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Beste vrienden, 

 

Over het algemeen houden wij niet zo van de woorden vonnis of oordelen. Vaak komen 

negatieve gedachten bij ons boven in relatie tot deze onderwerpen. Ik heb goed nieuws 

voor u. Over Diegene Die oordeelt staat geschreven: Want een Kind is ons geboren, een 

Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem 

Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de 

heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, 

doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in 

eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. (Jesaja 9:5-6). In de 

Griekse grondtekst word hetzelfde woord gebruikt voor het beoordelen (oordelen) en 

rechtvaardigheid (recht en gerechtigheid). De beoordeling (het oordeel) van onze God is 

eerlijk en rechtvaardig en Hij wil alle mensen aan boord hebben! Dat is echte liefde, 

eindeloze liefde, weet u ‘Oneindige genade’ wat boven elke menselijke verbeelding 

uitgaat. 

 

1. Gods bedoelingen. 

Naast het werk van de schepping en het zenden van Zijn geliefde Zoon, heeft God geen 

groter en belangrijker werk gedaan dan Zijn oordelen. Zonder te oordelen kan Gods doel 

voor de schepping niet worden bereikt. Je zou kunnen zeggen dat het plan van God in 

Zijn oordelen constructief en niet destructief is. Gods oordelen garanderen de 

afwezigheid van zonde en kwaad op de nieuwe hemel en aarde. Later in deze 

studie zullen we zien dat Gods oordelen een continu proces is met de volgende intentie: 

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is 

lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat 

allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9). Deze intenties blijken ook uit het volgende 

vers: En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet 

zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. (Johannes 9:39). "Het woord 'zien' wordt 

toegelicht in de Griekse Bijbel: de ogen ergens op richten (naartoe richten), iets 

ontdekken door het toe te passen in de praktijk, je gedachten op iets richten, ter 

overweging nemen, ergens naar kijken, om zorgvuldig te onderzoeken (overwegen). 

Jezus wil niets liever dan dat onze ogen open gaan en dat we voor Hem kiezen. 

 

2. Wie oordeelt? 

Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon 

gegeven, (Joh. 5:22). Dit is duidelijk, Jezus oordeelt. Ik nodig u uit om met mij in het 

boek Openbaring te lezen over deze oordelen. 

 

En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van 

binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. 2 En ik zag een sterke engel, die 

met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te 

verbreken? 3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de 

boekrol openen of haar inzien. 4 En ik weende zeer, omdat niemand waardig was 

gebleken de boekrol te openen of die in te zien. 5 En een uit de oudsten zeide tot mij: 

Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de 

boekrol en haar zeven zegels te openen (Openbaring 5:1-5). Er moet worden geoordeeld, 

maar niemand in de hemel of op aarde is in staat om de prijs te betalen, behalve het 

bloed van het Lam. Oordeel is vaak gerelateerd aan angst, maar Halleluja, met de 

opening van de boekrol is het oordeel van de aarde 2000 jaar geleden begonnen, Jezus 

heeft de leiding, en Hij zal eerlijk (rechtvaardig) oordelen! Een ander opmerkelijk iets: de 

vertegenwoordiger van de kerk op aarde (een van de oudsten) is degene die onze 

middelaar in de hemel herkent. 

 

En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een 

lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten 

Gods, uitgezonden over de gehele aarde (Openbaring 5:6). Ongelofelijk hé! Johannes ziet 

Jezus (het Lam) staan tussen de troon (de Vader) en de 4 levende wezens en de 24 

oudsten (de kerk). Zie onze middelaar Jezus Christus tussen ons en de Vader om 
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de dingen weer recht te zetten! Tussen haakjes: omdat het Lam hier staat als 

middelaar tussen de Vader en zowel de 24 ouderlingen en 4 levende wezens, zijn de 4 

levende wezens waarschijnlijk mensen en geen engelen, want engelen hebben geen 

middelaar nodig. 

 

En het (Lam) kwam en heeft (de rol) aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de 

troon gezeten was (Openbaring 5:7). De Vader heeft het oordeel voorbereid zoals 

omschreven in de boekrol en Jezus neemt de boekrol uit de handen van de Vader om te 

beginnen met het oordeel. De Vader houdt de boekrol (het oordeel) in Zijn rechterhand 

en in Openbaring 1:16 staat geschreven dat de Mensenzoon (Jezus) de zeven sterren 

(engelen van de zeven kerken) in Zijn rechterhand houdt. Gelukkig voor ons dat Jezus de 

kerk in Zijn rechterhand houdt, en niet de Vader, anders zou het oordeel van de Vader 

op ons komen. Dank U Vader voor het zenden van Uw Zoon, dank U Jezus voor uw bloed 

en dat U onze middelaar bent geworden! Ons oordeel kwam op onze Machtige 

Heiland, Jezus de Christus en tegelijkertijd is Hij onze Rechter. Interessante 

combinatie, vind u niet?  Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot 

verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat Hij rechtvaardig is, want in 

Zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. 

Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: Hij laat ons zien dat Hij 

rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft (Romeinen 3:25-26). 

 

Dus, Jezus is rechter, maar niet alleen: Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld 

zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan 

onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? (1 Korintiërs 6:2). Verder in deze 

studie zullen we onze rol in het oordeelsproces nauwkeuriger bestuderen, wat inhoud de 

prediking van het evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld als een getuigenis 

voor alle volken (Matteüs 24:13). De meesten van ons geloven dat onze rol in het 

oordeel alleen voor het definitieve eindoordeel is, maar dit is een enorme 

misleiding van satan. Onze rol is in het hier en nu door de prediking van het 

evangelie van het Koninkrijk! 

 

Aan Gods (de Vader) toorn is 2000 jaar geleden volledig voldaan, door het 

machtige kruiswerk van Christus. Dat was de grootste deal in de 

geschiedenis. Als u Gods toorn benadrukt in het Nieuwe Testament naar 

mensen maakt u het 100% volbrachte werk van Jezus tot een leugen! 

 

3. Eisen aan het oordeel. 

Jezus, die namens de Vader oordeelt spreekt in Johannes 5 over Zijn manier van 

oordelen: Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is 

rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft 

(Johannes 5:30). Jezus oordeelt rechtvaardig volgens de wil van de Vader en de wil van 

de Vader is: De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen 

menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en 

niemand verloren gaat (2 Petrus 3:9). En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, 

Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig (Openbaring 16:7). 

