KONINKRIJK
1

LES 47

GEBED

Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere.
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UITWISSELEN (20 minuten)
[STILLE TIJDEN]
HOSEA 2, JOËL 2, AMOS 5, JONA 1

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Hosea 2, Joël 2, Amos 5, Jona 1). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder
in op wat hij deelt. Maak aantekeningen.
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MEMORISATIE (5 minuten)

[SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN]
(20) ROMEINEN 16:17

Repeteer twee aan twee.
(20) Romeinen 16:17. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en
struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen en keer u van hen af.

4

ONDERRICHT (85 minuten) [DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS]
DE SCHAPEN EN DE BOKKEN
“De gelijkenis van de schapen en de bokken” in Matteüs 25:31-46 is een gelijkenis over
HET OORDEEL IN GODS KONINKRIJK.

“Een gelijkenis” is een aards verhaal met een hemelse betekenis. Het is een levensecht verhaal of een illustratie
ontworpen om een geestelijke waarheid te leren. Jezus maakte gebruik van gewone dingen en alledaagse gebeurtenissen
om licht te werpen op de geheimenissen van het Koninkrijk van God en om mensen te confronteren met de
werkelijkheden van hun situatie en de noodzaak van hun verandering.
Wij bestuderen deze gelijkenis m.b.v. de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen
(Zie Handleiding 9, supplement 1).
Lees Matteüs 25:31-46.
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt
hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van
het verhaal.
Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen.
Dit is eigenlijk geen gelijkenis, hoewel het toch elementen van een gelijkenis bevat. Bijvoorbeeld, schapen en bokken
grazen overdag als een gemengd groep vee. Maar als de herder ze tegen de avond roept, dan reageren alleen de
schapen! De schapen horen de stem van hun herder en komen naar hem (Johannes 10:1-6). Maar bokken (geiten)
moeten altijd bijeengedreven worden.
Matteüs 25:31-46 is een dramatische beschrijving van het laatste oordeel door gebruik te maken van symboliek.
2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of
toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen,
of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal
gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.
Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
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(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs hoofdstuk 24 en 25.

Het beschrijft de laatste oordeelsdag. Deze twee hoofdstukken bevatten het onderricht van Jezus Christus over de laatste
dingen (eschatologie). De boodschap van deze twee hoofdstukken is dat christenen waakzaam horen te zijn met het oog
op de wederkomst van Jezus Christus wanneer Hij mensen komt oordelen of belonen. De profetieën in deze
hoofdstukken verwijzen naar gebeurtenissen in de nabije toekomst en naar gebeurtenissen in de eindtijd.
In Matteüs 24 wordt het aanstaande oordeel over Jeruzalem (door de Romeinen in 70 n.C.) en het eindoordeel van de
hele wereld (bij de wederkomst van Christus), met elkaar verbonden door één grondig onderricht over de laatste dingen
(dat wil zeggen, de laatste dingen voor Jeruzalem en de laatste dingen voor deze wereld)! Het catastrofale einde van
Jeruzalem dient als een type voor het catastrofale einde van deze wereld.
In Matteüs 25 leert de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes dat waakzaamheid en voorbereidheid elke dag van alle
christenen vereist wordt, omdat het tijdstip van de wederkomst van Christus onbekend is. De gelijkenis van de talenten
leert dat elke dag tot de wederkomst trouw en ijver in het gebruik van Godgegeven vermogens en gelegenheden van alle
christenen vereist wordt. Op dit punt beschreef de Heere Jezus Christus de laatste oordeelsdag in dramatische en vooral
symbolische taal.
(2) Het verhaal van de gelijkenis bestaat in de vorm van een beschrijving van de laatste oordeelsdag.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis bestaat in dezelfde beschrijving van de laatste
oordeelsdag.

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Introductie. Jezus heeft niet bedoeld dat elke bijzonderheid in een gelijkenis noodzakelijk een geestelijke betekenis
moet hebben! Gelijkenissen zijn geen allegorieën. De relevante bijzonderheden in het verhaal van een gelijkenis
versterken het centrale punt, het hoofdthema of de les van de gelijkenis. Daarom moeten wij niet aan elke bijzonderheid
van het verhaal van een gelijkenis een geestelijke betekenis toeschrijven!
Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
Aantekeningen.
De troon van oordeel.

De troon van oordeel is een relevant detail, omdat het direct verband houdt met de laatste
oordeelsdag bij de wederkomst van Jezus Christus.
Staat deze troon van oordeel ergens op de aarde of in de lucht? Gebaseerd op Zacharia 14:4 zeggen sommige christenen
dat de troon van oordeel op de aarde zal staan. Maar Zacharia 14:1-5 spreekt helemaal niet over een troon! Zacharia
beschrijft de laatste dingen op “de dag van de HEERE” op oudtestamentische wijze, dat wil zeggen, in termen van
gebeurtenissen die plaatsvinden met de mensen in Israël in het land van Israël (zie Openbaring 20:8-9). In het boek van
Openbaring staat de troon van God en van het Lam (Jezus Christus) doorgaans in de hogere streken (Openbaring 4:1-2;
5:6; 20:11-12; zie Matteüs 19:28-29; 25:31). De troon van oordeel staat waarschijnlijk in de lucht omdat alle ware
christenen in de lucht “opgenomen” of “weggerukt” (Grieks: harpazó) (1 Tessalonicenzen 4:15-17; Openbaring 12:5)
worden om met vreugde Jezus Christus bij Zijn wederkomst op de wolken te ontmoeten, te verwelkomen en te
bewonderen (2 Tessalonicenzen 1:10).
Zonder enige Bijbelse grond beweren sommige christenen dat er minstens drie tronen van oordeel op verschillende
gelegenheden onderscheiden zouden moeten worden.
• Zij denken aan “de rechterstoel van Christus” (2 Korintiërs 5:10) die alleen voor het oordeel van christenen bedoeld is
bij de zogenaamde “opname van de Gemeente” bij de zogenaamde eerste terugkomst of “komst” (Grieks: parousia)
van Christus, 7 of 3½ jaar voor de zogenaamde tweede terugkomst of verschijning/openbaring (Grieks: apokalupsis)
van Christus, 7 of 3½ jaar voor de tweede terugkomst van Christus. Zij gaan ervan uit dat de rechterstoel van Christus
in de hemel zal staan.
• Zij denken aan “de troon van Christus’ heerlijkheid” (Matteüs 19:28; 25:31) die voor het oordeel van alle volken
behalve het volk van Israël bedoeld is bij de zogenaamde tweede terugkomst of “verschijning van Christus’ (Grieks:
apokalupsis, waarna Christus het zogenaamde duizendjarige vrederijk op de aarde zal oprichten. Zij gaan ervan uit dat
de troon van Christus’ heerlijkheid op de aarde zal staan (Zacharia 14:4).
• En zij denken aan “de grote witte troon” (Openbaring 20:11) die alleen voor het oordeel van alle ongelovigen en
goddelozen bedoeld is aan het einde van de zogenaamde duizendjarige vrederijk van Christus op de aarde (1000 jaar
na de vorige twee eindoordelen). Zij gaan ervan uit dat de grote witte troon in de hemel zal staan.
Maar deze drie verschillende namen van de troon van oordeel verwijzen alle drie naar één en dezelfde troon van oordeel
bij de één en enige wederkomst van Christus!1
De Rechter.

