Sjema Yisraël
Deel 14
Het Oordeel

De oordeelsdag
Deze dag geeft de mens meestal geen prettige gedachten. We zijn bang
om voor de rechter te moeten verschijnen, vooral daar we weten dat we
zondig zijn. Wie heeft dat niet?
De Bijbel geeft in duidelijke taal weer wat er zal gebeuren. Maar de
oordeelsdag is een dag met goed nieuws! In de Geschriften is de rechter
omschreven als de vriend van mensen. Hij is zelfs hun verlosser en
losser! Bovendien hebben we een advocaat die de mens door en door
kent en van hen houdt. Ja, hij heeft zelfs zijn leven er voor gegeven.
Interessant is dat het boek in de Bijbel dat rechters heet, Richteren, deze
rechters als verlossers omschrijft. De rechter die degene is om mensen
te redden van onderdrukking en ongerechtigheden. De rechter is de
beschermer. Hij functioneerde als G-d te midden van het volk. De
Bijbelse oordeelsdag is dus een bevrijdingsdag! Een dag van verlossing
en redding, van vreugde en geluk! In Openbaring 20 staat beschreven
dat het oordeel zelfs gegeven wordt aan de mens! Het oordeel staat ook
in nauwe relatie met de schepping, de dag waarop alles herstelt zal
worden.
1. Wat was de belangrijkste taak van een rechter?
Richteren 2:16 “Dan verwekte de Here richters, die hen verlosten uit de
macht van hun plunderaars.”
Richteren 3:9 “Toen riepen de Israëlieten tot de Here, en de Here
verwekte de Israëlieten een verlosser om hen te bevrijden.” (ook vers 15)
Jesaja 51:4-5 “Luistert naar Mij, Mijn volk, en Mijn natie, neig uw oor tot
Mij. Want een wet zal van Mij uitgaan en Mijn recht zal Ik stellen tot een
licht der volken. Mijn zege is nabij, Mijn heil treedt te voorschijn, en Mijn
armen zullen de volken richten; op Mij zullen de kustlanden wachten en
op Mijn arm zullen zij hopen.”
2. Waarom hoeven we niet bang te zijn voor de oordeelsdag?
Daniël 7:22 “Totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd
aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het
koningschap in bezit kregen.”
Johannes 5:24 “Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem
gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het
oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.”
Tarchuma, Buber, Korah, par.19 “Wanneer een koning een opstand
neerslaat, doodt hij de onschuldigen met de schuldigen omdat hij de één
niet kan onderscheiden van de ander. G-d kent de mens en ziet hun
harten, Hij kent ieder individu en weet onderscheidt te maken tussen
schuldig en onschuldig.”
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3. Welke dag is de oordeelsdag in verleden en toekomst?
Leviticus 16:29-31 “Dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in de
zevende maand op de tiende der maand zult gij u verootmoedigen en
generlei werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling, die
in uw midden vertoeft. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan
worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden
voor het aangezicht de Heren. Het zal u een volkomen Sjabbat zijn en gij
zult u verootmoedigen, het is een altoosdurende inzetting.”
Houdt deze dag in ere, wie u ook bent! Het is een ontzagwekkende dag.
Het geeft G-d de eer die Hem toekomt en maakt dat wij ons afhankelijk
weten van Hem. G-d opent het boek des levens en geeft Zijn kinderen
genade. De sjofar zal geblazen worden en iedereen is stil, zelfs de
engelen trillen van vreze en fluisteren: “Dit is de oordeelsdag.”
(gebedenboek, Machzor van Rosh Hasjanah en Yom haKippoeriem, I,
p.31).
4. Wie en wat zal geoordeeld worden door G-d?
Prediker 3:17 “Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal G-d
gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een
bestemde tijd.”
Prediker 12:14 “Want G-d zal elke daad doen komen in het gericht over
al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.”
Berachot 61 “De rechtvaardige zal beoordeeld worden naar hun goede
neigingen, de onrechtvaardige naar hun slechte neigingen.”
