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Nr. 197
Deze studie is uitgegeven op grond van een nog onvolledig handschrift dat in een map met
“werk-in-uitvoering” van Otis Q. Sellers is gevonden. Dit zou Seed & Bread 197 zijn
geworden. Het is een deel van de “onvoltooide symfonie” van zijn levenswerk.

Gods oordelen
De Geest van God gaf, door Koning Salomo, aan de wereld deze
voortreffelijke raad: ‘wie antwoord geeft, voordat hij hoort, die is het
tot dwaasheid en smaad’ (Spr. 18:13). Een meer letterlijke vertaling
van dit vers zou zijn: ‘hij die antwoord geeft op een zaak voordat hij
ernaar luistert, dat is hem tot dwaasheid en smaad.’
Als u begint met het lezen van deze boodschap, zult u enkele duidelijke
uitspraken tegenkomen waarmee u het misschien niet eens zult zijn. Als
dat het geval is, komt dat doordat u te snel ophoudt en niet ‘geluisterd’
heeft naar de hele uiteenzetting. Of het kan zijn dat het woord ‘oordeel’
voor u niet dezelfde betekenis heeft als die het in het Woord van God
heeft. Laten we echter verdergaan met de uitspraken.
Met het oog op de toestand in de wereld van vandaag, is het mijn diepe
overtuiging dat er geen enkel geprofeteerd feit méér zal doen voor de
wereld, de aarde en de mensen die daarop leven, dan God Die Zijn
oordelen zal zenden en daarmee de gehele aarde zal vervullen. Ik zou
daaraan willen toevoegen dat de beloften van ‘het komende oordeel’ tot
de meeste begeerlijke behoren die in de Bijbel gevonden worden.
Deze woorden zullen als een schok overkomen op alle mensen die
geloven dat het woord ‘oordeel’ de betekenis heeft van onheil,
tegenspoed, of ziekte die door God wordt gezonden als straf op de
zonden. En hoewel deze definitie in alle Nederlandse woordenboeken

als één van de betekenissen wordt gegeven, moeten we beseffen dat
woordenboeken hun woorden definiëren in overeenstemming met de
manier waarop zij onder mensen worden gebruikt. De mensen van
tegenwoordig, en met name de religieuze mensen, gebruiken het woord
‘oordeel’ als aanduiding voor goddelijke wraak en bestraffing.
Dit is een van de oudste misvattingen van het christendom, nog ouder
zelfs dan de nationale fout om de oorspronkelijke inwoners van Amerika
‘indianen’ te noemen. Deze misvatting wordt levend gehouden door de
belangrijkste evangelisten, als zij over ‘Gods vreselijke oordelen,’
‘angstaanjagende oordelen’ en ‘verschrikkelijk oordelen’ spreken (zie
Seed & Bread 33).
Als iemand die gelooft in de Bijbel ooit Psalm 19 heeft gelezen, waarin
gezegd wordt dat Gods oordelen kostelijker zijn dan goud, ja, dan
veel fijn goud, dat zij zoeter zijn dan honig en honigzeem uit de
raat, dat daardoor zijn knechte worden gewaarschuwd en dat in het
houden ervan rijke beloning ligt, hoe kan hij dan ooit nog zulke
bijvoeglijke bepalingen als vreselijk, angstaanjagend en verschrikkelijk
gebruiken als hij daarover spreekt.
In het belang van een nauwgezette interpretatie van de Schrift moeten
we opmerken dat het woord ‘oordeel’ waarover wij hier nadenken het
Hebreeuwse woord MISHPAT is. Dit woord komt voor in 412 teksten van
het Oude Testament en het is in de NBG-vertaling 151 maal met
‘verordening’ vertaald, 115 maal met ‘recht,’ 33 maal ‘gericht,’ 13 maal
‘voorschrift,’ 13 maal ‘oordeel’ en verder nog met enkele tientallen
andere woorden.
Het is een enorme opgave al deze teksten te onderzoeken, maar ik heb
dat tweemaal gedaan en ben daardoor in staat te zeggen dat op geen
enkele plaats dit woord de betekenis heeft van een onheil dat door God
wordt gezonden als straf op de zonden van de mensen. Daarom moeten
alle eerlijke studenten van Gods woorden zich afvragen: ‘wat betekent
MISHPAT op grond van het gebruik dat de Geest van God ervan heeft
gemaakt in het Woord van God?’
Het Griekse woord dat dezelfde betekenis heeft als MISHPAT is het woord
KRISIS. Deze twee woorden worden onderling uitwisselbaar gebruikt door
de Geest van God zoals we zien wanneer we Jesaja 42:1 vergelijken
met Mattheüs 12:18 (en ook Jes. 42:3 met Matt. 12:20; Jes. 53:8 met
Hand. 8:33).
Om nu het bewijs te leveren voor mijn uitspraak, namelijk dat het
vervullen van de aarde met Zijn oordelen een gebeurtenis is die meer
voor de wereld zal doen dan enige andere geprofeteerde toekomstige
gebeurtenis, wil ik de lezer wijzen op Jesaja 26:9 waar ons gezegd