De rechter is een relevant detail, omdat het direct verband houdt met de laatste oordeelsdag bij de
wederkomst van Jezus Christus. Wie is deze Rechter? Is Hij God de Vader of Jezus Christus?

1

Evenals de verschillende namen voor Jezus Christus ook niet op verschillende christussen duiden! En evenals de verschillende namen voor het volk
van God (Gemeente/Kerk) ook niet op verschillende volken van God duiden! Zie handleiding 3, supplement 12.
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In de uitgaande goddelijke werken als de schepping, de voorzienigheid, de verlossing en het oordeel, werken alle Drie
Personen van de Goddelijke Drie-eenheid samen. Maar in dit Bijbelgedeelte valt de taak voor het laatste oordeel toe aan
Jezus Christus als de Middellaar, als een beloning voor Zijn volbracht verlossingswerk (Daniël 7:13-14; Matteüs 13:41;
16:27; 26:64; 28:18; Johannes 5:22-23,27-29; Filippenzen 2:9-10). Jezus Christus wordt “de Koning” genoemd
(Johannes 18:36; Openbaring 19:16) en Hij is bekleed met alle gezag in de hemel en op de aarde (Matteüs 11:27; 28:18;
Johannes 3:35; 13:3; Efeziërs 1:22).
Degene Die op de grote witte in Openbaring 20:11 troon gezeten is, is Jezus Christus (Matteüs 19:28; Johannes 5:22;
Openbaring 5:6), Die de laatste oogst komt maaien (Openbaring 14:14). De aarde en de sterren van het universum
vluchten voor Zijn aangezicht weg (Openbaring 6:14; 20:11). Dit betekent niet dat het geschapen universum bij de
wederkomst “vernietigd” wordt, maar eerder dat het universum en aarde bij de wederkomst van Christus volkomen
“hersteld” (Grieks: apokatastasis) (Handelingen 3:21), “bevrijd” (Grieks: eleutheroó) (Romeinen 8:21) of “vernieuwd”
(Grieks: kaina poieó)(Openbaring 21:1,5; zie 2 Petrus 3:10) zal worden!
De engelen.

De engelen zijn een relevant detail, omdat zij direct verband houden met de laatste oordeelsdag bij de
wederkomst van Jezus Christus. Wat zijn de functies van engelen?
Engelen worden met de wederkomst van Jezus Christus geassocieerd. Dan zijn zij Zijn heerlijke gevolg en hebben
voornamelijk twee taken:
• Na de opstanding uit de dood (1 Korintiërs 15:42-49) en de transformatie van de nog levende christenen op de aarde
(1 Korintiërs 15:50-52) zullen de engelen Gods uitverkorenen (de schapen) vanuit de oudtestamentische periode en
de nieuwtestamentische periode van elk plaats op de aarde bijeenbrengen. De uitverkorenen zullen “samen in de
wolken opgenomen worden naar een ontmoeting met Christus”2 (1 Tessalonicenzen 4:15-17) om Hem te
verwelkomen, te bewonderen en te verheerlijken (2 Tessalonicenzen 1:10). Deze gelovigen zijn degenen die meteen
“aangenomen” (beter: meegenomen) (Grieks paralambanó) worden om Christus te ontmoeten
(Matteüs24:31,40a,41a).
• Later op diezelfde laatste oordeelsdag zullen de engelen alle struikelblokken op de aarde en allen die de
wetteloosheid doen (de bokken) uit Zijn Koninkrijk verzamelen (uitwieden) (Matteüs 13:41), hen voor de
rechterstoel van Christus in de lucht drijven voor het Laatste Oordeel. Daar zal Jezus Christus met de engelen hen
aan de linkerzijde opstellen (Matteüs 13:49; 25:31-33; Judas 1:14-15). Deze ongelovigen zijn degenen die eerst door
de engelen achtergelaten worden (Matteüs 24:40b,41b), daarna voor de rechterstoel gedreven worden en na het
laatste oordeel met ziel en nu ook met lichaam in de hel geworpen worden (Matteüs 13:42,50; 2 Tessalonicenzen
1:7-9; Openbaring 14:17-20).
De volken.

De volken zijn een relevant detail, omdat zij direct verband houden met de laatste oordeelsdag bij de
wederkomst van Jezus Christus. Wie zijn deze volken?
Sommige christenen menen dat het oordeel die in Matteüs 25:31-46 beschreven wordt een andere is dan het oordeel dat
in Openbaring 20:11-15 beschreven wordt. Zij zeggen dat Matteüs 25 het laatste oordeel van de niet-Joodse volken
(heidenen) is op basis van hoe zij het Joodse volk (Israël) behandeld hebben en dat Openbaring 20 het laatste oordeel
van alleen de ongelovigen en goddelozen 1000 jaar later zal zijn. Deze mensen zullen allemaal niet-Joden zijn, omdat
zij op grond van Romeinen 11:26 menen dat alle Joden behouden (gered, verlost) zullen worden. Maar op grond van
Romeinen 10:12 kan na de eerste komst van Jezus Christus geen onderscheid tussen Jood en niet-Jood meer gemaakt
worden!
Het laatste oordeel dat in Matteüs 25, 2 Korintiërs 5:10 in Openbaring 20 beschreven wordt, is één en hetzelfde laatste
oordeel! Het laatste oordeel dat in Matteüs 25 beschreven wordt, is even universeel en finaal als het laatste oordeel dat
in Openbaring 20 beschreven wordt! Matteüs spreekt over “al de volken” (vers 32) en noemt het Joodse volk met geen
enkel woord. En Openbaring spreekt over “de doden, klein en groot” die voor God staan. De schrijvers sluiten niemand
uit deze algemene opstanding uit de doden of uit het laatste oordeel! Bovendien zegt Matteüs 19:28 specifiek dat “in de
wedergeboorte”(Grieks: paliggenesia) van het universum (d.w.z. bij de wederkomst) de twaalf apostelen over “de
twaalf stammen van Israël” (dus alle wedergeboren mensen in de zin van alleen Joden of in de zin van gelovige Joden
en gelovige Christenen!) zullen “oordelen in de zin van in heerlijkheid en eer over hen zullen heersen” (Grieks: krinó)
(vergelijk 1 Korintiërs 6:2-3).
Daniël 12:2, Johannes 5:28-29 en Handelingen 24:15 leren dat alle onrechtvaardige mensen en alle rechtvaardige
mensen op de aarde tegelijk uit de dood zullen opstaan en geoordeeld zullen worden. De Bijbel leert alleen één
wederkomst, één opstanding van alle doden en één laatste oordeel voor alle mensen! De volken die voor de troon van
Christus’ heerlijkheid bijeengebracht worden bestaat uit alle mensen die ooit op de aarde geleefd hebben, ongeacht hun
vroegere ras of nationaliteit!
De schapen en de bokken.

De schapen en de bokken zijn een relevant detail, omdat zij direct verband houden met de
laatste oordeelsdag bij de wederkomst van Jezus Christus. Wie zijn de schapen en de bokken? Zie punt 5.