5. Wanneer kunnen we de oordeelsdag verwachten?
Daniël 7:26,27 “Dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem
de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het
einde. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken
onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen
des Allerhoogsten; Zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle
machten zullen Hem dienen en gehoorzamen.” (ook verzen 9-13)
Daniël 8:13,14,17,26; 12:7 laat ons zien dat het einde van de 2300
avonden en morgens in de verre toekomst een keer in het lot van Israël
zal teweeg brengen en dat dit de tijd zal zijn van de verlossing van de
heiligen. Verwacht het elke dag! (zie ook boekjes 4 en 5)
6. Hoelang nog na de 2300 avonden voor het definitieve oordeel?
Daniël 8:13,14 “…Hoelang zal dit gezicht gelden – het dagelijks offer en
de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heilige en het
vertrappen van het heer? En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd
avonden en morgens; dan zal het heilige in rechten hersteld worden.

3

Daniël 12:7 “…Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde
komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen
al deze dingen voleindigd zijn.”
Dit betekend dat we in de laatste dagen leven! Het is opmerkelijk dat we
het 70 jarige bestaan van de staat Israël naderen! Het jaar 5778 A.M. zal
heel belangrijk worden.
7. 5778 A.M. (september 2017-september 2018) valt dat te bewijzen?
Matteüs 24:32-34 “Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn
hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan,
dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten,
dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal
geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.”
De laatste generatie van de mensheid zal moeten opletten want wanneer
de verandering zal optreden met Israël zal de laatste generatie
aanbreken!
8. Hoe lang duurt een geslacht of generatie?
Genesis 6:3 “de mens zijn dagen zullen 120 jaar zijn”. De langste
periode nog haalbaar voor de mens!
Genesis 15:13,16 “En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw
nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet
is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken,
vierhonderd jaar. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren,
want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol.”
400 jaar verdrukking in Egypte, maar het vierde geslacht zal terugkeren!
Een generatie werd daarmee gesteld op ongeveer 100 jaar!
Psalm 90:10 “De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien
wij sterk zijn, tachtig jaren.” 70 jaren ballingschap is dus één generatie
lang!
Numeri 14:33,34 “En uw zonen zullen veertig jaar lang in de woestijn
rondzwerven en uw overspelig gedrag boeten, totdat uw lijken alle in de
woestijn liggen. Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende welke gij
het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheden
veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar.”
Deuteronomium 2:13-14. “Maakt u nu gereed en trekt de beek Zered
over. Toen trokken wij over de beek Zered. En de tijd dat wij reisden
vanaf Kades-Barnea, totdat wij de beek Zered overtrokken, bedroeg
achtendertig jaar – totdat dit gehele geslacht, de krijgslieden uit de
legerplaats, gestorven was tot de laatste man, zoals hun de Here had
gezworen.”
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Vanwege de ongehoorzaamheid van het volk duurde de woestijnperiode
40 jaar! De kortste generatie aanduiding! Het getal 40 is een volheid van
beproeving en verzoeking!
De vijfde en laatste mogelijke periodeaanduiding zit ingebouwd in de
kalender van God!
Een Sabbatsjaar, het zevende jaar, was een vrijlating van slaven
(Exodus 21:2-6), het land bleef braakliggen (Exodus 23:10,11), een
volkomen rust (Leviticus 25:2-7)
Het Jubeljaar (7x7+1) was de volheid van de sjabbatsjaren (Leviticus
25:8-17,28-34,54). Een duidelijke relatie met het wekenfeest!
De Babylonische Ballingschap was vanwege het niet onderhouden van
de sabbatsjaren! (2 kronieken 36:21; Jeremia 25:11;29:10)
Dus 50 jaar is een periode van verlossing en blijdschap; verbond met
God! Zo zijn er vijf mogelijkheden: 120,100,70,50,40.
9. Wat is de laatste generatie van de specifieke periode van de eindtijd?
Gebruik de uitkomsten van het vorige punt.
1897 – eerste Zionistische congres te Basel o.l.v. Theodor Herzl (120
jaar periode) (zie: Theodor Herzl, door Ella Edersheim-Levenbach, 1959
Amsterdam)
1917 – de Balfour verklaring, Joden krijgen recht op eigen land en staat
(100 jaar periode)
1948 – de stichting van de staat Israël (70 jaar periode)
1967 – de ‘Zesdaagse oorlog’ met de hereniging van Jeruzalem (50 jaar
periode)
1978 – Camp David vredesakkoord. Menachem Begin en Anwar Sadat.
