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de Heer worden genoemd naar de verschillende
vormen van dienst.

In Zijn genade moedigt de Heer de Zijnen vaak aan tot
trouw en volharding door de belofte van een beloning.
Hoewel hun toewijding eigenlijk behoort voort te
komen uit hun liefde voor Hem en niet uit de wens
loon te ontvangen. Als dagloners, kan het vooruitzicht
geëerd te zullen worden voor de rechterstoel van
Christus met een bijzondere beloning, voor hen alleen
maar een machtige aanmoediging zijn om trouw te
blijven.

…

Maar, meer nog dan aan hun eigen vreugde, moesten
zij denken aan die van hun Heer, wanneer Hij in
tegenwoordigheid van Myriaden heiligen, al de
voldoening van Zijn hart zal uitdrukken, voor de trouw,
die zij in hun leven op aarde getoond hebben. Dan zal
de beproeving van hun geloof blijken te zijn tot lof en
heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus
Christus (1 Petr. 1:7).
Beloningen worden beloofd aan hem, die trouw is in:
1e
de dienst voor de Heer,
2e
het getuigenis voor Zijn Naam,
3e
de verwachting van Zijn wederkomst en
4e
de beproeving.

Beloning voor de trouw in de dienst voor
de Heer
Als de Heer Zijn spoedige wederkomst in het einde van
de Bijbel aankondigt, herinnert de Heer Zijn geliefden
eraan, dat hij hun een beloning zal meebrengen. Hij
moedigt ze aan om de ijver te verdubbelen, gedurende
de tijd, dat zij het voorrecht hebben Hem nog te dienen.
“Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij om een
ieder te vergelden zoals zijn werk is” (Op. 22:12).
Als we bij Hem zijn, hebben we de gelegenheid niet
meer om onze trouw in de dienst te betuigen. Op aarde
moeten wij ons beijveren om met volharding Hem
aangenaam te zijn, zodat we bij de openbaring voor de
rechterstoel van Christus, de goedkeuring van de
Meester zouden mogen ontvangen (2 Kor. 5:9,10).
Als we niet wettig strijden zullen we de kroon niet
ontvangen. We zullen ook niet van de vruchten
genieten als we niet eerst gearbeid hebben (2 Tim.
2:5,6). De beloningen voor de trouw in de dienst van

Beloningen

Allereerst is er de dienst die volbracht wordt tijdens de
afwezigheid van de Meester door middel van de
goederen, die Hij aan Zijn slaven toevertrouwt, opdat
zij ze zouden gebruiken.
In Mattheüs 25:14-30 ontvangen de slaven talenten. De
één vijf, de nader twee en de derde één talent. Een
ieder naar zijn eigen bekwaamheid. Deze talenten
stellen zegeningen voor die voortkomen uit het werk
van het kruis. Zij worden gegeven op grond van
zuivere genade en wij moeten ze productief maken in
deze wereld tot heerlijkheid van de Heer.
Door hun volhardende ijver verdubbelden de eerste
twee slaven het kapitaal, dat hun was toevertrouwd.
Hun ijver en trouw worden door de Meester bij Zijn
terugkomst beloond. De vergoeding en waardering van
hun dienst zijn voor beiden gelijk: “Voortreffelijk,
goede en trouwe slaaf, over weinig ben je trouw
geweest, over veel zal ik je stellen; ga de vreugde van
je heer in” (vers 21 en 23).
Delen in de vreugde van de Heer zelf zal de hoogste
beloning zijn van alle verlosten, die Hem met liefde en
trouw gediend hebben, wat ook het resultaat van hun
werkzaamheden zal zijn. De trouwe slaaf zal ook over
veel gesteld worden. Dat wil zeggen: hij zal deel
hebben aan de regering van Christus, terwijl hij met
Hem geniet van de vrucht van de arbeid van Zijn ziel.
De gelijkenis uit Mattheüs 20:1-6 bevestigt het feit, dat
de beloning niet evenredig is met de schijnbare
omvang van de dienst, maar afhankelijk is van de
waardering van de Meester. In elk geval overtreft de
beloning, die God geeft, zeer ver de verdienste van de
bevoorrechten, want alles is genade. Elke dienstknecht
zal zich de verklaring van de Heer herinneren: “Zo ook
u, wanneer u alles hebt gedaan wat u is bevolen, zegt
dan: Wij zijn nutteloze slaven; wat wij behoorden te
doen, hebben wij gedaan” (Luk. 17:10). Laten we
oppassen, dat we niet denken, dat onze dienst ons enige
verdienste geeft. Maar laten we die altijd beschouwen
als een genade (2 Kor. 4:1).
In Lukas 19:11-27 waar elke slaaf één pond ontvangt –
een beeld van de gaven aan elke gelovige gegeven
volgens hetzelfde plan, geestelijk en tijdelijk – is er
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sprake van vooral onze verantwoordelijkheid om deze
gaven te gebruiken. In dit geval wordt de beloning
afgemeten naar de resultaten van de volbrachte dienst.
Diegene die tien ponden had gewonnen wordt over tien
steden gesteld, terwijl hij die er maar vijf heeft
gewonnen, over vijf steden wordt gesteld. De
dienstknechten, die gebruikt zullen hebben, wat de
Heer hun heeft toevertrouwd (Uw pond heeft
gewonnen… enz.) tijdens Zijn afwezigheid en
verwerping, zullen deel hebben aan Zijn heerlijkheid
zullen genieten van Hem en van de vrucht van hun
werk voor Hem. Wat een rijke zegen!