 

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft 

niet meer in de duisternis is. 47 Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, 

zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te 

oordelen, maar om de wereld te redden. 48 Wie mij afwijst en mijn woorden niet 

aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over 

hem oordelen (Johannes 12:46-48). Ongelofelijk, wat een gentleman is onze Heer. Hij 

bied ons licht in plaats van duisternis aan en wij zijn vrij om te kiezen. Dat is echte 

liefde, genoemd ‘oordeel’. 

 

4. Tijdschema van het oordeel. 

 

We hebben net geleerd uit Johannes 12:46-48, dat het Woord, dat Jezus heeft 
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gesproken, het evangelie van het Koninkrijk, de Schrift, diegenen zal 

beoordelen wie deze boodschap niet ontvangen (of accepteren). En Johannes bevestigt 

dat dit oordeel zal plaatsvinden op de laatste dag. Johannes vermeldt hier ook dat in de 

tussentijd Jezus degenen die weigeren om het evangelie te accepteren niet 

oordeelt. Dus, de periode van "het oordeel" is de gehele periode op de planeet aarde 

waarin het Evangelie gepredikt wordt, dat is de gehele NT periode tussen Jezus eerste en 

tweede komst. We noemen dit de periode van Gods genade. De volgende verzen 

bevestigen dit ook: 

  En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot 

een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (Mattheüs 

24:14). Opnieuw het tijdschema en onze rol in het oordeel: de prediking van het 

evangelie van het Koninkrijk. Dan zal het einde komen. 

 En als Hij (de Heilige Geest) komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van 

gerechtigheid en van oordeel (Joannes 16:8). Wanneer is de Heilige Geest op alle 

gelovigen gekomen? Op Pinksteren, net nadat Jezus opgevaren was naar de 

hemel. Vanaf die tijd is het oordeel (het verzamelen van de mens voor Zijn 

Koninkrijk) gestart. Hetzelfde geldt voor de volgende twee verzen: 

 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een 

eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten 

zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: 

Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en 

aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt 

heeft. (Openbaring 14:6-7). Met Jezus eerste komst is het uur van het oordeel 

gekomen! De engelen vervullen een belangrijk rol hier zoals ook omschreven in 

volgend vers: En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij 

zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste 

der hemelen tot het andere (Mattheüs 24:31). 

 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt 

genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in 

gerechtigheid (Openbaring 19:11). Christus op een wit paard, beginnend met de 

oordelen en ja, Hij voert oorlog. Het is ook oorlogstijd. Satan en zijn demonische 

engelen en geesten hebben de strijd verloren en de eeuwige poel van vuur is voor 

hen bereid.  

 
 

Geliefde vrienden, oordeel is niet de laatste dag des oordeels, richt u daar niet 

op. Oordeel brengt het evangelie van licht voor de wereld! Dit is hetzelfde als met het 

Koninkrijk van God. Stel het niet uit. Het Koninkrijk is nu, en de oordelen zijn 

nu. Predik het evangelie van het Koninkrijk! 

 

5. Relax. 

Volgende verzen uit de Schrift maken ons ontspannen, en kijken weg van onze soms  

eigen kerkelijke dogma's met betrekking tot het oordeel. Dit is de boodschap en de rol 

van de Heilige Geest: En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van 

gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van 

gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, 

omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. (Johannes 16:8-11). 

 Ten eerste, wij christenen hoeven anderen niet te overtuigen van zonde, 

gerechtigheid en oordeel, maar de Heilige Geest zal dat doen. Laten we ook naar 

de inhoud van deze boodschap kijken: 

 zonde, omdat ze in Mij niet geloven. Man, is het zo eenvoudig? Wat een door de 

mens gemaakte theorie en doctrine hebben we (waaronder ikzelf) opgebouwd 

rond de zonde in ons eigen leven, binnen de kerk, en speciaal in onze boodschap 

naar de wereld (die niet behoren tot Gods Koninkrijk). Jezus is gekomen om de 

wereld te redden en niet te veroordelen. Hij houdt zoveel van ons dat het een 

zonde is om het Koninkrijk van God te missen, hij wil dat alle mensen aan boord 

komen! 
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 gerechtigheid, want ik ga naar Mijn Vader. Weet u waarom Jezus de aarde 

moest verlaten? Om op Zijn troon plaats te nemen, want Hij vestigde Zijn 

geestelijke Koninkrijk op aarde om te regeren met gerechtigheid, zoals 

geschreven staat: En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken 

in de hemel, zeggende:  Het koningschap over de wereld is gekomen aan 

onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle 

eeuwigheden. 16 En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten 

waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, 17 zeggende:  Wij 

danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt 

opgenomen en het koningschap hebt aanvaard (Openbaring 11:15-17). Wij 

hebben een boodschap van Het Koninkrijk voor deze wereld. In Christus zijn 

hemel en aarde één geworden! Meer informatie in onze studie "Het Koninkrijk van 

God". 

 oordeel, omdat de overste (heerser) van deze wereld is geoordeeld. Kunt u me 

nog steeds volgen? Oordeel, omdat Satan is veroordeeld toen Jezus de 

overwinning behaalde. Een garantie van de afwezigheid van het kwaad op de 

nieuwe aarde. Meer niet. Ik moet echt mijn eigen manier van denken over dit 

onderwerp veranderen en hoe ik naar anderen kijk (en oordeel). 

 Tot slot: De Heilige Geest overtuigt de wereld (degenen die nog steeds tot deze 

wereld behoren). Dit is niet bedoelt voor de Kerk, want wij zijn vreemdelingen in 

deze wereld en zijn deelgenoten van Gods Koninkrijk zoals geschreven: Zo zijt gij 

dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en 

huisgenoten (engelen) Gods (Efeziërs 2:19).Wij zijn het volk van God, gezeten 

met Hem in de hemelse gewesten" (Efeziërs 2:6). 

 

Geliefde vrienden, de kerk, laten we eens eerlijk, met introspectie kijken naar onze eigen 

soms door de mens verzonnen leerstellingen. 

 

6. Wie worden er geoordeeld?  

 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot 

veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor 

alle mensen tot rechtvaardiging ten leven (Romeinen 5:18). Jezus, de Christus, 

onze Middelaar is veroordeeld, wat resulteert in rechtvaardiging voor 

ons. Ongelofelijk hé, de schrijver noemt dit werk van Jezus: een daad van 

gerechtigheid. Dank u Jezus! Dat is echte liefde. 

