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Wanneer wij lezen over Gods oordelen in 

de Bijbel, dan vinden wij de ergste en 

komende oordelen ooit in het Bijbelboek 

de Apocalyps. Velen hebben een 

misbegrip over dit item  het laatste 

oordeel, een vonnis voor allen die Jezus 

Christus tijdens hun aardse leven, hebben 

verworpen. Na dat laatste oordeel zal het 

zalig zijn! 

 

2 Petrus 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waar gerechtigheid woont. 
 
  https://biblespace.files.wordpress.com/2020/04/openbaring-2020-rg..pdf 

Gods oordelen gaan in gerechtigheid over de ganse aarde komen, door atomaire  

oorlogen, honger, pestziekten, wilde dieren, natuurelementen als hagel en vuur 

vermengd met bloed, aardbevingen, vulkanen, enz. Mensen wensen te sterven! 

(Openb.9:6) Jezus zal er dan tussenkomen, anders bleef er geen mens meer over 

door strijd, rampen en onrecht.  Jezus zal duizend jaar de aarde regeren.  Daarna 

komt er een laatste oordeel met Jezus zelf als rechter! Daar is geen genade meer! 

(1 Kron.16:14). (Ps.105:7)  Gods oordelen ontwikkelen stervensangst in het hart van 

de mens, denken wij nog maar aan de coronacrisis, je leest al de angst van sommige 

mensen op hun gezicht. Jezus kwam de eerste maal  om deze wereld te behouden! 

Maar….. 

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. Joh.12:48 (HSV) Laatste dag!  

Wij leven vandaag ontegensprekelijk in een tijd dat men de gezonde Bijbelse leer 

niet meer wil aannemen of geloven. (2 Tim.4:1) Men wil leven naar zijn eigen vrije 

begeerten, principes, rijk worden, enkel  tot de wetteloze zal verschijnen! 

Verleidingen door schijnwonderen! (Marc.13:22) Hoe is dit zo ver gekomen? 

Staatsgodsdiensten en valse leringen stelden enorm vele mensen teleur! Vandaag is 

men naarstig aan het werken om alle kerken onder één dak te brengen. De Bijbel 

noemt deze religieuze wereldorganisatie van kerken de “grote hoer”: 

Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, Openbaring 19:2 

want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer 
geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner 

knechten van haar hand geëist. 
 

Micha 5:14 En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de 
volkeren die geen gehoor gegeven hebben. 

https://biblespace.files.wordpress.com/2020/04/openbaring-2020-rg..pdf
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DE GEMEENTE VAN CHRISTUS KOMT NIET IN  
HET LAATSTE OORDEEL ! 

 

Wat is dit een blijde boodschap! Wie of welk mens behoort tot de gemeente 
(ecclesia) van Jezus? Allen die op Hem vertrouwen, van Hem willen leren in het 
aardse leven, getuigen, en te herkennen zijn aan de afscheidswoorden van Jezus:  
 
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook 

elkander liefhebt. Johannes 13:35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij 
zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. 
 

Dit soort christenen zijn niet te herkennen aan een kruis op hun 

buik of aan hun hals, of mooi in het purper gekleed! Men herkent 

hen, als ze zijn wedergeboren uit water en Geest! (Joh.3:5) Ze 

zijn sterk overtuigt geweest, na belijdenis van een zondig leven,  

door de H. Geest dat de Bijbel, het woord, het water, (memra) 

de waarheid is, en Jezus bloed reinigt van al hun zonden!         

(1 Joh.1;7) Enkel ongeloof kan niet worden vergeven. Ieder die 

dit heeft ervaren kent een onbekende geestelijke blijdschap en 

honger naar het Woord! Waar de Bijbel in de kast blijft staan 

daar is geen honger, daar is onwetendheid over de toekomst, en 

een leven zonder hoop!  Eens werd het Bijbellezen door de 

duivel verboden en zwaar bestraft!  (RKK) Het Vaticaan 

betekent  Vatis= aanbidden, “Can” is duivel!  Vandaag vervalst hij de Bijbel, slechte 

vertalingen. Dat deed hij ook met Eva!!! 

Uit welke hoek komt de antichrist? Niet uit occulte kringen, maar zoals er al een was in de 

kring van Jezus, een geldzuchtige verrader! Dus uit het algemene christendom!  

Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu 
ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure 
is. 1 Johannes 2:19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons 
geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat 

niet allen uit ons zijn. 
 

Wedergeboren christenen gaan Hem tegemoet in de lucht, en dit gebeurt plots, zoals Jezus 

sprak: Zie Ik kom plots! Paulus schrijft dat wij dus niet gesteld zijn tot toorn, maar tot 

Zaligheid! (1 Th.5:9) Wees erbij!!!!!!   

want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het 
geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven 
zijn, zullen het eerst opstaan; 1 Tessalonicenzen 4:17 daarna zullen wij, levenden, die 
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de 
Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 
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Om nogmaals duidelijk te zijn is 

deze bazuin niet de laatste 

oordeelsbazuin. Deze bazuin is een 

signaal dat het vertrek van de 

christenen zal geven. Bij de Exodus 

kende men drie signalen van de 

bazuin. Eerst een lang signaal, 

welke aangaf dat men zich kon beginnen voor te bereiden voor een naderend 

vertrek. Daarna werd een anders signaal geblazen, met veel korte stoten, zo wist 

men dat nu ook alles diende afgebroken en startensklaar diende te worden gemaakt. 

