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Individueel Oordeel
Door David R. Hettema
In elk mens leeft het besef dat er op een dag, ergens in de toekomst, een afrekening zal plaatsvinden,
een beslissing door een hogere macht waarbij de goede mensen beloond zullen worden en de
slechte bestraft. Dat is de basis van elke bekende godsdienst in de wereld. Dit wordt over het
algemeen 'Dag des Oordeels' genoemd en houdt verband met de opvattingen van de mens over wat
er gebeurt bij zijn dood of bij het einde van de wereld. De gangbare opvatting in de tegenwoordige
godsdienstige wereld is dat deze beslissing valt zodra de mens sterft; dat er een onmiddellijk oordeel
door God wordt uitgesproken over de bestemming van de overledene: hemel of hel.

De Bijbel belooft ons een toekomstige tijd waarin elk mens persoonlijk, individueel, het oordeel
ingaat met onze Schepper. In het Woord van God vinden we echter nergens oordelen die bij het
overlijden worden uitgesproken. In het Woord staan vele van Gods eerdere oordelen en het spreekt
ook over een grote verscheidenheid aan toekomstige oordelen, maar geen mens die ooit heeft
geleefd, Adam incluis, heeft ooit Zijn eindoordeel meegemaakt. Gods Woord maakt daarnaast
duidelijk dat de rechtvaardigheid en het oordeel van God vereist dat elk individu, levend of dood, een
dag zal hebben waarin hij voor de rechter verschijnt. De Schriften laten duidelijk zien dat deze tijd
van oordeel nog toekomstig is. Het begin ervan vindt pas plaats wanneer God ingrijpt in de
aangelegenheden van de mens en Zijn gezag over de hele aarde uitoefent. Dan zal werkelijkheid
worden wat de Psalmist zong: Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast staat nu de wereld,
zodat zij niet wankelt; Hij zal de volken richten in rechtmatigheid (Psalm 96:10). Deze goddelijke
interventie zal de inleiding zijn voor de tijd van Gods stroom van rechtvaardige oordelen, een tijd
waarin goede mensen, levenden en doden, het aionische leven zullen smaken dat hun deel is tijdens

Zijn grote heerschappij op deze aarde, maar waarin de onrechtvaardige en slechte mensen die daarin
geen erfdeel hebben, zullen worden uitgeroeid.
Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land beërven
(Psalm 37:9).
Tegelijk met het oordeel van de levenden en gedurende de beginjaren van de Hemelse heerschappij,
zal een geordende opstanding van doden plaatsvinden (Joh.6:40). Deze opstandingen zullen door
blijven gaan totdat allen die naar het oordeel van God… waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan
die eeuw en aan de opstanding uit de doden (Luc. 20:35) zullen zijn opgewekt. De rest van de doden
zal in het graf wachten tot het oordeel voor de Grote Witte Troon, zoals beschreven is in
Openbaring 20:11-15. Als dit laatste oordeel is afgerond, zal ieder mens die ooit geleefd heeft een
moment hebben gehad waarop hij voor de rechtbank is verschenen en voor de Rechter van de ganse
aarde.
Wat iemand ook gelooft over het toekomstig oordeel, moet worden getoetst aan wat God heeft
gezegd aangaande de aard van de mens en zijn bestemming. Gods woorden verschaffen veel licht
over dit onderwerp en we moeten ons dan ook wenden tot het Woord van God als we de waarheid
willen ontdekken. Het besef in het geweten van de mens dat er een toekomstige afrekening zal
plaatsvinden op basis van zijn persoonlijke rekening wordt bevestigd door het Woord van God: En
zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel (Hebr. 9:27). Dit oordeel is
nog toekomstig. Als de Schriften spreken over de oordelen van God, worden zij steeds als
rechtvaardig en juist bestempeld. Het Schriftuurlijk gebruik van de woorden Rechter en Oordeel
houdt niet altijd straf in voor degene die onder het oordeel is, maar het betekent: 'evalueren,
bepalen, rechtzetten.' Als Gods rechtvaardige ordening aan deze aarde wordt opgelegd, zullen deze
kwalificaties duidelijk worden en worden geprezen.
Zij zullen spreken van de macht uwer geduchte daden, en uw grootheid wil ik vertellen. Zij zullen de
roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid (Psalm 145:6-7).
De ontzagwekkende daden van God waarvan de mensen getuige zullen zijn en waarover zij spreken,
hebben te maken met het wegnemen van alle vloeken van zonde en dood die op de aarde zijn
geweest vanaf het moment dat de mens is gevallen. Gods verlossende werk maakt de hele aarde
levend, vruchtbaar en bewoonbaar en wekt de mensen in de vastgestelde volgorde op uit de dood
om erin te leven. God doet teniet wat de zonde heeft aangericht.
Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt; Hij zal de
volken richten in rechtmatigheid… want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de
wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw (Psalm 96:10,13).
De apostel Paulus heeft in zijn getuigenis op de Areopagus duidelijk gemaakt dat dit oordeel
uitgevoerd zal worden door Gods zichtbare expressie: Jezus Christus.
Hij heeft een dag 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 (Hand. 17:31).

