Het Oordeel
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1. Welke verzekering hebben wij, dat er een oordeel zijn zal ?
“Daarom dat Hij (God) een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem
rechtvaardiglik zal oordelen.” Hand.7:30, 31.
2. Was het oordeel in de tijd van Paulus nog in de toekomst ?
“En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomend
oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde.” Hand. 24: 25.
3. Hoe velen moeten de toets van het oordeel doorstaan?
“Ik zeide in mijn hart: God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen.”
Pred. 3: 17. “Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van
Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt,
naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” 2 Kor. 5: 10.
4. Welke reden gaf Salomo om er bij alle mensen op aan te dringen, dat zij God vrezen
en Zijn geboden houden zouden?
“Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij
goed, of hetzij kwaad.” Pred. 12:14.
5. Welk gezicht van de zitting van het oordeel werd er aan Daniël gegeven ?
“Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette,
Wiens kleed was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn
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troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur; een vurige rivier
vloeide, en ging van vóór Hem uit; duizendmaal duizenden dienden Hem, en
tienduizendmaal tienduizenden stonden vóór Hem; het gericht zette zich, en de
boeken werden geopend.” Dan. 7:9, 10.
6. Waaruit zullen allen geoordeeld worden?
“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.” Openb. 20 : 12.
7. Voor wie is er een gedenkboek geschreven?
“Alsdan spreken die de Heer vrezen, een ieder tot zijn naaste: De Heer merkt er
toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor
degenen, die de Неer vrezen, en voor degenen die aаn. Zіјn nааm gеdenkеn.” Mal.
3: 16. Zie Openb. 20: 12.
8. Wie opent het oordeel, en zit erbij voor?
“Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen zette zich.”
Dan. 7 :
9. Wie dienen God, en helpen in het oordeel ?
“Duizendmaal duizenden (engelen) dienden Hem, en
tienduizenden stonden vóór Hem.” Vers 10. Zie Openb. 5: 11.

tienduizendmaal

10. Wie wordt dan vóór de Vader gebracht?
“Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des
hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot de Oude van dagen, en zij deden
Hem voor Dezelve naderen.”? Dan. 7: 13.
11. Wat belijdt Christus, als Voorspraak voor Zijn volk, voor de Vader en Zijn
engelen?
“Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam
geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn
Vader en voor Zijn engelen.” Openb. 3 : 5. Zie Matth. 10: 32, 33; Markus 8: 38.
NOOT.- Gedurende deze gerechtszitting zijn zowel de rechtvaardigen als de goddelozen doden nog in
hun graven. . Het verslag van het leven van een iegelijk van hen berust echter in de boeken in de hemel,
en uit dat verslag zijn hun karakters en daden volkomen bekend. Christus is dáár om te verschijnen ten
behoeve van hen, die Hem tot hun Voorspraak verkozen hebben.
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1 Joh. 2: 1. Hij toont Zijn bloed, wanneer Hij vraagt dat hun namen uit het gedenkboek uitgewist zullen
worden. Daar de plaats, waar het gericht zit, in de hemel is, waar Gods troon is, en daar Christus in
persoon tegenwoordig is, volgt hieruit, dat het oordeelswerk ook in de hemel plaats vindt.
Allen worden geoordeeld volgens het verslag van hun leven, en moeten op die wijze verantwoording
doen van hetgeen zij in het lichaam gedaan hebben. Dit werk zal niet slechts voor eeuwig de gevallen
van de doden beslissen, maar zal ook de genadetijd sluiten voor allen, die leven, en hierop volgend zal
Christus komen om allen, die trouw aan Hem bevonden zijn, tot Zich te nemen.

