
Les 40

De oordelen.

De uitdrukking “het laatste oordeel”, dat wij vaak horen gebruiken wordt in de Bijbel niet
gevonden. Ook de gedachte die aan deze grondslag ten gronde ligt is de Bijbel volkomen
vreemd. De Bijbel spreekt namelijk van verschillende oordelen die zich in vier opzichten van
elkaar onderscheiden:

1e. Degenen die geoordeeld worden.
2e. De plaats van het oordeel.
3e. De tijd van het oordeel.
4e. Het resultaat van het oordeel.

Het oordeel van de gelovigen in Christus:

1e. De zonden van de gelovigen zijn geoordeeld.
Tijd: A.D 30.
Plaats: Golgotha.

Johannes 19:17-18; “en Hij, zelf zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde
Schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij
Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijden één,
en Jezus in het midden”.

Gevolg:   Dood van Christus, rechtvaardiging voor de gelovige.

2 Korinthe 5: 21; “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in
Hem”.

Zie verder:  Galaten 3:13; 1 Petrus 2:24;  1 Petrus 3:18.

2e. De wandel van de gelovigen wordt nu geoordeeld.

Tijd: Altijd, voortdurend.
Plaats: Overal.
Gevolg: Kastijding.

1 Korinthe 11:31-32 “Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder
het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden
wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld
worden”.

1 Petrus 4:17 “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods;
als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die
ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?”

Zie verder:  1 Korinthe 5:5; 2 Samuël 7: 12-14.



3e. De werken van de gelovigen zullen straks geoordeeld worden.

Tijd: 
1 Korinthe 15:22-23; “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus

allen levend gemaakt worden.  Maar ieder in zijn eigen
rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus
zijn bij zijn komst.”

Vergelijk: 
Mattheus 16:27 met Lukas 14:14.
1 Korinthe 4:5 met Openbaring 22:12.

Plaats:
1 Thess. 4:16-17;  “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een

aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van
de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst
opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven,
samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd
worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met
de Here wezen”.

Basis:
1 Korinthe 3:13; “ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen

blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk
is, dat zal het vuur uitmaken”.

4e. De volkeren zullen geoordeeld worden.

Tijd:  
Mattheus 25:31; “Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en

al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon
zijner heerlijkheid”.

Mattheus 13:40-41; “Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand,
zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des
mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn
Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de
ongerechtigheid bedrijven”.

Plaats:
Joël 3:1-2; “Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal

brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem,  zal Ik alle volken
verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal
aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk
en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid
hebben, terwijl zij mijn land verdeelden”.



Joël 3:12-14; “Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat,
want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten.
 Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de
perskuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid
is groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing, want
nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing”.

Basis:
Mattheus 25:40; “En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg

u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt
gedaan, hebt gij het Mij gedaan”.

Joël 3:7; “en de kinderen van Juda en van Jeruzalem hebt gij verkocht
aan de Ioniërs, om hen ver van hun gebied weg te voeren.  Zie,
Ik zal hen doen opstaan uit de plaats waarheen gij hen verkocht
hebt, en Ik zal de vergelding op uw eigen hoofd doen
nederdalen”.

Men gelooft dat deze “Broeders” het Joodse overblijfsel is dat tijdens “de grote verdrukking”
tot de Here Jezus Christus bekeerd zijn, dit zal plaatsvinden na de opname van de Gemeente.

Gevolg:
Mattheus 25:46; “En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de

rechtvaardigen naar het eeuwige leven”.

5e. De ongelovige doden zullen worden geoordeeld.

Tijd: 
Handelingen 17:31; “omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem

rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen
heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door
Hem uit de doden op te wekken”.

Openb. 20:5-7; “De overige doden werden niet weder levend, voordat de
duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.
 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding:
over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen
priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als
koningen heersen, [die] duizend jaren”.

Plaats:
Openb. 20:11-12; “En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten

was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en
geen plaats werd voor hen gevonden. 12 En ik zag de doden, de
groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden
boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het
(boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van
hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken”.



Gevolg:
Openb. 20:15; “En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in

het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs”.

Het oordeel over de  volken Het oordeel voor de witte troon
Geen opstanding. Een opstanding uit de dood
Levende naties geoordeeld. “De doden” geoordeeld
Op de aarde Hemel en aarde vloden weg.
Geen boeken “De boeken werden geopend”
Drie groepen, schapen, bokken, broederen Eén groep, de doden
Tijd: Wanneer Christus verschijnt Nadat Christus 1000 jaren geregeerd heeft

De Bijbel spreekt ook van een oordeel van engelen, zie: 1 Kor. 6:3; Judas 6:2; 2 Petrus 2:4


