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                                       DE OORDELEN 

                                       Auteur:  Stephen F. Shober 

                                                     DEEL - 1 

“2 Kor.5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel 

van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, 

naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

                                            Inleiding 

Deel 1 tot en met 3, over de Dag des Oordeels, zullen de drie belangrijkste 

oordelen in overweging nemen die God in de toekomst heeft gepland. Op een 

dag zal iedereen die ooit heeft geleefd één van deze oordelen bijwonen. Ons 

gebed is dat elke lezer zal worden geleid door de Heilige Geest en het Woord 

om dit onderwerp te begrijpen. 

De komende oordelen omvatten alle eeuwen en elk individu die in de loop van 

de geschiedenis heeft bestaan. Dit onderwerp wordt gecompliceerd door het 

feit dat duizenden jaren menselijke geschiedenis en een groot aantal mensen 

erbij betrokken zijn. Bovendien moeten de doden worden opgewekt; lichamen, 

zielen en geesten moeten herenigd worden; en nog veel meer. De toekomstige 

oordelen omvatten de voleinding der eeuwen, wat betekent dat miljarden 

mensen op een eerlijke en rechtvaardige manier zullen worden beoordeeld. 

Goddelijk oordeel is voorbestemd voor elk mens die ooit geleefd heeft, gelovig 

of niet gelovig. Meer dan één oordeel zit in Gods eeuwig plan, dus is er 

duidelijke Schriftuurlijke lering nodig om de fundamentele vragen over de 

komende oordelen te beantwoorden. 

• Welk oordeel staat mij te wachten, en wanneer is het? 

• Wat bepaalt het eeuwige lot van iemand? 

• Is dat oordeel gewoon iets is dat predikers ons vertellen, opdat we goede, 

morele levens leiden? 

• Als de zonden van een gelovige zijn vergeven, waarom zou hij of zij dan in de 

toekomst voor gedane zonden worden beoordeeld? (zie Ef.1:7 en Kol. 3:13). 
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Bijbelse waarheid 

Oordeel is vooraf bepaald voor iedereen. Ieder mens die ooit heeft geleefd, zal 

op de één of andere “dag” worden beoordeeld (Handelingen 17:31). 

“Jesaja 45:22-23: 22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der 

aarde! want Ik ben God, en niemand meer. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er 

is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet 

wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren. 

De apostel Paulus herhaalt dit: 

“Fil. 2:9-11: 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem 

een Naam gegeven, welke boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van 

Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, 

en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de 

Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 

Ieder van ons heeft een afspraak met de Almachtige. Dit is een monumentale 

gebeurtenis, want onze eeuwige bestemming staat op het spel. Er is geen 

ontkoming om voor de Heer gebracht te worden in het gericht, noch zal 

iemand op één of andere manier over het hoofd worden gezien. Het maakt niet 

uit of iemand een atheïst, een agnost, een moslim, een christen, een kind is of 

een ontwikkelingsstoornis heeft .... Ieder persoon zal ooit door de Heer worden 

beoordeeld. 

 

Hoeveel oordelen. 

Ieder mens die ooit heeft geleefd, zal bij één van de drie definitieve oordelen 

zijn die in de Bijbel worden genoemd. 

• De rechterstoel van Christus. 

• De eerste opstanding. 

• De grote witte troon. 
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Wie is de rechter? 

Alle oordeel is door God de Vader gegeven aan de Zoon, Jezus Christus:  

“Joh. 5:22 en 27: 22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het 

oordeel den Zoon gegeven;…………………………..27 En heeft Hem macht gegeven, 

ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. 

Aangaande de drie toekomstige oordelen maakt de Bijbel duidelijk dat ze 

allemaal worden voorgezeten door Jezus Christus. Op het eerste gezicht lijkt 

het alsof de Vader op de Grote Witte Troon zit: 

“Op. 20:12a: En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de 

boeken werden geopend; 

In het licht van het feit dat de apostel Johannes de boeken van Johannes en 

Openbaring schreef, kan de verwijzing naar "voor God staan" beter vertaald 

worden als "voor de Troon staan", zoals de Griekse Meerderheidstekst 

aangeeft. Dus zowel de kleinen als de groten zullen voor de troon staan, 

wanneer de boeken worden geopend. De directe context geeft aan dat Christus 

Degene op de troon is, omdat Hij Degene is voor Wie de aarde en de hemel 

wegvluchten (Openbaring 20:11). 

De kwestie bij elk oordeel is de relatie van een persoon met Jezus Christus, 

zoals uitgebreider zal worden uitgelegd als we aan deze studie beginnen. We 

kunnen er zeker van zijn dat zijn oordeel eerlijk, waar en op een rechtvaardige 

manier zal zijn: "Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig;….." 

(Openbaring 19:2). 

1 De oordelen die worden besproken zijn die welke betrekking hebben op grote 

groepen mensen, dood en levend, buigend voor Christus. Deze oordelen 

hebben betrekking op zaken betreffende eeuwige beloning en verdoemenis. 

Deze studie verwijst niet naar specifieke, beperkte, aardse oordelen, zoals die 

van Babylon (Openbaring 17:1). 

Wat is de rechterstoel van Christus? 
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“Rom. 14:10b: Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld 

worden. 

“2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel 

van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, 

naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

De rechterstoel van Christus is het eerste oordeel in de toekomst; dit is het aan 

ons toegewezen oordeel. "Ons toegewezen oordeel" verwijst naar het 

specifieke oordeel gereserveerd voor gelovigen van het Tijdperk van Genade 

(van midden in de eerste eeuw tot de Opname). 

In de 1 Thessalonicenzen 4:16b wordt duidelijk gemaakt dat dit oordeel alleen 

betrekking heeft op gelovigen, degenen die in Christus zijn: 

“1Thess. 4:16b:……….. die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 

Gelovigen die alreeds gestorven zijn en degenen die bij de Opname leven, 

zullen aan dit oordeel deelnemen. De niet-geredde personen worden op een 

later tijdstip beoordeeld. 

Alleen gelovigen zijn betrokken bij de Rechterstoel van Christus, wat betekent 

dat de Opname specifiek betrekking heeft op gelovigen. Ongelovigen nemen 

niet deel aan de Opname. Dus, wat gaat er precies gebeuren voor de 

Rechterstoel van Christus? Velen van ons lijden aan een algemene misvatting 

van wat er zal gebeuren. Sinds onze jeugd is ons geleerd dat God ons hele leven 

zal beschouwen en de gebeurtenissen voor onze ogen zal terugspelen. Dus, zal 

de Heer niet alleen oordelen wie wel of niet gered is, maar de zonden 

onthullen van hen die gered zijn; vergelijkbaar met het zetten van ons hele 

leven op een gigantisch videoscherm dat onze droevige levens blootlegt, en 

voor iedereen te zien is. Volgens deze misvatting zullen al onze geheime 

zonden, die niemand ooit heeft gekend, en alle verborgen dingen van onze 

duistere boze zielen, worden blootgelegd door de alwetende God. Tenslotte 

zullen alle vreselijke gedachten en bedorven acties van ons leven in het licht 

worden gebracht. De Rechterstoel van Christus speelt ons leven terug in slow 

motion, om elk smerig detail te vangen. Hoewel niemand wist van onze 

verborgen zonden, wist God het wel, en Hij zal ze aan ons onthullen, zo niet 

aan iedereen. We zullen verlegen en beschaamd zijn en wensen dat we meer 
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voor de Heer hadden gedaan. Uiteindelijk zullen we als “als door vuur heen” 

gered worden en blij zijn met de magere beloningen die we zullen ontvangen. 

Deze misvatting leert dat we beloningen zullen krijgen, maar de blootstelling 

van onze verborgen, zondige levens zal veel wegnemen van wat we hadden 

kunnen ontvangen. 

Als het herhalen van de zonden van het leven van een persoon is wat 

plaatsvindt voor de Rechterstoel van Christus dan is het een angstige 

gebeurtenis. Deze misvatting is echter totaal niet consistent met Gods definitie 

van liefde en genade; het beeldt God af als wrekend en wraakzuchtig voor zijn 

eigen heiligen. We zullen zien dat de Rechterstoel van Christus helemaal niet is 

zoals hierboven beschreven. De misvatting lijkt ontworpen te zijn om ons in ons 

moreel leven te laten schrikken, maar het mist het punt van wat er werkelijk 

gebeurt voor de Rechterstoel van Christus. God heeft mensen niet nodig om 

anderen bang te maken betreffende moreel gedrag; de Geest en het Woord 

voeren die bediening goed uit. 

We zullen zien dat er geen reden is om de Rechterstoel van Christus te vrezen; 

het is bedoeld als troost. God zal ons op dat moment loven; Hij zal niet 

schelden, bedreigen of ons blootstellen aan spot en schaamte. Wauw! Dat is 

een opluchting en volledig in overeenstemming met het karakter van de Heer. 

Ons oordeel is een dag van vreugde, troost en lof. In tegenstelling hiermee is 

een ander oordeel (de Grote Witte Troon) geassocieerd met de dag van de 

wraak van de Heer, dus kunnen we een scherp contrast zien tussen die dag en 

de Rechterstoel van Christus. 

De Rechterstoel is in werkelijkheid een beloningsstoel. De uitdrukking vertaald 

met "de rechterstoel van Christus" komt alleen voor in de brieven van Paulus. 

