
Hoofdstuk 21.2
Van het laatste oordeel (1)

• ‘vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en 
de doden’ (12 Art.)

• De laatste (4e) trap van Christus’  verhoging wordt 
genoemd:

– De dag des Heeren
– 2 Petr. 3:10: Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den 

nacht,

– Het laatste oordeel (v/a 1,2)
– Hand. 17:31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den 

aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe 
geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij 
Hem uit de doden opgewekt heeft.

• Is de tweede komst van de Heere Jezus
• De eerste komst was om de zaligheid te 

verdienen en toe te passen
• De tweede komst is om te oordelen de levenden 

en de doden



Van het laatste oordeel (2)

• Christus zal de Rechter zijn (v/a 3)
– 1 Petr. 4:5: Dewelke zullen rekenschap geven Dengene Die bereid 

staat om te oordelen de levenden en de doden

– God de Vader heeft Hem die macht gegeven
– Hand. 10:42: dat Hij is Degene Die van God verordineerd is tot een 

Rechter van levenden en doden. 

• Hij zal verschijnen: 
– Op de wolken (v/a 3, 4)

– Matth. 24:30: En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van 
den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde 
wenen en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken 
des hemels met grote kracht en heerlijkheid

– Voor ieder zichtbaar
– Openb. 1:7: Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook 

degenen die Hem doorstoken hebben;

• Hij zal verschijnen in Zijn menselijke natuur, 
waarmee Hij ook ten hemel gevaren is

– Hand. 1:11: Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal 
alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.



Van het laatste oordeel (3)

• Niemand weet wanneer! (v/a 5)
– Matth. 24:36: Doch van dien dag en ure weet niemand, ook niet de 

engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.

– Er zijn wel duidelijke tekenen gegeven. 
• In de godsdienst

– Matth. 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten 
opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij 
(indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

• In de natuur
– Matth. 24:7: en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en 

aardbevingen in verscheidene plaatsen.
– Matth. 24:32: En leert van den vijgenboom deze gelijkenis: Wanneer 

zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de 
zomer nabij is.

• In het wereldgebeuren
– Matth. 24:6: En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; 

• In de samenleving
– Matth. 24:10: En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen 

elkander overleveren en elkander haten. 



Van het laatste oordeel (4)

• Nog enkele tekenen.
Zichtbaar voor iedereen

– Vergelijking met ‘de dagen van Noach’
– Matth. 24:37-39: En gelijk de dagen van Noach waren , alzo zal ook 

zijn de toekomst van den Zoon des mensen. ….. tende en drinkende, 
trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe in welken Noach 
in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen 
allen wegnam: 

– De antichrist zal zich openbaren
– 2 Thes. 2:3: Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt 

niet tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de 
mens der zonde, de zoon des verderfs.

– Kan nog niet doen wat hij wil
– Kant. 22 bij 2 Thes. 2: 6 wijst op de autoriteit van de overheid om de 

macht van den antichrist over de christenheid te wederhouden,

• Eerst moet het Evangelie in de hele wereld 
gebracht zijn

– Matth. 24:14: En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde 
komen.



Van het laatste oordeel (5)

• Wanneer komt dan het ‘Duizendjarig Rijk’?
– Openb. 20:2-3 …… , welke is de duivel en satanas, en bond hem 

duizend jaren; …. opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 
duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen 
tijd ontbonden worden.

• Zogenaamde Chiliasten passen dit woordelijk toe.
– Zij dromen dat:

1. Satan duizend jaar gebonden zal zijn
2. Christus zal wederkomen ( = 1e wederkomst) en zal 

heersen in een vrederijk met Jeruzalem als hoofdstad
3. De martelaren zullen opstaan en zullen met Hem 

heersen
4. Daarna zal de satan korte tijd losgelaten worden
5. Dan zal het einde komen = de 2e wederkomst van 

Christus en de opstanding  der doden 



Van het laatste oordeel (6)

• Het Chiliasme heeft veel aanhangers
• Jehova’s getuigen, sommige evangelische stromingen
• Deze leer is on-Bijbels en een mengvorm van 

heidense godsdiensten en joodse dwalingen
• Christus is gekomen in de ‘volheid des tijds’ om 

zijn ‘Duizendjarig Rijk’ te stichten
– Valt in de periode vanaf de uitstorting van de Heilige 

Geest tot zijn Wederkomst
– Hand. 1:8: en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel 

Judéa en Samaría, en tot aan het uiterste der aarde.