…
Er is ook verscheidenheid van beloningen naar de
voorwerpen van de dienst: God zelf, Christus, de
Gemeente, de heiligen, de armen, de meesters.
Wat voor God in het verborgen voor de gemeenschap
met Hem gedaan is, zal zijn beloning niet verliezen.
“Uw Vader die in het verborgen kijkt, zal het u
vergelden” of het nu gaat om een aalmoes, om het
gebed of om het vasten (Mat.6:4,6 en 18)
In elke dienst voor God is het belangrijk alleen Zijn
goedkeuring te zoeken en niet die van mensen. Wij
zullen voor de rechterstoel verbaasd staan welke
heerlijke beloningen gegeven zullen worden voor de
diensten, die alleen voor Hem bekend zijn, voor wie ze
gedaan zijn.
Echter wat sommigen gedaan hebben voor de eer van
mensen zal geen beloning van God opleveren. Dat zal
voor heen groot verlies zijn, want de waardering van
mensen is niets dan ijdelheid terwijl die van God
eeuwig is.

…
Het hart van Maria van Bethanië was vol liefde voor de
Heer Jezus. De daad die zij volbracht voor Zijn
begrafenis, het over Hem uitgieten van de zuiver
nardus van grote waarde, ontving de openlijke
goedkeuring van de Heer. “zij heeft een goed werk aan
Mij verricht… …Voorwaar, Ik zeg u: overal waar dit
evangelie wordt gepredikt in de hele wereld, zal ook
van wat deze heeft gedaan, gesproken worden tot haar
gedachtenis” (Mat. 26:10,13) Maria, die door haar
vurige liefde voor Jezus werd gedrongen om een daad
te doen, waarvan zij zelf ongetwijfeld niet de hele
betekenis kon begrijpen, moet zeer verbaasd zijn
geweest over de woorden van de Heer. Dat laat zien,
wat een waarde Zijn hart hecht aan alles, wat voor Hem
gedaan wordt. Wij hebben de Heer nu niet meer onder
ons, maar we kunnen wel verder gaan met Hem te eren
en te dienen in de persoon van zijn geliefden. Al wat
we voor hen doen, treft Zijn hart zo, alsof we het voor
Hem zelf gedaan hadden. “Wie u ontvangt, ontvangt
Mij” (Mat. 10:40). “Want wie u een beker water zal te
drinken geven vanwege het feit dat u van Christus bent,
voorwaar, Ik zeg u, dat hij zijn loon geenszins zal
verliezen” (Mark. 9:41) “Voorwaar, Ik zeg u: voor
zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten
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van deze broeders van mij, hebt u het Mij gedaan”
(Mat. 25:40)

…
De beloning zal ook zijn maar de maat van de
volbrachte dienst en naar de beweegredenen van onze
daden. “Wie een profeet ontvangt in naam van een
profeet, zal het loon van een profeet krijgen; en wie een
rechtvaardige ontvangt in naam van een rechtvaardige,
zal het loon van een rechtvaardige krijgen”
(Mat.10:41). De persoon van de Heer Jezus is zo
belangrijk voor God, dat alles wat voor Hem gedaan
wordt in deze wereld die Hem verworpen heeft, een
onschatbare waarde heeft. Die waarde zal gezien
worden in de beloning, die God zal geven aan hen, die
iets voor Zijn geliefde Zoon gedaan hebben. Niets zal
vergeten worden. “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” (Hebr. 6:10 zie ook Hebr. 10:32-39). Alles wat
voor Christus gedaan zal worden, zal “een vol loon
ontvangen” (2 Joh. 1:8; Ruth 2:12).

…
De arme en misdeelde moet in het bijzonder een
voorwerp zijn van de dienst voor Christus. Er wordt
een belofte gedaan aan hen die zich met hen bezig
houden. “En u zult gelukkig zijn, omdat zij u niet
kunnen vergelden; want het zal u worden vergolden in
de opstanding van de rechtvaardigen” (Luk. 14:14).

