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Het Koninkrijksoordeel
In godsdienstige literatuur is het idee van een ‘algemeen oordeel’ heel
gewoon, maar iets dergelijks bestaat niet in de Schrift. Mensen kunnen
dan wel spreken over ‘het grote algemene oordeel dat komt’ en over ‘de
grote rechtszitting,’ waarbij men zich voorstelt dat alle mensen die ooit
hebben geleefd op aarde worden samengebracht in de grote rechtbank,
maar deze gedachte is het product van menselijke fantasie en heeft
geen fundament in het Woord Gods. Het is een aperte fout te denken
dat het toekomstig oordeel één grote rechtszitting is die plaatsvindt aan
het einde van de wereld, wanneer alle menselijke wezens, heiligen en
zondaren, joden en heidenen, levenden en doden, zullen staan voor de
‘grote witte troon’ en dat daar hun lot wordt bepaald, namelijk of zij ‘voor
eeuwig naar de hemel’ gaan, of ‘voor eeuwig naar de hel.’ De mensen
die de opvatting verkondigen van het ‘laatste en algemene oordeel’ laten
daarmee eenvoudig zien dat zij niet de beste van de klas waren bij het
bestuderen van de goddelijke openbaring.
De zorgvuldig werkende student van de Schrift zou moeten opmerken
dat er verschillende toekomstige oordelen zijn die gescheiden zijn wat
betreft tijd, de onderwerpen en de omstandigheden. Er zijn vele
pogingen gedaan om deze te onderscheiden, zoals we zien in de
aantekeningen bij Openbaring 20:12 in de Scofield Reference Bible;
maar het lijkt alsof Scofields onderwijs ontwikkeld is vanuit bepaalde
teksten en is aangepast zodat ze met zijn opvattingen over de
bedelingen stroken. Dit is allesbehalve bevredigend, zoals we kunnen
opmaken uit het feit dat één van de meest belangrijke gedeelten over

het toekomstig oordeel is genegeerd. Dat is II Timotheüs 4:1, waar in de
Statenvertaling staat:
Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden
en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk.
Het vreemde aan dit gedeelte is, dat het niet past in en zelfs tegenstrijdig
is met alle huidige opvattingen over de toekomstige dingen. Mensen die
van ‘Zijn verschijning’ (EPIPHANEIA) ‘Zijn komst’ maken, of ‘de opname’
worden door dit gedeelte zeer in verlegenheid gebracht wegens het
universele oordeel dat plaats zal vinden bij die gebeurtenis. Met het oog
hierop is er een geweldig gerommel geweest met de Griekse tekst van
dit gedeelte en deze twijfels aan de tekst komt gewoonlijk naar voren in
de commentaren op dit vers, zodra de uitleggers gedwongen worden
hier iets mee te doen. De meeste commentatoren negeren het geheel.
Dat zien we in Chafer’s Systematic Theology, dat volledig heet te zijn,
maar waarin hier geen verwijzing naar te vinden is in de index, ondanks
dat veel ruimte is gegeven aan beschouwingen over het oordeel. Als de
lezer andere commentaren raadpleegt, zal hij ontdekken hoe zwak zij
staan als het gaat om de behandeling van dit gedeelte.
Dit is feitelijk een heel belangrijke tekst over het koninkrijk en de student
zou er zeer goed van op de hoogte moeten zijn. Deze tekst moet een
vooraanstaande plaats innemen in al u gedachten over het koninkrijk
van God. Bij nadere beschouwing zullen we ontdekken dat ‘God en den
Heere Jezus Christus’ verwijzen naar dezelfde persoon. Niemand kan
twee heren dienen. De juiste lezing is hier als volgt: ‘God, namelijk
Christus Jezus,’ omdat het woord Heer in de meeste Griekse teksten
niet voorkomt. ‘Die… zal’ is in het Grieks ‘Die op het punt staat er te zijn’
(MELL ) en in de Schrift wordt dit gebruikt voor dingen die als
uitgemaakte zaak of goddelijke bepaling zullen gebeuren. Het woord
oordelen in deze tekst heeft niets te maken met het vaststellen van de
uiteindelijke bestemming van levenden of doden. Vele van de doden die
op dat moment worden geoordeeld, zullen moeten wachten tot het einde
van de duizend jaar van Zijn parousia voordat zij opgewekt worden en
hun uiteindelijke bestemming wordt vastgesteld (Openb. 20:5). Oordelen
is zich bezinnen op een zaak en die overwegen om tot een conclusie
daarover komen.
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Het woord ‘in’ is KATA, dat ‘in overeenstemming met’ of ‘in harmonie
met’ betekent. ‘Verschijning’ is EPIPHANEIA, wat de betekenis heeft van
‘krachtig doorbreken van licht’ en dat is altijd een aanduiding voor een
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KAI;

een voorbeeld van het ‘gerommel’

