedt, hetzij goed, hetzij kwaad. In deze registers is uitvoerig 

aangetekend, Abels offer en Kaïns doodslag; Absaloms oproer en Davids godsvrucht; de 

wreedheid van de Joden en de onschuld van de profeet. Niets zal verborgen zijn wanneer dit 

boek wordt geopend, want een ieder die voorbijgaat kan het lezen: (Pred. 12:14) "Want God 

zal ieder werk in het gericht brengen, met al dat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad." 

Bedrijft misbaar, gij boze, beeft en ontzet u. Nu moeten uw binnenkamer zonden worden 

opgelegd, en uw heimelijke zonden worden ontdekt. Voor overspel, nijd, godslastering, 

dronkenschap, vloeken, geweld, doodslag, sabbatschennis, liegen, en elke andere zonde, van 

het begin tot het einde, van uw geboorte af tot aan uw dood toe, alles bij elkaar genomen, is 

de eis de eeuwige dood en verdoemenis.  

• Doch er is nog een boek, dat nog vreselijker bewijsmateriaal zal opleveren dan het vorige, 

namelijk de secretaris in de ziel van de mens. Niemand kan een zonde begaan, of de ziel, die 

in het feit is ingewijd, zal het in dit boek schrijven. In welk een jammerlijke toestand zal uw 

arm hart dan zijn! Wat zal het dan met een verschrikkelijke beving worden bevangen, 

wanneer dit boek geopend en uw zonden geopenbaard zullen worden. Dit boek is nu 

misschien gesloten en verzegeld, doch in de oordeelsdag zal het worden geopend, en als 

bewijsmateriaal worden bijgebracht. Er zal een afzonderlijke zitting worden gehouden in het 

binnenste van elke zondaar: het geheugen is de, getuigenis, de waarheid is de wet, de 

verdoemenis is het oordeel, de hel is de gevangenis, de duivelen zijn de cipiers, en het 

geweten zal beide getuige en rechter zien, om het vonnis over u uit te spreken. Welke hoop 

kan hij in die algemene terechtzitting hebben, wiens geweten hem reeds heeft veroordeeld 

voordat hij voorkomt? Denk hierover na, gij onboetvaardige zondaar! 

Doch wij lezen nog van een ander boek, dat is het boek des levens, waarin de namen van 

Gods uitverkorenen zijn geschreven, vanaf het begin tot aan het einde van de wereld. Dit is 

het kostbare boek van de hemel; als onze namen daarin zijn geschreven kunnen alle 

machten van de duisternis, dood, of duivels, ons daar niet weer uitdoen.  

 

Daarom, om enige nuttige toepassingen te maken: 

1e Overweeg nu, o zondaar, welke boeken eenmaal voor u zullen geopenbaard worden. De tijd 

zal komen, wanneer elk woord van uw mond, elke blik van uw oog, ieder ogenblik van uw tijd, 

iedere preek, die u hebt gehoord, alles wat u hebt verzuimd te doen, alles voor het oog van 

mensen, engelen en duivelen zal worden opengelegd en gezien; dan en daar zult u 

verschrikkelijk en eeuwig beschaamd worden. U kunt dan ook nooit de zonde doen, al is het 

nog zo in het verborgen, al is het middernacht, en al hebt u alle deuren op slot gedaan, of het 

zal op deze grote dag aan het licht gebracht worden. 

 

2e Als u het goede voor uw ziel zoekt, verbetert dan uw leven, roept uzelf ter verantwoording, 

zolang als het Heden genaamd wordt, onderzoekt en doorzoekt al uw gedachten, woorden en 

daden; buigt u met gebroken, bloedende harten ootmoedig voor God neer; bidt, dat uw naam 

in het boek des levens mag geschreven zijn; en als u dat doet, God is niet onrechtvaardig, dat 

Hij uw werk zou vergeten en de arbeid van de liefde; want in die dag zal het boek geopend, en 

onze werken geopenbaard worden, en, naar wij gedaan hebben zal ons vergolden worden, want 

dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn werk. Doch laat ons even met onze gedachten 

teruggaan. 

De gevangenen zijn nu in verhoor genomen, er is uitspraak gedaan, de aanklachten zijn 

onderzocht en de Rechter is gezeten, met de fonkelende ogen, gereed om het vonnis uit te 

spreken. Geve de Heere, dat, wanneer deze dag komt, het vonnis vóór ons mag zijn, en wij tot 

onze eeuwige vertroosting mogen worden zaliggemaakt. O heft nu uw hoofden op, al gij 

heiligen van de allerhoogste God, want dit zal voor u een gezegende dag zijn. Dan toch zult u de 
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lieflijke hemelse stem van Christus horen, zeggende: "Komt gij gezegenden Mijns Vaders, beërft 

dat koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld." Ik kan niet uitdrukken wat 

een blijdschap dat voor de rechtvaardigen zal zijn, wanneer zij Christus zullen horen zeggen: 

Komt, gij gezegende ziel, die zich gebaad heeft in tranen van berouw, hier is een vonnis, dat 

machtig is de doden levend te maken, veelmeer de bedroefden. Treurt u over uw zonden, laat 

daarvan een ogenblikje af, en overpeinst met mij de volgende melodie. Hoort! Ginds is het 

engelenkoor, dat de Rechter toejuicht, terwijl Hij uw vonnis uitspreekt. Nu is de dag van uw 

kroning; nu zult u volkomen gelukzalig gemaakt worden, en dat voor eeuwig, Komt, zegt 

Christus, gij, die voor Mij geleden hebt, nu zult u uw loon ontvangen; uw zielen zullen 

boordevol zijn van blijdschap, een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,  

Doch ik moet mij naar de linkerzijde wenden, en u een andere menigte tonen, die toebereid is 

tot een ander vonnis. O wat een verschrikkelijk vonnis zal dat zijn, dat alle oren zal doen 

gloeien en tintelen. "Zijne lippen, " zegt de profeet, "zijn vol gramschap, en Zijn tong als een 

verterend vuur." (Jes. 30:27). Welk vuur is zo heet, als dat vurig vonnis: (Matth. 26:41) "Gaat 

weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is." 