…
Er is één dienst die de Heer bijzonder waardeert, dat is
de dienst gericht op de opbouw van Zijn Gemeente.
Allen die daarin meewerken of het nu planten is of
begieten, “ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn
eigen arbeid” (1 Kor. 3:8). Maar alleen het werk, dat
de beproeving van het vuur zal doorstaan, zal beloond
worden (vers 14).
De Meester heeft over Zijn huis trouwe en voorzichtige
rentmeesters aangesteld om aan de dienstknechten op
de juiste tijd voedsel te geven. Als ze in
afhankelijkheid van Hem handelen, zullen de
rentmeesters de juiste tijd weten te onderscheiden en
het bescheiden deel van de spijze te geven voor de
behoeften van het volk van God. “Gelukkig die slaaf,
die zijn heer, als hij komt, zo bezig zal vinden.
Waarlijk, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezittingen
zal stellen” (Mat. 24:45-47; Luk. 12:42-44).

…
De oudsten die de kudde van God weiden zullen “de
onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen”
(1 Petr.5:1-4). Een kroon die iets zal weerkaatsen van
de “overste Herder”.

…
Tenslotte vinden we de belofte van een beloning voor
de slaven die hun heren trouw hebben gediend. In
Kolosse 3:22 worden ze vermaand om hun dienst te
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doen “van harte, als voor de Heer en niet voor mensen,
daar u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis
zult ontvangen: u dient de Heer Christus”.
Dezelfde vermaning wordt hun gegeven in Efeze 6:5
en het vervolg. Daar met de volgende belofte van een
beloning: “daar u weet dat ieder, hetzij slaaf of vrije,
het goede dat hij zal doen, van de Heer zal
terugontvangen” (vers 8)
Deze vermaningen zijn van toepassing voor alle
gelovigen die geroepen worden om te werken in een
werkgever, werknemer relatie. Laten zij die belofte van
beloning niet vergeten voor trouwe arbeid volbracht
“als voor de Heer”.

Beloning voor de trouw in het getuigenis
voor de Heer
De Heer beloont niet alleen de trouw in de dienst, maar
ook de trouw in het getuigenis, dat ieder gelovige op
aarde geeft. Dat kan hem blootstellen aan smaad,
kwaadspreken, ja zelfs aan vervolging. Deze
beproevingen zijn voor de verloste het zegel van zijn
één zijn met Christus. “Herinnert u het woord dat Ik
tot u zei: Een slaaf is niet groter dan zijn heer. Als zij
Mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen” (Joh.
15:20). Behalve de vreugde, waardig geacht te zijn
voor de Naam smaad te lijden (Hand. 5:41), weten de
vervolgde gelovigen dat zij een beloning in de hemel
zullen krijgen. “Verblijdt en verheugt u, want uw loon
is groot in de hemelen; want zo hebben zij de profeten
vervolgd die voor u geweest zijn” (Mat. 5:11,12).
De gelovige Hebreeën hadden deze vervolgingen en
deze vreugde ook gekend. De schrijver van de brief
schrijft dit als hij zegt: “Want u hebt ook mee geleden
met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met
blijdschap aanvaard, daar u wist dat uzelf een beter en
blijvend bezit hebt. Werpt dus uw vrijmoedigheid niet
weg, die een grote beloning heeft. Want u hebt
volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan te
hebben de belofte ontvangt.” (Hebr.10:34-36).
In ons land kennen we niet of heel weinig smaad of
vervolging, die zo dikwijls het deel is geweest van de
getuigen van de Heer in de loop van de eeuwen. Laten
we daarom waakzaam zijn zodat ons getuigenis niet
uitgeblust wordt door wereldsgezindheid en
zorgeloosheid. Anders zullen we zeker de vreugde en
de beloning verliezen, die de Heer beloofd heeft aan de
trouwe getuige.
Het boek openbaringen toont ons veel groepen van
getuigen en iedere keer wordt de beloning erbij
vermeld. Op de eerste plaats de groep van gelovigen
van Filadelfia, die hoewel ze kleine kracht hadden, het
woord bewaarden en Zijn naam niet verloochenden.
Deze trouw aan de Heer zal beloond worden. “Omdat
u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik
ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat
over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen
die op de aarde wonen.” (Op. 3:8-11).
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In Openbaring 7:9 zien we de grote menigte, die
niemand tellen kan voor de troon van het Lam bekleed
met witte kleren en palmtakken in hun handen. “Dezen
zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij
hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt
in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de
troon van God en zij dienen Hem dag en nacht in zijn
tempel; en Hij die op de troon zit zal zijn tent over hen
uitbreiden. Zij zullen geen honger en geen dorst meer
hebben en de zon zal op hen geenszins vallen, noch
enige hitte; want het Lam dat in het midden van de
troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen
van levenswateren, en God zal elke traan van hun ogen
afwissen.” (Op. 7:14-17). Dat zal allemaal
werkelijkheid worden als ze ingaan in het duizendjarig
rijk onder de gezegende scepter van de Vredevorst.
Openbaring 14 spreekt over de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht zijn en een nieuw
lied zingen voor de troon, op de berg Sion in
gezelschap van het Lam. Hun trouw wordt openbaar
door een wandel van absolute reinheid. Van hen wordt
getuigd dat zij onberispelijk zijn (5). Hun beloning
bestaat in het voorrecht het Lam te volgen, waar Hij
ook heengaat.
Openbaring 20 laat ons een laatste groep getuigen, die
liever hun leven gaven, dan het teken van het beest te
ontvangen en het niet hebben aanbeden. Zij zijn
vanwege het getuigenis van Jezus en om het woord van
God onthoofd (4). Het gaat om martelaars die ter dood
gebracht door het hoofd van het dan herstelde
Romeinse Rijk. Hun beloning is, dat ze deel hebben
aan de eerste opstanding. Zij zullen priesters zijn van
God en van Christus en zullen met hem duizend jaren
regeren.