Dit zal gebeuren in een toekomstige dag (geen dag van 24 uur), dat wil zeggen een periode waarin dit
oordeel zal plaatsvinden. Dat begint op het moment dat God Zijn lange stilzwijgen verbreekt en door
Zijn Geest aan het verstand van iedereen die leeft duidelijk zal maken dat Jezus Christus de Redder
van deze wereld is en dat Hij als zodanig de Enige is die waardig is om de Rechter van deze aarde te
zijn. Paulus verklaarde, door God geïnspireerd, toen hij aan Timotheüs schreef: 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 (II Tim. 4:1).
Het Griekse woord dat hier is gebruikt voor 'verschijning' is EPIPHANEIA. EPIHAINO duidt op een
toenemende schijn en schittering, een zeer veelbelovende interventie, een beschrijving van God die
Jezus Christus aan de wereld toont in majesteit en grote heerlijkheid. Want ook de Vader oordeelt
niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven (Joh. 5:22).
Paulus heeft ons verteld dat dit gezag het recht is van Jezus Christus. Want hiertoe is Christus
gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou
(Rom. 14:9).
De schrijver is volledig overtuigd van de godheid van Jezus Christus, dat Hij de zichtbare uitdrukking is
van God, onze enige bron van kennis van het karakter van God. Jezus Christus is Yahweh van het
Oude Testament en als we spreken over God, spreken we over Jezus Christus; als we spreken over
Jezus Christus, spreken we over God.
Paulus spreekt hier op dezelfde manier over als het de namen en titels van Christus gebruikt in
verband met het opmaken van de persoonlijke balans van mensen in de toekomst. Want wij zullen
allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere;
voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. Zo dan een iegelijk van ons zal voor
zichzelven Gode rekenschap geven (Rom. 14:10-12)
De gebeurtenis waarmee de regering van God op deze aarde begint, is de uitstorting van Zijn Geest
op alle vlees (Joël 2:28-31). Deze zal doorwerken en ieder ding en elk mens op de aarde bereiken,
waardoor buitengewoon veel wonderbaarlijke veranderingen zullen plaatsvinden. Het meest
bijzondere van al deze veranderingen zal plaatsvinden in de mensen die op aarde leven in die tijd. De
Heilige Geest brengt deze verlichting in iedereen op dezelfde tijd (Joh. 16:8). Als deze stroom van
licht en leven van God komt, zal ieders verstand en lichaam een onmiddellijke verandering ervaren,
of zij nu zondaren zijn die gered zijn door genade, of één van de werkers van ongerechtigheid
(I Cor. 15:51). De straffen op de overtreding van Adam zullen zijn opgeheven. De gave van leven die
Christus door Zijn overwinning heeft gewonnen, zal iedereen in staat stellen om te staan in een
eerlijk gericht, zowel de kwaden als de goeden. Zelfs in onze tijd en in menselijke rechtbanken
vereisen onze wetten dat degene die terechtstaat de aard van de beschuldigingen die tegen hem
worden ingebracht kan begrijpen, anders kan er geen recht worden gedaan. Hoeveel temeer geldt:
zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen? (Gen. 18:25).
Deze verlichting door Gods Geest zal het geweten van elk individu verlichten, zodat aan ieder
duidelijk wordt hoe zijn daden zich verhouden tot de rechtvaardigheid van God. Onze Heer sprak
over deze tijd toen Hij zei: Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets
geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen (Luc. 8:17) Maar Ik zeg u: Van elk ijdel
woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar

uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.
(Matt. 12:36-37).
Dat is de tijd en de plaats waar de mensen de heerlijkheid en majesteit, de verheven plaats van Jezus
Christus zullen begrijpen en elke knie zich zal buigen. De goeden en de slechten, elke tong zal
belijden dat Jezus Christus de Heer is tot eer van God. De mensen die op grond van hun lijst van
zonden en ongerechtigheden niet waardig zijn om te leven, zullen worden vernietigd. Zij zullen niet
leven om dat leven onder de Hemelse Heerschappij mee te maken. Dat is de tijd waarin gelovigen
hun Redding zullen ervaren omdat hun geloof hen tot gerechtigheid is gerekend. Paulus citeerde
David toen hij schreef: Zalig (gelukkig) zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt
zijn. Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen. (Rom. 4:7-8)
Psalm 22:28-30 beschrijft deze geweldige ingreep. Alle einden der aarde zullen het gedenken (ZAKAR)
en zich tot de HERE bekeren. Het Hebreeuwse woord ZAKAR kan beter worden vertaald met ´iets in
hun geheugen geprent hebben.´ Dat ´iets´ is de verlichting en de fysieke veranderingen die gegeven
zijn door Gods Geest waardoor mensen zich omkeren en erkennen wie en wat Jezus Christus is in de
ogen van God. Vervolgens lezen we± alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw
aangezicht. Deze verlichting zorgt ervoor dat alle geslachten van alle volken hun knieën zullen buigen
in aanbidding. Want het koninkrijk (de regering) is des HEREN, Hij is heerser over de volken.
In vers 30 staat: Alle welgedanen (vervulden, tevredenen, rijken) der aarde eten en aanbidden. Het
Hebreeuwse woord DAW-SHANE dat hier met 'welgedaan' is vertaald, beschrijft de heerlijke positie van
hen die deel hebben aan het Koninkrijk van God (zie vers 27). Hun aanbidding en verering van Jezus
Christus is tot eer van God; zij zijn gered, bevrijd en veilig.
Het volgende gedeelte van vers 30 gaat over een andere groep, namelijk zij die tot vernietiging
veroordeeld worden. Zij zullen in aanbidding voor de rechtvaardige Rechter van de ganse aarde
buigen voordat zij zullen weerkeren tot stof: voor Hem knielen allen die in het stof nederdalen, en wie
zijn ziel niet in leven kan houden.
Dat is de tweede dood; er bestaat geen opstanding uit de tweede dood. Hoeveel beter is het Hem te
kennen van wie gezegd wordt: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig (aionisch) leven; doch wie aan de
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem (Joh. 3:36).
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