 

1. Zij moeten weggaan. Dit schijnt de goddelozen niet zo erg toe. Nu zijn zij tevreden, dat zij 

weggegaan zijn: zij hebben meer lust in de zonde dan in de dienst van God. Doch waarheen 

moeten zij gaan? "Van mij." Indien van Mij, dan ook van alle Mijn goedertierenheden, Mijn 

heerlijkheid, en Mijn zaligheid. Doch waarheen, o Heere, zullen de vervloekten gaan, die van u 

weggaan? In welke haven zullen zij aanlanden? Welke heer zullen zij dienen? Het wordt als een 

zware straf aangemerkt, dat men uit zijn geboorteland wordt verbannen; wat zal het dan zijn 

verbannen te worden van de almachtige God? Maar waarheen moeten zij gaan? In het eeuwige 

vuur. O wat een bed is dit! Geen veren, maar vuur, geen vrienden, maar helse geesten, geen 

rustplaats, maar ketenen, geen daglicht, maar donkerheid, geen klokken, die aanwijzen, dat de 

tijd voorbijgaat, maar een eindeloze eeuwigheid, een eeuwig vuur, altijd branden en nooit 

sterven. O wie kan eeuwige vlammen verdragen! Het vuur zal nacht noch dag worden 

uitgeblust, de rook daarvan zal opgaan tot in alle eeuwigheid. De goddelozen zullen als stenen 

in een gloeiende oven bijeengepakt worden. Doch voor wie werd dit vuur bereid? Voor de 

duivel en zijn engelen. Die moeten uw metgezellen zijn. Het laatste vonnis is nu uitgesproken. 

Welk? "Gaat weg." Wie? "Vervloekten, in het eeuwige vuur, naar menigten van duivels." O past 

toch op, dat u in de vrees Gods leeft, opdat Hij u niet, wanneer u Zijn dienst verlaat, dit loon 

geeft: "Ga weg van Mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid 

is." 

 

2. Overweegt dan, wat een vreselijke beving uw zielen zal aangrijpen, over wie dat vonnis van 

het eeuwige vuur zal worden uitgesproken. O waarheen zullen zij zich wenden! Hoe zullen zij de 

toorn van de Almachtige ontkomen? Teruggaan is onmogelijk, vooruitgaan is ondraaglijk. 

Wiens hulp zullen zij inroepen? God is hun Rechter. De hemel hun vijand; de heiligen 

bespotten hen, de engelen haten hen. Goede Heere, wat een wereld van ellenden heeft de 

ellendige zielen aangegrepen! Hun beulen zijn de duivels, de kerker is de hel; de aarde staat 

geopend en de oven is brandend, gereed om u te ontvangen. O hoe zullen deze arme zielen 

schudden en beven! Elk deeltje van hun lichaam zal deelhebber in hun smartelijk gekerm; 

wenende ogen, wringende handen, slaande borsten, pijn doende harten, schreeuwende 

stemmen. Nu, o mens van de aarde, wat zal uw rijkdom u baten? Een druppeltje water om uw 

tong te verkoelen in de vlammen, is meer waard dan al de genoegens van de wereld. 

Zo hebt u dan gehoord het vonnis, dat over de rechtvaardigen en goddelozen is uitgesproken. 

De Rechter is van Zijn heerlijke rechterstoel opgestaan: de heiligen geleiden hem, en de 

gevonniste gevangenen zijn aan de gevangenbewaarders overgegeven; gillen van afgrijzen zullen 

gehoord worden. Wat een jammerklachten zuilen worden uitgeschreeuwd, wanneer duivels en 
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verworpenen, en de gehele verdoemde menigte van de hel, in de hel gedreven zullen worden, 

om er nooit weer uit te komen. Naar onder gaan zij, brullende, gillende en tandenknersend; de 

wereld laat hen gaan, de aarde verlaat hen, de hel ontvangt hen; daar moeten zij leven, en toch 

niet leven, noch sterven, maar stervende leven, en levende sterven. 

O! Als het verdrinken van de eerste wereld, het door de aarde verzwolgen worden van Korach, 

en het met vuur en zwavel verbranden van Sodom, met zo'n verschrikking en afgrijselijk 

geschreeuw gepaard gingen, wat moet dan dit zijn? Hoe oneindig, alle bevatting te boven gaand, 

zal de beving van die rode vurige dag zijn! In één woord, wat een gejammer, geschreeuw, gebrul 

en gegil, zal de hemel, de aarde en de hel vervullen! O allerellendigste rampzaligen: (Matth. 

22:13) "Neemt hen weg, en werpt hen uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en 

knersing der tanden." Voorwaar een duisternis! Zij moeten voor eeuwig uitgesloten zijn van het 

licht van de hemel. Nooit zal een zonnestraaltje gezien worden binnen deze muren; daar is niets 

dan rook en duisternis, dit is het deel van de zondaren, en de vergelding van de goddelozen. 

Waakt dan te allen tijd, biddende, dat u mag waardig geacht worden te ontvlieden al deze 

dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen. Amen. 

 

 

 

 

 

 