Eigenlijk noemt Paulus het “de Bema van Christus”. Het woord "rechterstoel" is 

de Nederlandse vertaling van het Griekse woord Bema. Het gebruikelijke 

Griekse woord voor oordeel (krisis) wordt niet gebruikt. Het woord Bema wordt 

ook gebruikt door andere auteurs, maar ze gebruiken niet de uitdrukking “de 

Bema van Christus”. Het woord Bema verwijst naar een verhoogd platform, 

bereikbaar via treden, vaak gebruikt als de officiële zetel van een rechter. In de 

stad Korinthe was een stenen platform (Bema) gebouwd met een zitplaats en 

werd gebruikt door lokale ambtenaren. De Bema kon worden gebruikt om 

juridische kwesties aan te pakken, voor welsprekendheid of om 
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onderscheidingen uit te reiken. Paulus werd voor Gallio gebracht, vóór de 

Bema (Handelingen 18:12). 

Paulus  zijn gebruik van Bema geeft aan dat hij verwijst naar iets speciaals voor 

gelovigen van dit tijdperk van Genade. Paulus gebruikt de aardse Bema om de 

hemelse zetel te symboliseren waarop Christus de gelovigen zal onderzoeken 

om de eeuwige onderscheidingen (kronen) te bepalen. 

Paulus zijn vele verwijzingen naar atletiekevenementen, en het bekronen van 

een overwinnaar, houdt in dat hij de Bema gebruikte met betrekking tot 

Griekse sportevenementen (Fil.3:13-14; 2 Tim.4:7-8; 1 Korintiërs 9:24-27). Als 

de winnaar van een sportwedstrijd de regels had gevolgd en de wedstrijd had 

gewonnen, werd hij als de winnaar beoordeeld en geëerd vóór de Bema. Daar 

werd de winnaar bekroond met een lauwerkrans. Paulus is de enige auteur die 

de Bema gebruikt in relatie tot het, door Christus, onderzoeken van de 

gelovigen (Romeinen 14:10, 2 Korintiërs 5:10).  De andere twee komende 

oordelen, de Eerste Opstanding en de Grote Witte Troon, worden geen Bema 

genoemd. Het speciale gebruik van de Bema, door Paulus, in plaats van krisis, 

geeft aan dat gewoon oordeel niet in zicht was, maar iets anders. 

Ons tijdperk, het tijdperk van Genade, was een verborgenheid (geheim) dat 

werd onthuld op precies het juiste moment in de geschiedenis (1 Korinthe 2:7-

10; Ef.3:2-6; Kol. 1:25-27). We weten dat, als Gods verborgenheid op een 

eerdere datum was onthuld, Christus niet gekruisigd zou zijn geweest en dat 

zou betekenen dat niemand vergeving van zonden zou kunnen ontvangen (1 

Korintiërs 2:7-10). 

Net zoals de hele tijd van genade tot de eerste eeuw een verborgenheid 

(geheim) was, waren de bestanddelen van die tijd noodzakelijkerwijs ook 

geheim. De rechterstoel (Bema) van Christus en de Opname maken deel uit van 

de verborgenheid; daarom werden ze niet genoemd buiten de specifieke 

geschriften voor onze tijd (de brieven van Paulus). Dit betekent dat Paulus een 

zeer onderscheiden bediening had, want alleen hij openbaarde de waarheden 

voor onze tijd. De kenmerkende bediening en leringen van de apostel Paulus 

helpen ons de verschillende oordelen te begrijpen en wat er bij die oordelen 

gebeurt. 
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De uitdrukking "Rechterstoel" is misschien niet de beste vertaling van Bema. 

Vandaag associëren we een rechterstoel met het berecht worden voor een 

misdaad. De Bema, zoals Paulus het gebruikt in relatie tot Christus, is een 

plaats om te bepalen welke beloningen een gelovige gaat ontvangen. Zo 

worden we voor de Rechterstoel van Christus niet veroordeeld voor de zonden 

die we hebben begaan; in plaats daarvan worden we onderzocht op beloning 

en vervolgens geprezen. De verwijzingen van Paulus naar het hardlopen in een 

wedloop, het beëindigen van de baan, het ontvangen van een kroon en het 

specifiek gebruik van het woord Bema, brengen het idee naar voren dat deze 

gebeurtenis anders is dan een normale beoordelingsstoel. Ongeacht de 

translationele problemen, de term “Rechterstoel van Christus” is een 

gebeurtenis om gelovigen te belonen, net zoals deelnemers in de dagen van 

Paulus werden beloond. 

Hoe de Opname past in onze tijd die eindigt met de Opname.  

Bij de Opname worden de lichamen van alle gelovigen van onze tijd, die alreeds 

zijn gestorven, opgewekt uit het graf, verenigd met hun ziel en geest (die in de 

hemel zijn geweest en met Christus zijn teruggebracht). Die gelovigen worden 

compleet gemaakt door de Opname, dat wil zeggen, alle drie de delen zijn 

volledig verenigd: lichaam, ziel en geest. Nadat de dode gelovigen zijn 

opgestaan, worden de gelovigen die in leven zijn ook opgenomen en 

ontmoeten we allemaal Christus in de lucht. 

“1 Kor.15:51-53: 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen 

ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in 

een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden 

zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 

Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 

onsterfelijkheid aandoen. 

Onze lichamen (of het nu dood of levend is) worden opgewekt als nieuwe, 

verheerlijkte, onsterfelijke lichamen - ongeveer zoals dat van Christus  zijn 

opgestane lichaam. Gods plan was vanaf het allereerste begin dat de mensheid 

de zaligheid zou ontvangen, in het bewustzijn zou worden getransformeerd en 

uiteindelijk een verheerlijkt lichaam zou ontvangen; dit alles is voltooid 

wanneer we met Hem mee naar huis worden genomen. De verheerlijking van 
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onze lichamen ("we zullen worden veranderd") voltooit Gods plan voor 

gelovigen, met uitzondering van wat Hij heeft gepland voor de eeuwigheid in 

de hemel. 

De oorsprong van het woord “Opname” komt uit 1 Thessalonicenzen 4:16-17: 

“16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en 

met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven 

zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te 

zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de 

lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 

De uitdrukking “Opgenomen” komt van het Latijnse woord rapto, de stam 

waarvan we de woorden roofvogel en Opname krijgen. Een raptor is een 

roofvogel, zoals een arend, die naar beneden valt en zijn prooi vangt in zijn 

klauwen. De Heer zal uit de hemel neerdalen en ons wegrukken; Hij schaadt 

ons op geen enkele manier (zoals klauwen dat wel doen), maar neemt ons in 

Zijn armen om ons te beschermen  zodat we veilig zijn. De Opname is een 

bevrijding van kwaad door naar de Hemel te worden gebracht: "Zo dan, 

vertroost elkander met deze woorden" (1 Thess 4:18). 

Een belangrijk punt om te herkennen is dat Christus niet naar de aarde komt bij 

de Opname; Zijn voeten zullen de grond niet aanraken. Hij komt in de lucht en 

we gaan omhoog om Hem te ontmoeten. Dit staat in schril contrast met de 

Tweede Komst van Christus, waarin Zijn voeten de Olijfberg raken en is er 

ongeëvenaard lijden en angst op aarde (Zach 14:4).  

In 1 Thessalonicenzen 4:16 daalt de Heer vanuit de hemel neer met een 

geroep, “met de stem des archangels, en met de bazuin Gods”. De Bijbel 

vermeldt niet wie roept, maar het is heel goed mogelijk dat het de stem des 

archangels (= aartsengel) is. De aartsengel wordt niet genoemd; misschien is 

het Michael. Het geroep en de stem verwijzen niet naar een oorlogszuchtige 

roep om de wapens op te pakken, zoals het geval zal zijn wanneer een engel de 

laatste bazuin in Openbaring 11:15 (2) laat horen. Het geroep, de stem en de 

bazuin zijn een oproep om te "gaan", wat een urgentie betekent om Gods volk 

uit de wereld te halen door ze aan te zetten tot spoed. Omdat Satan "den 

overste van de macht der lucht" is (Efeziërs 2:2), is er een sterke reden om er 
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engelenmachten bij te betrekken om te voorkomen dat Satan zich op enigerlei 

wijze mee zou gaan bemoeien. 

Wanneer is de Rechterstoel van Christus? 

De rechterstoel van Christus lijkt onmiddellijk na de Opname in de hemel plaats 

te vinden. Het doel van de Rechterstoel van Christus is niet om te bepalen of je 

gered bent; als je daar bent, dan ben je gered! De Opname is niet de Tweede 

Komst van Christus omdat Hij bij de Opname niet naar de aarde komt; in plaats 

daarvan komt Hij neer in de lucht en neemt de gelovigen weg. In Bijbelse 

termen maakt de Opname deel uit van de nieuw onthulde verborgen komst 

van Christus (geen deel van de lang geleden onthulde eerste en tweede komst). 

(2)-- In het boek Openbaring wordt de wederkomst van Christus aangekondigd met het 

geluid van de zevende bazuin. Het gebruik van het woord bazuin door Paulus, en het gebruik 

ervan in Openbaring, doet sommige mensen geloven dat Paulus verwijst naar de 

wederkomst van Christus. Het boek Openbaring was nog niet geschreven toen Paulus in 1 

Thess. 4:16 over de bazuin van God schreef, of de laatste bazuin in 1 Kor. 15:52. Als Paulus 

refereerde naar de bazuinen van Openbaring (die nog niet was geschreven), zouden zijn 

woorden geen zin hebben voor de mensen van zijn tijd. De compleet verschillende aspecten 

van Paulus 'verwijzing naar de komst van Christus (voor bevrijding en beloningen) en de 

wederkomst (vóór de strijd) maken duidelijk dat het niet dezelfde gebeurtenis is. 