2

Grieks: hama sun autois harpagmésometha en nefalais eis apantésin (Matteüs 25:6, Handelingen 28:15) tou kuriou eis aera
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“Schapen” en “bokken” zijn oudtestamentische symbolen. De “schapen” symboliseren de mensen die in Jezus Christus
geloven en Hem volgen. Zij zijn zachtmoedig en gehoorzaam (Psalm 79:13; Johannes 10:3-4,27). De “bokken” echter
symboliseren de mensen die opstandig, onbeheerst en destructief zijn (Ezechiël 34:17-19; Daniël 8:5,7,21).
Op de laatste oordeelsdag zal de wijze waarop een mens “een van deze geringste
broeders van Christus” behandeld heeft (Matteüs 25:40), uitwijzen of hij als een “bok” of een “schaap” beschouwd zal
worden. Hebreeën 2:11-12 leert dat “Jezus en een broeder van Jezus” “uit één” (dezelfde familie, van boven geboren)
zijn en Matteüs 12:50 leert dat “een broeder van Jezus de wil van God doet” (zie Matteüs 28:10). Matteüs 25 maakt
onderscheid tussen christenen en niet-christenen (rechtvaardigen en onrechtvaardigen) en niet tussen Joden en nietJoden! “De minste van de broeders van Jezus” zijn dus de christenen die hulp nodig hebben, als hongerige christenen,
eenzame christenen, arme christenen, ziek christenen en gevangen (vervolgde) christenen. Kortom, het verwijst naar de
behoeftige christenen.
De geringste broeders van Jezus.

De schapen vertegenwoordigen de rechtvaardige mensen.

De schapen zijn relevant omdat het een directe
uitspraak van Jezus over het laatste oordeel bij Zijn wederkomst is. Waarom worden de schapen “rechtvaardig”
genoemd?
Het gaat hier om gerechtigheid die toegerekend wordt, gerechtigheid die meegedeeld wordt en gerechtigheid die geleefd
wordt. De woorden van Jezus aan de rechtvaardigen tonen dat zij dagelijks rechtvaardig leefden: zij waren trouw,
liefdevol, barmhartig, en vriendelijk tegenover andere mensen, zelfs tegenover de geringste christenen. Deze christenen
toonden dat zij discipelen van Jezus Christus waren, niet door spectaculaire wonderwerken die zij deden of grote dingen
die zij bereikten (Matteüs 7:21-23), maar in de gewone kleine dingen van het leven: voedsel, kleding en aandacht
(Matteüs 10:40-42; 25:35-36). Deze oprechte volgelingen van Jezus Christus worden gezegend. Zij dienden mensen
spontaan en nederig, met blijdschap en dankbaarheid en na afloop waren zij het helemaal vergeten!
De bokken vertegenwoordigen de onrechtvaardige mensen.

De bokken zijn relevant omdat het een directe
uitspraak van Jezus over het laatste oordeel bij Zijn wederkomst is. Waarom worden de bokken “onrechtvaardig”
genoemd?
De bokken zijn onrechtvaardig, niet alleen omdat door hun ongeloof in Jezus Christus zij niet gerechtvaardigd worden,
maar ook omdat zij niet rechtvaardig leven! De woorden waarmee Jezus de onrechtvaardige mensen veroordeelt, tonen
dat zij vooral veroordeeld worden vanwege hun zonde van nalatigheid! Er wordt hier geen enkele zonde of goddeloze
daad als afgoderij, moord, echtbeuk, diefstal, enz. genoemd, maar alleen de zonde van nalatigheid (verzuim). Zij
toonden geen liefde, geen barmhartigheid en geen vriendelijkheid aan andere mensen, vooral niet aan de geringste
christenen. Hun verbazing over de uitspraak van Jezus toont aan dat zij zichzelf hebben misleid door te denken dat zij
niet onrechtvaardig waren, maar menselijk gezien “goede mensen” waren.
De grond voor de verlossing is genade.

Dit is relevant, omdat Jezus de grond voor verlossing leert in samenhang met
het laatste oordeel bij Zijn wederkomst. Wat is de enige grond voor verlossing?
In Matteüs 25 zelfs voordat de rechtvaardige werken genoemd werden, legde Jezus al de nadruk op het feit dat de basis
voor hun verlossing en de basis voor al hun goede werken daarna ligt in het feit dat God hen uitgekozen heeft om het
Koninkrijk van God (in zijn definitieve fase) te beërven voor alle eeuwigheid (Matteüs 25:34). Hetzij God hen “vóór de
schepping heeft uitverkozen” (Efeziërs 1:4) of “vanaf de grondlegging van de wereld heeft voorbereid (HSV: bestemd)”
(Matteüs 25:34), maakt geen verschil, omdat het resultaat hetzelfde blijft! Niet de goede werken van de rechtvaardige
mensen, maar de soevereine barmhartigheid en genade van God is het fundament van hun verlossing. Hun goede
werken zijn alleen de vruchten en niet de wortel van genade! Dus al de eer moet aan God gegeven worden!
Een boom illustreert de relatie tussen genade, geloof en goede werken. “De wortel” vertegenwoordigt Gods genade, “de
stam” vertegenwoordigt hun geloof en “de vruchten” vertegenwoordigen hun goede werken (zie Efeziërs 2:8-10).
“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem” (Johannes 3:36).
“Van het begin heeft God u verkoren tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft
Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen” (2 Tessalonicenzen
2:13-14). Wat zal de maatstaf voor de verlossing zijn? De maatstaf (criterium) voor verlossing zal geloof in Jezus
Christus zijn. Alle mensen zullen geoordeeld worden voor hun geloof of ongeloof in Jezus Christus.
De maatstaf (criterium) voor de verlossing is geloof.

De maatstaf (criterium) voor het oordeel is werken.

Dit is relevant, omdat Jezus dit direct impliceert in vers 34.
“God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad” (Prediker
12:14). “”God zal ieder vergelden naar zijn werken” (Romeinen 2:6). “U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan
heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije” (Efeziërs 6:8).
Het bewijs voor een oprecht geloof of voor ongeloof zal bestaan uit wat mensen “voor een van deze geringste broeders
van Jezus Christus gedaan hebben”, dat wil zeggen, hoe zij andere christenen behandeld hebben (Matteüs 25:40,45).
De goede werken van gelovigen, hetzij veel of weinig, zal het bewijs zijn voor hun oprechte geloof. De zonden van
verzuim van de ongelovigen, hetzij veel of sporadisch, zal het bewijs zijn voor hun ongeloof. Op de laatste oordeelsdag
zullen de goede werken van de gelovigen (als bewijs van hun oprecht geloof) of het verzuim van de ongelovigen (als
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bewijs van hun ongeloof) in het openbaar afgekondigd worden. De maatstaf (criterium) voor het laatste oordeel is dus
de werken van mensen.
Wat verlossing of verdoemenis betreft, kan de wet alleen maar een mens veroordelen als “schuldig” en “verloren”
(1 Timoteüs 1:8-11). Maar wat het laatste oordeel betreft (en dus niet wat verlossing of verdoemenis aangaat)
functioneert de wet als de maatstaf of standaard waardoor gelovigen beloond zullen worden en ongelovigen verdoemd
zullen worden. Verlossing wordt bepaald door de relatie die een christen heeft met Jezus Christus op het moment dat hij
een christen wordt. Mensen die geloven worden behouden, maar mensen die niet geloven blijven veroordeeld
(verdoemd) staan. Dat wordt aan het begin van hun christen leven bepaald. Maar het oordeel wordt bepaald door de
werken van de christen tijdens zijn leven. Dat wordt aan het einde van de geschiedenis bepaald. Rechtvaardig leven
wordt beloond en onrechtvaardig leven wordt gestraft. De rechtvaardigen (de christenen) zullen behouden worden op
grond van hun uitverkiezing, dat duidelijk tot openbaring komt in hun roeping, rechtvaardiging door het geloof en
heiliging (goede werken). De onrechtvaardigen (de niet-christenen) zullen veroordeeld worden op grond van hun
ongeloof, ongerechtigheid en gebrek aan gerechtigheid.
De onrechtvaardige mensen zullen de eeuwigdurende duisternis beërven.