Beloning voor de trouw in de verwachting
van de Heer
Lukas 12:37 zegt: “Gelukkig die slaven die de heer, als
hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat
hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggen en zal
naderkomen om hen te dienen.” Op aarde is de Heer
Jezus geweest als één die dient in het midden van de
Zijnen. Dat zal Hij ook zijn in de heerlijkheid, voor
hen, die Hem trouw verwacht zullen hebben. Wat een
eer voor die slaven, gediend te worden door hun
Meester, die tot in eeuwigheid de volmaakte
Dienstknecht zal zijn van Zijn geliefden! Net zoals de
slaaf uit Exodus 21 heeft Hij niet vrijuit willen gaan.
Maar uit liefde tot Zijn Meester en voor de Zijnen, is
Hij dienstknecht geworden tot in eeuwigheid. Is het
vooruitzicht van zo’n beloning niet in staat om onze
verwachting van de Heer levendiger en vrolijker te
maken?
Paulus kan aan het eind van zijn loopbaan zeggen:
“Want ik word al als een drankoffer uitgegoten en de
tijd van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de
goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb
het geloof behouden. Overigens is voor mij de kroon
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van de gerechtigheid weggelegd, die de Heer, de
rechtvaardige Rechter, mij in die dag zal geven; en niet
alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben
liefgehad.” (2 Tim. 4:6-8). Deze kroon van de
gerechtigheid wordt dus beloofd aan alle gelovigen, die
net zoals hij, de goede strijd hebben gestreden, de loop
hebben beëindigd en het geloof bewaard hebben. Zo
zullen ze hun gehechtheid en hun trouw aan de Heer
openbaren, hun wens Hem te verheerlijken, ondanks
alle hindernissen, die ze op hun weg tegenkomen. De
Heer zal op de dag van zijn verschijning Zijn
voldoening uitspreken over hen. Daarom hebben ze die
dag van Zijn verschijning lief met heilige ijver. Laten
wij ook zo zijn en de kroon van de gerechtigheid
begeren tot eer en vreugde van de Heer zelf.

Beloning van de trouw in de beproeving
Jakobus vermeldt een bijzondere beloning voor hem
die trouw in de beproeving is geweest. “Gelukkig de
man die verzoeking verdraagt; want beproefd
geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die
Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.” (Jak.
1:12). Dit is de derde kroon waarover de Schrift
spreekt. Wij vinden die ook in Openbaring 2:10. Dar
wordt tegen Smyrna gezegd: “Wees trouw tot de dood,
en Ik zal u de kroon van het leven geven.” Het leven
staat tegenover de dood. De gelovige wordt misschien
geroepen om te lijden in de beproeving. Zelfs al eist de
beproeving niet altijd dit uiterste offer, leidt de
beproeving ons er wel toe om het sterven van Jezus in
het lichaam om te dragen. Als wij daarin trouw zijn,
zullen wij de kroon van het leven ontvangen. Dat wil
zeggen een bijzondere beloning in overeenstemming
met de aard van de beproeving, waarin wij de Heer
verheerlijkt zullen hebben.

Slot
Al deze beloningen zijn voor ons een kostelijke
aanmoediging om te volharden:
1e
in de dienst,
2e
in het getuigenis,
in de verwachting van de Heer en
3e
4e
in de beproeving,
die God nodig acht ons te laten ondergaan. Laten wij
navolgen, “hen die door geloof en geduld de beloften
beërven” (Hebr. 6:12). Dat de Heer in ons allemaal de
gedachte mag bevestigen, dat de tijd nabij is, dat Hij
het loon zal geven aan Zijn slaven de profeten, en aan
de heiligen en aan hen die uw naam vrezen (Op.
11:18).
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