 

Samenvatting 

Iedereen krijgt op een bepaalde dag de opdracht waarop hij of zij zich zal 

moeten buigen voor de Heer om te worden beoordeeld / onderzocht. Er 

komen drie verschillende oordelen in de toekomst. Het oordeel waarnaar 

iemand zal gaan, of hij het leuk vindt of niet, hangt af van de tijd waarin iemand 

leefde en of hij of zij een gelovige was. Jezus Christus is de Rechter voor ieder 

mens; Hij zal eerlijk en rechtvaardig oordelen. De Rechterstoel van Christus is  

waarvoor de gelovigen, uit het tijdperk van Genade, moeten verschijnen, 

ongeacht of ze zijn gestorven of nog in leven zijn. 

Ongelovigen zullen op een ander tijdstip worden beoordeeld. De Rechterstoel 

van Christus is in de hemel onmiddellijk na de Opname. We zullen nieuwe, 

verheerlijkte lichamen krijgen wanneer we worden opgenomen bij de Opname. 
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De Rechterstoel van Christus gaat over beloningen en lof; iemands zonden 

(zelfs die zijn gedaan in het geheim) zijn niet het probleem. Gods liefde en 

genade hangen niet samen met de bedoeling om onze verborgen zonden uit 

het verleden te herzien. De Rechterstoel van Christus en de Opname zijn 

gebeurtenissen die geen angst of zorgen hoeven te veroorzaken. 

 

Evangelie 

Als je gelooft dat je een zondaar bent en Jezus Christus stierf in jouw plaats, als 

jouw vervanger, dan ben je gered en zal je worden meegenomen naar de 

Rechterstoel van Christus. Geloof in Christus kwalificeert je om daar te zijn. Je 

hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen om klaar te zijn, en je hoeft je 

geen zorgen te maken dat God je op de één of andere manier over het hoofd 

ziet bij de Opname. De Opname en de Rechterstoel van Christus zijn er om ons 

te beschermen en ons te prijzen; er is niets te vrezen. In plaats daarvan moeten 

we vol verwachting uitkijken naar het einde van onze tijd. 

“Joh.3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar 

het eeuwige leven hebbe. 

 

 Deel – 2 

“2 Kor.5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel 

van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, 

naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

 

Bespreking 

Deze studie zal aangeven wat er bij de Rechterstoel van Christus gebeurt. 

Iedereen die voor de Rechterstoel van Christus komt is gered en moet worden 

onderzocht op beloningen. We krijgen beloningen en worden geprezen, maar 

waarvoor? Worden onze kwade daden afgewogen tegen onze goede daden om 
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onze beloningen te bepalen? Zijn onze beloningen gebaseerd op hoe goed we 

bepaalde regels van “doen” en “niet doen” hebben gevolgd (niet drinken, 

roken, vloeken, dansen of meelopen met degenen die dat wel doen)? 

Het belangrijkste punt om te bespreken is het vervelende probleem van ons 

vorig leven. De Bijbel noemt het goede en het kwade van ons, en de verborgen 

dingen van de duisternis, in relatie tot ons verschijnen voor Hem. Een 

oppervlakkige lezing van de Bijbel lijkt de mening te ondersteunen dat onze 

geheime zonden in de openbaarheid worden gebracht. Maar hoe kan dat waar 

zijn als we al vergeven en gerechtvaardigd zijn? Het lijkt erop dat er een 

vreselijk misverstand is over wat de Bijbel echt leert, en je zult verbaasd zijn om 

de basis voor je beloningen te leren. 

 

Inleiding 

Iedereen krijgt op een bepaalde dag de opdracht waarop hij of zij zich zal 

moeten verantwoorden voor de Heer om te worden beoordeeld / onderzocht. 

Er komen drie verschillende oordelen in de toekomst. Het oordeel waarnaar 

iemand zal gaan, of hij het leuk vindt of niet, hangt af van de tijd waarin iemand 

leefde en of hij of zij een gelovige was. Jezus Christus is de Rechter voor ieder 

mens; Hij zal eerlijk en rechtvaardig handelen. De Rechterstoel van Christus is 

waarvoor de gelovigen, van het tijdperk van Genade, moeten verschijnen, 

ongeacht of ze zijn gestorven of nog in leven zijn.  

Ongelovigen zullen op een ander tijdstip worden beoordeeld. De Rechterstoel 

van Christus is, in de hemel, onmiddellijk na de Opname. We zullen nieuwe, 

verheerlijkte lichamen krijgen wanneer we worden weggenomen bij de 

Opname. De Rechterstoel van Christus gaat over beloningen en lof; iemands 

zonden (zelfs die zijn gedaan in het geheim) zijn niet het probleem. Gods liefde 

en genade hangen niet samen met de bedoeling om onze verborgen zonden uit 

het verleden te herzien. De Rechterstoel van Christus en de Opname zijn 

gebeurtenissen die geen angst of zorgen hoeven te veroorzaken. 

 

Bijbelse waarheid 



 

12 
 

Waaruit bestaan onze beloningen? 

In de Romeinse wereld kreeg de winnaar van een sportwedstrijd vaak een  

krans als blijk van publieke eer. De apostel Paulus gebruikt dat beeld van 

openbare eer met betrekking tot de Rechterstoel van Christus - een plaats om 

te beslissen over de beloningen die een gelovige kan ontvangen. Op aarde 

winnen deelnemers een vergankelijke kroon; in tegenstelling daarmee zullen 

onze hemelse beloningen eeuwig en onvergankelijk zijn 

“1 Kor.9:25: En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan 

doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een 

onverderfelijke. 

De aard van deze onvergankelijke kronen is niet zo duidelijk als we zouden 

willen, maar de Heer weet zeker wat het beste, het meest gewaardeerde en 

van blijvende waarde is. De Bijbel geeft inderdaad aan dat onze eeuwige 

kronen betrekking hebben op gerechtigheid, vreugde, heersen, lof, enzovoort. 

Het woord kroon is figuratief voor een diepere geestelijke werkelijkheid; een 

dergelijke realiteit is rechtvaardigheid. 

“2 Tim. 4:8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij 

de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, 

maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben. 

We zien dat iedereen die Zijn verschijning liefgehad heeft deze kroon zal 

ontvangen. Paulus noemt een andere kroon, een kroon van vreugde, gebaseerd 

op de mensen die op Christus vertrouwden door zijn bediening: 

“1 Thess.2:19-20: 19 Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des 

roems? Zijt gij die ook niet voor onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst? 20 

Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. 

Onze figuratieve kronen, of beloningen, hebben ook betrekking op het 

ontvangen van autoriteit om te heersen en regeren over de wereld en engelen 

(1 Korinthe 6:2-3). Een fantastische beloning is dat ieder persoon lof van God 

ontvangt: "en als dan zal een iegelijk lof hebben van God" (1 Kor. 4:5b). Er is 

geen mooier gevoel dan wanneer een geliefde of een autoriteit iemand lof 

geeft. In de hemel, het object van onze liefde en de hoogste Autoriteit, geeft 

ons lof. Er zijn ongetwijfeld veel meer voordelen dan hierboven aangegeven, 
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maar dit voorbeeld geeft je een idee van wat gelovigen ontvangen. Als je 

erover nadenkt, is dit precies wat we altijd al hebben gewild: eeuwig leven, 

gerechtigheid, glorie, vreugde, autoriteit om te heersen en regeren, en lof ... 

(3). God geeft ons precies wat bevrediging, tevredenheid, waarde en vreugde 

zal bieden in elk aspect van ons eeuwig leven. Hij geeft ons een eeuwigheid van 

vrede; stelt ons in staat voor altijd vol vreugde te zijn; verzekert ons van een 

positie van groot gezag en talent; zorgt ervoor dat onze levens echt belangrijk 

en waardevol zijn; en bovendien geeft de Almachtige ons lof. 

 

De “kwade” dingen die we hebben gedaan 

Het doel van de Rechterstoel van Christus is te vinden in 2 Kor. 5:10 

“2Kor.5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel 

van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, 

naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (zie eveneens Rom. 14:10). 

De uitdrukking “hetgeen door het lichaam geschiedt” wordt over het algemeen 

opgevat als ons leven op aarde, specifiek verwijzend naar wat we hebben 

gedaan in het Lichaam van Christus - het lichaam van gelovigen. De goede 

dingen die we hebben gedaan, zullen beloningen ontvangen. Het echte 

probleem in dit vers is dat sommige dingen die we doen goed zijn en sommige 

slecht (kwaad) lijken te zijn. Betekent dit dat God ons zal straffen voor die 

kwade dingen, of misschien een beloning wegnemen voor elke slechte daad? 

De verwijzing naar “hetzij goed, hetzij kwaad” lijkt zeker te impliceren dat we 

op de één of andere manier verantwoordelijk worden gehouden voor onze 

zonden, dat wil zeggen, onze zonden zijn vergeven maar we moeten betalen 

voor hun gevolgen door verlies van beloning in de hemel. Het is moeilijk te 

begrijpen hoe de zonden kunnen worden vergeven, om er niet meer aan 

herinnerd te worden, er toch consequenties aan verbonden worden. De hemel 

is niet zoals de aarde, waar we iemand kunnen vergeven, maar er kunnen nog 

steeds civiel-juridische consequenties zijn. Op dezelfde manier kunnen we op 

aarde vergeven worden door God, maar nog steeds de aardse consequenties 

lijden als gevolgen van onze zonden: bijvoorbeeld, als onze zonde resulteerde in 
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een geslachtsziekte. De gevolgen voor de zonden in de hemel, bij de laatste 

afrekening, zijn echter een moeilijke kwestie; er zijn er geen! Al onze zonden 

werden op de Heiland geplaatst om niet meer herinnerd te worden. 

