Een half miljoen dollar verdienen?
Bewijs dan dat leven na de dood bestaat.
‘Wat

je hier
doet,
zou dus aan de
overkant nogal
een verschil
kunnen maken.’

Je zult daar
zijn wat God
hier van je
heeft kunnen
maken

Robert
Bigelow

Henk
Binnendijk
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Uit Bronnieuws
Ontmoeting met mijn Redder of Rechter!?
We leven in een tijd die gekenmerkt door angst voor de
onbekende toekomst.

We willen samen nadenken over ons openbaar worden
voor de rechterstoel van Christus. Dat zal gebeuren nadat
de Heer Jezus de Gemeente opgehaald heeft bij zijn komst
om ons naar het Vaderhuis te brengen. De grote vraag is
nu: “Moeten we daar bang voor zijn of kunnen we daar blij
naar verlangen?”. Ga kijken en luisteren op 31 januari
voor een antwoord. Om een tipje van de sluier op te
lichten: lees alvast Romeinen 14:10b en 2 Korintiërs 5:10.
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Ontmoeting
met mijn
Redder EN Rechter!

J. Henk Obbink
2021-01-31

Onderwerpen
1. Inleiding
2. Terugblik serie
3. Rechterstoel

4. Werk
5. Beoordeling en beloning
6. Wat is goed werk?
7. Wat kan ik hiermee?

8. Vooruitblik
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Terugblik
Onze bestemmming
Zijn Vaderhuis

Zijn Komst

Jezus Christus
Zijn bruiloft

Zijn tekenen

Onze Leider
Echt God

Echt Mens

Jezus Christus
Hogepriester

Offer

Onze Redder en Rechter
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Voor de Rechterstoel van …
Want wij zullen allen voor de
rechterstoel van God gesteld worden; …
Dus zal <dan> ieder van ons voor zichzelf
rekenschap geven<aan God>. (rom14:10)
… , Hem welbehaaglijk te zijn. Want wij
allen moeten geopenbaard worden voor de
rechterstoel van Christus, opdat ieder
ontvangt wat in het lichaam is [gedaan],
naar dat hij heeft bedreven, het zij goed
het zij kwaad. (2Kor5:10)
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De autoriteit van de rechter!
… Want ook de Vader oordeelt niemand,
maar heeft heel het oordeel aan de Zoon
gegeven, … (joh 5:22)
… en Hij heeft Hem macht gegeven
oordeel uit te oefenen, omdat Hij de
Mensenzoon is. (joh 5:27)
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Wie, wat en hoe oordeelt Hij?
Wie en Wat
… beveelt God nu aan de mensen, dat zij zich
allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag
heeft bepaald, waarop Hij het aardrijk in
gerechtigheid zal oordelen door een man die Hij
daartoe heeft bestemd, … (han 17:30b,31a)
Hoe
Want God is niet onrechtvaardig om uw werk te
vergeten en de liefde die u betoond hebt voor
zijn naam, doordat u de heiligen gediend hebt en
dient. (Heb 6:10)
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Loon naar de aard van het werk!
… En wie plant en wie begiet zijn één; maar ieder
zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen
arbeid. …
Als nu iemand op het fundament bouwt: goud,
zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, - ieders
werk zal openbaar worden. Want de dag zal het
aan het licht brengen, omdat deze in vuur
geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, <dat>
zal het vuur beproeven.
Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft,
zal blijven, zal hij loon ontvangen; als iemands
werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar
zelf zal hij behouden worden, maar zó als door
vuur heen. (1kor 3)
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werkhouding en ambitie!
Wat u ook doet,
doet het van harte,
als voor de Heer en
niet voor mensen, …

(col 3:23)

Let op uzelf,
opdat u niet te gronde richt wat wij bewerkt hebben, maar

een vol loon ontvangt.

(2 joh 1:8)
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Kunnen we dat
werk wel aan?
Want wij zijn zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus tot
goede werken, die God tevoren
heeft bereid, opdat wij daarin
zouden wandelen. (ef 2:10)
… , bewerkt uw eigen
behoudenis met vrees en
beven; (fil 2:12)
want het is God die in u werkt,
zowel het willen als het werken,
om zijn welbehagen. (fil 2:13)
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Hoe weet je nu wat goed of kwaad is?

Geweten gevormd
door:
Kaders van jouw
“sociale” groep
- gezin
- vrienden
- jeugdgroep
- kerk
- overheid

Geweten gevormd
door:
Gods Woord
- soms duidelijk
- soms minder
Gods Geest
- soms duidelijk
- soms minder
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Wat noemt de bijbel b.v. goed?
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet
wat de HEER van je wil: niets anders dan
recht te doen, trouw te betrachten en
nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)
… Wie dan weet goed te doen en het niet
doet, voor die is het zonde. (Jak4:17)
… , er kwam iemand naar Hem toe en zei tot
Hem: Meester, wat voor goeds moet ik doen
om eeuwig leven te hebben? (Mat 19:16)
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In kleine en grote zaken!
1. Daklozen, gevangen, verschoppelingen,
vreemdelingen, …
2. In je werk, school, thuis, vrije tijd, …
3. Hoe ga je om met de beschermwaardigheid van
het leven, zowel aan (prille) begin als aan het
(broze of voltooide) einde?
4. Hoe ga je om met de Corona regels en adviezen?
5. Laat je je wel of niet vaccineren. Met welk vaccin?
6. Hoe ga je om met sex? Binnen en buiten het
huwelijk.
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In kleine en grote zaken!
6. Naar welke films kijk je? Naar welke muziek
luister je?

7. Ga je eerst samenwonen of pas nadat je
getrouwd bent.
8. Hoe ga je om als het niet meer “kan” of “klikt”
met je partner.

9. Hoe besteed je je tijd: gaming, social media,
TV, puzzelen, sport, fitness, vakantie …
10.Hoe ga je om met eten, drinken, alcohol, drugs,
medicijnen, …

11.…
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Zie,
Ik kom spoedig,
en mijn loon is
bij Mij
om een ieder te
vergelden
zoals zijn werk
is.
(Op 22:12)
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Beloond met lauwerkrans!
Voor alle gelovigen
1. Verheerlijkte gelovigen (24 oudsten): gouden kronen

2. Overwinnaars genoemd: onvergankelijke kroon
Voor deelgroepen
1. Voor martelaren. De kroon van het leven
2. Voor ‘leiders’ . De kroon van de heerlijkheid

3. Voor iedereen die zijn verschijning liefheeft. De kroon
der gerechtigheid.
4. Voor ‘evangelisten’. Mensen die zielen winnen voor God.
De vreugde kroon.
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Ik verlang vurig naar mijn
ontmoeting met mijn Redder
en Rechter
Dan zal
ik kennen
zoals
ik gekend ben

Tot dan vrij toegang tot de
genadetroon
Good and Gracious King
• I approach the throne of glory
Nothing in my hands I bring
But the promise of acceptance
From a good and gracious King

• You deserve the greater glory
Overcome with joy I sing
By Your love I am accepted
You're a good and gracious King

• I will give to You my burden
As You give to me Your strength
Come and fill me with Your Spirit
As I sing to You this praise

• O what grace that You would see me
As Your child and as Your friend
Safe, secure in You forever
I pour out my praise again

• You deserve the greater glory
Overcome, I lift my voice
To the King in need of nothing
Empty handed I rejoice

• You deserve the greater glory
Overcome, I lift my voice
To the King in need of nothing
Empty handed I rejoice
• You deserve the greater glory
Overcome with joy I sing
By Your love I am accepted
• You’re a good and gracious king

