
HOOFDSTUK 25: HET LAATSTE OORDEEL

 Op de dag van het laatste oordeel zullen wij allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Hij 
komt terug om te oordelen de levenden en de doden. De boeken zullen geopend worden. Wat roept dat 
vooruitzicht bij je op?
 Als je nu met Christus leeft, hoef je niet in angstige spanning af te wachten op een onzekere uitslag en 

uitspraak van de hemelse Rechter. De zekerheid ligt  niet in jezelf,  maar in de volstrekt betrouwbare 
belofte van God in Christus. Wie in de Zoon gelooft, wordt niet veroordeeld, wie niet gelooft, is reeds 
veroordeeld (Joh. 3: 16-18). Als je Hem nu zoekt, zul je Hem straks als Redder vinden.

 Wie Christus nu uit de weg gaat, komt Hem straks als Rechter tegen.
De beslissing voor of tegen Christus valt hier en nu. Je leven van nu bepaalt of je Hem vooral als je Rechter 
of als je Redder zult tegenkomen.

 Waarom is er een laatste oordeel nodig, terwijl de beslissing van hemel en hel al in dit leven valt? Dat is ter 
ere van Christus. De uitslag is bekend, maar het wachten is nog op het moment waarop de overwinning in 
ontvangst genomen en publiek gevierd wordt, n het bijzijn van alle mensen. Dit zal  het moment zijn voor 
Christus en voor allen die Hem hebben liefgehad. Een geweldig moment om eeuwig van te genieten.

 Er is sprake van twee boeken:
 Een  boek  met  daarin  alle  menselijke  gedragingen.  Het  bevat  voldoende  zwarte  bladzijden  om deze 

mensen af te wijzen.
 Een tweede boek, waarin alles staat  wat Christus er  tegenover heeft  gesteld.  Ieder wiens naam staat 

opgetekend in dit boek, ieder wie in Christus is zal niet veroordeeld worden. 
Het gaat erom of je hier op aarde geleefd hebt met Christus.

 Het vonnis is publiek, maar blijft ook iets strikt persoonlijk. Hoe Hij jou heeft verlost en waar Hij je allemaal 
van heeft verlost, dat blijft tussen jou en Hem. Iedere gelovige krijgt een nieuwe naam, die niemand kent dan 
die hem ontvangt. Die naam wordt bepaald en gestempeld door Christus. Het is tekenend voor hoe Hij jou 
gered heeft. Vergelijk het maar met het persoonlijk onderhoud dat Hij na zijn opstanding heeft gehad met 
Petrus. 

 Niet alleen onze slechte werken worden beoordeeld, ook al het werk dat gedaan is uit liefde voor God. Niet 
om onszelf daarmee aan te prijzen, maar om Christus aan te prijzen met wat Hij door zijn Heilige Geest in je 
heeft willen uitwerken. Deze werken dragen we niet voor ons uit, maar ze volgen ons na. Wat je op deze 
aarde gedaan hebt,is niet tevergeefs, als het gedaan is in verbinding met Christus. Goed werk achtervolgt je 
over de drempel naar de eeuwigheid.

 Voor wie Christus niet erkent, zal die dag een verschrikking zijn. Christus komt als Rechter. Hij zal ieder 
een eerlijk proces geven. Er wordt niemand onrechtvaardig geoordeeld. Als mensen niet staan opgetekend in 
het  levensboek  kunnen  zij  Christus  niets  verwijten.  Hem hebben  zij  niet  gewild,  God  hebben  ze  niet 
geaccepteerd. Christus maakt openbaar wat er altijd is omgegaan in de harten van mensen. Alle maskers 
gaan dan af en het zal blijken dat ze niets van Gods Zoon moesten hebben.

 Wij vinden het vaak moeilijk wanneer mensen die wij kennen God de rug toekeren. Hoe kun je dan uitzien 
naar die dag? We kunnen blijven bidden voor hen of er inkeer mag komen.
Vandaag kunnen we Gods bedoeling niet begrijpen, we zien als in een spiegel. Maar op die dag zal het  
volstrekt helder zijn, in het licht van Christus, dat God betrouwbaar is en het recht aan zijn zijde heeft.  
Niemand heeft de wereld zo liefgehad. Als mensen veroordeeld worden, dan ligt dat niet aan Hem. Het is 
niet aan ons om te oordelen. Maar het kan niet anders, of wij hebben, als Hij van mij houdt en ik van Hem, 
ook onze vijanden gemeenschappelijk. Zijn vijanden zijn mijn vijanden. Dat kunnen we pas voluit zeggen 
als de liefde heel de wereld beheerst. Als God alles in allen is.

 De dag van de grootste rechtszitting is ook de dag van de grootste rechtzetting. Eindelijk gerechtigheid, alle 
onrecht wordt dan aan de kaak gesteld. Er zal volkomen vergelding plaatsvinden. Het recht zal zegevieren, 
wanneer Christus al overwinnaar tevoorschijn komt.

 In het boek wordt in de laatste paragrafen een excurs gemaakt naar het duizendjarig rijk. Heel kort wil ik 
twee dingen noemen, verder verwijs ik naar het boek:
 Het regeren van Christus gebeurt niet vanuit een aards Jeruzalem, maar vanuit de hemel.
 Er is sprake van maar één wederkomst.
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