(3)-- Onze beloningen worden in de hemel gegeven. Aardse 

Koninkrijksgelovigen (niet van de eeuw der genade Gods) hebben hun 

beloningen nu bewaard in de hemel; ze zullen worden uitgedeeld tijdens de 

Eerste Opstanding op aarde. De Eerste-Opstandings beloningen lijken veel op 

de onze, zie de zaligsprekingen (Mattheüs 5:3-11): troost, erfenis, 

gerechtigheid, barmhartigheid, God zien en zonen worden. 

Alle personen voor de Rechterstoel van Christus zijn al hun zonden (van 

verleden – heden en toekomst) voor altijd vergeven toen ze op aarde werden 

gered. Paulus maakte duidelijk dat er geen veroordeling is voor hen die in 

Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1); en Christus verklaarde dat degenen die in 

Hem geloven nooit in het oordeel zullen komen (krisis). Charles Baker legt dit 

prachtig uit: 

“De duidelijke leer van de Schrift is dat het strafgericht voor de zonde nooit op 

de gelovige zal vallen, om de eenvoudige reden dat het al in zijn volledigheid is 

gevallen op de plaatsvervanger van de gelovige, de Heer Jezus Christus. De 

gelovige zal nooit worden veroordeeld, zoals het oordeel voor de Grote Witte 

Troon van Openbaring 20:11-15, waar de straf voor de zonde wordt opgelegd 

aan ongelovigen, en waar de gevolgen van het oordeel de eeuwige scheiding 

van God zijn in “den poel des vuurs”. Het gehele doel van de dood van Christus, 

voor zover het de gelovige betreft, was om de gelovige te verlossen van een 

dergelijk oordeel.”. 

Vóór de Rechterstoel van Christus was de kwestie van de zonde al lang geleden 

geregeld; al onze zonden werden voor altijd volledig weggewassen door het 

bloed van Jezus Christus. Onze zonden  opnieuw in herinnering brengen in het 

oordeel zou Gods eigen Woord schenden. In 1 Korinthe 13:5 staat dat ware 

(agape) liefde geen rekening houdt met het kwade of een lijst met verkeerde 

dingen bijhoudt die we hebben gedaan. De gevolgen van onze zonden kunnen 

niet zijn waar 2 Corinthiërs 5:10 naar verwijst, want als we de gevolgen tegen 

ons hebben, betekent dat dat onze zonden niet echt vergeven zijn en dat God 

er ergens een lijst van bijhoudt. 



 

15 
 

Het woord "kwaad" in 2 Korinthiërs 5:10, kan betekenen "van generlei 

waarde". Dingen zonder waarde zijn niet noodzakelijkerwijs zondig. 

Dienovereenkomstig zal de Heer de gebeurtenissen in ons leven beoordelen 

om de goede dingen en de dingen die geen waarde hebben nauwkeurig te 

bepalen. De laatste fase van 1 Korinthiërs 4:5 versterkt deze interpretatie 

zonder melding te maken van verlies, schade of schaamte; maar: "…….. en als  

dan zal een iegelijk lof hebben van God". Als deze verzen betrekking hadden op 

zonde of slechte daden, dan zou het idee van het ontvangen van lof ongepast 

zijn. Dus de goede dingen die we hebben gedaan, oogsten een beloning en de 

dingen zonder waarde leveren niets op; maar we zullen allemaal beloond 

worden en worden geprezen. De dingen zonder waarde kunnen de dingen zijn 

die we elke dag doen: naar school gaan, huishoudelijk werk doen, het gazon 

maaien, enzovoort. Deze dingen zijn niet slecht, ze hebben gewoon geen 

waarde in het perspectief van het eeuwige. In feite zijn deze dingen 

noodzakelijk voor ons leven hier op aarde; ze hebben een tijdelijke waarde 

maar geen eeuwigheids waarde. Terwijl we verder studeren, zullen we zien dat 

beloningen kunnen worden behaald in de tijd dat we deze alledaagse dingen 

deden. 

“1 Kor. 3:11-15: 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan 

hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit 

fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens 

iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het 

door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur 

beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal 

loon ontvangen. 15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; 

maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 

Onze oordeelsdag heeft te maken met beloningen van God voor onze dienst 

aan Hem. Voor die dingen in ons leven die goed bevonden zijn zullen we een 

beloning ontvangen. De term “dewijl het door vuur ontdekt wordt” verwijst 

naar een raffinageproces, waar warmte wordt toegevoegd aan een mengsel 

van metaalerts om het zuivere edele metaal te laten smelten en scheiden van 

de slak. Het scheiden van edel metaal van de niet-waardevolle items (slak) is 

een oude raffinagetechniek en wordt het vuur van de raffineerder genoemd. 

“Rots” is van geen waarde in de hemel, maar van aanzienlijke aardse waarde 
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als bouwmateriaal. “Rots” is niet slecht, het heeft gewoon geen waarde in de 

hemel. Het geleden verlies is het verlies van een mogelijke beloning, niet een 

verlies als gevolg van straf voor onze zonden. 

Christus zal al onze levens oordelen en onze werken, daden, houdingen, 

wensen van het hart, enzovoort, uitzuiveren en zal tijdens het proces bepalen 

wat puur metaal is en wat slak is. De slak hoeft geen zonde te zijn, maar is 

alleen datgene wat geen eeuwigheidswaarde had voor Gods doel. 

Veel van de dingen die we elke dag doen, hebben geen hemelse waarde; 

Hemelse waarde is echter wel te vinden in onze mentale houding tijdens het 

doen ervan. Het maaien van het gazon of het doen van huishoudelijke taken 

heeft bijvoorbeeld geen hemelse waarde; echter, als die taken worden gedaan 

als voor God (met lof en dank in het hart) is er waarde en beloning. Christus zal 

elk deel van ons leven beoordelen en alle dingen volkomen kennen omdat niets 

voor Hem verborgen is. (Psalm 139). Er zullen dingen zijn die we hebben 

gedaan waarvan we dachten dat ze voor Christus waren, maar ze kunnen van 

geen eeuwige waarde zijn als we ze in het geheim voor onszelf deden. In 

tegendeel, alledaagse dingen kunnen worden beloond als ze werden gedaan in 

de geest van Christus. 

In de basis voor beloningen, in 1 Korinthiërs 4:5, zien we een andere 

veronderstelde verwijzing naar het idee hoe onze zonden bij de Rechterstoel 

van Christus worden beschouwd: 

“1 Kor. 4:5: Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen 

zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en 

openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van 

God. 

Op het eerste gezicht lijkt dit vers te zeggen dat bij de Rechterstoel van Christus 

iemands zonden worden geoordeeld en dat dat eerlijk wordt gedaan, omdat de 

Heer alle verborgen dingen in ons leven kent. Dit is echter niet wat de tekst 

leert. God zal niet de bodem van ons verleden opgraven, de “verborgen dingen 

van de duisternis”. In plaats daarvan geeft de context aan dat de verborgen 

dingen die dingen in ons leven zijn die anderen niet hebben gezien, maar die 

echt voor Christus zijn gedaan. De "goede" verborgen dingen zullen onthuld 
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worden voor de Rechterstoel van Christus. Pastor C. R. Stam (Berean Bible 

Society) heeft deze waarheid begrepen en heeft het goed uitgelegd. 

Dan zal de vrouw, Christus dienende met geheel haar hart, maar alles 

onopgemerkt; dan zal de man, arm in goederen van deze wereld, maar die 

consequent voor de Heer leeft; zulke mensen worden over het algemeen als 

vreemd beschouwd, maar ademende de liefde voor Christus, zullen allen 

worden erkend en geëerd met "lofprijs" en beloningen "(zie 1 Kor.3:14, 2 

Korinthiërs 5:10). 

Want dan zal de Heer "in het licht brengen, hetgeen in de duisternis verborgen 

is" en de innerlijke motieven van ons hart openbaren.  

De Rechterstoel van Christus is de grote equalizer (=gelijkmaker), omdat er 

geen aanziens des persoons is. Sommigen ontvangen lof op aarde voor alles 

wat ze doen voor Christus, maar in de hemel zal Hij de verborgen dingen die in 

het geheim werden gedaan aan het licht brengen. Degenen die niet veel op 

aarde lijken te doen, zijn misschien degenen die in de Hemel het hoogst 

beloond worden. We konden de motieven van hun hart, hun houding of de 

mate waarin Christus in staat was om hun geest te transformeren, niet zien, 

maar de Heer zag dat wel. Hij zal al die verborgen dingen onthullen en die 

mensen goed belonen. Iemands rang, intelligentie, voorrecht, geslacht, ras ... 

betekenen niets. Degenen met eenvoudige banen, lage rang, beperkte 

mogelijkheden (gehandicapt), die fundamentele mensenrechten worden 

ontzegd en die geen hoog kerkelijk ambt mochten bekleden, zullen 

rechtvaardig worden beoordeeld met degenen die juist het tegenovergestelde 

hadden. Voor de Rechterstoel van Christus heeft het zuivere goud betrekking 

op de houding van iemands hart en de mate waarin de Heilige Geest in staat 

was om een persoon aan Christus te conformeren. 