 Jezus voorspelt Zijn dood aan het kruis: Nu gaat er een oordeel over deze wereld; 

nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden; 32 en als Ik van de aarde 

verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. (Johannes 12:31-32). Toen Jezus de 

overwinning op Golgotha had behaald, werd Satan op de grond geworpen, 

niet meer in staat om ons te beschuldigen. (Meer informatie in onze studie "Ken 

uw vijand"). Opnieuw zien we dat hier op Golgotha het oordeel begint als 

geschreven: De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten 

vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u! (Romeinen 16:20). Vergeet 

niet: Satan verpletterd onder onze voeten, weldra (binnenkort)!  En als Hij (de 

Heilige Geest)  komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid 

en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, 

omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat 

de overste dezer wereld geoordeeld is. (Johannes 16:8-11). 

 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen 

woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden 

onder donkerheid heeft bewaard gehouden (Judas 1:6). De mensen spelen 

een belangrijke rol in dit vonnis zoals geschreven: Weet gij niet, dat wij over 

engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? (1 

Korintiërs 6:3). 

 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij 

gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 

overgegaan uit de dood in het leven. 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure 

komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en 
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die haar horen, zullen leven (Johannes 5:24-25). Woorden schieten tekort, wat 

een verbazingwekkende genade, geen oordeel voor degenen die het aanbod van 

Jezus aanvaarden! Bent u zich bewust van "wie mijn woord hoort ". Houdt u van 

uw mede Zuid-Afrikanen? Predik het evangelie, zij moeten het ook weten! 

 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar 

worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat 

hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Korintiërs 5:10). Dit gaat over het 

oordeel van onze werken (christenen en niet-christenen). Johannes 5:24-25 gaat 

over onze verlossing, die enkel door genade is. Dit gaat over ons werk, ons loon. 

 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een 

schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de 

ondergang der goddeloze mensen (2 Petrus 3:7). Dank u Heer voor het oordelen 

van de hemelen en de aarde en het zuiveren van het kwaad en het lijden. Wij 

kijken uit naar die laatste dag en in de tussentijd: Wij zullen uw geestelijk 

Koninkrijk (hemel op aarde) hier op aarde bouwen, in de prachtige Regenboog 

Natie. 

 

7. Wat word er beoordeeld? 

Voor degenen die Jezus als hun Verlosser in dit leven hebben aanvaard staat geschreven: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij 

gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 

overgegaan uit de dood in het leven (Johannes 5:24). Dit is uw redding, een paspoort om 

het Koninkrijk te betreden, en dit is enkel door het geloof, zoals geschreven staat:  en 

worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus 

Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om 

zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de 

verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden (Romeinen 3:24-25). Geen 

oordeel voor hen hier betekend: U bent een burger van de hemel op het moment dat u 

uw leven aan Jezus gaf in dit aardse lichaam. In dat geval bent u deze ‘controlepost’  aan 

deze kant van het leven gepasseerd. Degenen die Jezus niet aanvaard hebben in dit 

leven als hun Verlosser zullen deze laatste controle op de laatste dag des oordeels 

ondergaan (zie verderop in deze studie). 

 

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat 

een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij 

goed, hetzij kwaad (2 Korintiërs 5:10). Dit gaat over het oordeel van onze 

werken. Johannes 5:24-25 gaat over onze verlossing, die enkel door genade is en door 

het geloof. Dit gaat over ons werk, ons loon. Zowel degenen die Jezus aanvaard 

hebben als hun Verlosser in dit leven en degenen die dat niet hebben gedaan 

zullen worden beoordeeld op basis van hun werken. 

 

8. Onze rol als Christenen in het oordeel. 

Zoals eerder in deze studie gezien, is onze rol in het proces van het oordeel de prediking 

van het evangelie, want dat is wat de wereld oordelen zal: Wie Mij verwerpt en mijn 

woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, 

dat zal hem oordelen ten jongsten dage (Johannes 12:48). Dus dit is onze rol: 

 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan 

de ganse schepping (Marcus 16:15). 

 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden 

tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (Matteüs 

24:14). De vraag is: bent u gehoorzaam of vertraagt u Zijn tweede komst? 

 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun 

gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis 

van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld 

hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand 

ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen 

met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder 

levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 
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(Openbaring 20:4-5). Vergeet niet, dit gaat over u, nu! Vanaf het moment dat u 

uw leven aan Jezus hebt gegeven, bent u herrezen met Hem, wat de eerste 

opstanding is. 

 en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is, 

die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden (Handelingen 

10:42). Nogmaals, wij hebben te prediken over dit oordeel, en alles zal worden 

beoordeeld op basis van hun werken. Deze "levenden en doden" gaat over 

geestelijk levenden en doden, degenen die Jezus hebben aanvaard in dit leven en 

degenen die dat niet deden. Dit impliceert dat we de boodschap over het oordeel 

van de werken ook moeten prediken aan de christenen (de levenden)! 

 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal 

oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 
2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf 

en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Gods oordelen 

beginnen wanneer Hij aanvangt met het opzetten van Zijn Koninkrijk. Dit 

gebeurde reeds meer dan 2000 jaar geleden. En wat is onze rol? Verkondig het 

Woord! 

 

De meesten van ons geloven dat onze rol in het oordeel alleen is voor het eind 

oordeel, maar dit is een enorme misleiding van satan. Onze rol is in het hier en 

nu door de prediking van het evangelie van het Koninkrijk! 

 

We hebben een vergelijkbare situatie in de dagen van Noach gezien. Noach was de ark 

aan het bouwen om Gods oordelen voor te bereiden. Dit oordeel van de overstroming 

was bedoeld om de aarde te zuiveren van de zonde. De Heer wachtte met de regen en 

wateren om de aarde te bedekken totdat Noach klaar was met zijn ark. Op dezelfde 

manier wacht de Heer op u totdat u het evangelie in de gehele aarde hebt gepredikt, 

voordat Hij in staat is om terug te komen en deze aarde van de zonde en kwaad te 

zuiveren. Kijkt u uit naar Jezus tweede komst, naar de nieuwe hemel en 

aarde? Geweldig! Wat is uw bijdrage vandaag voor de prachtige Regenboog Natie? 