Dit is relevant, omdat Jezus dit direct

leert. Wat wordt de straf voor de goddeloze en onrechtvaardige mensen?
De bokken, dat wil zeggen, de goddeloze en onrechtvaardige mensen, zullen in de hel geworpen worden. Daar zijn zij
voor eeuwig gescheiden van Gods liefdevolle en zorgende tegenwoordigheid (Daniël 12:2; Matteüs 25:46;
2 Tessalonicenzen 1:8-9). Hun pijniging zal tot in alle eeuwigheid opstijgen (Jesaja 66:24; Markus 9:48; Openbaring
14:11; 18:21-23).
De rechtvaardigen mensen zullen het eeuwige leven beërven.

Dit is relevant, omdat Jezus dit direct leert. Wat

wordt de erfenis van de rechtvaardigen?
De schapen, dat wil zeggen, de rechtvaardige mensen (de gelovige christenen) die uit genade en door geloof verlost
zijn, zullen het Koninkrijk beërven die vanaf de schepping van de wereld al voor hen is voorbereid. Het Koninkrijk in
dit verband is Gods Koninkrijk in zijn laatste en definitieve fase als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De
rechtvaardige mensen hoeven het Koninkrijk niet te veroveren (winnen) en kunnen het ook niet door eigen toedoen
erven. Zij ontvangen het Koninkrijk als Gods soevereine en genadige geschenk (Johannes 3:3; Romeinen 8:17;
Kolossenzen 1:13). Zij zullen het Koninkrijk ontvangen als een onwankelbaar en onvervreemdbaar bezit (Hebreeën
12:28). Ware christenen zijn al rechtens erfgenamen van Gods Koninkrijk (Matteüs 5:3,10,19; Johannes 3:3) en zullen
dan feitelijk erfgenamen van Gods Koninkrijk worden (Matteüs 25:34)! Alle beloften met betrekking tot hun volledige
en volmaakte verlossing van geest en lichaam, en met betrekking tot de vernieuwing van het universum, zullen dan
progressief en voor eeuwig in vervulling gaan! In het eeuwige leven zullen zij nooit meer honger of dorst hebben
(Openbaring 7:16). Zij zullen nooit meer de dood of rouw of moeite of pijn meer ervaren, want de oude orde van dingen
op deze tegenwoordige aarde zullen voor eeuwig voorbij zijn. In de nieuwe hemel en aarde zal alles nieuw zijn
(Openbaring 21:3-5).
4. Bepaal de belangrijkste boodschap van de gelijkenis.

Introductie. De belangrijkste boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden
in de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn
gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar
één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke
waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van
een gelijkenis.
Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
De gelijkenis van de schapen en de bokken in Matteüs 25:31-46 gaat over “het oordeel in Gods Koninkrijk”.
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende. “Christenen en niet-christenen zullen op de laatste
oordeelsdag bij Zijn wederkomst door Jezus Christus geoordeeld worden op basis van hun relatie tot Jezus
Christus en hun gedrag tegenover Jezus Christus en Zijn ware volgelingen.”
De laatste oordeelsdag is één van de grondliggende kenmerken van Gods Koninkrijk. Het ware volk van God of burgers
van Gods Koninkrijk (de schapen) geloven in de laatste oordeelsdag. Zij tonen dat hun geloof in Jezus Christus oprecht
is door de wijze waarop zij de ware volgelingen van Christus (de christenen) op deze aarde vóór de laatste oordeelsdag
behandelen. Zij zullen zeker Gods Koninkrijk in zijn laatste fase als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beërven.
Het laatste oordeel is noodzakelijk om vier redenen:
• Alle mensen die ooit op de aarde geleefd hebben moeten geoordeeld worden met betrekking tot hun werken
(Romeinen 2:6-11; 1 Korintiërs 3:11-15; 2 Korintiërs 5:10).
• De gerechtigheid van God in Zijn verlossing en in Zijn oordeel moet in het openbaar getoond worden, opdat God in
Jezus Christus verheerlijkt zal worden (Romeinen 3:21-24; 11:36; 2 Tessalonicenzen 1:10; Openbaring 15:3-4).
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• De gerechtigheid van Christus (door Zijn dood en opstanding) moet in het openbaar in het gelijk gesteld worden.
Alle mensen moet openlijk erkennen dat Hij geen misdadiger was, maar de verlosser en Heer. Alle mensen moeten
Christus in zijn volle heerlijkheid bij Zijn wederkomst met de gestorven heiligen zien (Openbaring 1:7; Filippenzen
2:9-10;
1 Tessalonicenzen 4:14-17; 2 Tessalonicenzen 1:10).
• De onrechtvaardige vervolging van christenen door de niet-christenen moet door alle mensen in het volle licht
gezien worden (Openbaring 20:12-13).
5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten.

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de
waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer
belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg
van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.
Lees. Johannes 5:28-29; Handelingen 1:11; 24:15; 2 Tessalonicenzen 1:5-10; Openbaring 20:11-15.
Ontdek en bespreek. Wat leert het Nieuwe Testament over het laatste oordeel? Hoeveel laatste oordelen zullen er zijn?
Aantekeningen. Er zijn twee gezichtspunten. Het eerste is niet Bijbels en dus fout. Het tweede is Bijbels en dus juist.
(1) De laatste oordeelsdag – een on-Bijbels leerstelling.

De bedelingenleer leert dat er verschillende laatste oordeelsdagen zullen zijn en deze hangen samen met hun leerstelling
dat er twee wederkomsten van Christus (gescheiden door 3½ of 7 jaar van elkaar) en twee afzonderlijke opstandingen
uit de doden (gescheiden door minstens 1000 jaar van elkaar) zullen zijn.
De eerste oordeelsdag voor christenen.

Op grond van 2 Korintiërs 5:10 leren zij dat er een laatste oordeelsdag
alleen voor christenen zal zijn bij de eerste terugkomst van Christus (de zgn. komst voor de opname van de Gemeente)
(Grieks: parousia). De maatstaf voor dit oordeel zal geloof in Jezus Christus zijn. Dit denkbeeld is fout!
De tweede oordeelsdag voor volken.