Sadat werd hierom vermoord! Yasser Arafat was woedend en begon de
eerste intifada. Maar ook in dat opstandige volk zal verandering optreden
volgens Zacharia 9:7.
“Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van
tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze G-d, zodat hij
zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als de Jebusiet.”
10. Geeft de Schrift duidelijkheid over de plaats van het oordeel?
Joël 3:1-3 “Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer
zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken
verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met
hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel
Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land
verdeelden, en over Mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor
een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.”
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Joël 3:12 “Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat,
want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten.”
Zacharia 14:1-7 “Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op
u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken
tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden,
de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De
helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het
volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om
tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de
krijg; Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor
Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de olijfberg middendoor splijten,
oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de
berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de
vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken
tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de
Here, mijn G-d, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er
geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn – die is
bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de
avond zal er licht wezen.”
11. Hoe verloopt het proces?
Daniël 7:9,10 “Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een
Oude van dagen zette Zich neder; Zijn kleed was wit als sneeuw en Zijn
hoofdhaar blank als wol; Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen
daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide
voor Hem uit; duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizend maal
tienduizenden stonden voor Hem. De vierschaar zette zich neder en de
boeken werden geopend.” (zie ook Openbaring 4 en 5)
Openbaring 20:4,5 “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het
oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd
waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van G-d, en die
noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het
merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en
zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend
jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de
duizend jaren voleindigd waren.”
Openbaring 20:11,12,15 “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
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geschreven stond, naar hun werken. En wanneer iemand niet bevonden
werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de
poel des vuurs.”
Maleachi 3:16-18 “…en er werd een gedenkboek voor Zijn aangezicht
geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en Zijn Naam in ere
houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen,
op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn
zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het
onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie
G-d dient, en wie Hem niet dient.”
12. Wat is de rol van de Messias bij het oordeel?
Daniël 7:14 “En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke
macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is
een eeuwig heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is
een, dat onverderfelijk is.”
Ezechiël 37:24-26 “En Mijn knecht David zal koning over hen wezen; één
herder zal er voor hen allen zijn. Zij zullen naar Mijn verordeningen
wandelen en naarstig Mijn inzettingen onderhouden. Zij zullen wonen in
het land dat Ik aan Mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin hun
vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en
hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn knecht David zal hun voor
eeuwig tot vorst zijn. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een
eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen
vermeerderen en Mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen.”
Openbaring 5:9,10 “Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels
te openen; want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor G-d gekocht met uw
bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en gij hebt het voor onze Gd gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen
heersen op de aarde.”
Kidushin 61d “Rabbi Eliezer ben Jose haGelili zei: G-d is altijd ten gunste
van de mens bezig in het oordeel. Indien 999 engelen een slecht advies
over een mens geven, maar één gaf een gunstig verslag, zal G-d de
balans ten goede laten doorslaan.”
Pesikra Rabbati 44 “Als Israël zich wend tot de Heer, zal haar advocaat
Michaël ten goede voor haar pleiten.”
Chagigah 12b “In het hemelse Jeruzalem in de tempel bij het altaar,
staat de grote prins Michaël en brengt op het altaar een offer ten gunste
van Israël.”
13. Wat gebeurd er met de tegenstander?
Ezechiël 38:21-23 “Dan zal Ik op al Mijn bergen het zwaard tegen hem
oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal
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tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en
door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen
neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met
hem zijn; Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten
aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.”
Ezechiël 39:11,12 “Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar
zijn graf zal zijn in Israël: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de
zee; en dat zal de weg versperren aan wie erdoor willen trekken. Daar
zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen:
het dal van Gogs menigte. Het huis Israëls zal hen begraven om het land
te reinigen, zeven maanden lang.”
Openbaring 20:1-3 “En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de
sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de
draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem
duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die
boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de
duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd
worden losgelaten.”