wordt: ‘wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners
der wereld gerechtigheid.’
Dit is een van de belangrijkste profetieën over de toekomst die we in het
Oude Testament kunnen vinden. Het gaat over de aarde en het omvat
de inwoners van de wereld. We dienen nauwlettend acht te slaan op de
woorden.
Er staat niet ‘als Uw oordelen op aarde komen,’ maar ‘wanneer uw
oordelen op aarde zijn.’ Daarmee wordt het een exacte profetie en een
belofte die God te zijner tijd zal vervullen. Er wordt ons ook gezegd dat
het gevolg van Gods oordelen, die de aarde vervullen, zal zijn dat de
inwoners van de wereld op zo’n manier zullen worden onderwezen en
getraind dat zij gerechtigheid zullen leren. Als God de mensen bezoekt
met wraak, heeft dat bij hen alleen maar het gevolg dat zij Hem nog
meer gaan lasteren. Zie Openbaring 16:9-11.
Deze uitspraken zullen natuurlijk de vraag opwerpen: ‘wat zijn dan Gods
oordelen precies en wat houden ze in?’ Het kan zijn dat deze vragen het
beste met een voorbeeld kunnen worden beantwoord.
In de Verenigde Staten van Amerika bestaat een grote hoeveelheid
oordelen die gewoonlijk de grondwet en de amendementen op de
grondwet worden genoemd en daarnaast nog duizenden andere wetten
en regelingen die hieruit zijn voortgekomen. Deze zijn enorm uitgebreid
en omvangrijk en zo gevarieerd en ingewikkeld dat slechts weinigen van
ons werkelijk begrip hebben van wat erin gezegd wordt en wat zij
verondersteld worden te bewerken. Deze maken niettemin deel uit van
wat Het Recht van de Verenigde Staten van Amerika wordt genoemd. Er
wordt van verondersteld dat zij het hele leven en gedrag van iedereen in
de vijftig staten regelen. Als we leven en handelen in overeenstemming
met dit recht, zullen we waarschijnlijk nooit merken dat het bestaat, maar
als we in strijd met zelfs het meest onbeduidende hiervan handelen,
bestaat de kans dat de lange arm der wet zich naar ons uitstrekt en ons
een straf oplegt voor die overtreding.
Hieruit kunnen we zien dat deze grote staat gebaseerd is op deze
oordelen, dit recht, dat zij essentieel zijn voor zijn voortbestaan en dat
zonder deze oordelen en het toezien op de naleving ervan we
waarschijnlijk zullen veranderen in een groep primitievelingen en
barbaren.
Het geopenbaarde plan van God houdt in dat Hij Zijn heerschappij op
aarde brengt. De tijd zal aanbreken waarin we naar waarheid kunnen
stellen: ‘Gij hebt uw grote macht opgenomen en het koningschap
aanvaard’ (Openb. 11:17). Het aanvaarden van het koningschap
betekent regeren, heersen, macht uitoefenen. Hier staat de aorist van