 

Tegelijkertijd: Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook 

hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der 

harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God (1 Korintiërs 

4:5). De Heer oordeelt niet in de tussentijd, wij dus ook niet. Predik het evangelie, dat 

zal oordeel brengen, en vergeet niet, u (die zich al overgegeven hebt aan Jezus) zal ook 

worden beoordeeld op basis van uw werken. Er is geen onderscheid in oordeel. Dit wordt 

ook bevestigd in de volgende verzen: Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf 

rekenschap geven [aan God]. 13 Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt 

liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven (Romeinen 14:12-

13). Dit is de wet van de liefde! 

 

9. Een aanbod van genade aan voormalig ongehoorzame mensen. 

Zodra we met het bestuderen van de Schrift beginnen, verbazen we ons telkens weer 

over nieuwe dingen die we nog niet wisten, en over dingen die we dachten te begrijpen, 

maar we komen tot nieuwe inzichten. Studeer altijd met een open en ontvankelijke geest 

en vraag de Heilige Geest om leiding. Het volgende onderwerp is zo'n onderwerp. Laat 

het avontuur beginnen! 

 

Waar waren degenen die in het Oude Testament gestorven zijn en Jezus niet hebben 

aanvaard als de komende Messias, nadat Jezus overwonnen had 2000 jaar geleden? Ze 

zaten te wachten aan de donkere kant van het dodenrijk (Hades), zoals geschreven 

staat: Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen 

opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24 En 

hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de 

top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze 

vlam. 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt 

ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt 



Gods oordelen, de kracht van Zijn liefde, Alive Ministries South Africa 

 

 

 

 

8 

pijn. 26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die 

vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze 

kant zouden kunnen komen (Lucas 16:23-26). 

 

Jezus ging naar het dodenrijk (Hades) tijdens Zijn eerste komst, zoals geschreven staat: 

Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 

onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, 

maar levend gemaakt naar de geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt 

heeft aan de geesten in de gevangenis (Hades), 20 die eertijds ongehoorzaam 

geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, 

terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het 

water heen gered werden (1 Petrus 3:18-20) en Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is 

de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt. 8 Daarom heet 

het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de 

mensen. 9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is 

naar de lagere, aardse gewesten? 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is 

opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen (Efeziërs 4:7-10) en 

Gij zijt opgevaren naar den hoge; Gij hebt gevangenen meegevoerd; Gij hebt gaven in 

ontvangst genomen onder de mensen, ja ook van weerspannigen – om daar te 

wonen, o HERE God (Psalm 68:19). Jezus ging naar het dodenrijk(Hades), preekte daar 

voor degenen die voorheen ongehoorzaam waren, gaf / ontving geschenken naar / 

van hen (de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt, dat is 

Amazing Grace), wat betekent dat Hij gevangenen leidde uit het dodenrijk (Hades) 

samen met Hem, toen Hij opvoer naar de hoge. 

 

Dit is zo'n raar idee voor mij, een aanbod van het heil nadat ongelovigen hun aardse 

lichaam hebben verlaten. Uw en mijn lokale Kerk zouden waarschijnlijk zeggen: u dwaalt 

mijn broeder of zuster. Maar mijn beste vrienden, ik geloof dat niet. Hoe meer ik de 

Schrift bestudeer, hoe meer ik een rode lijn zie van verbazingwekkende en oneindige 

liefde van de kant van onze grote Gouverneur, Jahweh. Zijn oordelen zijn goed en 

rechtvaardig en zijn gebaseerd op gerechtigheid en rechtvaardigheid. Eindeloze liefde 

boven elke menselijke verbeelding. Zoals we lezen in 1 Petrus 3:18-20 bied God het heil 

aan in het dodenrijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren. Later zullen we zien dat 

het allemaal draait om te buigen voor de Koning der Koningen en we zullen een 

soortgelijke situatie zien ontstaan met Jezus tweede komst. 

 

10.1 Het eindoordeel. 

Hoofdstuk 25 van het boek Matteüs geeft ons een goed inzicht in het oordeel op de 

laatste dag: 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. 32 En al de volken  

(Grieks = vreemde naties die niet de ware God aanbidden, heidenen) zullen vóór 

Hem verzameld (Grieks = die eerder gescheiden waren) worden, en Hij zal ze van 

elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de 

schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34 Dan zal de 

Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns 

Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want 

Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt 

Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij 

gehuisvest, 36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de 

gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem 

antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U 

gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als 

vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? 39 Wanneer 

hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 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. 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan 

zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, 

dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt 



Gods oordelen, de kracht van Zijn liefde, Alive Ministries South Africa 

 

 

 

 

9 

Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken 

gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij 

hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen 

ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of 

dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet 

gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit 

aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. 46 En 

dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige 

leven (Matteüs 25:31-46). Dit is het definitieve oordeel van de mensen die niet in 

dit leven hebben gebogen voor de Koning der Koningen, dit gaat over de 

(geestelijke) doden (vreemde naties die niet de ware God aanbidden, heidenen). Dit is 

het laatste oordeel, het verzamelen van "die voorheen gescheiden waren". Dit gaat niet 

over christenen, want zij zullen samen met Christus over de wereld oordelen (de 

geestelijk doden). Verderop in dit hoofdstuk zullen we het definitieve oordeel van de 

werken van de christenen bestuderen, die waarschijnlijk direct na de opname zal zijn. Dit 

oordeel hier van de geestelijk doden gaat alleen over hun werken! Geen enkel 

woord over hun redding (wedergeboorte). Deze 'schapen' en 'geiten' kunnen niet 

'christenen' en 'niet-christenen’ zijn in het eindoordeel, want christenen komen niet meer  

in het eindoordeel zodra ze hun leven aan Jezus hebben gegeven zoals geschreven: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij 

gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 

overgegaan uit de dood in het leven (Johannes 5:24). En bovendien, hier in Matteüs 

25 over het eindoordeel, gaat het alleen maar over de werken, en we kunnen niet onze 

zaligheid ontvangen op basis van onze werken, dus dit kan niet gaan over het oordeel 

van christenen. Laten we eerst eens kijken wat de Schrift zegt over ‘geloven’. 

 

Wat is geloven?  

 Wat is geloven? Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het 

bewijs der dingen, die men niet ziet (Hebreeën 11:1). 

 Hoe belangrijk is geloven? maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) 

welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 

beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Hebreeën 11:6). 

 In wie moeten we geloven om behouden te worden? Want alzo lief heeft 

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 

3:16).  