Op grond van gedeelten als Joël 3:2,12; Matteüs 19:28; Matteüs 25:31-46 leren
zij dat er een laatste oordeelsdag alleen voor de niet-Joodse volken zal zijn bij de tweede terugkomst van Christus (de
zgn. verschijning met de Gemeente) (Grieks apokalupsis). Deze verschijning van Christus zal 7 of 3½ jaar of zelfs een
ogenblik na de eerste komst plaatsvinden). Het Joodse volk (Israël) wordt niet in dit oordeel betrokken. De maatstaf
voor dit oordeel zal niet geloof in Jezus Christus zijn, maar de wijze waarop de niet-Joodse volken (de heidenen) het
Joodse volk (Israël) behandeld hebben. De bedelingenleer beschouwt de Joden als “de broeders van Jezus” (zie Matteüs
25:40). Dit denkbeeld is fout!
Die derde oordeelsdag voor niet-christenen.

En op grond van Openbaring 20:11-15 leren zij dat er een laatste
oordeelsdag alleen voor niet-Joodse (heidense) ongelovigen zal zijn aan het einde van het zgn. duizendjarige vrederijk.
De meeste aanhangers van deze bedelingenleer geloven dat de meeste niet-Joden (heidenen) verdoemd zullen worden.
Dit denkbeeld is fout!
De bedelingenleer is NIET Bijbels!3
(2) De laatste oordeelsdag – de Bijbelse leerstelling.
De periode van duizend jaar.

De Bijbel leert niet een letterlijke duizendjarige vrederijk, maar een symbolische
duizendjarige periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst (Openbaring 20:1-7).4 Het getal 1000 is
een symbolisch getal en komt alleen zes keer voor in één gedeelte in de Bijbel. Het boek Openbaring is een Apocalyps
die gebruik maakt van symbolen en getallen die figuurlijk of symbolisch uitgelegd moeten worden (Openbaring 1:1)!
De symbolen en getallen verwijzen naar letterlijke werkelijkheden die de letterlijke waarde van de symbolen en getallen
verre te boven gaan. De symbolische 1000 jaar (zie Psalm 90:4; 2 Petrus 3:8) is een uiterst volledige tijdsperiode (het
getal “10”) dat door de Drie-enige God (het getal “3”: 10 x 10 x 10) besloten is en dat strekt over alle generaties (zie
Exodus 20:6; Psalm 105:8).
De symbolische 1000 jaar periode begint duidelijk met de binding van de satan bij de eerste komst van Christus
(Matteüs 12:28-30; Matteüs 28:18; Lukas 10:18-20; Johannes 13:3; Johannes 12:31-32; Romeinen 16:20; Efeziërs 1:2022; Kolossenzen 1:13; Kolossenzen 2:15; Hebreeën 2:14; 1 Petrus 3:22; 1 Johannes 3:8; 1 Johannes 5:18; Openbaring
12:5-11; Openbaring 20:1-3)!
TIJDENS deze symbolische periode van 1000 jaar, als christenen sterven “leven zij eens en voor altijd” (in de
tegenwoordigheid van Christus), (i.p.v. HSV: werden zij weer levend) (Grieks: ezésan < zaó).
De symbolische 1000 jaar periode eindigt duidelijk bij de wederkomst van Christus (vgl. Openbaring 11:7-18) waar de
volgende gebeurtenissen plaatsvinden:
.“Dispensational theology and Covenant theology” (supplement) under www.last-biblebook.org – a comprehensive commentary on the book of
Revelation.

3

4

Zie www.Deltacursus.nl Openbaring 20.
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• De grote verdrukking komt tot een einde met de laatste oorlog, wanneer de Satan met al zijn antichristelijke
bondgenoten onherroepelijk verslagen wordt en voor eeuwig van de aarde verwijderd word (Matteüs 24:21-24;
2 Tessalonicenzen 2:1-12 en de volgende parallelle beschrijvingen: Openbaring 3:10; Openbaring 6:9-11;
Openbaring 9:11-21; Openbaring 11:7-10; Openbaring 13:7-8; Openbaring 16:12-16; Openbaring 16:17-20;
Openbaring 17:9b-18; Openbaring 18:1-24; Openbaring 19:11-21 en Openbaring 20:7-10).
• De enige lichamelijke opstanding uit de dood (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15 en de volgende parallelle
beschrijvingen: 1 Korintiërs; 2 Korintiërs 5:1-9; Filippenzen 3:20-21; 1 Tessalonicenzen 4:14-16;
1 Johannes 3:2-3; Openbaring 11:11-12; Openbaring 20:12a,13-14).
• De opname van christenen (Matteüs 24:29-31,40-41; 1 Tessalonicenzen 4:13-17; 1 Tessalonicenzen 5:1-2;
2 Tessalonicenzen 1:10).
• De enige laatste oordeel van alle mensen (Matteüs 25:31-32; 2 Korintiërs 5:10; 2 Tessalonicenzen 1:5-9 en de
volgende parallelle beschrijvingen: Openbaring 11:18; Openbaring 14:6,14-20; Openbaring 20:11a,12b).
• De vernieuwing van alle dingen (zodat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot stand komt) (Matteüs 24:35;
Handelingen 3:21; 2 Petrus 3:10-13; Openbaring 20:11b; Openbaring 21:1 – 22:6).
De symbolische 1000 jaar periode volgt niet op de grote verdrukking die in Matteüs 24:21-25 genoemd wordt, maar
eindigt met deze grote verdrukking bij de wederkomst van Christus (Matteüs 24:26-31).
Dus, “het 1000 jaar” is een symbolisch getal dat de messiaanse periode of de nieuwtestamentische periode aanduidt, de
periode vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst! Het boek van Openbaring leert niet een letterlijke
Duizendjarige Vrederijk5 ná de wederkomst van Christus, maar eerder een Ingewijd, Gerealiseerd of Tegenwoordig
Millennium waarin wij nu al leven!
Één wederkomst.

Volgens 2 Tessalonicenzen 1:8-9 zal de één en enige laatste oordeelsdag plaatsvinden bij de één en enige “wederkomst”
van Jezus Christus (Grieks: erchomai in 2 Tessalonicenzen 1:10 en parousia in 2 Tessalonicenzen 2:1) of
“verschijning/openbaring” (Grieks: apokalupsis in 2 Tessalonicenzen 1:7) van Jezus Christus. Matteüs 24:39-41
gebruikt het woord komst (Grieks: parousia), maar dezelfde beschrijving in Lukas 17:30-35 gebruikt het woord
verschijning/openbaring (Grieks: apokaluptomai). Dus is er geen verschil tussen “de komst” of “de verschijning” van
Jezus Christus! Op die dag zullen ongelovigen (niet-christenen) het eeuwige verderf ondergaan en van de
tegenwoordigheid van de Heer buitengesloten worden (2 Tessalonicenzen 1:8-9; Matteüs 25:41). Maar de gelovigen
(christenen) zullen Christus verwelkomen, bewonderen en verheerlijken (2 Tessalonicenzen 1:10) en het koninkrijk van
God in zijn definitieve fase beërven (Matteüs 25:34).
De Bijbel leert niet twee wederkomsten van Christus, maar alleen één wederkomst (Handelingen 1:11 en alle
gelijkenissen van Jezus)!
Één lichamelijke opstanding.

