
Wat lezen we in de Bijbel over Jezus Christus als uw 

Redder of Rechter? Lees mee wat Jezus daarover zegt in 

Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om te 

zoeken en zalig te maken dat verloren was 

Maar ook lezen we in 2 Thessalonicenzen 1:8 

Jezus zal van de hemel geopenbaard worden om met 

vlammend vuur wraak te doen over hen die God niet 

kennen en het evangelie van onze Heere Jezus Christus 

ongehoorzaam zijn. 

Wilt u meer weten van de Bijbel en het geloof in God? 

Bel: Bram van den Boogaart tel. 078-6312756 

of Koenraad Molenaar tel. 078-6356707 

Zij kunnen u ook meer vertellen over de Bijbel of over de: 

- Openstelling van de Augustijnenkerk 

- Bijbelcursus in de Pauluskerk 

- Kinderevangelisatie  Marktkraam  

U bent ook hartelijk welkom in de kerkdiensten van de  

Hervormde gemeente.  

Elke zondag om 9.30 en 17.00 uur.  

Deze complete folderserie kunt u downloaden via: 

http://www.wijk2en7dordrecht.nl/evangelisatie.php  
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JEZUS KOMT TERUG 
Stelt u zich eens voor. Jezus komt terug. Op een dag als 

alles ‘gewoon’ zijn gang gaat. Nu ja, er worden oorlogen 

uitgevochten; er creperen mensen aan ziekten, honger en 

bomaanslagen; anderen zijn druk bezig met geld verdienen 

omdat ze nog niet genoeg hebben. Op precies zo een dag 

als vandaag dus. 

Jezus komt terug op een dag die niemand weet. Op veel 

plaatsen in de Bijbel heeft Hij dat aan ons beloofd. Nu wil 

Hij nog uw Redder zijn, maar dan zal Hij met het oordeel 

komen. Hij zal als Rechter optreden over alle mensen die 

ooit hebben geleefd op de hele wereld.  

Het kan morgen gebeuren, of over veertig jaar. Maar 

komen doet Hij! En wat zal Hij zeggen als u Hem nooit 

aanbeden hebt, als u Hem nooit aanvaard hebt als uw 

Redder? Vergooi niet langer uw leven aan allerlei dingen die 

voor Hem geen waarde hebben! 

Geloof daarom nu in Hem!  

Ja, natuurlijk, om aan de straf op de zonde te ontkomen. 

Maar meer nog om Christus zelf! Omdat u Gods liefde  

gezien hebt en niet meer zonder Hem kunt. Omdat u van 

Hem houdt met heel uw hart.  

 

Christus komt terug! Wat verlang ik naar die dag! Wat 

hunker ik ernaar om Hem te zien in Zijn heerlijke 

openbaring. Ik wacht wakend en biddend op Hem, die zeker 

komt! 

GELOOFSBELIJDENIS van de kerk 

 
 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en van de aarde.  

 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze 

Heere; 

 die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria; 

 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald 

naar de hel, 

 op de derde dag weer opgestaan van de doden,  

 opgevaren naar de hemel, zittend aan de 

rechterhand van God de almachtige Vader;  

 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 

levenden en de doden.  

 Ik geloof in de Heilige Geest.  

 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, 

de gemeenschap van de heiligen, 

 vergeving van de zonden, 

 wederopstanding van het vlees, 

 en een eeuwig leven.  
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