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“De doctrine van het oordeel.” – deel 2 

Intro. Is Genesis geschiedenis? We hebben op veel gebieden bewijs 

gezien, waardoor wij weten dat Genesis geen fabeltje is, maar 

daadwerkelijke geschiedenis! (Hand.17:23-34;Rom.1:16-32 etc)                 

De laatste 2 weken hebben wij voornamelijk stil gestaan bij de 

geschiedenis van “de zondvloed”. Kijk naar de passage in Hebr.2:1 en 

zie hoe belangrijk het is om vast te houden aan de geschiedenis die 

ons door de Here God is overgeleverd. Dit is al aangestipt de 

afgelopen weken. (Joh.12:37-50;Rom.1:18-20;Gal.1:6-9 werden o.a. 

ingebracht in de gespreksgroep.) 

Hebreeën 2:1-4=>”Daarom moeten wij ons te meer houden aan 

wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment 

afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd, 

al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid 

rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten, als 

wij zo’n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de 

Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die 

Hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan 

gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de 

Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.” 

Wat komt er bij jou naar boven als je deze passage bekijkt in 

de context van ons thema? 

De doctrine, de leerstelling, het dogma van “het oordeel” is niet 

voor iedereen een populair onderwerp.                                             

Vroegere generaties namen het soms serieuzer dan men vandaag 

lijkt te doen. Tegelijkertijd hebben we in 2 Petr.3:5-7 en een aantal 

aangehaalde teksten uit het O.T., in de vorige Bijbelstudie gezien, dat 

de woorden van de profeten en/of de apostelen en evangelisten niet 

altijd serieus genomen werden en soms zelfs belachelijk werden 

gemaakt! 

Wat is “het oordeel van God”? Wat houdt het in?                                    

De aanzeggingen, de waarschuwingen, de oorzaak, het gevolg en het 

resultaat van het oordeel, kun je in de hele Bijbel terug vinden! 

God (be)straft individuen: o.a. => 

De duivel, de slang=>(Gen.3:14-15)                                                        

Adam en Eva=>(Gen.3:16-19)                                                                         

Kaïn=>(Gen.4:6-12)                                                                                             
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Abimelech=>(Gen.20:1-18;3,7,17-18)                                      

Er=>(Gen.38:7)                                                                      

Onan=>(Gen.38:9-10)                                                                               

Alle eerstgeborenen van het land Egypte=>(Exo.12:29-30) 

Nadab en Abihu=>(Lev.10:1-7)                                                           

Mirjam=>(Num.12:9-11)                                                                

Mozes=>(Num.27:12-14; Deut.34:1-7)                                                                                                         

De zonen van Eli=>Hofni en Pinehas =>(1 Sam.2:12-36;13:4,10-

11; 14:12-22)                                                                                 

Saul=>(2 Sam.15:1-21)                                                                                   

David=>(2 Sam.12:1-12)                                                                                 

Salomo=>(1 Kon.11:1-13)                                                                        

De koningen=>                                                    

Haman=>(Esther 7:1-10) 

God bestraft gemeenschappen, families, dorpen, steden: o.a.  

Korach, Dathan, Abiram en…=>(Num.16)                     

Babel=>(Gen.11:1-9)                                                                               

Sodom en Gomorra=>(Gen.18:19-19:29)  

Nineve/Jona=>(Jona 1-4) 

God bestraft hele landen, volkeren: o.a. => 

Israël, Juda                                                                                       

De ballingschappen=>                                                                           

De hele aarde=>(Gen.6-8;2 Petr.2:1-12;3:1-10;Opb.20:9-15 etc)  

De apostel Paulus zegt: => 

“Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die 

anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. 

U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten 

dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is 

over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die 

zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel 

van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van Zijn goeder-

tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goe-

dertierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming 

met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op 

tegen de dag van het rechtvaardige  oordeel van God, Die ieder 

vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het 

goede doen en heerlijkheid zoeken: het eeuwige leven. Hun echter die 
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twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam 

aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. 

Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens 

die het kwade teweegbrengt, eerst over de Jood, en ook over de Griek, 

maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst 

over de Jood, en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des 

persoons bij God.” (Rom.2:1-11) 

Wat haal jij hier uit over “het oordeel van God” ? 

Johannes de Doper waarschuwt: => 

“…vs7-Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag 

afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten 

dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten 

voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf 

kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God 

zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl 

ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen 

goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik 

doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is 

sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. 

Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in 

Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn 

tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met 

onuitblusbaar vuur verbranden.-vs12(Matth.3:1-17) 

Welke waarschuwing geeft Johannes de Doper?                              

Hoe legt Johannes de Doper de nadruk op Jezus Christus? 

De auteur van Hebreeën schrijft: => 

Hebr.12:1-29=>”vs1-Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n 

menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, 

die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de 

wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op 

Jezus, de leidsman en Voleinder van het geloof…vs4-U hebt nog 

niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de 

zonde…vs7-Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. 

Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?...vs12-Hef 

daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën…vs15-Zie 

erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er 

geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat 
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daardoor velen bezoedeld worden…vs25-Let er dan op dat u Hem Die 

spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem 

verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, 

veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem 

Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de 

aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk 

verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de 

hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van 

de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, 

opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij 

daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan 

de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem 

welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is 

een verterend vuur.” 

Welke lessen haal jij uit hoofdstuk 12 voor jezelf?  

Kijk terug in 2 Petrus hoofdstuk 3:1-7 van vorige week. => 

Er worden drie hoofdpunten door Petrus aangestipt: 

1. God heeft de hele wereld in het verleden veroordeeld door 

middel van de zondvloed in de dagen van Noach.                            

(Gen.6-8; Zie pagina’s 3-7 uit hoofdstuk 5) 

Waarom heeft God de wereld veroordeeld? 

2. God zal de volledige wereld oordelen in de toekomst, met 

een wereldomvattende grote vuurzee, op de laatste dag. 

(Zie pagina’s 7-9 uit hoofdstuk 5; 2 Petr.3:7,12) 

Welke verschillen zie jij tussen het oordeel van de 

zondvloed door water en het komende oordeel met vuur? 

3. De enige manier voor redding bij de komende wereldom-

vattende oordeelsdag is door de genade van Jezus 

Christus. (2 Petr.2:4-11;Zie pagina’s 9-10 uit hoofdstuk 5) 

Welke vergelijking maakt de apostel Petrus tussen hoe God 

de rechtvaardigen aan de ene kant en de goddelozen aan de 

andere kant zal gaan behandelen? Waarom is dit belangrijk? 

Volgende week gaan we verder kijken. 