De Bijbel leert niet twee opstandingen uit de doden, maar alleen één opstanding uit de dood bij de wederkomst van
Christus (Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15)
Openbaring 20:4-6 is een stijlfiguur (chiasme)6!
1ste opstanding (geestelijk)

1ste dood (lichamelijk)

2de opstanding (lichamelijk)

X

2de dood (geestelijk)

• De eerste dood (geïmpliceerd) verwijst naar de dood van het lichaam van zowel christenen als niet-christenen.
• De eerste opstanding is een figuurlijke uitdrukking voor een letterlijke gebeurtenis, namelijk niet de opstanding van
het lichaam, maar van de (enige) opstanding van de gees (ziel) (Grieks: psuché) van alleen christenen (Openbaring
20:4)
Tijdens de symbolische periode van 1000 jaar, als christenen sterven “leven zij eens en voor altijd” (in de
tegenwoordigheid van Christus) (Grieks: ezésan <zaó) (HSV: “zij werden weer levend” suggereert te veel een
lichamelijke opstanding). Dit is een verwijzing naar de eenmalige geestelijke opwekking/overplaatsing in de
geestelijke werkelijkheid van de hemel, een verwijzing naar hun letterlijke geestelijke leven in hemelse heerlijkheid
ná hun lichamelijke dood (Prediker 12:7; zie Lukas 16:22; Lukas 23:43; 2 Korintiërs 5:1,8; Filippenzen 1:23;
Kolossenzen 3:3-4; 1 Tessalonicenzen 4:14; 1 Tessalonicenzen 5:10; Openbaring 14:13; Openbaring 20:4). Dit
wordt “de eerste opstanding” genoemd. Dit is niet een lichamelijke opstanding, maar een geestelijke opstanding.
De zielen van niet-christenen “leefden niet” (kwamen niet in de tegenwoordigheid van Christus) totdat de
symbolische 1000 jaren tot een einde gekomen was” (Grieks: ouk ezésan achri telesthé ta chilia eté). Zij worden niet
naar de hemel overgeplaatst, maar blijven in de hel tot de wederkomst, wanneer zij voor Christus in het laatste
5
6

Het woord “vrederijk” of “koninkrijk” wordt niet eens in Openbaring 20:1-7 genoemd!
Chiasme. De tweede frase is een omkering van volgorde in de eerste frase.
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oordeel zullen staan (zie Markus 8:34-38; Markus 9:43-48; Lukas 16:23; 2 Petrus 2:9; Openbaring 20:5 en Matteüs
25:31-33).
Het woord “leven” (Grieks: zaó) heeft dezelfde betekenis in:
- Lukas 20:37-38. Leven vóór de eerste komst van Christus. De God van Abraham, Izak en Jakob is niet de God van
(fysieke) doden (Grieks: nekrón), maar van (geestelijke) levenden (Grieks: zóntón <zaó)(deelwoord, onvoltooid
tegenwoordige tijd, actief). Voor God “leven” (Grieks: zósin <zaó) (onvoltooid tegenwoordige tijd) de aartsvaders
steeds.
- Johannes 11:25. Leven ná de eerste komst van Christus. Ook al sterft hij eenmaal (lichamelijk) (aoristus), zal hij
(zijn geest) zeker “leven” (Grieks: zósetai <zaó) (toekomende tijd).
- 1 Tessalonicenzen 5:10. Leven ná de wederkomst van Christus. Christus is voor ons christenen gestorven (en
opgestaan), opdat wij hetzij wij waken (nog leven bij zijn wederkomst), hetzij (ons lichaam al in de dood) slaapt
(Grieks: katheudó), wij eens en voor altijd samen met (Grieks: hama sun) Christus “zouden leven” (Grieks:
zósómen <zaó) (aoristus).
• De tweede opstanding (geïmpliceerd) verwijst naar de (enige) opstanding van het lichaam van zowel christenen als
niet-christenen bij de wederkomst van Christus.
• De tweede dood verwijst naar de (enige) eeuwige dood van alleen niet-christenen. Dit is een figuurlijke uitdrukking
voor een letterlijke gebeurtenis, namelijk, niet de lichamelijke dood (want dat vond al in het verleden plaats bij de
eerste dood), maar de eeuwige dood, d.w.z., dat het lichaam en de geest (ziel) van de ongelovige en ongehoorzame
(onheilige en onrechtvaardige) mens op de laatste oordeelsdag in de hel geworpen wordt (Matteüs 10:28;
Openbaring 21:8).
Vergelijk deze figuurstijl (chiasme) in Openbaring 20:4-6 met het Evangelie van Johannes 5:24-29 wat ook spreekt over
“een geestelijke opstanding” (bij de wedergeboorte) en “een lichamelijke opstanding” (bij de wederkomst)! De
geestelijke opstanding van alleen gelovigen in Christus vindt plaats vanaf de eerste komst van Christus tot vandaag.
Hun dode geest (ziel) (Efeziërs 2:1) wordt levend gemaakt (Efeziërs 2:4), d.w.z., wordt wedergeboren (Johannes 3:3-8).
Maar Johannes 5:28-29 spreekt over de lichamelijke opstanding van alle mensen bij de wederkomst van Christus en het
laatste oordeel. Zowel de geestelijke opstanding als de lichamelijke opstanding zijn letterlijke en werkelijke
gebeurtenissen!
Op dié dag zal ongelovigen (niet-christenen) het eeuwige verderf ondergaan en van de tegenwoordigheid van de Heere
uitgesloten worden (2 Tessalonicenzen 1:8-9; Matteüs 25:41). Maar de gelovigen (christenen) zal Christus
verwelkomen, bewonderen en verheerlijken (2 Tessalonicenzen 1:10) en het koninkrijk van God in zijn definitieve fase
beërven (Matteüs 25:34).
Één oordeelsdag.