gunstige inmenging. ‘Koninkrijk’ (BASILEIA) betekent ‘het regeren.’ De
woorden EPIPHANEIA en BASILEIA zijn zodanig met elkaar verbonden in
deze tekst dat het ene de verklaring is voor het andere. Zoals de kroning
het begin is van de regering van een koning, zo is EPIPHANEIA het begin
van Gods regering en het grote verschil is dat de EPIPHANEIA van de
Here Jezus een blijvend effect en invloed heeft op het verloop van het
koninkrijk Gods, vanaf het begin tot het einde. Op basis van al deze
feiten, zal ik mijn eigen zorgvuldig bestudeerde parafrase verschaffen
van de Griekse tekst:
Ik betuig jullie plechtig in tegenwoordigheid van God, namelijk
Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen in
overeenstemming met Zijn welwillende interventie, namelijk Zijn
koninkrijk.
De duidelijkste boodschap in de Bijbel is dat God de heerschappij zal
overnemen en dat het geopenbaarde koninkrijk van God werkelijkheid
zal worden. Hij begint niet met een of andere meedogenloze aanval op
de mensheid, zelfs niet op het slechte deel daarvan. Om de overwinning
te behalen die Hij wenst, zal Hij zijn oordelen uitbrengen (Matt. 12:20,
St.Vert.), wat opheldering en begrip voor elk mens betekent. Zonder dat
kan er geen oordeel zijn. Bovendien komt er een einde aan de
langdurige heerschappij van de dood en ieder levend mens zal
deelhebben aan de gave van gezondheid en genezing. De gave van
licht, inzicht en gezondheid betekent echter niet dat alle mensen zullen
mogen leven in en genieten van deze zegeningen en de prachtige
heerlijkheid van een aarde die wordt geregeerd en voortdurend
gezegend door God (lees hier I Cor. 6:9-11). Er moet een oordeel
komen over allen die leven en dit oordeel zal bepalen of zij door mogen
leven op aarde.
Ik ga ervan uit dat de lezer erkent en gelooft dat God in staat is om het
hele leven van een mens te overzien en een ogenblikkelijk oordeel over
hem kan vellen. Zo niet, dan is uw God te klein. Er is voor God geen
verleden of toekomst, zodat Hij op elk door Hem gewenst moment ons
gehele leven kan zien als een huidige realiteit. Dat zal Hij doen als het
koninkrijk komt met alle daarmee samenhangende zegeningen. Hij zal
allen die leven oordelen. Het doel van dit oordeel zal zijn om voortzetting
in of uitsluiting van het koninkrijk van God te bepalen. Het zal evenwel
ook de plaats, de voorrechten, de eer en de heerlijkheid bepalen van
allen die blijven leven onder Gods heerschappij.
Sta mij toe hier persoonlijk te zeggen, ervan uitgaande dat al mijn lezers
dat ook kunnen, dat als ik onder de levenden zal zijn (wat ik heel graag
zou willen) als God de heerschappij overneemt en mijn leven wordt
volledig overzien voor Hem, er één feit als een Mount Everest boven alle

andere zal uitsteken. Dat feit is dat ik het werk van God heb gedaan wat
gevraagd wordt van allen in mijn toestand en omstandigheden: ik heb
geloofd in de Here Jezus Christus. Ik heb ik Hem geloofd in een dag van
ongeloof, heb in Hem geloofd zonder te zien, heb in Hem geloofd geheel
op grond van Zijn geschreven Woord, helemaal zonder enig teken of
wonder, behalve die beschreven worden in de Schrift. Ik heb geloofd en
ik geloof nu dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En ik zal geen
mens of demon toestaan om wat dan ook aan te tasten van de belofte
en de hoop die Hij mij heeft gegeven, namelijk dat ik door het geloof het
leven door Zijn naam heb.
Volgend op het oordeel van de levenden, moet er nog onderzoek
plaatsvinden naar de doden. Het hele leven van ieder mens die ooit
geleefd heeft en is gestorven, zal door God worden beoordeeld en er zal
een besluit worden genomen of hij zal worden opgewekt uit de dood om
opnieuw te leven en te genieten van de aarde die door God wordt
geregeerd. Let er goed op dat ze niet eerst worden opgewekt om
geoordeeld te worden, anders zou het een oordeel van de levenden zijn.
Zij worden beoordeeld om vast te stellen of zij het verdienen opgewekt
te worden, om te leven als burgers onder Gods regering. Als dat zo is,
worden zij opgewekt volgens de orde en de regels die God zal bepalen.
De Bijbel leert niet zoiets als een algemene opstanding van de
rechtvaardigen aan het begin van het koninkrijk. Het zal ‘ieder in Zijn
rangorde’ zijn (I Cor. 15:23).
Dit alles is in overeenstemming met Zijn welwillende interventie, namelijk
Zijn koninkrijk. De volgorde is: 1) Zijn krachtig doorbrekende licht in een
welwillende interventie, 2) Zijn koninkrijk aanwezig, 3) een oordeel van
alle levenden, 4) een beoordeling van allen die dood zijn, 5) de
opstanding van hen die toegang verleend zijn tot Zijn koninkrijk.
Een plaats in het koninkrijk van God is de hoop voor de mensheid. Er is
in het Woord van God geen andere hoop voor wie dan ook. Onze positie
kan verschillend zijn, onze beloning kan anders zijn, onze dienst kan
variëren, maar het zal op deze aarde zijn als God regeert. De Bijbel leert
dat de bestemming van de mens een verloste samenleving is, levend op
een nieuw vormgegeven aarde. De Bijbelse hoop is altijd een aardse
hoop. De Psalmist verklaart dat de mensen die door Hem gezegend zijn
het land beërven, maar de door Hem gevloekten zullen worden
uitgeroeid (Ps. 37:22). Het oordeel dat plaatsvindt bij de installatie van
Gods regering zal dit allemaal bepalen.