 Een uitdaging om ons geloof te bewijzen: Wat baat het, mijn broeders, of 

iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof 

hem behouden? 15 Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan 

dagelijks voedsel, 16 en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u 

warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te 

voorzien, wat baat dit? 17 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met 

werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. 18 Maar, zal 

iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder 

de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. 19 Gij gelooft, dat God 

één is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij 

sidderen. 20 Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets 

uitwerkt? 21 Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn 

zoon Isaak op het altaar legde? 22 Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof 

samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit 

de werken; 23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God 

en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God 

genoemd. 24 Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en 

niet slechts uit geloof. 25 En is niet evenzo Rachab, de hoer, uit werken 

gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg 

liet heengaan? 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het 

geloof zonder werken dood (Jacobus 2:14-26). 
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 Dit is de oproep aan diegenen die hebben gebogen voor de Koning der 

Koningen, wiens heil vaststaat: En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, 

reinigt zich, gelijk Hij rein is (1 Johannes 3:3). 

 

Definitie van dood en leven: We dienen eerst deze definitie te verstaan voordat we het 

definitieve oordeel van de (geestelijk) doden kunnen begrijpen. 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 (Openbaring 20:6). Weet u wat de eerste opstanding 

betekent?  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, 

waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods (Kolossenzen 3:1). U heeft deel aan 

de eerste opstanding = u bent met Christus opgewekt = de wedergeboorte. Dit wordt 

ook bevestigd in het volgende vers:  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 

schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Korintiërs 

5:17). Zie ook Romeinen 6:1-14. 

 

Moeilijk hé, om evenwicht te vinden tussen geloof en werken en het eindoordeel te 

begrijpen. Een ding is voor mij duidelijk geworden: Onze werken zijn ook heel 

belangrijk! Laten we doorgaan met het boek Openbaring over het eindoordeel en bid dat 

de Heilige Geest evenwichtige en Bijbelse antwoorden hierna zal openbaren. 

 

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. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk 

gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn 

werken. 14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de 

tweede dood: de poel des vuurs. 15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven 

te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs (Openbaring 

20:11-15). Het grote witte troon oordeel, de eindoordeelsdag. Dank u Heer voor een 

eerlijk oordeel, dank u voor uw oneindige genade, dank u voor het kruis Heer. In 

Openbaring 20:6 hebben we gezien dat over degenen die deelhebben aan de eerste 

opstanding, de tweede dood geen macht heeft. Dit alles vraagt een meer gedetailleerde 

studie over de verschillende oordelen: 

1. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden 

boeken geopend (Openbaring 20:12). In de eerste plaats, wie staan hier in 

Openbaring 20 voor de troon om te worden geoordeeld? De doden. We hebben de 

definitie van het leven gezien: Als u Jezus de Christus als uw Verlosser kent, leeft 

u. Dus, deze groep staande voor de troon hebben niet gebogen voor de Koning in 

hun leven hier op aarde en het zijn ook mensen. Dit gaat over het eindoordeel 

van de doden, de geestelijk doden. Wij zijn niet geestelijk dood als geschreven in 

Openbaring 20:6. Nee, van deze 'doden' in Openbaring 20:12 word verklaard in 

de Griekse Bijbel: ἔσχατος,a  {es-khat'-oce}, de laatste in een rij, die op het 

punt staan om definitief dood te gaan. Nou, dit zijn degenen die tot op de 

laatste dag niet hebben gebogen voor Jezus de Koning. Maar waar zijn de 

(geestelijk) levenden dan? 

2. Zoals we al hebben gezien zijn degenen die leven in Christus (de geestelijk 

levenden) degenen die samen met de Heer zullen oordelen. Dit is ergens het 

moment voor de zogenaamde opname, zoals beschreven in 1 Tessalonicenzen 

4:13-18: 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. 
18 Vermaant elkander dus met deze woorden. Dus, op het moment van het 

eindoordeel zijn wij bij de Heer. 
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3. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens (Openbaring 20:12).  

Dit is niet het oordeel van de doden, maar het reeds gepasseerde oordeel van die 

levend in Christus zijn. Daarom is dit het boek des levens (die al geestelijk levend 

zijn). Dit is ook een eerlijk oordeel, want de prijs is betaald door het machtige 

kruiswerk van Christus, wat vrijspraak betekend, niet schuldig, geschreven in het 

boek van het leven! Dus, degenen die buigen voor de Koning tijdens hun 

wandeling op aarde zijn niet in dit oordeel van Openbaring 20, maar zij 

beoordelen de anderen (de geestelijk doden). Ze zijn al burgers van het  

Koninkrijk vanaf het moment dat zij hun leven aan Christus gaven. Zij zullen niet 

meer in het oordeel komen voor wat betreft hun redding. Alleen hun werken 

zullen worden beoordeeld na de opname als geschreven: Want een ander 

fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 12 Is er 

iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, 

hooi, of stro, 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. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 

loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, 

doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen (1 Korintiërs 3:11-

15). 

4. en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken 

geschreven stond, naar hun werken (Openbaring 20:12 b). Dit is 

interessant. Dit oordeel gaat niet over de vraag of zij in hun leven op aarde 

hebben gebogen voor de Koning der Koningen. Nee, dit gaat alleen over hun 

werken. De werken van de geestelijk doden zullen hun volgen, net als voor 

degenen die geestelijk leven! Zoals we zagen tijdens de overgang van het oude 

verbond naar het nieuwe verbond, was er een soort van "laatste- of eindbod van 

verlossing" terwijl Jezus predikte in de Hades, gaf / ontving giften aan / van 

mensen, en nam gevangenen (die voorheen ongehoorzaam waren) met Hem naar 

de hemel. Dit is een soortgelijke situatie hier in Openbaring 20:12 b. Het doel van 

het oordeel van de mensen is niet straffen (Hij houdt van alle mensen), maar neer 

te buigen voor de Koning. U weet wel, ONEINDIGE GENADE. Hoe dan ook, in dit 

vers is er slechts een oordeel naar hun werken en in vers 15 is er de laatste check 

of hun namen zijn in het boek van des levens (ze moeten nog steeds door de deur  

gaan, Jezus is de deur, de enige manier om verlossing te ontvangen). Nu zijn de 

volgende verzen van toepassing:  Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn 

rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het 

Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. 35 Want Ik heb 

honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt 

Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij 

gehuisvest (Mattheüs 25:34-35). Diegenen aan Zijn rechterhand (de schapen, 

niet-christenen die goede werken in hun leven hebben gedaan) zijn op het laatste, 