De Bijbel leert ook niet verschillende laatste oordeelsdagen, maar alleen één finale laatste oordeelsdag onmiddellijk ná
de wederkomst en de opstanding van de lichamen van mensen bij de wederkomst (Matteüs 25:31-33; 2 Petrus
3:3-13; Openbaring 20:11-15)!
• De opstanding. Volgens het gedeelte in Matteüs staan de dode lichamen van christenen (die in graven liggen) uit de
dood op en worden met hun geesten verenigd bij de wederkomst van Jezus met Hem meekomen (1 Tessalonicenzen
4:14). De nog levende christenen op de aarde bij de wederkomst worden volledig veranderd/getransformeerd
(1 Korintiërs 15:42-55).
• De opname. Dan worden alle christenen met lichaam en geest in de wolken “weggerukt” (zie Openbaring 12:5) of
“opgenomen” (1 Tessalonicenzen 4:17) (Grieks: harpazó) of “aangenomen” (beter: meegenomen met de
engelen)(Matteüs 24:31,40a-41a) “naar een ontmoeting met de Heere Jezus Christus in de lucht”. Dit is de zgn.
“opname van de Gemeente”, die overigens NIET 3½ of 7 jaar vóór de wederkomst van Christus plaatsvindt, maar
WEL bij de wederkomst van Christus plaatsvindt! Al deze christenen worden “de schapen” (Matteüs 25:33), “Zijn
tarwe” (Matteüs 3:12), “het goede zaad”, “de kinderen van het Koninkrijk” of “de rechtvaardigen” (Matteüs 13:3643) genoemd. Zij allen worden in de wolken in de lucht omhoog gerukt om de Heere Jezus Christus “te ontmoeten,
te verwelkomen en te bewonderen” (2 Tessalonicenzen 1:10; zie Handelingen 28:15).
Matteüs 25:6 zegt: “En te middernacht klonk er een geroep: Zie de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!”
(Grieks: idou ho numfios, exerchesthe eis apantésin autou). Vers 10 zegt: “Toen zij weggingen om olie te kopen,
kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd
gesloten.” De woorden: “eis apantésin” verwijzen naar de wederkomst van Jezus Christus dat plotseling en
onverwachts komt en naar mensen die Hem tegemoet gaan en anderen die niet aan deze ontmoeting deelnemen (zie
Matteüs 24:40-41) en ook niet aan de maaltijd deelnemen.
De woorden “eis apantésin” wordt in Handelingen 28:15 gebruikt van de gelovigen die van Rome uitgingen om
Paulus te ontmoeten en te verwelkomen voordat zij allen naar Rome terugkeerden.
De woorden “eis apantésin” wordt in 1 Tessalonicenzen 4:16-17 gebruikt van de gelovigen die van de oude aarde
weggerukt (weggevoerd, opgenomen) (Grieks: harpazó) worden om Jezus bij zijn wederkomst in de wolken te
ontmoeten, te verwelkomen, te bewonderen (2 Tessalonicenzen 1:7-10) en op deze enigste oordeelsdag geoordeeld
te worden (Matteüs 25:31-33), gelijktijdig met het oordeel van de oude aarde (Matteüs 24:29-31; Romeinen 8:19-23;
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2 Petrus 3:10-13; zie Openbaring 6:12-17; 16:17-21; 20:11) voordat zij samen met Christus (as het Nieuwe
Jeruzalem) neerdaalden op de nieuwe aarde (Openbaring 21:1-2) om voor eeuwig samen met Christus te leven
(1 Tessalonicenzen 4:18; 5:10; Openbaring 21:3-5)!
• De niet-christenen. De niet-christenen worden aanvankelijk op de aarde “achtergelaten” (zie Matteüs 24:40b,41b).
Zij zullen geen deel hebben aan deze verwelkoming van Christus. Later op dezelfde dag van de wederkomst, zullen
de niet-christenen door engelen ook voor de rechterstoel van Christus in de lucht gedreven worden (Matteüs 13:4042; 25:32-33). Deze niet-christenen worden “de bokken” (Matteüs 25:33), “het kaf” (Matteüs 3:12), “het onkruid”,
“de kinderen van de boze” of “de wetteloze mensen met al hun struikelblokken” (Matteüs 13:36-43) genoemd.
Het juiste Bijbelse gezichtspunt is dat er maar één finale/laatste oordeelsdag voor alle mensen zal zijn (zie Matteüs
25:46)!
(3) De maatstaf bij het laatste oordeel.

Lees Lukas 10:20; Openbaring 13:7-8; 20:11-15; 21:8.
Ontdek en bespreek. Wat zal de maatstaf van de Rechter Jezus Christus op de laatste oordeelsdag zijn?
Aantekeningen. Volgens Openbaring 20:11-15, zullen op de één en enige laatste oordeelsdag (Openbaring 20:12) alle
mensen die ooit gestorven zijn in de geschiedenis van de wereld de dood (de toestand van dood-zijn) en Hades (de
plaats van dode lichamen, het graf) “opgeven”, dat wil zeggen, zij zullen allen uit de lichamelijke dood opstaan
(Openbaring 20:13; zie Johannes 5:28-29; Handelingen 24:15). Dit is het einde van “de dood” en “Hades”, omdat zij
beiden in de hel vernietigd zullen worden (Openbaring 20:14).
Alle mensen, gelovigen en ongelovigen, “zullen geoordeeld worden in overeenstemming met wat in de boeken en in het
boek des levens geschreven staan” (Openbaring 20:12-15). Ieder mens zal geoordeeld worden in overeenstemming met
wat hij/zij gedaan heeft, ingesloten de verborgen dingen, hetzij goed, hetzij kwaad (Prediker 12:14; Romeinen 2:6-11;
2 Korintiërs 5:10). Al deze dingen staan in de boeken in de hemel opgetekend. Dus, mensen worden geoordeeld met
betrekking tot de volgende:
• hun werken in relatie tot de algemene openbaring (Prediker 12:14; Romeinen 1:19-20; Romeinen 2:5-12a,14-15)
• hun werken in relatie tot de bijzondere openbaring (Romeinen 2:12b-13; Romeinen 3:10-20)
• hun werken in relatie tot de evangelieverkondiging (Romeinen 3:21-31.
Alle ongelovigen (mensen die niet in Jezus Christus geloven) zullen in de poel van vuur geworpen worden, omdat hun
namen niet in het boek des levens gevonden werden (Openbaring 20:15). Maar alle gelovigen (mensen die in Jezus
Christus geloven) zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beërven, omdat hun namen in het boek des levens
geschreven staan.
(4) De schapen en de bokken.

Lees. 1 Johannes 1:9-11; 3:4-10.
Ontdek en bespreek. Wie zijn schapen en wie zijn bokken?
Aantekeningen. Volgens 1 Johannes 1:9-11 en 3:4-10 is er een heel duidelijke onderscheid tussen “de kinderen van de
duivel” en “de kinderen van God”. De kinderen van de duivel worden gekenmerkt doordat zij niet uit God geboren zijn
(dat wil zeggen, niet wedergeboren zijn), doorgaan in de zonde te leven, verzuimen de gerechtigheid te doen en de
christenen niet liefhebben. De kinderen van God worden gekenmerkt doordat zij uit God geboren zijn, niet meer in de
zonde blijven leven, de gerechtigheid doen en andere christenen liefhebben. Dit Bijbelgedeelte maakt duidelijk dat de
“de bokken” een symbool van de kinderen van de duivel zijn en “de schapen” een symbool van de kinderen van God
zijn.
Ieder mens die niet een kind van God is door geloof in de Heere Jezus Christus, is een kind van de duivel. Ieder oprecht
kind van God heeft Jezus Christus lief (Johannes 8:42)! Mensen kunnen wel aanspraak maken dat zij lichamelijke
nazaten van Abraham zijn, maar blijven kinderen van de duivel zolang zij niet geloven in Jezus Christus en in wat Hij
geleerd heeft (Johannes 8:39-47). “Als u niet gelooft dat IK BEN (dat wil zeggen, dat Jezus Christus Degene is waarop
Hij aanspraak maakt, namelijk, DE IK BEN DIE IK BEN (JEHOVA of beter: JAHWEH) in Exodus 3:14-15), zult u in
uw zonden sterven – d.w.z. naar de hel gaan” (Johannes 8:24)!
(5) De broeders van Jezus Christus.

