
De oordelen. 

1. Het oordeel over de zonden. 
 

2. Het oordeel over de werken. 
 

3. Het oordeel over de volken. 
 

4. Het oordeel over de doden. 



Hierbij de volgende vragen: 

• Wie voert het oordeel uit? 

 

• Over welke groep mensen gaat het hier? 

 

• Wat houdt het oordeel in dat uitgesproken 
wordt? 



Het oordeel over de zonden. 

1. Wie spreekt het oordeel uit? 

    God zelf. 
 

2. Wie staat daar?  

    De mens met zonde beladen.  
      ….die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. 1 Petrus 2:24. 

       Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt.  2 Korinthe 5:21. 

 

3. Wat is het oordeel?  

    De dood. 
 

       Het loon dat de zonde geeft is de dood. Romeinen 6:23b 

 



Als Jezus de straf heeft gedragen, hoe krijg ik daar dan 
deel aan? 

 

• Dan zal hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen; zo zal 
het, hem ten goede, welgevallig zijn, om over hem verzoening te 
doen.             Leviticus 1:4. 

 

• Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn 
bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen.            Romeinen 3:25b. 

 

• Allen die Hem aangenomen hebben heeft Hij macht gegeven om 
kinderen van God te worden.                             Johannes 1:12. 



Het oordeel over de werken.  

      De Heer Jezus zit op de rechterstoel en beoordeelt de 
werken van de gelovige. 

 
• Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon 

gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren.      Johannes 5:22-23. 
  
• Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in 

ons bestaan bij hem. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 
verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft 
gedaan, of het  nu goed is of slecht.                2 Korinthe 5:9-10. 
 

• Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of 
met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de 
dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden 
gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands 
bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij 
daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.  

                                                                                                   1 Korinthe 3:12-15. 



Waaruit bestaat dat loon? 

Er worden 5 kronen genoemd die men 
als loon kan ontvangen en ook de 
positie in het duizendjarig rijk wordt er 
bepaald. 



Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs 
kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst 
zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een 
onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een 
vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil 
niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.  
                                                                                                      1 Korinthe 9:24-27. 
 
 
Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu acht 
mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven 
op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
                                     2 Timotheus 4:7-8. 
 
En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid 
verwerven.                                    1 Petrus 5:4. 
 
Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij 
zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de 
kroon des levens.                                     Openbaring 2:10.  
 
Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u kroon kunnen afnemen.             
                                     Openbaring 3: 11.
    



Het oordeel over de volken. 
De dag van de HEER 
 

In  dezelfde tijd dat ik het lot van Juda en Jeruzalem ten goede keer, zal ik alle 
volken bijeenbrengen en wegvoeren naar de vallei van Josafat  om daar een 
oordeel over hen te vellen. Want zij hebben mijn volk Israël, mijn eigendom, 
onder vreemde volken verstrooid, ze hebben mijn land verdeeld en om mijn 
volk het lot geworpen; ze hebben jongens geruild tegen hoeren en meisjes 
verkocht voor wijn, om zich te bedrinken.                                Joël 3:1-3. 

 
Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen 
met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de 
volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander 
scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de 
schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal 
de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden 
mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der 
wereld af.                                                            Mattheus 25:31-34. 

 
En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre 
gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij 
gedaan.                                                                           Mattheus 25:40.  

 



Het oordeel over de doden. 

• En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop 
gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de 
hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen 
gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, 
staande voor de troon, en er werden boeken geopend. 
En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des 
levens; en de doden werden geoordeeld op grond van 
hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun 
werken. ……………………. En wanneer iemand niet 
bevonden werd geschreven te zijn in het boek des 
levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.  

                                          Openbaring 20:11-12 en 15. 


