Gods woord zal ons
oordelen!

Jezus Christus zal levenden en
doden oordelen (2 Timoteüs 4:1).
“Want wij zullen allen gesteld worden
voor de rechterstoel Gods” (Romeinen
14:10).
Alle mensen worden op basis van
Gods woord geoordeeld.
God zal door Jezus Christus “het in
de mensen verborgene” volgens het
evangelie oordelen (Romeinen 2:16).
Jezus legt uit: “Indien iemand naar
mijn woorden hoort, maar ze niet
bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik
ben niet gekomen om de wereld te
oordelen, doch om de wereld te
behouden. Wie Mij verwerpt en mijn
woorden niet aanneemt, heeft een,
die hem oordeelt: het woord, dat Ik

heb gesproken, dat zal hem oordelen
ten jongsten dage. Want Ik heb niet
uit Mijzelf gesproken, maar de Vader,
die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij
een gebod gegeven, wat Ik zeggen en
spreken moet” (Johannes 12:47 t/m
49).
Jezus kwam om de wereld te
redden. Bij Zijn wederkomst zal Hij de
wereld oordelen. Maar wat bedoelt Hij
met “Ik oordeel hem niet”? Zijn
oordeel zal niet willekeurig zijn. Het
oordeel wordt op Gods woord
gebaseerd, dat wij vooraf mochten
raadplegen.
“Want wij moeten allen voor de
rechterstoel van Christus openbaar
worden, opdat een ieder wegdrage
wat hij in zijn lichaam verricht heeft,
naardat hij gedaan heeft, hetzij goed,
hetzij kwaad” (2 Korintiërs 5:10).

Om een rijbewijs te behalen, moet
men in de meeste landen voor een
schriftelijke test slagen. Gewoonlijk is
er een handleiding beschikbaar met
de verkeersreglementen in.
Door Gods woord kunnen wij ons
voor de dag des oordeels
voorbereiden. Paulus schreef aan
Timoteüs: “Blijf gij echter bij wat u
geleerd en toevertrouwd is, wel
bewust van wie gij het hebt geleerd,
en dat gij van kindsbeen af de heilige
schriften kent, die u wijs kunnen
maken tot zaligheid door het geloof in
Christus Jezus. Elk van God ingegeven
schriftwoord is ook nuttig om te
onderrichten, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in de
gerechtigheid, opdat de mens Gods
volkomen zij, tot alle goed werk
volkomen toegerust” (2 Timoteüs
3:14 t/m 17). De heilige Schrift rust

ons volledig toe om God welgevallig te
zijn.
De verkeersreglementen worden
zorgvuldig bestudeerd om voor een
rijexamen te slagen. Is het niet
verstandig Gods handleiding voor de
oordeelsdag naarstig te bestuderen?
Paulus vervolgt in zijn brief aan
Timoteüs: “Ik betuig u nadrukkelijk
voor God en Christus Jezus, die
levenden en doden zal oordelen, met
beroep zowel op zijn verschijning als
op zijn koningschap: verkondig het
woord” (2 Timoteüs 4:1, 2).
Het woord moet gepredikt worden
om mensen in staat te stellen zich
voor het oordeel klaar te maken.
Gods woord kan begrepen
worden.
Wij worden op grond van een
verstaanbare gids geoordeeld. Paulus

schreef aan de Korintiërs: “Want wij
schrijven u niets anders dan wat gij
leest of ook begrijpt, ja, ik hoop, dat
gij het volkomen zult begrijpen” (2
Korintiërs 1:13). God heeft duidelijk
gesproken. God zei aan Israël: “Want
dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet
te moeilijk voor u en het is niet ver
weg. Het is niet in de hemel, zodat gij
zoudt moeten zeggen: Wie zal
opstijgen ten hemel, het voor ons
halen, en het ons doen horen opdat
wij het volbrengen? En het is niet aan
de overkant der zee, zodat gij zoudt
moeten zeggen: Wie zal oversteken
naar de overkant der zee, het voor
ons halen, en het ons doen horen
opdat wij het volbrengen? Maar dit
woord is zeer dicht bij u, in uw mond
en in uw hart, om het te volbrengen”
(Deuteronomium 30:11 t/m 14).