Lees. Matteüs 12:50; 28:10; Markus 3:35; Johannes 20:17; Romeinen 8:29; Hebreeën 2:11-13,17; Jakobus 2:15-17;
1 Johannes 3:16-18; Matteüs 10:14-16,40-42.
Ontdek en bespreek. Wie zijn “de broeders” van Jezus Christus?
Aantekeningen.
Volgens Matteüs 12:50 en Markus 3:35 noemt Jezus Christus NIET “de
Joden” Zijn broeders, maar noemt Hij ieder mens die de wil van God doet “Zijn broeder, Zijn zuster en Zijn moeder”.
Matteüs 28:10 en Johannes 20:17 leert dat Jezus Christus Zijn discipelen “broeders” noemt. Volgens Romeinen 8:29-34
worden alle mensen die door God gekozen worden en daarom door God geroepen, gerechtvaardigd en geheiligd zijn,
“broeders van Jezus” genoemd. En volgens Hebreeën 2:11-13,17 worden alle mensen die geheiligd worden en dus
kinderen van God geworden zijn, “broeders van Jezus” genoemd. Zij behoren nu aan Zijn familie!
De geringste broeders van Jezus Christus.
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Dus, volgens Matteüs 25:40 zijn “de broeders van Jezus” alle mensen die zich aan Hem hebben overgegeven en in een
geestelijke relatie en gemeenschap tot Hem staan. Zij alleen zijn ware christengelovigen. Zij zijn mensen die uit genade
door geloof gered (verlost, behouden) zijn, ongeacht hun oorspronkelijke ras, nationaliteit, sociale status, enz.
Ongelovige Joden en alle andere ongelovigen op de aarde zijn NIET de broeders van Jezus! Zij zijn ook niet “het volk
van God (Israel) en de God van de Bijbel is niet hun God” (Hosea 1:9)!
En “de geringste broeders van Jezus” is een verwijzing naar christenen die hulp nodig hebben, zoals christenen die
honger lijden, christenen die eenzaam zijn, christenen die ziek zijn, christenen die in gevangenissen vastzitten, en
christenen die vervolgd worden (zie Hebreeën 10:32-34; 13:3). Zij zijn christenen die hulp nodig hebben. Deze
symbolische beschrijving van behoeftige christenen heeft parallelle beschrijvingen in Handelingen 6:1-2, Jakobus
2:1-26 en 1 Johannes 3:16-20. Christenen moeten hun geloof in Jezus Christus en hun oprechte liefde tonen door
behoeftige christenen te helpen!
De
kleinen
van
Jezus
Christus
(de
rechtvaardigen/gelovigen). Deze symbolische

uitgezondenen/zendelingen,

de

profeten/predikers,

de

beschrijving van behoeftige christenen heeft ook een parallelle
beschrijving in Matteüs 10:40-42. De context beschrijft de uitzending van de discipelen van Jezus Christus als
“apostelen” (betekent: uitgezondenen) om het evangelie te verkondigen. Volgens Matteüs 10:13-16, wanneer anderen
hen niet willen ontvangen, moeten zij de stof van hun sandalen afschudden en deze mensen en hun woonplaats verlaten.
Op de laatste oordeelsdag zal het meer dragelijk voor de goddeloze mensen in Sodom en Gomorra zijn dan voor deze
goddeloze en slechte mensen in deze plaatsen. Maar mensen die deze uitgezondenen van Christus wel ontvangen,
ontvangen Christus Zelf en Zijn Zender, God de Vader!
Elke mens die christen discipelen in hun hoedanigheid als gezagdragende vertegenwoordigers van Jezus Christus
ontvangen, ontvangen Jezus Christus Zelf. Wanneer mensen deze christenen met hun nieuwtestamentische boodschap
ontvangt ten spijten van de mogelijke tegenstand en vervolging van hun buren (de niet-christenen, de aanhangers van
andere godsdiensten), dan ontvangen zij Jezus Christus Zelf (Matteüs 10:40). Ieder die een (oprecht) profeet (betekent:
verkondiger uitgezonden door de God van de Bijbel) ontvangt omdat hij een profeet is, zal dezelfde beloning als deze
profeet ontvangen. Ieder die een mens door Christus gerechtvaardigd (betekent: een mens door geloof gerechtvaardigd,
een christen) ontvangt, zal de beloning van een rechtvaardige ontvangen. “Ieder die een van deze kleinen (een
uitgezondene, profeet, rechtvaardige of discipel van Jezus Christus) slechts een beker koud water te drinken geeft omdat
hij een discipel (van Jezus Christus) is, zal zijn loon beslist niet verliezen” (Matteüs 10:42). In de ogen van de wereld is
deze discipel onbeduidend en onbekend, maar in de ogen van Jezus Christus is de geringste mens die in Jezus Christus
geloofd “Zijn eigen discipel”. “Wie zo een gering christen (die Christus belijdt en van Hem afhankelijk is), helpt, zal
zijn loon beslist niet verliezen!”
Welk loon? De Bijbel belooft dat hij nu al de vrede van God zal ervaren (Matteüs 10:13). “Vrede” is Gods heelheid,
welvaart, geestelijke voorspoed en vrijheid van angst, irritaties en morele conflicten. De Bijbel belooft dat hij in het
openbaar door Christus bij Zijn wederkomst beleden zal worden (Matteüs 25:34-36). En de Bijbel belooft beloningen in
overeenstemming met werken (Matteüs 16:27; 1 Korintiërs 3:12-14) die bestaan uit alle mogelijke zegeningen die God
uit genade aan christenen gaat schenken op de laatste oordeelsdag (Matteüs 10:42).
6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus
Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?
Aantekeningen.
(1) Alle mensen moeten weten hoe God of Jezus Christus is.

Bij Zijn wederkomst zal Jezus Christus alle mensen die ooit op de aarde geleefd hebben, oordelen! Niemand zal hieraan
ontkomen! Iedereen zal rekenschap moeten afleggen aan Jezus Christus!
(2) Christenen moeten weten hoe zij horen te zijn.

Elk mens die ooit op de aarde geleefd heeft, zal geoordeeld worden op grond van zijn/haar relatie tot Jezus Christus en
zijn/haar gedrag tegenover Christus en christenen, ongeacht hoe gering deze christenen ook al mogen zijn. Hij zal hen
oordelen of hun leven (gedrag, werken) op deze aarde getuigen van hun geloof in Jezus Christus, dat wil zeggen, of zij
echt geleefd hebben als een ware gelovige in Jezus Christus.

5

GEBED (8 minuten)

[REACTIES]
GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden
en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.
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VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het
Koningschap van Jezus Christus te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de gelijkenis van “de schapen en de bokken” samen met een persoon of een
kleine groep mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Micha 5, Haggaï 2,
Zacharia 14, Maleachi 3. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak
korte aantekeningen.
4. Memorisatie. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt. (16) Romeinen 12:16,
(17) Romeinen 12:17, (18) Romeinen 13:8, (19) Romeinen 13:14, (20) Romeinen 16:17.
5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Romeinen 16:1-27.
Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Sluit je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, deze
gelijkenis en deze voorbereiding in.
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