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“De doctrine van het oordeel.” 

Intro. We gaan verder met de oorzaak en het gevolg van de 

zondvloed. Zoals we gezien hebben in de vele video’s, is de impact van 

de zonde duidelijk zichtbaar op de aarde, het leven op de aarde en in 

het leven van de mensen. We zien in de Bijbelse literatuur, in de 

Bijbelse geschiedschrijving, vele verwijzingen naar Gods oordeel ten 

tijde van de zondvloed, maar ook naar het nog komende 

wereldomvattende oordeel, oftewel het laatste oordeel.                                                                                             

Lees bij alle teksten die worden aangehaald het (de) volledige 

hoofdstuk(ken),  de context en de verwijs- en/of parallelteksten van 

het onderwerp. (Daardoor krijg je een vollediger beeld van het 

aangehaalde onderwerp/thema.) In de komende weken komen de 

aangehaalde teksten vaker aan bod. Je kunt ze alvast vooruit lezen en 

op kauwen.                                                                                                   

We kijken en zoeken specifiek naar Bijbelpassages waar 

geschreven staat over “Gods (eind)oordeel”! 

Hebreeën 9:22-28=>”En bijna alles wordt volgens de wet door bloed 

gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving 

plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die 

in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse 

dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet 

binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een 

tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het 

aangezicht van God te verschijnen voor ons, en dat niet om Zichzelf 

dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom 

binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had Hij vanaf 

de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij 

bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de 

zonde teniet te doen door Zijn offer. En zoals het voor de mensen 

beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het 

oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de 

zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde 

gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.”                 

2 Petrus 3:1-7=>”Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In 

beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich 

de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen 

gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat 

door middel van ons, apostelen, verkondigd is.                                                                   

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters 

zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en 
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zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat 

de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van 

de schepping.                                                                                        

Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord 

van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de 

aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.                                                    

Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het 

water.                                                                                                  

Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde 

Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur 

bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de 

goddeloze mensen.”                                                                             

Wat proberen de spotters eigenlijk te zeggen?                                         

Wat is hun punt?                                                                                 

Welke drie belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis zien 

de spotters over het hoofd?                                                                         

Hoe vaak denken wij zelf na over “het oordeel van God”?                       

Waarom is het belangrijk, voor de apostel Petrus, dat het over een 

allesomvattende wereldvloed gaat? (De zondvloed!)                                    

Waar ligt onze enige hoop op redding, op verlossing, bekeken in het 

licht van het komende wereldoordeel? (De oordeelsdag!) 

Lees mee in o.a. de volgende Bijbelteksten => 

Genesis 6:7=>”En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen 

heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de 

kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er 

berouw over dat Ik hen gemaakt heb.”                                                     

Genesis 6:11-13=>”Maar de aarde was verdorven voor Gods 

aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde, 

en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven 

levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach: Het einde 

van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is 

door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te 

gronde richten.”                                                                                    

Wat zegt God dat Hij gaat doen met de mensen en al het leven op de 

aarde?                                                                                              

Waarom gaat God het leven te gronde richten? 

Jesaja 28:14-17,22=> (Lees het volledige hoofdstuk…)                            

vs14- Hoor het woord van de HEERE, u spotters! Vergelijk het 

met wat Petrus zegt tegen de spotters in 2 Petrus hoofdstuk 3.                                      
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vs16- Welke kostbare hoeksteen wordt er in Sion gelegd? Naar 

wie wordt er verwezen?                                                                                                  

”Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar 

Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want 

er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven 

waardoor wij zalig moeten worden.” (Hand.4:11-12)                                                                                                

Psalm 118:22 (De hoeksteen verworpen door de bouwers…) 

(Jes.8:13-18;Matth.21:42-46;Hand.4:11;Rom.9:30-33;Rom.10:4-

21;Efe.2:1-22;2Petr.2:1-9 etc) 

Jesaja 29:1-24=>                                                                                                 

God straft allen die Hem bespotten, negeren, belasteren. Hen die 

ongehoorzaam zijn aan God, alhoewel zij beter hadden moeten weten.                                                                           

(29:5-6,10,13,15…)                                                                              

vs20-”Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de 

spotter. En allen die uit zijn op onrecht, zullen uitgeroeid worden.”                                                                                                  

vs16-”U draait de zaken om! Alsof de pottenbakker als gelijk 

beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn 

maker zegt: Hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp 

over zijn pottenbakker zegt: Hij heeft er geen inzicht in.” 