Het slagen voor een geschreven
examen is niet voldoende om een
rijbewijs te behalen. Men moet ook
nog kunnen rijden!
Het is ook niet voldoende de
Schrift te kennen. Gods woord moet
ons dagelijks leven richten: “Dit
woord is zeer dicht bij u, in uw mond
en in uw hart, om het te volbrengen”
(Deuteronomium 30:14).
Gods woord is leidraad voor het
leven.
Wij worden geoordeeld op basis
van hoe wij Gods woord toepassen.
“Welnu, God zij dank: gij zijt wel
slaven der zonde geweest, maar van
harte hebt gij u onderworpen aan die
bepaalde vorm van lering, waaraan gij
u hebt overgegeven” (Romeinen 6:17
Petrus Canisius). Gods woord is een
vorm van onderricht waaraan wij ons

moeten onderwerpen. De vorm is de
norm. De vorm past zich niet bij ons
aan. Wij passen ons aan bij de vorm!
Jezus voorzag dat velen naar Zijn
woorden zouden luisteren zonder die
te gehoorzamen. Op de dag des
oordeels worden de wettelozen
teleurgesteld: “Niet een ieder, die tot
Mij zegt: Here, Here, zal het
Koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar wie doet de wil mijns Vaders,
die in de hemelen is. Velen zullen te
dien dage tot Mij zeggen: Here, Here,
hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd en in uw naam boze
geesten uitgedreven en in uw naam
vele krachten gedaan? En dan zal Ik
hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit
gekend; gaat weg van Mij, gij werkers
der wetteloosheid. Een ieder nu, die
deze mijn woorden hoort en ze doet,
zal gelijken op een verstandig man,

die zijn huis bouwde op de rots. En de
regen viel neer en de stromen
kwamen en de winden waaiden en
stortten zich op dat huis, en het viel
niet in, want het was op de rots
gegrondvest. En een ieder, die deze
mijn woorden hoort en ze niet doet,
zal gelijken op een dwaas man, die
zijn huis bouwde op het zand. En de
regen viel neer en de stromen
kwamen en de winden waaiden en
sloegen tegen dat huis, en het viel in,
en zijn val was groot” (Matteüs 7:21
t/m 27).
God oordeelt ons op de laatste dag
op basis van wat wij hebben gedaan.
God vereist dat wij Zijn instructies
opvolgen.

Wij hebben geen recht op een
eigen interpretatie van Gods
woord.
“En wij achten het profetische
woord (daarom) des te vaster, en gij
doet wel er acht op te geven als op
een lamp, die schijnt in een duistere
plaats, todat de dag aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw harten. Dit
moet gij vooral weten, dat geen
profetie der Schrift een eigenmachtige
uitlegging toelaat; want nooit is
profetie voortgekomen uit de wil van
een mens, maar, door de Heilige
Geest gedreven, hebben mensen van
Godswege gesproken” (2 Petrus 1:19
t/m 21).
De verkeersreglementen zijn in
verstaanbare taal uitgedrukt.
Wanneer u rijdt, wordt verwacht dat u
de reglementen verstaat en volgt. Wat
als een politieagent u doet stoppen

omdat u 170 kilometer per uur rijdt
waar slechts 100 toegelaten is? Mag u
zeggen, “Dat is maar uw
interpretatie”? Wat als u moet
stoppen omdat u aan de verkeerde
kant van de weg rijdt? Mag u zeggen,
“Ik meen dat ik aan de linkere kant
mag rijden”?
Hetzelfde geldt voor Gods woord
dat ons op de laatste dag zal
oordelen. God heeft duidelijk
gesproken. Hij vereist dat wij verstaan
en gehoorzamen.
Wij kunnen ons eigen bedriegen
met onze uitvluchten en onze eigen
interpretaties die de duidelijke
betekenis van Gods woord verdraaien,
verdoezelen en omzeilen, maar God
kunnen wij niet voor de gek houden.
“Want het woord Gods is levend en
krachtig en scherper dan enig
tweesnijdend zwaard en het dringt

door, zo diep, dat het vaneenscheidt
ziel en geest, gewrichten en merg, en
het schift overleggingen en gedachten
des harten; en geen schepsel is voor
Hem verborgen, want alle dingen
liggen open en ontbloot voor de ogen
van Hem, voor wie wij rekenschap
hebben af te leggen” (Hebreeën 4:12,
13).
De dag nadert waarop wij allen
voor God in het oordeel moeten
verschijnen.
“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 de zee gaf de doden,
die in haar waren, en de dood en het
dodenrijk gaven de doden, die in hen
waren, en zij werden geoordeeld, een
ieder naar zijn werken. En de dood en
het dodenrijk werden in de poel des
vuurs geworpen. Dat is de tweede
dood: de poel des vuurs. 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 t/m
15).
Het is dus van groot belang dat
onze naam “geschreven is in het boek
des levens van het Lam” (Openbaring
13:8). Jezus is “het Lam Gods dat de
zonden van de wereld wegneemt”
(Johannes 1:29).

In het boek des levens staan mensen
die door het bloed van Christus zijn
verlost. Alleen door Zijn offer aan het
kruis kunnen wij in het oordeel
gerechtvaardigd voor God
verschijnen. Amen.
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