het bekende Griekse woord BASILEUŌ (aanduidende wijs). Dat was de
hoop van Israël, zoals uitgesproken is in Psalm 67:4: ‘omdat Gij de
volken in rechtmatigheid richt, en de natiën op de aarde leidt.’
Als God eenmaal over deze aarde en de volken daarop zal heersen, is
er evenwel een goed fundament nodig, een grondwet en gevestigd
recht. Een mens kan dan niet langer doen wat recht is in zijn eigen ogen,
zoals Israël deed in het verleden, maar hij zal moeten wandelen
overeenkomstig de geopenbaarde en gevestigde waarheid van God, dat
wil zeggen, Zijn oordelen, Zijn recht. Bovendien moet God Zijn oordelen
op deze aarde brengen en ze bekendmaken aan elke man, elke vrouw
en elk kind daarop. Het is niet het werk van mensen om Gods oordelen
op aarde te brengen. Als Gods oordelen te zijner tijd op aarde zullen
zijn, is dat omdat Hij ze gebracht heeft en met succes heeft gevestigd.
Bovendien kunnen we op grond van Gods Woord zeggen dat er in de
toekomst onmiskenbare daden van God zullen zijn, waarvan de uitkomst
van is dat Zijn oordelen op deze aarde aanwezig zullen zijn. Laten we
nogmaals stilstaan bij enkele van die daden van God.
In Psalm 97:4 wordt ons gezegd (Het Boek): ‘de hele wereld wordt
door Hem verlicht als door bliksemschichten; de aarde beeft voor
Hem.’ Dit is een profetie en de vervulling ervan zal leiden tot de
omstandigheden die door Jesaja beschreven zijn: ‘de aarde zal vol zijn
van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee
bedekken’ (Jes. 11:9). ‘En de heerlijkheid des HEREN zal zich
openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond
des HEREN heeft het gesproken’ (Jes. 40:5). In die dag zullen alle
mensen kunnen zeggen: ‘de HERE is verheven, want Hij woont in
den hoge. Hij heeft Sion met recht en gerechtigheid vervuld. En uw
tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en
kennis; de vreze des HEREN is zijn schat’ (Jes. 33:5,6).
Het is in de theologie gemeengoed geworden van de wederkomst van
Christus de belangrijkste toekomstige gebeurtenis te maken. Er wordt
verondersteld dat Hij onmetelijke zegeningen aan de wereld zal
schenken wanneer Hij komt. En hoewel ik op geen enkele manier de
zegeningen wil bagatelliseren die voortvloeien uit Zijn persoonlijke
aanwezigheid van duizend jaar (Zijn PAROUSIA), is de komst van Gods
oordelen op deze wereld en de goddelijke toepassing van deze oordelen
met het oog op de huidige noden van de wereld van veel grotere
betekenis.
Dat kunnen we zien door twee gedeelten met elkaar te vergelijken,
namelijk II Thessalonicenzen 1:7-10 met Jesaja 26:9. Het eerste
gedeelte gaat over de wederkomst: ‘… bij de openbaring van de Here

Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend
vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het
evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen
boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren
en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer Hij komt, om op die
dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing
aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want
ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u.’
Het tweede gedeelte gaat over de komst van Gods oordelen op de
aarde en getuigt: ‘want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren
de inwoners der wereld gerechtigheid.’ Ik laat het aan de lezer over te
zeggen welke gebeurtenis het meeste goed zal bewerken voor de aarde,
de wereld en de mensheid.
De Schrift getuigt overvloedig dat als Gods oordelen ooit op aarde
komen en deze vervullen, dat uitstluitend en alleen het gevolg zal zijn
van Gods handelen. In Jesaja 42:4 wordt ons gezegd: ‘Hij zal niet
kwijnen (zwak worden) en niet geknakt worden, tot hij op aarde het
recht (lett.: de oordelen) zal hebben gebracht.’ In Psalm 9:9 lezen we:
‘Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid, Hij richt (het recht, de
oordelen toepassen) de natiën in rechtmatigheid.’
De grote waarheid van Gods oordelen wordt ook in het Nieuwe
Testament voortgezet. De gedeelten die daarover gaan worden
aanhoudend genegeerd door mensen die de profetieën bestuderen. In
Mattheüs 12:18 wordt getuigd: ‘Hij zal de heidenen het oordeel
verkondigen’ en verder wordt gesteld dat Hij gestadig het oordeel zal
zenden totdat Hij de gewenste overwinning behaalt. Het uiteindelijk
resultaat zal zijn dat: ‘op zijn naam de heidenen zullen hopen.’
Het gevolg van het feit dat God de volken overstroomt met Zijn oordelen,
zal zijn dat elk volk zijn vertrouwen zal stellen in Hem. Zij zullen weten
wat God van hen vewacht en wat Hij wil dat zij doen (zie Rom. 15:12 en
Seed & Bread 38). Geen wonder dat Amos uitriep: ‘laat het recht als
water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek’
(Amos 5:24).