God inspireerde Paulus om te schrijven, en zijn geschriften zijn vandaag de dag 

onze geboden van God (1 Thess.4:2; 2 Thessalonicenzen 3: 4, 6, 10, 12). Paulus 

schreef: 

“1Kor.14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die 

erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. 

Eén zo'n bevel is dat we Paulus moeten volgen: 
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“1 Kor.11:1: Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. 

Het volgen van een man lijkt heel raar, maar dat is wat de Schrift zegt (1 

Korinthe 4:16, 17). Ons wordt opgedragen om Paulus te volgen, omdat hij de 

opgestane, hemelse Heer kende (Galaten 1:12, 17) en dat is Wie we vandaag 

moeten volgen (2 Korinthiërs 5:16). We moeten Paulus navolgen, en daardoor 

zijn we er van verzekerd dat we de opgestane Heer volgen. De Heer op deze 

manier volgen, ontkent op geen enkele manier het aardse leven van Christus of 

het belang ervan; onze relatie met de Heer wordt echter versterkt wanneer 

deze gebaseerd is op Zijn huidige status als Hoofd van het Lichaam (van 

gelovigen) en als Heer van de Hemel. In verband met onze studie willen we uit 

de Bijbel weten wat de verborgen dingen van de duisternis zijn, en Paulus helpt 

ons om te zien wat ze zijn. Hij geeft veel voorbeelden van zijn worstelingen en 

zijn gemoedstoestand, vaak verborgen voor het publiek (2 Korinthiërs 6:3-13). 

1 Korinthiërs 4:12-13 is een ander voorbeeld van Paulus en zijn medewerkers in 

verband met de verborgen dingen van de duisternis. 

• toen ze werden bedrogen (beledigende taal), zegenden ze. 

• toen ze vervolgd werden, waren ze geduldig en verdroegen ze. 

• toen ze belasterd werden, antwoordden ze zachtmoedig en moedigden 

anderen aan. 

Nu zien we duidelijker wat de verborgen dingen zijn; het zijn de goede 

motieven en gedragingen die zich over het algemeen achter de schermen 

bevinden, en aan het zicht onttrokken zijn. Het zijn deze onbekende, verborgen 

motieven en gedragingen die zullen worden beloond. Jezus openbaarde zulke 

motieven toen Hij de weduwe in Markus 12:43-44 noemde: ze gaf weinig, maar 

met het juiste motief. Paulus vermeldt ook de houding of het motief bij het 

geven, als het “voornemen van het hart” (2 Korinthiërs 9:7). Het is niet hoeveel 

geld een persoon geeft, maar zijn of haar voornemen bij het geven. Zodoende 

kunnen we op elk moment beloningen verdienen, als alles wat we doen 

gebaseerd is op ons gedrag, motieven, doeleinden, de vrucht van de Geest 

....De dingen die beloning verdienen zijn zaken die verband houden met de 

gesteldheid van onze geest en ons hart, die werkend kan zijn (de gesteldheid)  

terwijl we dingen doen die “geen waarde” hebben. 
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“1Kor.10:31: Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets 

anders doet, doet het al ter ere Gods. 

Dagelijkse taken worden niet beloond (ze zijn hout, hooi, stoppels), maar onze 

motieven en houding tijdens het doen ervan kunnen puur goud zijn. Het graven 

van een greppel wordt dus niet beloond omdat de handeling geen eeuwigheids 

waarde heeft; echter, de begeerte van het hart van de grondwerker is van 

grote waarde, verborgen voor iedereen behalve voor God. De onontkoombare 

conclusie is dat een persoon eeuwige beloningen kan verdienen tijdens zijn 

werk. 

Over het algemeen zijn onze beloningen voor: het winnen van zielen (1 Thess 

2:19); trouwe rentmeesters zijn (1 Korintiërs 4:1-5); ontberingen verdragen (2 

Tim.2: 11-12); een veranderd leven leiden (1 Thess.4 en 5; 1 Kor. 4:11-16), 

enzovoort. De waarde van alles wat we doen heeft betrekking op de vrucht van 

de Geest in ons leven (1 Korintiërs 4:11-16). 

Hetgeen feitelijk gedaan wordt, is vaak van weinig belang als het niet wordt 

gedaan in de geest van Christus. Iedereen die de vrucht van de Geest vertoont, 

zal niet egocentrisch zijn of opgaan in persoonlijke voldoening. Verspilde tijd 

die voor egoïstische doeleinden wordt gebruikt, zelfs als ze met een goede 

instelling worden uitgevoerd, zijn hout, hooi en stoppels. De Heer zal het 

allemaal sorteren. Wat van belang is, is de manier waarop de Heer ons van 

binnenuit kan veranderen, zodat we de juiste motieven en waarden hebben. 

Ons werk en onze daden oogsten een aantal beloningen, maar het lijkt erop dat 

God in de eerste plaats geïnteresseerd is in het feit hoe de Heilige Geest in ons 

leven kon werken en ons meer op Christus kon laten lijken. Het is de actie van 

de Geest in ons die het pure goud en zilver produceert voor de Rechterstoel 

van Christus. Het is niet zozeer wat wij doen voor de Heer, maar wat Hij in ons 

leven kan doen om ons meer op Christus te laten lijken. 

Beloningen zijn tot op zekere hoogte gebaseerd op wat we doen, en in grotere 

mate op wat Hij via ons kan doen. In de eerste plaats zijn ze gebaseerd op de 

mate waarin Hij ons van binnenuit kan veranderen, om ons in 

overeenstemming te brengen met de geest van Christus. Dienovereenkomstig 

zijn beloningen niet gebaseerd op het volgen van menselijke regels van het 

“wel doen en niet doen”. Het feit dat een persoon niet drinkt, scheldt, danst, 



 

20 
 

rookt, of rond rent met degenen die dat wel doen, betekent niets. Iemand 

wordt beloond, als hij of zij handelt vanuit de geest van Christus, voor goede 

dingen die hij of zij heeft gedaan, en voor de motieven van het hart; niet voor 

wat hij of zij niet deed. 

 

Speculatie over hoe het oordeel gebeurt 

Dit gedeelte bevindt zich buiten de box en wordt alleen gepresenteerd om 

extra gedachten over de Rechterstoel van Christus te creëren. De kwestie is 

hoe vindt het oordeel plaats, dat wil zeggen: ontmoet Christus een ieder van 

ons individueel, ontmoet Hij verschillende groepen, of ontmoet Hij één grote 

collectieve groep? Dit klinkt heel raar, maar het kan voor sommigen interessant 

zijn. 

We denken graag aan Christus die persoonlijk tijd met elke gelovige 

doorbrengt: verwelkoming, het bezien van zijn of haar persoonlijk leven 

(Romeinen 14:12), beloningen presenteren, uitleggen wat er in de hemel zal 

gebeuren, ons voorstellen aan heiligen zoals Abraham ...De complicerende 

factor is tijd. We weten niets over tijd in de hemel, en we begrijpen ook niet 

wat alomtegenwoordigheid is. In de Hemel kan één dag duizend aardse jaren 

zijn en omgekeerd. Wat we wel weten is dat de Wederkomst van Christus 

vereist dat Hij ongeveer zeven jaar na de Opname weer op aarde is. Betekent 

alomtegenwoordigheid dat Hij met ons in de hemel kan zijn en tegelijkertijd op 

aarde Zijn vijanden kan vernietigen? 

De auteur heeft het aantal mensen geschat dat potentieel gered zullen worden  

tijdens de Bedeling der Genade. De berekeningen en het geschatte aantal 

gelovigen zullen niet worden getoond, anders worden ze een standaard, of een 

twistappel. Op basis van de schatting van het aantal geredde mensen (een 

voorzichtige schatting) en zeven jaar aardse tijd om ons te ontmoeten (24 uur 

per dag, 365 dagen per jaar), is de tijd die hij met ieder van ons kan 

doorbrengen schrikbarend klein. Hij kan maar met minder dan 1/5 van een 

seconde (0,2 seconden) met elke persoon doorbrengen. 

Misschien zal in de Hemelse tijd de Rechterstoel van Christus in een oogwenk 

naar de aardse  tijd  voltooid zijn. Echter, als de tijd van de aarde van 
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toepassing is, dan is er lang niet voldoende tijd voor één-op-één gesprekken 

met de Heer. Het is mogelijk dat Hij ons zal ontmoeten in groepen, ons 

belonen, ons rondleiden, enzovoort, maar zullen we vanwege Zijn almacht dat 

ervaren als een één-op-één-gebeurtenis? We weten dat de Alwetende dit 

perfect gepland heeft, dus we kunnen ons op ons gemak voelen. Wat en hoe 

het ook gebeurt, het zal fantastisch zijn! 

Voor de rechterstoel van Christus zullen onze levens worden onderzocht op de 

goede en kwade dingen die we hebben gedaan. Het woord kwade in verband 

met de dingen die we hebben gedaan (2 Kor.5:10), verwijst naar dingen die 

"geen waarde hebben", zoals het maaien van het gazon of het maken van een 

maaltijd. De dingen zonder waarde zijn niet noodzakelijkerwijs zondig. In 1 

Korinthiërs 4:5 zijn de verborgen dingen van de duisternis de verborgen dingen 

(in het donker) van ons leven waar niemand van wist, die goed waren. God zal 

de verborgen motieven, doelen en houding onthullen. We zullen geprezen 

worden door Christus bij de Rechterstoel van Christus, terwijl Hij deze 

onbekende, maar goede, dingen van ons leven onthult en hen beloont. 

