
Serie ‘OP HET KRUISPUNT NAAR DE TOEKOMST’
Deel 1: het laatste oordeel

Samenvatting preek 1
In een filmpje op Youtube zet John Piper een scherp contrast neer over wat je doet met je leven. Don’t waste 
your life (verspil je leven niet). Link: http://www.youtube.com/watch?v=0sIqvQmT5IU 
Als het gaat om de toekomst en het effect op het leven nu dan zijn we er niet altijd gerust op. Soms maakt het 
ronduit angst los. Of wat ook kan is dat we in valse gerustheid leven.
In drie preken passeren de volgende drie onderwerpen: het laatste oordeel, de hel, de hemel.

---

Preek 1
1. Het laatste oordeel

Over heel de schepping ligt een vloek. De vloek was gevolg van de zonde. ‘Ten dage dat u van die boom 
eet, zult u sterven’. Nog steeds merken we dat oordeel in de gebrokenheid van het leven. Veelal indirect. 
Er komt echter een laatste oordeel dat een einde maakt aan de geoordeelde werkelijkheid. Dat oordeel is 
tegelijk het grenspunt naar een nieuwe wereld. Volmaakt zonder de noodzaak van een oordeel. Een wereld 
waar alle schade is weggenomen. En dat is maar goed ook. In de aardse rechtspraak wordt wel de 
schuldige veroordeeld maar heel vaak valt de schade niet te herstellen. 

2. Het rechtvaardig oordeel
In aardse rechtszaken kun je de rechtbank wraken. Kennelijk kan er sprake zijn van partijdigheid of 
bevooroordeeldheid. Ook kan een rechtszaak herzien worden, als er later nieuw of aanvullend bewijs wordt 
ontdekt.
Het oordeel van God is in één keer goed, volledig en onpartijdig. God heeft weet van alle dingen. Hij 
doorgrondt de mensen. Het oordeel over de gestorven heiligen zal niet het karakter hebben van ‘oude 
koeien uit de sloot halen’ maar een toonbeeld zijn van Gods rechtvaardigheid en genade.

3. Een bevrijdend oordeel
Het bijbelboek Openbaring is als een kunstgalerie met verschillende schilderijen die eenzelfde gebeurtenis 
in beeld brengen. Zo zijn de hoofdstukken van Openbaring geen chronologische verhandeling maar 
doorkijkjes vanuit verschillende perspectieven op hetzelfde gebeuren: o.a. Gods oordeel. Het is ook ‘kunst’. 
Het zijn beelden. Lees Openbaring niet te letterlijk. Anders kom je in theorieën zoals het duizendjarig rijk en 
de opneming van de gemeente. Ik verwijs voor verdere info naar het boek van ds. Egbert Brink Het Woord 
Vooraf, hoofdstuk over het Laatste Oordeel en Israël. Ook een recente preek van Luc Compagnie over 
1Thessalonicenzen 4 is de moeite waard: http://www.cgk-ngk-hengelo.nl/. Klik dan op link van vorige 
diensten via kerkdienst gemist en dan naar 29 januari 2012
Er komt een oordeel en dat oordeel is bevrijdend voor ieder die gelooft in Jezus Christus. 2Korintiërs 5:10 
en Johannes 5:24 en Romeinen 8:1. Bevrijdend straks maar zeker ook in de tegenwoordige tijd. Nu al ben 
je vrij in Jezus Christus.

4. De genade van het oordeel
Het oordeel straks werkt in op het leven nu.
a. Het vervult met hoop
b. Het leert los te laten en te vergeven
c. Het leert je nu al rechtvaardig te leven
d. Het spoort je aan tot missie

---

Bespreking
1. Wat doet het gegeven van een ‘laatste oordeel’ met je. Wees eerlijk. Roept het angst bij je op? Wat in de 

preek heeft je geholpen om onbevangen naar dat oordeel uit te zien?
2. Hoe belangrijk is het voor je dat het oordeel van God rechtvaardig is?
3. Het ‘laatste oordeel’ is bevrijdend. Het is een grenspunt naar de volmaakte wereld. Wat herken je het effect 

van wat dan gebeurt op het heden (zoals verwoord onder punt 4)?!
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