14. Zijn er getuigen van het oordeelsproces?
Daniël 7:10 “Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizend maal
tienduizenden stonden voor Hem. De vierschaar zette zich neder en de
boeken werden geopend.”
Openbaring 5:11 “En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen
rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was
tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.”
Openbaring 4:4 “En rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op
die tronen waren vierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen
gekleed en met gouden kronen op hun hoofden.”
Openbaring 4:6 “En midden in de troon en rondom de troon waren vier
dieren, vol ogen van voren en van achteren.”
Openbaring 5:6 “En ik zag in het midden van de troon en van de vier
dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven
horens en zeven ogen; dit zijn de zeven geesten G-ds, uitgezonden over
de gehele aarde.”
15. Hoe moeten wij nu leven met deze kennis van het oordeel?
Daniël 12:12,13 “Welzalig hij die blijft verwachten en duizend
driehonderd vijfendertig dagen bereikt. Maar gij, ga het einde tegen, en
gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”
Prediker 12:13-14 “Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees G-d en
onderhoud Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want G-d zal
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elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed,
hetzij kwaad.”
Yom Kippoer Olam
De oordeelsdag der wereld komt dichterbij! Volgens Daniël de profeet
was dit een universeel gegeven die gebeuren zal aan het einde der
tijden. Yeshua gaf al duidelijk aan dat zowel mensen als engelen graag
zouden willen weten wanneer het zal plaatsvinden maar dat dit moment,
die dag, alleen bij de Vader bekend is. Ook Yeshua wist het niet! In
Matteüs 24:36 staat: “Maar van die dag en van die ure weet niemand,
ook de engelen der hemelen niet, ook de zoon niet, maar de Vader
alleen.” Velen zijn bezig om te achterhalen wanneer het precies zal
plaatsvinden en letten op de tekenen die voorspelt zijn. Maar, meer dan
alleen een indicatie, dat de tijd nabij is, kunnen we niet geven.
Openbaring 6:11 geeft de duidelijke aanwijzing dat er eerst een getal van
martelaren vol moet worden gemaakt. Net zoals bij de oude volkeren die
verdreven werden, voor het volk Israël het heilige Land binnen kon gaan,
moesten zij eerst de maat van hun ongerechtigheid vervullen. De maat
van slechtheid in de tijd van Noach moest vol gemaakt worden voordat
de zondvloed over de aarde kwam. In het laatste der dagen zal de
wettenloze rondgaan als een briesende leeuw om iedereen te verslinden
die hij kan, hij zal velen weten te doden. Het getal zal dan pas vol
gemaakt worden! Daartegenover staat ook het ongeloof van de kinderen
van G-d. Juist degenen die G-d wil behouden moeten overtuigd worden
dat het menens is! Ook Yeshua kon geen wonderen doen in zijn
geboorteplaats vanwege het ongeloof van die goede en getrouwe
gelovigen. 2 Petrus 3:9 zegt: “De Here talmt niet met de belofte, al zijn
er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet
wil, dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.”
Het boek Daniël spoort ons aan om serieus rekening te houden met het
oordeel. De naam ‘Daniël’ betekent precies dit: G-d is mijn rechter! We
zullen aan het einde van ons leven rekenschap moeten afleggen van wat
we gedaan hebben met ons leven. Voor de gelovigen geeft de Schrift
duidelijk aan dat we niet bang hoeven te zijn, maar wel dat we moeten
volharden en getrouw moeten zijn met de Thora. Het oordeel is ter
ondersteuning van de slachtoffers van de tegenstander. Alleen satan en
zijn trawanten hebben het oordeel te vrezen! Net zoals de rechters in het
oude Israël oorlogshelden waren die de vijanden van Israël versloegen.
Zo zal G-d zelf de strijd ter hand nemen tegen alle machten van het
kwaad. De rechters werden zelfs Messiassen genoemd (Richteren
3:9,15; 6:36; 12:3). G-d de rechter zal niet alleen rechtspreken maar hij
is de wraaknemer en de verlosser (Psalm 18:47,48; 58:11; 94:1-6,22,23;
149:4,5,9). Als Hij, die op de troon zit, voor ons is, wie kan tegen ons
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zijn? De Almachtige valt niet om te kopen, Hij is rechtvaardig en heilig!