De laatste bazuinstoot, gaf aan dat men nu zou vertrekken.  

 

HEMELSE RECHTSPRAAK 
 

De Bijbelgetrouwe christenen zullen een 

taak of opdracht krijgen, na de eerste 

opstanding en opname. (1 Kor.6:2) De 

apostel Paulus schrijft in een context van 

het zoeken naar gerechtigheid op aarde, bij 

ongelovigen. Daarom zal een christen hier 

op aarde niet uit eigen initiatief naar een 

aardse rechtbank stappen om daar zijn 

rechten te verkrijgen.  

Of weet gij niet, dat de heiligen de 
wereld zullen oordelen? En indien bij u 
het oordeel over de wereld berust, zijt gij 
dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 1 Korintiërs 6:3 Weet gij 
niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse 
dingen? 
 
 Wij leven vandaag in een wereld van onrecht, en het zal nog verslechteren! (Openb.22:11) 

Christenen zitten in een leerschool voor gerechtigheid, en breekt zelf met alle 

ongerechtigheid. (2 Tim.2:19). De apostel Johannes schrijft op dezelfde wijze “volg het 

kwade niet na” doe goed, want wie kwaad doet kent God niet!!! (3 Joh.11). Wij mogen geen 

kwaad met kwaad vergelden!  

1 Petrus 3:16 en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van 
u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 17  

Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad 
doende. 
 
De apostel Paulus zal ook wel eens kwaad zijn geweest tijdens zijn aardse leven. 

Maar vergelde het kwaad niet op zijn eigen wijze. Hij toonde ons het voorbeeld: 

2 Timoteüs 4:14 Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: 
de Here zal hem vergelden naar zijn werken. 
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Het is erg gevaarlijk een aangenomen kind van God kwaad aan te doen, want God weet het 

ook, en kijkt dagelijks meer naar Zijn kinderen dan naar alle  ongelovigen! Paulus gebruikte 

geestelijke of Bijbelse  levensprincipes!  

 

WIE KOMT er WEL IN HET LAATSTE OORDEEL? 
 

Vooraleer de dag van het laatste oordeel aanbreekt, zien wij twee opstandingen uit 

de dood! Een eerste : Een opstanding ten leven en een tweede een opstanding ten 

oordeel, het laatste oordeel genoemd. (Joh.5:29)   

God spreekt over een tweede dood. Dit is de grootste ramp welke een mens kan 

overkomen. De ongelovige denkt na de lichamelijke dood is alles voorbij. Zijn denken 

is zondig, dit betekent geheel afwijkend van de waarheid.  

 

In het laatste oordeel komen alle zielen welke Jezus niet hebben geloofd zoals 

de schrift leert. Daar zal rechtspraak zijn op basis van de Bijbel! Daar zal geen 

genade worden uitgesproken. Uw familie of vrienden welke niet wilden geloven in het 

evangelie van Jezus, zullen niet behoren tot de nieuwe schepping  welke komt na het 

duizendjarige rijk!   

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, 
is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam 

van de eniggeboren Zoon van God. 

 Het laatste oordeel is enkel een aanhoren van de 

uitspraak, het vonnis,  van Jezus Christus welke 

een doorverwijs zal zijn naar een eeuwig verderf, 

of tweede dood! Dit zijn allen die niet geschreven 

staan in het boek des levens.  

 

Openbaring 21:8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de 
moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - 
hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 
 

Wij naderen langzaam de tijd van de antichrist, welke alles in gereedheid brengt om 

een schrikbewind te voeren over onze planeet. Wie niet gehoorzaam wil zijn aan 

Christus, zal dat wel moeten aan de duivel! Dit kan slechts door een wereldwijde 

controle, dus het langzaam verdwijnen van de vrijheid der mensen. De antichrist 

wacht al jaren om te worden aanbeden, dit onder dwang zoals staatsgodsdiensten, in 

het verleden. Zij die hieraan deelnemen, zijn mensen die in het laatste oordeel 

komen. 
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En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand 
het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand 

ontvangt, Openbaring 14:10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die 
ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met 
vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.  
 

Een “vaccin” met het merkteken 666 tegen het coronavirus, als veronderstelling, 

kan op listige wijze aan ongelovige  mensen worden verkocht. De toekomst zal raad 

geven, als men dit wil toetsen aan de Bijbel, de waarheid, om leugens te 

onderscheppen!  

 

G5 wordt ingeschakeld voor een algemene 

snellere verbinding op het (Inter-) net van de 

“vogelvangers”!  Let op Psalm 91:3 en de 

context!!! Let op Psalm 124:7 !!! 

Psalm 124:7 Onze ziel is ontkomen als een vogel uit 
de strik van de vogelvangers; de strik is 
gebroken, en wij zijn ontkomen! 
 

 

Men zal de staatscontrole verscherpen en uw gezondheid aantasten zoals ook 

sneller kanker, hersentumoren enz. Het merkteken, of een biochip via vaccin zal 

invloed maken op het DNA can de burger, welke dit toelaat. 

Openbaring 16:2 En de eerste ging heen en goot zijn 
schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en 
kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het 
merkteken van het beest hadden en die zijn beeld 
aanbaden.  

 
Biblespace, 20 juni 2020 

https://biblespace.org 

 

 

https://biblespace.org/

