
Woensdagavond 23 september 2021 Bijbelstudie – “De doctrine van het oordeel” (Marcus Ross – “Is 

Genesis History”)Pg 10-12 – Een vrije bewerking door Ruud Verheijen. Enkel bedoeld voor plaatselijk 
gebruik binnen de gemeente van Christus, Didohof 49b, 6215RJ Maastricht, Nederland.  

 

9 

 

“De doctrine van het oordeel.” – Deel 3 

(Lees de pagina’s 10-11 van hoofdstuk 5 zelf door.) 

2 Petrus 2:4-11=>”Want als God de engelen die gezondigd hebben, 

niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven 

heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te 

worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het 

achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, 

toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; 

en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de 

vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld 

heeft voor hen die goddeloos zouden leven; en als God de 

rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van 

normloze mensen, verlost heeft (want deze rechtvaardige, die in hun 

midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij 

het zien en horen van hun wetteloze daden); dan weet de Heere ook 

nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de 

onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om 

gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine be-

geerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos 

zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, 

te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere 

zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de 

Heere.” 

Waarom worden de engelen door God gestraft?                                         

Wat maakt het uit dat God de engelen, die gezondigd hebben 

niet gespaard heeft?                                                                                      

Waar kunnen de godvruchtigen vandaag zeker van zijn?                         

Waar kunnen de onrechtvaardigen vandaag zeker van zijn? 

 =>God wordt meestal weergegeven als de Persoon, die Noach en Lot 

gered heeft uit de onrechtvaardige wereld waarin zij moesten leven 

tussen de onrechtvaardige mensen om hen heen.                                           

Hoe wijst Johannes de Doper naar Jezus m.b.t. de komende 

toorn? (Matth.3:1-4:17;3:7,17;4:17)                                                        

Hoe brengt Jezus redding aan de mensen?  (kijk o.a. naar…) 

Zijn gerechtigheid!                                                                                    

Zijn bloed!                                                                                            

Zijn genade!                                                                                         

Zijn Verlossing!                                                                                      
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Zijn rechtvaardigheid!                                                                        

Zijn verdraagzaamheid!                                                                        

Mijn geloof in Jezus als Heiland, Verlosser, Zoenmiddel, 

Hoeksteen, Bemiddelaar, Meester, Leidsman…! 

Romeinen 3:23-26=>”Want allen hebben gezondigd en missen 

de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door 

Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God 

openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in 

Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het 

voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden 

onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit, om Zijn 

rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf 

rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in 

Jezus is.”  

Wat betekent deze passage voor jou?                                                 

Hoe verhoudt deze passage zich tot het oordeel? 

                                                                                              

Romeinen 6:1-14=>”Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de 

zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen 

wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet 

dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood 

gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de 

dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de 

heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden 

wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkge-

maakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in 

Zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem 

gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden 

en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven 

is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven 

zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten 

toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer 

sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven 

betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn 

leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als 

dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, 

onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren 

om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet 

ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar 
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stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden 

levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid 

zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent 

namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.” 

Wat betekent deze passage voor jou?                                                  

Hoe verhoudt deze passage zich tot het oordeel? 

Galaten 2:15-21=>”Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars 

uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit 

werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En 

ook zij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd 

zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de 

wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 

Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook 

zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de 

zonde? Volstrekt niet! Want als ik dat wat ik afgebroken heb, weer 

opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik 

ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou 

leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar 

Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik 

door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en 

Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God 

niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan 

was Christus tevergeefs gestorven.” 

Wat betekent deze passage voor jou?                                               

Hoe verhoudt deze passage zich tot het oordeel? 

Galaten 3:19-29=>”Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan 

toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het Nageslacht zou 

gekomen zijn aan Wie het beloofd was; en zij is door engelen in de 

hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar 

van één partij, maar God is een. Is dan de wet in strijd met de belof-

ten van God? Volstrekt niet! Want als er een wet gegeven was die in 

staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de 

wet zijn. Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat 

de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof 

in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door 

de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopen-

baard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot 

Christus, opdat zij uit het geloof gerechtvaardigd zouden wor-
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den. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leer-

meester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in 

Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt 

zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men 

Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; 

daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent 

u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u 

Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.”  

Wat betekent deze passage voor jou?                                                

Hoe verhoudt deze passage zich tot het oordeel? 

1 Petrus 3:13-22=>”En wie is het die u kwaad zal doen, als u 

navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden 

vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd 

zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar 

heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot ver-

antwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die 

in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed 

geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van 

kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede 

levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden – als 

God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. Want ook 

Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die recht-

vaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou 

brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend 

gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de 

geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die 

voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog 

eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd 

werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door 

het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook 

ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar 

als een vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding 

van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, 

opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten 

Hem onderworpen zijn.” 

Wat betekent deze passage voor jou?                                                       

Hoe verhoudt deze passage zich tot het oordeel? 
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De doctrine (het paradigma, de leerstelling) van het oordeel 

van God is een belangrijke en niet te onderschatten, te verwaar-

lozen lering voor alle gelovigen.                                                                                    

De gevolgen van Gods oorde(e)l(en) zijn nog overal duidelijk 

zichtbaar vandaag.                                                                                

Denk aan de consequenties voor de mensheid, voor de dieren, 

voor de natuur, de biologie, de levenswijze van de mensen, de 

taalontwikkeling en het verschil in de talen. De fysieke natuur-

kundige impact op de aarde.                                                             

Deze gevolgen zouden een constante herinnering moeten 

(kunnen) zijn voor ons, dat God de wereld veroordeeld en 

gestraft heeft in het verleden.                                                                                              

Deze herinnering telt niet alleen richting het verleden, maar 

ook in het heden en richting de toekomst.                                                              

God gaat oordelen en wij weten vanuit de Bijbel precies hoe 

Hij dat gaat doen! 

=>Volgende week gaan wij verder met deel 4. 