allerlaatste moment uitgenodigd om het Koninkrijk te betreden, om te gaan door 

de poort, Jezus, om uiteindelijk te buigen voor de Koning. Ongelofelijk hé! Zeker 

is dat deze uitnodiging om op de allerlaatste dag het Koninkrijk binnen te gaan, 

niet is bedoeld voor degenen die in dit leven al hebben gebogen voor de Koning 

der Koningen, want zij zijn burgers van het Koninkrijk vanaf het moment dat ze in 

dit leven bogen voor de Koning (wedergeboorte). Zij hoeven het Koninkrijk nooit 

te verlaten, het zal alleen een overgang zijn van een geestelijke Koninkrijk aan 

deze kant, naar een Koninkrijk in Zijn volle glorie. Dit laatste bod van de zaligheid 

op de laatste dag voor niet-christenen wordt ook bevestigd met het volgende 

vers:  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij 

gelooft, niet in de duisternis blijve. 47 En indien iemand naar mijn woorden 

hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen 

om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. 48 Wie Mij verwerpt 

en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik 

heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage (Johannes 12:46-

48). Oordeel zal niet plaatsvinden na het verlaten van ons aardse lichaam, maar 

op de laatste dag! Ons aardse lichaam is niet belangrijk, dit is slechts een 
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tijdelijke behuizing (stof). De Heer kwam niet om ons aardse lichaam te 

behouden, want we krijgen een nieuw lichaam (behuizing), maar Hij kwam om 

ons geestelijke deel te behouden, onze ziel! Want ik ben verzekerd, dat noch 
dood (Grieks = θάνατος, n (than'-at-os): de dood van het lichaam, de scheiding 

van de ziel en het lichaam waardoor het leven op aarde is afgelopen, het 

impliciete idee van de toekomstige ellende in de hel) noch leven, noch engelen 

noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch 

diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, 

welke is in Christus Jezus, onze Here (Romeinen 8:38-39). Dus, zelfs het 

impliciete idee van toekomstige ellende in de hel voor diegenen die 

gestorven zijn zonder Christus, is niet in staat om deze te scheiden van 

Gods liefde.  

5. Wat is er gebeurd met de bokken aan zijn linkerhand in Mattheüs 25:32, degenen 

die niet in dit leven hebben gebogen voor Jezus en die ook geen goede werken  

hebben gedaan? Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: 

Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en 

zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten 

gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben 

een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij 

niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen 

ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, 

of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij 

U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in 

zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan 

Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de 

rechtvaardigen naar het eeuwige leven (Mattheüs 25:41-46). 

6. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de 

doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken 

(Openbaring 20:13). Dit zijn opnieuw alle mensen die niet voor de Koning tijdens 

hun leven op aarde hebben gebogen en al de kwade krachten van de onzichtbare 

wereld (satan en zijn demonische engelen). De zee is de zogenaamde "geestelijke 

plaats" voor boze geesten. 

7.  En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de 

tweede dood: de poel des vuurs (Openbaring 20:14). Ten slotte zal de dood en 

alle kwaad worden verbannen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

8. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs (Openbaring 20:15). Het is 

interessant dat dit het laatste vers is over het oordeel in de Schrift. Psalm 68 is 

een perfect voorbeeld van Zijn rechtvaardig oordeel (liefde, macht en 

bestraffing): 2 God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten 

voor zijn aangezicht. 6 Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God 

in zijn heilige woning; 7 God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die 

gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land. 20 

Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.  21 Die God 

is ons een God van uitreddingen, bij de HERE Here zijn uitkomsten tegen de dood. 

 36 Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom; Hij, Israëls God, verleent sterkte en 

volheid van kracht aan zijn volk. Geprezen zij God! 

9. Nog wat laatste informatie over het eindoordeel: Wanneer toch heidenen, die de 

wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon 

zonder wet, zichzelf tot wet; 15 immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun 

harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten 

elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16 ten dage, dat God het in 

de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus 

(Romeinen 2:14-16). Hierbij wordt de vraag beantwoord over degenen die nog 

nooit hebben gehoord van de wet of Jezus. Laatste vers over alle kinderen (van 

zowel gelovigen en ongelovigen) met betrekking tot het oordeel:  Laat de 

kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk 

Gods (Marcus 10:14). Het Koninkrijk behoort aan allen die zijn zoals deze 
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kinderen. Eigenlijk betekent dit voor iedereen die (nog) niet in staat zijn 

zelfstandig voor Jezus te kiezen tot een bepaalde leeftijd, geestelijke 

gehandicapten, enz. 

 

Nu ik citeer een persbericht. Bij wijze van grap zegt men dat de Japanners drie religies 

hebben: Ze trouwen als christen, leven als een Shinto en sterven als een 

boeddhist. Binnen hun cultuur spelen voorouders een belangrijke rol. Als je een Japanner 

verteld dat alleen door te geloven in Jezus Christus, de opgestane, hij of zij het eeuwige 

leven krijgt, zal de eerste reactie zijn: en hoe zit het met mijn vader en moeder die deze  

boodschap niet hebben geloofd of gehoord? Evangelisten die vaststellen dat inderdaad 

hun ouders waarschijnlijk verloren zijn, worden geconfronteerd met een sterke 

weerstand. Een Japanner geeft de voorkeur aan een eeuwig verblijf in de hel samen met 

hun voorouders, in plaats van alleen in de hemel. In een van de grotere Japanse kerken 

is een andere mening ontstaan over de hel en het dodenrijk. De kern van deze visie is 

dat mensen die gestorven zijn en "goed" hebben geleefd zonder de boodschap 

van Jezus de Christus te kennen, nog steeds een definitief aanbod na de dood 

krijgen om naar de hemel te gaan, door de deur te gaan, dat is Jezus, en 

uiteindelijk te buigen voor de Koning der Koningen. 

 

Nog een laatste woord over een allerlaatste aanbod van het heil (genade) op de laatste 

dag van het eindoordeel voor die mensen die niet voor de Koning der Koningen in dit 

leven hebben gebogen. In de kerk zijn we het er allemaal over eens dat iedereen 

(christenen en niet-christenen) zullen worden geoordeeld op basis van hun werken. Stel 

u de volgende situatie van een niet-christen voor, staande voor de Heer op de laatste 

dag om te worden beoordeeld: John of Marie, u bent hier om te worden beoordeeld op 

basis van uw werken op aarde, en Ik moet zeggen, ze kunnen het vuur doorstaan, ze 

waren in overeenstemming met Mijn wil. Dank u voor uw goede daden, het eeuwige vuur 

staat voor u klaar, ga naar de hel. Trek uw eigen conclusie! Dit is te gek voor woorden. 