Zo kan een persoon eeuwige beloningen verdienen terwijl hij dingen doet die 

geen eeuwigheidswaarde hebben op aarde. Dagelijkse taken worden niet 

beloond (ze zijn hout, hooi en stoppels), maar onze motieven en houding 

tijdens het doen ervan kunnen puur goud zijn. Ons werk en onze daden 

oogsten vruchten, maar het lijkt erop dat God in de eerste plaats 

geïnteresseerd is in onze houding, motieven en doeleinden, die de vrucht van 

de Heilige Geest weerspiegelen in ons leven. 

De beloningen die een gelovige ontvangt zijn van grote eeuwigheidswaarde, 

boven en buiten wat we konden hopen. 

Zodoende zullen we vrede met God hebben, voor altijd vol van vreugde, in 

staat gesteld worden om een positie van groot gezag te bekleden, echte 

betekenis en waarde te hebben, en bovendien zal de Almachtige God ons 

loven. 

 

DEEL - 3 
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“Op.20:6a en 11: 6a Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste 

opstanding;……..11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop 

zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is 

voor die gevonden. 

 

BESPREKING 

Het tijdperk van genade begon ongeveer in het midden van de eerste eeuw en 

zal eindigen bij de Opname, op het moment dat gelovigen naar de Rechterstoel 

van Christus  worden gebracht. Daarna zijn er nog twee oordelen in Gods plan: 

de Eerste Opstanding en de Grote Witte Troon. Beschouw de laatste twee 

oordelen: wie zal bij deze oordelen aanwezig zijn, wat wordt beoordeeld en 

wanneer zullen ze plaatsvinden? 

De reden voor deze drie oordelen is dat ieder persoon, die ooit heeft geleefd,  

moet worden beoordeeld, om daardoor gerechtigheid te vestigen op aarde 

(Jes.42:4). Voor miljarden levens wordt de balans opgemaakt, maar we weten 

dat het oordeel eerlijk en rechtvaardig zal zijn. De Rechterstoel van Christus is 

voor geredde personen uit onze tijd (de Eeuw van Genade); de Eerste 

Opstanding is de volgende voor degenen met de hoop (of belofte) van een 

aards Koninkrijk. Het laatste oordeel, de Grote Witte Troon, zal alles volledig 

afronden betreffende de niet geredden van alle eeuwen en degenen die niet 

gered worden in het duizendjarig Koninkrijk. 

 

INLEIDING 

Voor de Rechterstoel van Christus zullen onze levens worden onderzocht op de 

goede en kwade dingen die we hebben gedaan. Het woord “kwade” verwijst 

naar dingen “die geen waarde hebben”, zoals het maaien van het gazon of het 

maken van een maaltijd. De dingen zonder waarde zijn niet noodzakelijkerwijs 

zondig, maar hebben geen eeuwigheids waarde. God zal de goede dingen en de 

dingen zonder waarde en de verborgen dingen van ons leven onthullen. De 

verborgen dingen zijn goede dingen waarover niemand wist (in het donker), 

dat wil zeggen verborgen motieven, doelen en houding. We zullen geprezen 

worden door Christus als Hij de onbekende en goede dingen van ons leven 
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onthult en beloont. Dagelijkse taken worden niet beloond (ze zijn hout, hooi en 

stoppels), maar onze motieven en houding tijdens het doen ervan kunnen puur 

goud zijn. God is zeer geïnteresseerd in onze houding, motieven en doeleinden, 

die de vrucht van de Geest in ons weerspiegelen. De beloningen die een 

gelovige ontvangt zijn van grote eeuwigheidswaarde, boven en buiten wat we 

konden hopen. Zo zullen we eeuwig vrede hebben met God, voor altijd vol van 

vreugde, in staat gesteld worden om een positie van groot gezag met ware 

vervulling te bekleden die belangrijk is en waarde heeft, en bovendien zal de 

Almachtige God ons loven. 

 

BIJBELSE WAARHEID 

De Eerste Opstanding werd al lang geleden door God beloofd, dat wil zeggen, 

het opwekken van de gestorven gelovigen van alle voorgaande eeuwen, zodat 

zij het Koninkrijk kunnen binnengaan (Mattheüs 25:34). Dus, "eerste" is een 

verwijzing naar deze opstanding die als eerste in de Bijbel wordt genoemd, 

hoewel de Opname, gezien in de tijd, eerst plaatsvindt. De Eerste Opstanding 

heeft geen betrekking op mensen die rechtstreeks naar de hemel gaan, maar 

naar het aardse Koninkrijk (hun specifieke hoop). Velen van hen die het 

Koninkrijk binnengaan zullen degenen zijn waarover we in de Bijbel hebben 

gelezen. De Eerste Opstanding zal ook gelovigen omvatten die op dat moment 

in leven zijn, en veel levende ongelovigen; we zullen dit uitleggen terwijl we 

verder gaan. Levende mensen worden niet opgewekt, maar in het Koninkrijk 

gebracht. 

“Matth.19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij 

gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn 

op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, 

oordelende de twaalf geslachten Israels. 

Hoewel dit niet specifiek wordt vermeld, is dit de Eerste Opstanding. De Eerste 

Opstanding komt voor in de wedergeboorte, dat wil zeggen, wanneer Christus 

op de troon van Zijn glorie zit. Hij zit op Zijn troon van Zijn glorie in het 

duizendjarige Koninkrijk. Dit bevestigt het feit dat de Eerste Opstanding zal 

plaatsvinden wanneer Hij terugkeert om op Zijn troon te zitten - Zijn 

wederkomst. In die tijd zal Hij Zijn vijanden vernietigen en het aardse Koninkrijk 
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oprichten. De eerste komst was bij zijn geboorte en de wederkomst aan het 

einde van de dag des Heren 

 

De Opname hoort hier om twee redenen niet bij: 

1) Hij komt bewust niet naar de aarde bij de Opname, maar ontmoet ons in de 

lucht; en: 

2) De Opname is een deel van de verborgenheid en werd niet geopenbaard aan 

de Evangelieschrijvers. Bij de Eerste Opstanding zullen de twaalf apostelen op 

twaalf tronen zitten en de twaalf stammen van Israël beoordelen. Dus, er 

wordt een zekere mate van oordeel uitgesproken, om te bepalen wie het 

Koninkrijk binnengaat; het is niet bekend of dit oordeel ook beloningen in 

aanmerking neemt. Er is geen angst of schaamte voor gelovigen in de Eerste 

Opstanding (Jesaja 54:4). 

“Matth.25:31-34: 31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn 

heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon 

Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij 

zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 

33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn 

linker hand. 34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter 

hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u 

bereid is van de grondlegging der wereld. 

Terwijl Hij zit op de troon van Zijn glorie, zullen alle volken voor Hem verzameld 

worden. Bedenk dat dit niet ons oordeel is; we zullen in de hemel zijn wanneer 

dit plaatsvindt. God heeft het duidelijk gemaakt dat onze hoop / belofte een 

hemels huis is (Fil.3:20; Ef.2:6; 2 Kor. 5:8; 1 Thessalonicenzen 4:17). De Eerste 

Opstanding is zeven (plus) jaar na de Opname.(1). Dit oordeel is voor iedereen 

met de hoop op een aards Koninkrijk, waarvan we aannemen dat het alle 

mensen omvat die vóór en na het tijdperk van genade leven. Gelovigen zoals 

Ezechiël, David, Ruth, Mozes, Abraham, Adam en Eva zullen deel uitmaken van 

de Eerste Opstanding. De geredden worden opgewekt uit de dood voor dit 

oordeel; hen zullen nieuwe, verheerlijkte lichamen worden gegeven. 
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De ongeredde doden wachten op een toekomstig oordeel. De gelovigen die bij 

de Eerste Opstanding leven, nemen ook deel aan het Koninkrijk, maar de aard 

van hun lichaam is onzeker. Zullen zij nieuwe, verheerlijkte lichamen hebben of 

met natuurlijke lichamen het Koninkrijk ingaan? Degenen die uit de dood zijn 

opgestaan, krijgen verheerlijkte lichamen, maar het is niet duidelijk wat er 

gebeurt met de gelovigen die op dat moment leven. Als ze met natuurlijke 

lichamen het Koninkrijk ingaan, zullen ze tijdens het Koninkrijk sterven, 

waarvan we weten dat het kan gebeuren (Jes.65:20) en later verheerlijkte 

lichamen ontvangen. 

Het moeilijke deel van de verzen hierboven is om te weten of "volken" feitelijke 

volken of individuen binnen de volken betekenen.  We weten dat God heeft 

beloofd om hen te zegenen die Israël zegenen en vervloeken hen die Israël 

vervloeken (Gen. 12:1-3). 

(1)-- 1 Er zijn zeven jaren van verdrukking, plus de Dag des Heren, die niet één 

dag is maar van onbekende lengte. 

Het lijkt erop dat de volken werkelijke volken zullen zijn, en Christus zal 

beoordelen hoe de volken Israël, in het officiële nationale beleid, behandelden. 

Als een volk een supporter was, een bondgenoot van Israël, dan zal dat een 

schapenvolk zijn en het Koninkrijk binnengaan. De bepaling of iemand een 

bondgenoot, of vijand, is wordt voornamelijk gebaseerd  op historische feiten, 

gezien het feit wanneer Christus komt om Israël te verdedigen, en er niemand 

is om te helpen; en Hij het alleen moet doen (Jesaja 63:3). 

God heeft in het verleden volken geoordeeld (Babylon, Perzië, Griekenland en 

Rome), zonder de persoonlijke redding van de individuen in die volken aan te 

tasten. Er is geen opstanding van de doden in de schapenvolken; alleen 

diegenen die leven ten tijde van dit oordeel zullen het Koninkrijk binnengaan. 