(Jes.29:16;45:9-13)  Welke overeenkomst zie jij met de 

woorden van Petrus in 2 Petr.3:1-7? 

Handelingen 7:30-60=> Lees de hele rede van Stefanus.                                  

(7:37;41-42; …)                                                                        

vs51-”Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u 

altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook.” 

vs55-56-”…Maar hij, vol van de Heilige Geest, hie ld zijn ogen naar de 

hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan 

de rechterhand van God. En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en 

de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.”                                                                                                    

Welke vergelijking maakt Stefanus tussen de luisteraars naar 

zijn toespraak en hun verre voorvaderen? 

Jeremia 5:1-31=>                                                                                  

vs3d-”Zij hebben hun gezichten harder gemaakt dan een rots, zij 

hebben geweigerd zich te bekeren.”                                                              

vs9-”…zou Ik deze dingen niet straffen? spreekt de HEERE, of op een 

volk als dit Mijzelf niet wreken?” (5:7-9)                                                         

vs19-”…Waarom heeft de HEERE, onze God, ons al deze dingen 

aangedaan?...Zou u voor Mij niet bevreesd zijn, spreekt de HEERE, of 

zou u voor Mijn aangezicht niet beven?...vs25-“Uw ongerechtigheden 
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wenden die dingen af, uw zonden onthouden u het goede…” (5:10-25)                       

”…Zou Ik vanwege deze dingen niet straffen? spreekt de HEERE, of 

op een volk als dit Mijzelf niet wreken? (5:26-29)                                           

vs30-31-”Iets verschrikkelijks, iets afschuwelijks gebeurt er in het 

land: de profeten profeteren leugens, de priesters heersen door 

hun handen, en Mijn volk heeft het graag zo. Maar wat zult u 

doen aan het einde hiervan?”                                                             

Welke overeenkomst zie jij met de woorden van Petrus uit      

2 Petrus 3 ? 

Jeremia 14-15=>                                                                                  

”…want talrijk zijn onze afdwalingen, tegen U hebben wij 

gezondigd…(14:7-9)                                                                                  

…”Nu zal Hij aan hun ongerechtigheden denken en hun zonden 

straffen…”(14:10-12)                                                                                  

”De HEERE zei tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn 

Naam…” (14:14-16)                                                                                            

…”HEERE, wij kennen onze goddeloosheid, de ongerechtigheid van 

onze vaderen, want wij hebben gezondigd tegen U.”…(14:20)                    

”De HEERE zei tegen mij: Al stond Mozes of Samuël voor Mijn 

aangezicht, dan nog zou Mijn ziel niet met dit volk van doen 

willen hebben…” (15:1)                                                                                     

”Ik zal hen op vier manieren straffen, spreekt de HEERE: …(15:3)            

”Ú hebt Mij verlaten, spreekt de HEERE, u ging achterwaarts, 

daarom strek Ik Mijn hand tegen u uit, Ik richt u te gronde, Ik ben het 

berouw hebben moe.” (15:6)                                                                          

Jeremia zegt: vs15-16-“…zodra Uw woorden gevonden werden, at ik 

ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn 

hart,…vs17-“Ik heb niet gezeten in een kring van spotters, of sprong 

daar op van vreugde…”(15:15-18)                                                                                  

God zegt tegen hem: vs20-21-“…Ze zullen wel tegen u strijden, maar 

u niet aankunnen, want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, 

spreekt de HEERE. Ik zal u redden uit de hand van de kwaaddoeners, 

Ik zal u verlossen uit de greep van de geweldplegers.”  

Hoe passen al deze waarschuwingen bij o.a. 2 Petrus 3:5-7 

voor ons vandaag?                                                                                

Wat doet het met jouw beeld over het komende oordeel van 

God? 

 

 