 

10.2 Het eindoordeel van de christenen. 

Laten we nu nauwkeuriger het eindoordeel van de christenen onderzoeken. Wanneer 

zullen de Christenen (die redding aanvaard hebben aan deze kant van het leven) worden 

beoordeeld op hun werken? Dit zal gebeuren op het moment van de Opname (of de 

opstanding van de rechtvaardigen): 

 En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal u 

terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen (Lucas 14:14). 

 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der 

heerlijkheid verwerven (1 Petrus 5:4). 

 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet 

meer gedenken (Hebreeën 8:12). 

 

Dus dit is onze houding: Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den 

vreemde, Hem welgevallig te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van 

Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht 

heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Korintiërs 5:9-10). 

Christenen worden niet behouden door werken (Efeziërs 2:8-9), maar onze goede 

werken, en de motieven van waaruit zij worden gedaan, zullen bepalend zijn voor onze 

eeuwige beloning. Daarom, als gevolg hiervan en andere redenen, laten we de leer van 

Paulus aannemen: ‘Gods geboden houden is wat telt (1 Korintiërs 7:19). Verzamelt u 

geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven 

inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest 

ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, 

daar zal ook uw hart zijn. (Matteüs 6:19-21). Jezus wil dat u rijk wordt met hemelse 

schatten! Deze hemelse schatten raken nooit uitgeput, zoals aardse schatten: Verkoopt 

uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een 

schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt 

(Lucas 12:33). Hoe rijk zult u zijn in Gods eeuwige Koninkrijk? U bepaald nu het 
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antwoord op die vraag door uw trouwe arbeid voor Zijn Koninkrijk of het ontbreken 

daarvan. 

 

Dit is mijn conclusie: Wees niet egoïstisch. 11 want niemand kan een ander fundament 

leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt 

gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 13 van ieders werk zal 

duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan 

zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk 

waard is. 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15 Wanneer 

het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar 

door het vuur heen (1 Korintiërs 3:11-15). Mijn beste vrienden, als u Jezus Christus in 

uw leven als uw redder hebt aangenomen, die stierf voor uw zonden, bent u gered. Uw 

redding staat vast zoals is geschreven: “want niemand kan een ander fundament leggen 

dan er al ligt – Jezus Christus zelf.” Maar Jezus is niet alleen uw Verlosser Hij is ook uw 

Bevrijder en uw Koning en wil dat u vrucht draagt en Zijn Koninkrijk hier op aarde bouwt. 

Het is mijn sterke verlangen dat de kerk volgende woorden begrijpt. Laat het nooit 

gebeuren dat het volgende voor u van toepassing zal zijn: Wanneer het (bouwwerk) 

verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door 

het vuur heen (1 Korintiërs 3:11-15). Als dit uw geval is dan zult u pas na uw overlijden 

de volheid van het Koninkrijk gaan proeven, u mist de voordelen van het Koninkrijk hier 

in uw rondwandeling op deze aarde en u brengt geen andere geliefde mede Zuid-

Afrikanen in Zijn Koninkrijk. Houd u niet van  uw Zuid-Afrikaanse broeders en zusters? 

Nee, in plaats daarvan: draag vrucht, blijvende vrucht, vruchten die het vuur 

kunnen doorstaan, en neem deze als een beloning met u mee naar de hemel, uw 

werken zullen u navolgen! We houden van u Heer, we houden van deze 

prachtige Regenboog Natie! 

 

Zonde? Waar heeft u het over? Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om 

Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet (Jesaja 43:25). Zover het oosten is van het 

westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons (Psalm 103:12). Hij zal Zich wederom 

over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden 

werpen in de diepten der zee (Micha 7:19). Want Ik zal genadig zijn over hun 

ongerechtigheden,en hun zonden zal Ik niet meer gedenken (Hebreeën 8:12). Aan Gods 

toorn is voor 100%voldaan door het machtige kruiswerk van Christus, al 2000 jaar 

geleden. Hier in Hebreeën 8:12 staat geschreven dat Hij onze zonden nooit meer zal 

herinneren. Maakt u onze Heer tot een leugenaar en heeft u de moed om te zeggen dat 

op de laatste dag op een groot scherm al onze zonden zullen worden geprojecteerd voor 

de gehele wereld? Wat voor soort vader zal zijn eigen kind aan de poort van het eeuwige 

leven (het Vaderhuis) met zo'n gekke show ontvangen: Welkom lieve zoon of dochter, 

laten we alle zonden bespreken die je in je leven hebt gedaan en ze aan iedereen laten 

zien, en 1 seconde nadat dit is afgehandeld, tussen haakjes, je kunt het Koninkrijk 

binnenkomen hoor, want ik heb voor je betaald. Zodra u opnieuw geboren bent, bent 

u het Koninkrijk binnengegaan en u hoeft het nooit meer te verlaten! U bent een 

burger van het Koninkrijk! Voor meer informatie zie onze studie "Het Koninkrijk". En 

laat het niet door de vijand stelen, want er is geschreven:  En wij hebben de liefde 

onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, 

blijft in God en God blijft in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat 

wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in 

deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de 

vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de 

liefde (1 Johannes 4:16-18). Bedenk ook dat in het Oude Testament als de Israëlieten 

een lam aan de preister aanboden voor hun zonden, moest dit Lam zonder gebrek 

zijn. De priester controleerde het lam op gebreken en niet de zonden van de 

Israëlieten! Zie het Lam, Jezus de Christus! 

 

11. Oordelen binnen de kerk. 

Immoraliteit bezoedelt de Kerk zoals geschreven: Inderdaad men spreekt van hoererij 

onder u, en zulk een hoererij, als zelfs onder de heidenen niet (voorkomt), dat iemand 



Gods oordelen, de kracht van Zijn liefde, Alive Ministries South Africa 

 

 

 

 

15 

leeft met de vrouw van zijn vader. 2 En gij zijt opgeblazen in plaats van u veeleer te 

bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen?  3 Want 

mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wèl aanwezig, reeds, als 

aanwezig, vonnis geveld over hem, die op zulk een wijze zo iets heeft begaan. 4 Wanneer 

wij vergaderd zijn, gij en mijn geest met de kracht van onze Here Jezus, 5 leveren wij 

in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, 

opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren. 6 Uw roem deugt niet. Weet 

gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? 7 Doet het oude 

zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook 

ons paaslam is geslacht: Christus. 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud 

zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde 

brood van reinheid en waarheid  (1 Korintiërs 5:1-8).  