Degenen in de schapenlanden kunnen worden gered of niet gered; de 

ongeredden zullen ingaan met sterfelijke lichamen en sterven een normale 

dood. De bokken volken, zij die Israël haatten en niet vriendelijk voor haar 

waren, zullen gezonden worden naar "het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en 

zijn engelen bereid is" (Matt 25:41) .(2). De levende, geredde individuen in de 

bokken volken zullen echter in het Koninkrijk worden gebracht. Blijkbaar zullen 

sommigen in het Koninkrijk verheerlijkte lichamen hebben en sommigen zullen 
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reguliere menselijke lichamen hebben. (3). Dit is op het eerste gezicht 

misschien niet zo vreemd als het klinkt omdat Christus in het Koninkrijk zal eten 

en drinken met een opgestaan lichaam; dus heeft het nieuwe lichaam enkele 

gelijkenissen met dat van het oude lichaam (Mattheüs 26:19). 

Mattheüs 24:31 zegt: 

“En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen 

Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der 

hemelen tot het andere uiterste derzelve. 

In de context van Mattheüs verwijst de verzameling van de uitverkorenen naar 

de Eerste Opstanding, die, als de Opname, zal plaatsvinden bij het geluid van 

een bazuin. Dit bazuingeluid zal door iedereen op aarde worden gehoord; het is 

luid, duidelijk, en de mensen zullen weten wat het betekent (Jes.18:3). 

Integendeel, de bazuinoproep, voor de Opname, lijkt alleen te worden gehoord 

in de hemel, de hemelse bijeenkomst van gelovigen van onze Eeuw. Niet alleen 

zal iedereen op aarde de bazuin horen voor de Eerste Opstanding, maar 

iedereen zal de Zoon des Mensen zien komen (Mattheus 24:30). Voor de Eerste 

Opstanding zijn de dode gelovigen opgestaan en de levende gelovigen zijn 

verzameld door Zijn engelen uit de hele wereld; ze blijven allemaal op aarde 

voor het Koninkrijk. 

Een interessant iets vindt plaats bij de Eerste Opstanding: de goeden 

(gelovigen) worden verzameld en de slechte (ongelovigen) worden 

weggenomen. 

“Matth. 24:40-41: 40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal 

aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen 

malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. 

Dit beschrijft niet de Opname, waar het goede wordt weggenomen; hier zijn 

degenen die worden weggenomen de ongelovigen (slecht). 

“Matth. 24:37-39: 37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de 

toekomst van den Zoon des mensen………………………………….39 En bekenden het 

niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de 

toekomst van den Zoon des mensen. 
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In de tijd van Noach werden de kwaden door de zondvloed weggenomen en 

hier gebeurt hetzelfde; de kwaden worden uit deze wereld gehaald. De kwaden 

worden naar dezelfde plek gebracht als de bokkenvolken - Hades. Veel van de 

gelijkenissen van Christus (Mattheüs 13:29-30, 40-43, 47-50) leren dat de 

kwaden zullen worden weggenomen en dat de goeden zullen blijven zodat zij 

het Koninkrijk kunnen binnengaan. 

Op.20:4-6: 4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun 

gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis 

van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet 

aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun 

voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met 

Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weder 

levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de 

tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en 

zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. 

Deze verzen leren duidelijk twee oordelen. De Eerste Opstanding is ontworpen 

om de Koninkrijksgelovigen uit vorige tijden tot leven te wekken (degenen die 

een aards Koninkrijk was beloofd en God geloofden). De gelovigen uit vorige 

tijden worden opgewekt, krijgen verheerlijkte lichamen en gaan het koninkrijk 

binnen. God gaf die gelovigen de belofte van een aards Koninkrijk, en voor 

Hem, om trouw te blijven aan Zijn Woord, moeten zij worden opgewekt om 

daar te zijn. 

(2)-- Blijkbaar gaan ze tijdelijk naar de Hades om daarna, na de Grote Witte 

Troon, naar het eeuwig vuur te gaan. 

(3)-- Vlees en bloed kunnen het hemelse koninkrijk niet binnengaan, maar het 

aardse koninkrijk is anders (Job 19:26; 1 Kor 15:50). Degenen die het aardse 

koninkrijk binnengaan met sterfelijke lichamen zullen ooit sterven, en dan later 

verheerlijkte lichamen worden met Christus in het Koninkrijk (Lukas 13:28-29; 

Hebr 11:10). 

De Koninkrijksgelovigen, die leven in de tijd van de Eerste Opstanding worden 

ook in het Koninkrijk opgenomen. Zij die opgenomen zijn in het Koninkrijk leven 
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en regeren met Christus gedurende duizend jaar. De ongeredde doden zullen 

op dit moment niet worden opgewekt. De gelovigen uit de Eerste Opstanding 

zijn gezegend en krijgen het eeuwige leven. Het volgende oordeel zal 

voornamelijk bestaan uit niet-geredde personen; hun lot zal de eeuwige 

verdoemenis zijn, genaamd de tweede dood. 

Openbaring 20: 6b is belangrijk om te begrijpen: 

“………..maar zij zullen priesters van God en Christus zijn,……………………..”. 

Deze zin sluit nauw aan bij de belofte in Exodus 19:6: 

“Exodes 19:6: En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn”.  

God gaf Israël, eeuwen geleden, twee beloften: 

1) zij zou een koninkrijk van priesters voor Hem zijn, en: 

2) Hij zou van haar een heilig volk maken. Beide beloften zullen worden vervuld 

in de eerste opstanding; de vervulling verklaart waarom God schapenvolken in 

het koninkrijk toelaat. 

De eerste belofte zal worden gehouden wanneer het volk Israël priesters 

worden om de schapenvolken te bereiken (meestal ongeredden). Israël zal zijn: 

“Jesaja 49:6b:………………………. een Licht der heidenen………………. tot aan het 

einde der aarde. 

De tweede belofte wordt gehouden wanneer iedereen in Israël wordt gered 

(Romeinen 11:26); en ze een heilig volk worden. Israël's bediening is aan de 

massa's van niet-geredde mensen over de hele wereld. Christus zal regeren 

over Israël, dus de primaire behoefte aan priesters ligt niet in Israël. Echter, 

buiten Israël zijn de schapen-volken, het koninkrijk van priesters zal hen 

dienen, en velen zullen gered worden. Er zullen mensen worden geboren 

tijdens het Koninkrijk, die ook moeten worden onderwezen betreffende de 

Heer. Net zoals Israël belangrijk "werk voor God" heeft te doen, heeft God ook 

een doel en bediening voor ons, het oordelen van de wereld en engelen (1 

Korinthe 6:2-3). 
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De Grote Witte Troon  

We hebben deze passage in Openbaring gezien: 

“Op.20:5-6: 5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de 

duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is 

hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen 

macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem 

als koningen heersen duizend jaren. 

Uit deze passage leren we dat er duizend jaar na de Eerste Opstanding een 

ander oordeel is. Dit oordeel is gerelateerd aan de tweede dood (verdoemenis, 

of eeuwige scheiding van God). Dit laatste oordeel voltooit alle oordelen die 

voor de mensen zijn gepland. 

De details van dit laatste oordeel zijn te vinden in Openbaring.  

“Op.20:11-15: 11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop 

zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is 

voor die gevonden. 12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en 

de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens 

is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, 

naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en 

de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk 

naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des 

vuurs; dit is de tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven 

in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs. 

Voor dit oordeel is er veel angst bij velen. God lijkt de rechter te zijn, maar we 

weten dat alle oordelen aan Christus zijn gegeven. De uitdrukking "staande 

voor God" kan het beste worden vertaald met "staande voor de troon" (Griekse 

meerderheids tekst) met Christus als rechter. Alle aanwezigen “stonden” toen 

Johannes dit visioen zag; ze zullen spoedig buigen voor de Almachtige. 

Er zullen bij dit oordeel veel meer mensen zijn dan bij al de andere. Alle niet 

geredde doden van alle leeftijden zullen er zijn, bestaande uit de meerderheid 

van alle mensen. Vergeet niet dat de meeste van de geredde doden al zijn 

opgenomen en geoordeeld (Rechterstoel van Christus en de Eerste  

Opstanding). Dit oordeel, voor de Grote Witte Troon, omvat alle personen die 
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niet eerder zijn beoordeeld. De lichamen van de doden in het graf, in de zee of 

ergens anders, zullen worden opgewekt. Het maakt niet uit waar de atomen 

van de overleden lichamen zijn, God zal hun lichamen opwekken in 

overeenstemming met Zijn kracht en kennis. Het is duidelijk dat deze oordelen 

lichaam, ziel en geest verenigen. De lichamen van de ongeredden zijn in het 

graf, de zee of verspreid; hun zielen en geesten zijn in de Hades geweest. 