12. Wat wordt er aan Christus gegeven, nadat er vastgesteld is door het
onderzoekend oordeel, wie de onderdanen van het koninkrijk zullen zijn ?
“En Hem werd gegeven heerschappij, en ere, en het Koninkrijk: dat Hem alle
volken, natiën en tongen eren zouden.” Dan; 7 : 14.
13. Welke titel zal Hij dragen, wanneer. Hij voor de tweede maal komt ?
“En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze naam geschreven : Koning der
koningen en Heer der horen.” Openb. 19 : 16.
14. Wat zal Hij dan voor een iegelijk van hen doen?
“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.” Matth. 16:27. Zie
ook Openb. 22: 12.
15. waar zal Christus Zijn volk dan heen nemen ?
“In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zou Ik het u gezegd
hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan
zijn, en u plaats zal bereid | hebben, zo kome Ik weder, en zal u tot Mij nemen,
opdat gij Ook zijn moogt, waar Ik ben.” Joh. 14: 2, 3.
16. Hoeveel van de doden zullen opgewekt worden ?
“De ure komt, in dewelke 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.” Joh. 5: 28, 29.
Zie ook Hand. 24: 15.
17. Hoeveel tijd verloopt er tussen de twee opstandingen?
“En ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om het getuigenis
Jezus, en om het woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld
aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan
voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen
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Christus, de duizend jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder
levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren.” Openb. 20: 4, 5.
18. Welk werk zag Daniël, dat eindelik aan de heiligen werd toegekend?
“Ik had gezien, dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die
overmocht, totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de
heiligen der hoge plaatsen; en dat de bestemde tijd kwam, dat de heiligen het Rijk
bezaten.” Dan. 7: 21, 22.
19. Hoelang zullen de heiligen bezig zijn met dit werk van gericht houden ?
“En ik zag tronen, en zij zaten erop, en het oordeel werd hun gegevеn ; еп гіj
leefden en heersten als koningen тet Christus, de duizend jaren.” Openb. 20: 4.
20. Wie zullen er aldus door de heiligen geoordeeld Worden ?
“Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de
wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? Weet gij
niet, dat wij de engelen oordelen zullen ? hoeveel te meer de zaken, die dit leven
aangaan?” 1 Kor. 6: 2, 3.
21. Hoe zullen de besluiten van het oordeel worden uitgevoerd?
‘‘En uit Zijn (Christus') mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de
Heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt de
wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des Almachtige Gods.”
Openb. 19 : 15.
22. Waarom is het houden van het gericht aan Christus gegeven ?
“Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelf, alzo heeft Hij ook de Zoon
gegeven, het leven te hebben in Zichzelf; en heeft Hem macht gegeven, ook
gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is.” Joh. 5: 26, 27.
23. Hoe zou het begin van het oordeel aan de wereld worden bekend gemaakt?
“En ik zag een andere engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had
het eeuwige Evangelie, om te verkondigen aan degenen, die op de aarde wonen,
en aan alle natie en geslacht, en taal en volk, zeggende met een grote stem:
Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijn oordeels is gekomen.”
Openb. 14: 6, 7.
NOOT.- Er worden in de Schrift drie fasen van het oordeel genoemd, -het onderzoekend oordeel,
dat aan de wederkomst voorafgaat; het oordeel van de wereld, die verloren gegaan is, en de goddeloze
engelen, door Christus en de heiligen, gedurende de duizend jaren, welke op de wederkomst volgen; en
het uitvoerend oordeel, of de straf van de goddelozen aan het eind van dit tijdperk. Het onderzoekend
oordeel vindt plaats in de hemel vóór dat Christus komt, ten einde vast te stellen, wie waardig zijn om
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opgewekt te worden in de eerste opstanding bij Zijn komst, en wie onder de levenden veranderd zullen
worden in een ogenblik, met het slaan van de laatste bazuin. Het is noodzakelijk, dat dit plaats vindt vóór
de wederkomst van Christus, daar er voor zodanig werk geen tijd zal wezen tussen de komst van
Christus en het opwekken van de rechtvaardige doden. Het uitvoerend oordeel van de goddelozen heeft
plaats, nadat hun gevallen onderzocht zijn geworden gedurende de duizend jaren. Openb. 20: 4, 5, 1 Kor.
6: 1-3. Het onderzoekend oordeel is het oordeel, dat door de boodschap van de engel van Openb. 14: 6,
aan de wereld wordt aangekondigd.

O, schrikb 're rechterstoel van God,
Waarvoor het gans heelal,
Met vrees en hoop, uit Jezus' mond,
Zijn vonnis horen zal.
Daar wordt ons lot door Hem beslist,
Wiens oordeel heilig is; Daar zullen mens en eng 'len zien,
Dat God rechtvaardig is.
Genade, Vader, en geen recht:
Wij smeken om genå!
Uw liefd' koom ' in die grote dag
Ons bevend hart te stã
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