 

Immoraliteit binnen de kerk moet worden geoordeeld zoals geschreven: 9 Ik 

schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders; 10 niet met de 

hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of 

afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. 11 Nu evenwel 

schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een 

hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo 

iemand moet gij zelfs niet samen eten. 12 Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die 

buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? 13 Hen, die 

buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg (1 Korintiërs 

5:9-13). 

 

12. Voor Mij zal alle knie zich buigen. 

Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle 

knie zich buigen, en alle tong zal God loven (Romeinen 14:11). Deze woorden zien we op 

verschillende plaatsen in de Schrift: Psalm 22:27-29, Psalm 72:8-11, Jesaja 45:22-23, 

Filippenzen 2:9-11. Al deze verzen hebben één ding gemeen: Het gaat over het 

Koninkrijk en Koningschap van Jezus, onze Heer en dat uiteindelijk elke persoon (het 

menselijke ras) zal bekennen (bevestigen) dat Jezus is de Heer der Heren en Koning der 

Koningen. Dit gaat over het oordeelsproces tussen Jezus eerste en tweede komst en het 

eindoordeel. Volgende verzen bevestigen de reden van “voor Mij zal alle knie zich buigen 

": 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? 

Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. 12 Zo zal [dan] een ieder 

onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God]. 13 Laten wij dan niet langer elkander 

oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te 

geven (Romeinen 14:10, 12-13). Voor Mij zal alle knie zich buigen = Want wij 

zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. 

 

13. Vergelijk van twee opties. 

Optie 1: U buigt voor de Koning der Koningen in dit leven. Als gevolg hiervan blijft u (uw 

geestelijk deel) na uw overlijden in het Koninkrijk van God tot Zijn tweede komst en niet 

in de Hades (het voorportaal van de hel, het dodenrijk). Als u tegelijkertijd geen goede 

werken van gerechtigheid hier aan deze kant van het leven hebt gedaan en uw kruis 

opgenomen, mist u in dit leven de voordelen van het Koninkrijk en wat te zeggen over de 

vruchten die u hebt geproduceerd? En hoe zit het met uw hemelse schatten? Hoe rijk 

bent u in de hemel? Hoeveel hebt u opgeslagen in de hemel? Dat is geen slimme keuze, 

want u woont hier slechts voor 80 jaar, werkte aan uw aardse schatten en uw verblijf in 

de eeuwigheid zal meer dan 80 jaar. Dit is een beetje korte termijn denken! 

 

Optie 2: U buigt niet voor de Koning der Koningen in dit leven. Als gevolg hiervan blijft u 

(uw geestelijk deel) na uw overlijden in de Hades (het voorportaal van de hel, het 

dodenrijk). Hmmm, niet aantrekkelijk, een plaats van buitenste duisternis en 

tandengeknars (Matteüs 22:13). Tegelijkertijd deed u goede werken van gerechtigheid 

hier aan deze kant van het leven. Wel, u mist ook in dit leven de voordelen van het 

Koninkrijk, maar u werkte aan uw hemelse schatten. U bent rijk in de hemel! We zouden 

kunnen zeggen, dit is een meer lange termijn investering maar nog steeds minder 
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aantrekkelijk. Op de laatste dag des oordeels bent u een schaap, aan Zijn rechterhand en 

u ontvangt opnieuw de uitnodiging om het Koninkrijk te betreden, net op de laatste 

dag. Dus, u moet nog steeds buigen (binnengaan via de poort, dat is Jezus) voor de 

Koning om uiteindelijk het Koninkrijk binnen te gaan, het eeuwige leven. Ik zou dat risico 

niet nemen en zou niet willen wachten op Zijn tweede komst in het voorportaal van de 

hel. 

 

Wees slim: Buig voor de Koning der Koningen en werk aan uw hemelse 

schatten! 

 

14. Nog twee speciale gevallen. 

Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde 

de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; 
13 want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet 

toegerekend, als er geen wet is (Romeinen 5:12, 13). Opnieuw een voorbeeld van een 

speciale groep in een bepaalde periode met betrekking tot Gods oordelen! 

 

De joden zijn ook uitgesloten en passen niet in onze normale Christelijke manier van 

denken over het oordeel: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis 

Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen (Hebreeën 

8:8). Het nieuwe verbond is (in de eerste instantie) gesloten met Israël en Juda en niet 

met ons de Christenen uit de heidenen. De meeste Joden hebben dit verbond tot nu toe 

nog niet geaccepteerd maar de beloften aan hen staan nog steeds: En niet langer zullen 

zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, 

want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. 12 Want Ik 

zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken 

(Hebreeën 8:11, 12) en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven 

staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 

En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem (Romeinen 11:26, 27). 

 

Jezus, blijft de deur en de enige weg tot behoud (zaligheid), zelfs op de laatste 

dag (zelfs ver na het sterven van ons vergankelijke lichaam): 

 Voor diegene die leefden tussen Adam en Mozes (eerste voorbeeld) is wellicht het 

volgende van toepassing: Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van 

nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot 

wet; 15immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, 

terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen 

of ook verontschuldigen (Romeinen 2:14, 15). 

 Voor al de joden die ooit hebben geleefd en Jezus niet hebben geaccepteerd: God 

heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren (van het begin) gekend 

(gekozen) heeft (Romeinen 11:2) en dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik 

hun zonden wegneem (Romeinen 11:27). 

 

15. Slotwoord. 

Johannes bevestigd ook het finale aanbod van genade op de laatste dag: want er komt 

een tijd dat de doden (geestelijk doden) in hun graven allemaal zijn stem zullen horen 29 

en uit hun graf zullen komen: wie het goede deden, zullen opstaan om te leven; wie 

het kwade deden, zullen opstaan om geoordeeld te worden (Johannes 5:28-29). Opnieuw 

een aanbod van genade op de laatste dag een de geestelijk doden en zij zullen worden 

beoordeeld naar hun werken. 

 

Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig 

zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet 

verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor 

U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden (Openbaring 

15:3-4). Kom, zing dit prachtige lied van Mozes mee, de knecht van God, het lied van 

het Lam. 
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En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en 

wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons 

volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk 

Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte 

liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet 

volmaakt in de liefde (1 Johannes 4:16-18). 
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