Hades is de plaats voor de zielen en geesten van de doden. Oorspronkelijk was 

het verdeeld in twee delen. Eén deel was voor de zielen en geesten van de 

geredde doden (het Paradijs en de boezem van Abraham genoemd), en was 

een plaats van troost en veiligheid (Lukas 16:19-26; 23:43). Het andere deel 

was gereserveerd voor de ongeredden en was een plaats van lijden en 

pijniging. Hades, vaak vertaald met Hel in het Nieuwe Testament, staat gelijk 

aan Sheol in het Oude Testament. Tussen het Paradijs en de plaats van lijden 

was een enorme kloof die niemand kon oversteken. Het lijkt er op (dus niet 

met zekerheid te zeggen) dat in de tijd van Christus zijn hemelvaart, het deel 

van het Paradijs werd overgebracht naar de hemel (Efeziërs 4:8-10). Vanaf die 

tijd, tot de Grote Witte Troon, zijn de zielen en geesten van die geredden in de 

Hemel. Het lijdende deel van Hades bevat echter nog steeds de zielen en 

geesten van de niet-geredden van alle eeuwen. In Openbaring 20:13-14 

worden de dood en de Hades in de poel des vuurs geworpen, wat betekent dat 

de lichamen van de niet-geredden uit de dood zullen worden opgewekt om 

samengevoegd te worden met hun zielen en geesten (uit de Hades) om 

geoordeeld te worden door Christus; en daarna geworpen te worden in de poel 

des vuurs. 

Bij de Grote Witte Troon is er geen onderscheid tussen mensen, klein of groot; 

ze worden allemaal hetzelfde behandeld, maar wel rechtvaardig. De boeken 

worden geopend en degenen die Christus niet als Redder kennen, worden 

beoordeeld naar hun werken. Ze zullen allemaal schuldig worden bevonden en 

moeten voor hun zonden betalen. Dit is de tweede dood (ze stierven eens 

fysiek, nu geestelijk). Ze zullen in de poel des vuurs worden geworpen (dit is 

een geestelijke dood, d.w.z. volledig gescheiden van God). Deze mensen, die 

atheïsten, agnosten of van welke religie dan ook zijn, worden allemaal eerlijk 

beoordeeld. Als iemand in zijn of haar leven zegt: "Geen God", dan is dat 

precies wat hij of zij krijgt, oordeel gebaseerd op een leven zonder God. 
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Niemand kan voldoen aan Gods normen; het is onmogelijk om naar de hemel 

te gaan zonder een plaatsvervanger die de straf voor de zonde heeft betaald. 

Bij de Grote Witte Troon wordt er nog een ander boek geopend, het boek des 

levens. Als iemands naam in dit boek staat, wordt hij of zij gered en zal hij of zij 

naar de hemel gaan. Iemand zijn of haar naam komt in dit boek (en voorkomt 

dat het wordt uitgewist) door geloof in Christus, die stierf als de 

plaatsvervanger van een ieder. De Grote Witte Troon zal bepalen waar iemand 

de eeuwigheid doorbrengt, de mate van straf voor de niet-geredden, en 

beloning voor de geredde.  

De Bijbel noemt een nieuwe hemel en aarde, blijkbaar na het Koninkrijk. De 

nieuwe hemel en aarde is een complex onderwerp en valt buiten het bereik 

van deze studie. 

Een leven volledig gescheiden van God zal de Hel zijn. Op aarde kan iemand 

genieten van talloze natuurlijke voorzieningen van God en de speciale 

voordelen die Hij schenkt aan al diegenen die leven, zonder kosten en zonder 

iemands dankbetuiging. Iemand kan zeggen dat hij of zij God niet nodig heeft, 

maar zegt dit terwijl hij geniet van al Zijn voordelen. Uiteindelijk krijgt iemand 

wat hij of zij altijd heeft gewild: geen God. Geen God betekent echter 

afgescheiden te zijn van God en Zijn voordelen. Die persoon zal in de poel van 

vuur worden geworpen en in de buitenste duisternis (donkere, lege ruimte) 

waar alleen eenzaamheid, wanhoop, isolement, pijn en lijden zijn - precies het 

tegenovergestelde van wat de gelovige in de hemel ontvangt. 

De Grote Witte Troon verzamelt alle niet-geredde doden van alle eeuwen voor 

het oordeel. Er zullen ook enkele niet-geredde mensen zijn die leven als het 

Koninkrijk sluit. Ze zullen worden geoordeeld. Er zullen ook veel mensen zijn 

(sommigen doden, sommigen levend) die werden gered tijdens het Koninkrijk, 

dankzij het volk van priesters; ze zullen ook worden beoordeeld. Na de Grote 

Witte Troon zal er niet één persoon overblijven die niet is geoordeeld. 

Miljarden mensen zullen voor de Grote Witte Troon aanwezig zijn, veel meer 

dan bij de Rechterstoel van Christus of de Eerste Opstanding. Hoe dit oordeel 

qua tijd verloopt, is niet bekend. Waarschijnlijk zoals voorgesteld is bij de 

Rechterstoel van Christus, dat wil zeggen, het gebeurt allemaal tegelijk met de 
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hele groep, miljarden mensen; maar in Gods alwetendheid kan het voor 

iedereen lijken alsof Christus hem of haar persoonlijk aanspreekt. 

 

Baby's, miskramen, abortussen en tragische gebeurtenissen 

In de loop van de geschiedenis van de mensheid zijn er ontzettend veel 

kinderen gestorven, spontane miskramen geweest, en abortussen en tragische 

geboorten geweest. Wat is hun lot? We weten dat God genadig en barmhartig 

is; Hij houdt niemand verantwoordelijk voor de zonde als de persoon niet in 

staat is geweest om te weten wat zonde is, of dat hij of zij gezondigd heeft. Als 

een persoon nooit in staat is geweest om de zonde te kennen, of om te 

vertrouwen op Christus (vanwege dood of invaliditeit), dan zal God dat in Zijn 

genade overwegen. We weten dat God rechtvaardig, medelevend en 

barmhartig is, dus dat geeft ons troost in hun lot. 

 

De drie komende oordelen: 

• Rechterstoel van Christus: bij de Opname (Romeinen 14:10; 2 Cor. 5:10; 1 

Thessalonicenzen 4:14-18) 

• Eerste Opstanding: bij de wederkomst van Christus (Mattheüs 19:28, 25:31-

46; Rev.20:4-6) 

• Grote Witte Troon: na het koninkrijk (Openbaring 20:11-15) 

Waarom drie oordelen? De drie oordelen zijn bedoeld om ieder persoon, die 

ooit heeft geleefd, voor de Heer te brengen voor een eerlijke en juiste 

evaluatie. De oordelen brengen alle eeuwen in de menselijke geschiedenis tot 

een einde en bepalen de eeuwige toekomst voor ieder individueel.  Ons 

oordeel (voor hen die gelovig zijn, dood of levend, in het tijdperk van genade) is 

voor de Rechterstoel van Christus. Christus is de Rechter bij alle drie de 

oordelen. 

 

Op welke criteria is het oordeel gebaseerd?  
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Rechterstoel van Christus: alleen gelovigen die in het tijdperk van genade 

waren, zijn bij dit oordeel aanwezig. Dit is geen oordeel met betrekking tot 

zonde, geheim of bekend, maar met het doel de persoon te belonen en te 

prijzen. De meeste van onze beloningen zijn gebaseerd op de mate waarin de 

Heilige Geest in ons leven mocht werken, door gedrag en acties te creëren in 

de geest van Christus. 

Eerste Opstanding: Dit oordeel zal bepalen welke mensen het aardse 

duizendjarig rijk mogen binnengaan. De meerderheid van de gelovigen bij dit 

oordeel zullen al lang geleden zijn gestorven. Dit is de eerste opstanding van 

gelovigen. Volken die bondgenoten van Israël waren mogen ook het Koninkrijk 

binnengaan; de niet-geredden in die landen zullen de priesterlijke zorg van 

Israël zijn. 

Grote Witte Troon: Ongelovigen van alle eeuwen (dood of levend) hun werken 

zullen worden beoordeeld. Ongelovigen worden schuldig bevonden aan zonde 

en moeten de boete betalen - de poel des vuurs. Gelovigen zullen vanuit het 

Boek des Levens worden geoordeeld. Je kunt alleen in dat Boek komen door 

geloof in Jezus Christus. Gelovigen zullen naar de hemel gaan om bij de Heer te 

zijn. 

 

Moet ik de komende oordelen vrezen? 

Rechterstoel van Christus: gelovigen hebben niets te vrezen. In feite zullen 

voorde Rechterstoel van Christus de goede, geheime motieven en houdingen 

van onze harten aan het licht worden gebracht. Dit is een tijd waarin Christus 

ons verwelkomt en ons prijst, niet een tijd van schaamte of afwijzing. 

De eerste Opstanding: Er is geen angst voor gelovigen in de eerste opstanding; 

voor ongelovigen, in de bokkenvolken, zal er angst zijn omdat ze naar Hades 

gestuurd zullen worden om later voor de Grote Witte Troon te worden 

beoordeeld. 

De Grote witte troon: er zal geen angst zijn voor degenen wier namen zijn 

geschreven in het boek des levens. Er zal angst zijn bij de ongelovigen voor de 

Grote Witte Troon. De meeste mensen zullen niet gered zijn en het oordeel zal 
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vreselijk zijn, met verschrikkelijke gevolgen. Maar als je nu leeft, is er een 

manier om aan dit oordeel te ontkomen en in plaats daarvan naar de 

Rechterstoel van Christus te gaan (zie Evangelie). 

 

Evangelie 

Redding is Gods geschenk van genade om een persoon te bevrijden van de straf 

van de zonde - de poel des vuurs. God zegt dat er één manier is om zijn gratis 

geschenk te ontvangen, namelijk door te geloven dat je een zondaar bent en 

dat Jezus Christus stierf om de straf voor je zonden te betalen. De Bijbel zegt: 

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

“Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift 

Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

“Rom.5:8-9: 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons 

gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu 

gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den 

toorn. 

“1 Kor. 15:1-4: 1Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u 

verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 

Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik 

het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb 

ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 