Het oordeel zal volkomen eerlijk geschieden, hoe?
Het oordeel bestaat uit drie fases, waarbij het eerste onderdeel al geheel
voltooid is! Wanneer het offer gebracht was op Grote Verzoendag en het
bloed gesprenkeld voor de troon van G-d, werd de rest van het bloed,
niet zoals bij gewone offers uitgegoten rond het brandofferaltaar en
bedekt met as, maar, gelegd op de kop van een tweede geitebok. Deze
bok heette Azazel. Het bloed werd over zijn kop uitgegoten en hij werd
verdreven in de woestijn om daar te sterven in de eenzaamheid. Het
zelfde zien we op de Grote Verzoendag van de gehele wereld. In
Openbaring vijf staat beschreven hoe het Lam, Yeshua haMasjiach, door
het gebrachte offer verscheen voor de troon van G-d. De zonden van de
gehele wereld werden symbolisch gebracht voor de troon van G-d. Vanaf
dat moment werd de plaats van de tegenstander, de duivel, niet meer
gevonden in de hemel. Hij werd uit de hemel geworpen op de aarde
staat in Openbaring 12:7-12. De hemelen juichen al vanwege deze grote
overwinning op het kwaad. De aarde moet zich bewust zijn, dat satan
zelf hier op de aarde zijn zetel van verderfelijkheid heeft. Hiermee is de
eerste fase van het oordeel ten einde. De hemelen zijn al overtuigd van
G-ds rechtvaardig oordeel!
De tweede fase van het oordeel zal plaatsvinden bij de beëindiging van
het kwaad op aarde. Openbaring 19 geeft een duidelijk beeld van de
strijder G-ds, de Messias, de redder der aarde die strijd voert met de
tegenstander en zijn trawanten. Het kwaad houdt geen stand en alle
slechte mensen die dan leven op de aarde zullen gedood worden. De
kinderen van de Almachtige maken dan het mooiste moment mee van
hun leven. De graven gaan open en alle rechtvaardige doden zullen
wederom levend worden. Ze zullen met de Almachtige zijn en zij zullen
inzage krijgen inde boeken. Het oordeel wordt hun gegeven! Zij zullen
willen weten waarom de mensen, die zij zullen missen, niet deel hebben
aan de eerste opstanding. Met pijn, verdriet en veel tranen zullen zij alles
gaan begrijpen. De mensen zullen zien dat G-d een rechtvaardig G-d is
en dat Zijn oordeel de enige juiste beslissing zal zijn voor al die mensen
die gemist worden. De tweede fase is hiermee afgerond, alle mensen
zijn overtuigd van G-ds rechtvaardig oordeel!
De derde fase van het oordeel is de meest verschrikkelijke. Het is de
uitvoering van de doodstraf! Na de duizend jaar zullen de slechte en
onrechtvaardige mensen opstaan uit de dood! Dit wordt de tweede
opstanding genoemd. Openbaring 20:6 zegt ook: “Zalig en heilig is hij,
die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood
geen macht.” Satan zal worden losgelaten en hij zal alle mensen die net
opstonden uit de dood bewegen en aanvoeren in een laatste wanhopige
strijd. Geen bekering is er meer mogelijk maar wederom vind een oorlog
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plaats, het wordt Gog en Magog genoemd. Dan worden zij tegen
gehouden en wordt het vonnis hun verteld. Zij staan niet beschreven in
het boek des levens. Ze worden geworpen met de duivel, het beest en
de valse profeet in de poel van vuur. Vernietiging van het kwaad vind
plaats op aarde en de locatie zal als een monument blijven bestaan in
Israël, als een getuigenis voor de gehele aarde en voor het gehele
universum.
Het oordeel is dus goed nieuws! Het kondigt een nieuwe wereld aan, een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. G-d zelf zal te midden van ons
wonen. Een tempel zag Johannes niet in deze hemelse eeuwigheid want
de Here G-d, de Almachtige, is haar Tempel (Openbaring 21:22). De
troon van G-d zal altijd in ons midden zijn en de troon van het Lam
eveneens. Yeshua haMasjiach zal dan voor altijd onze koning zijn.
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