– Geen aards, maar een geestelijk Koninkrijk
– Joh.18:36: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

– Aan het eind van die periode zullen ‘zware tijden’ 
aanbreken’

– 2Tim. 3:1: En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware 
tijden.



Van het laatste oordeel (7)

• De Bijbel kent slechts een hemelvaart en een
wederkomst ten oordeel van Christus

– Openb. 1:10: Zie, Hij  komt et de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook 
degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde 
zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

• De Bijbel leert ook maar een lichamelijke opstanding
– Joh. 5:28: want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, Zijn 

stem zullen horen

• En Openbaringen 20:1-6 dan?
– De eerste opstanding betekent de opstanding uit de 

geestelijke dood = de waarachtige bekering
– Openb. 20:5; Kant. 17: Namelijk uit den dood der zonde; gelijk de val in 

de zonde de eerste dood is, en het eerste sterven des mensen naar 
den geest.

– Het gaat hier niet over lichamen maar zielen
• Na hun dood zullen zij ‘duizend jaar met Hem 

heersen
– Openb. 20: Kant. 13 Namelijk en altijd daarna. Want die in den hemel 

met Christus regeert, wordt nimmermeer uitgeworpen



Van het laatste oordeel (8)

• De oudvader W. a Brakel was toch ook een chiliast?
• Brakel e.a. rechtzinnige leraars hadden chiliastische 

trekken zoals:
• Een opvallende periode (de ‘duizend jaren’) met: :

– Een bijzondere plaats voor het Joodse volk
– Grote bloei en voorspoed voor Gods Kerk

• Zij verwierpen echter on-Bijbelse opvattingen als:
– Een dubbele wederkomst van Christus 
– Een dubbele opstanding
– Een aards vrederijk met Jeruzalem als hoofdstad.

• Er is wel verwachting voor het Joodse volk
• De uitverkorenen onder hen zullen toegebracht 

worden tot de gemeente die zalig wordt
– Rom. 11:25-26: dat  de verharding voor een deel over Israël gekomen 

is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.  



Van het laatste oordeel (9)

• Kenmerken van naderend einde waarneembaar
– 2 Tim. 3:2: Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, 

geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouders 
ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig

– Dit wijst op:
• Kerkverlating
• Toename dwalingen 
• Individualisme
• Egoïsme,
• Liefdeloos
• Functie van het gezag
• Zedeloosheid enz.

• Alle mensen zullen geoordeeld worden (v/a 6)
– 2 Kor. 5:10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den 

rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het 
lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

– Hand. 24:15: Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelven
verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der 
rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.



Van het laatste oordeel(10)

• Er zijn maar twee wegen
– Matth. 7:13-14: Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en 

breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door 
dezelve ingaan;  Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het 
leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden.

• Onderscheid op aarde zichtbaar!
– Mal. 3:18: Dan zult gijlieden wederom zien het onderscheid tussen den 

rechtvaardige en den goddeloze, tussen dien die God dient en dien die 
Hem niet dient.

• Scheidslijn zal bevestigd worden worden
– Matth. 25:32: En vóór Hem zullen al de volken vergaderd worden, en 

Hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de 
bokken scheidt.

• De aanklacht zal openbaar worden
– Openb. 20;12: En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; 

en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat 
des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de 
boeken geschreven was, naar hun werken.



Van het laatste oordeel (11)

• Pleidooien zullen niet baten
• Matth. 7:22: Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, 

hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen 
uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

• Tot de bokken - goddelozen - zal Hij zeggen (v/a 9):
• Matth. 25:51 Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, 

hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 

• Zijn schapen zullen zeer verwonderd zijn
• Matth. 25: 37: Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: 

Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig 
en te drinken gegeven?

• Tot de schapen – rechtvaardigen – zal Hij zeggen
(v/a 10):

• Matth. 24:34: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk 
hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.

• Art. 37 NGB: En daarom is de gedachtenis van dit oordeel 
met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en 
goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen 
en uitverkorenen



Van het laatste oordeel (12)

Huiswerkvraag

Wat is het principiële verschil tussen de 
chiliastische trekken bij oudvaders als W. 
a Brakel en de opvatting van pure 
Chiliasten zoals jehova’s getuigen 


