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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 08 

 

Tema: Gebeure na die wederkoms – die eindoordeel. 

 

Opsomming 07: 

 Met die wederkoms van Christus, word die liggaam van die mens opgewek en met 

die siel verenig. Só sal die mens – gelowige en ongelowige – sy ewige 

bestemming ingaan. 

 Die opstanding is ’n opwekking deur God en sal in één oomblik geskied. 

 Die opstandingsliggaam sal in vele opsigte nie meer dieselfde wees as die 

menslike liggaam voor die wederkoms nie. 

o Die opstandingsliggaam is onverganklik teenoor die vroeëre wat vergaan. 

o Die opstandingsliggaam is kragtig en vol energie teenoor die vroeëre wat swak 

en gebrekkig is. 

o Die opstandingsliggaam is heerlik en volmaak teenoor die vroeëre wat vol 

sonde is. 

o Die opstandingsliggaam word beheer deur ons gees en is daarom volkome 

onder God se heerskappy. Die vroeëre word beheer deur ons siel – dit is ons 

emosies en behoeftes wat met sonde besmet is. 

o Die opstandingsliggaam sal gelykvormig wees wees aan die verheerlikte 

liggaam van Christus [Fil.3:21]. 

 Christus se opstandingsliggaam is dieselfde as vroeër, maar tog anders. Hy het ’n 

werklike liggaam maar sy liggaam is nie meer aan die gewone wette van ruimte en 

swaartekrag gebind soos voorheen nie. 

 Die beeld wat Paulus gebruik verduidelik dat die opstandingsliggaam duidelik nie 

’n ander liggaam is nie, maar net ’n heerlike en volmaakte liggaam. Hierdie selfde 

vlees van my word opgewek. Die opstanding is daarom ’n herskepping en nie ’n 

nuwe skepping nie. 

 

 

BYBELSTUDIE 08. Gebeure na die eindoordeel – die eindoordeel. 

In Les 07 het ons geleer dat alle mense wat tot en met die wederkoms gesterf het, sal 

opstaan. Siel en liggaam sal verander word asof in ’n oogwink saam met diegene wat 

nog leef. Wat gebeur hierna met die ongelowiges? 

1. LEES: Daniel 12:2-3; Johannes 5:28-29. 

Wat leer die Bybel: Sal die ongelowiges wat gesterf het ook opstaan met die 

wederkoms? Wat gebeur met hulle en met die gelowiges? 
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2. LEES: 1 Korintiërs 15:44, 51-54; 1 Tessalonisense 4:15,17. 

Sal reeds gesterf het met die wederkoms van Christus of nie? Indien nie, wat 

gebeur met hulle liggame? 

 

 

 

 

 

 

 

3. LEES: Prediker 12:14; Matteus 25:31; Handelinge 17:31; Romeine 14:10; 

Hebreërs 9:27; Openbaring 20:11,12. 

Wat leer die Bybel ons aangaande die laaste oordeel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LEES: Daniel 7:13; Matteus 25:31-32; Johannes 5:22-23; Handelinge 17:30-31. 

Deur wie sal die oordeel gehou word? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LEES: Matteus 13:41-42; 24:31; 25:31; 1 Korintiërs 6:2-3. 

Wie sal saam met Christus deelneem aan die eindoordeel? 
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6. LEES: 2 Petrus 2:4; Judas 6; Matteus 25:32; Romeine 14:10; 2 Korintiërs 5:10. 

Wie sal geoordeel word? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LEES: Les 03 P3 Voorlopige karakter van die siel in die hemel. 

Ons hoor gelowiges dikwels sê dat die eindoordeel onnodig is aangesien 

gelowiges en ongelowiges reeds met hul dood sal weet waar hulle die ewigheid 

gaan deurbring. Maar is dit waar? Die Bybel leer tog dat die eindoordeel wel gaan 

plaasvind – oor gelowige sowel as ongelowige. Dink hieroor na en skryf redes 

neer waarom u dink die eindoordeel wel moet plaasvind vir gelowige en 

ongelowige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LEES: Johannes 5:24; 3:18 en 36 asook Prediker 12:14. Daarna 2 Korintiërs 5:10; 

Matteus 12:36. In die laaste plek Openbaring 20:12 [vgl. Daniel 7:9-10]. 

Waaroor sal die oordeel gaan? Wat beteken die boeke wat geopen sal word? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. LEES: Romeine 8:1; Johannes 3:16; 3:18. 

Watter troos het die gelowige daaronder alles? 
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10.  LEES: Lukas 12:47,48 [Let op die baie slae...min slae]; 1 Korintiërs 3:12-14; 

Openbaring 20:13; 14:13. 

Ons weet dat gelowiges se oordeel anders sal wees as die van ongelowiges juis as 

gevolg van hulle geloof in Jesus Christus. Maar waarvolgens word ons dan 

geoordeel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD. 

Vraag 1. 

Die ongelowiges sal opgewek word en sal in ’n onsterflike liggaam van oordeel 

voortbestaan. Die gelowige sal voortbestaan in ’n verheerlikte liggaam van lewe. 

Vraag 2. 

Met die wederkoms sal daar nog gelowiges en ongelowiges wees wat leef. Almal sal 

in ’n oogwink verander word in ’n onsterflike liggaam. 

Vraag 3. 

Met die wederkoms, onmiddellik na die eenwording van liggaam en siel, vind die 

eindoordeel plaas. Volgens Openbaring is dit voor die Groot wit troon. Hierdie beeld 

verduidelik dat God deur Jesus Christus as Regter en Koning oordeel. Waar presies 

die oordeel gaan plaasvind leer die Bybel ons nie duidelik nie. Sommige verklaarders 

plaas dit op die aarde. Ander weer in die lug volgens 1 Tessalonisense 4:17. Met die 

eindoordeel moet die mens rekenskap gee vir alles wat gedoen, gesê en gedink is. 

Vraag 4. 

Die Vader oefen die oordeel uit deur Jesus Christus. Vandag nog is Jesus Christus die 

pleitbesorger en advokaat wat pleit by die Vader [Rom.8:34]. Maar Hy bly die 

regverdige Regter wat moet vonnis. Met sy koms tot die eindoordeel, sal Christus 

begelei word deur onder andere die engele wat die gelowiges sal vergader en die 

goddeloses sal afsonder [Matt.25:31; 24:31; 13:49]. 
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Vraag 5. 

Dit is duidelik dat die engele deel sal wees. Hulle sal byvoorbeeld die ongelowiges 

versamel voor die troon van oordeel en “hulle in die poel van vuur werp”. Hulle sal 

sekerlik ook deelneem aan die verwelkoming van die Bruid [die Kerk] wanneer sy 

uitgaan om die Bruidegom [Christus] te ontmoet. Dit is ook duidelik in 1 Korintiërs 

6:2-3 dat die gelowiges ’n aktiewe aandeel aan die eindoordeel sal hê. Hulle aandeel 

sal daarin lê dat hulle Christus se regverdige oordele prys [Op.15:3,4]. 

Vraag 6. 

In die eerste plek sal al die gevalle engele geoordeel word. Dit het betrekking op 

Satan en al sy helpers, die bose geeste. 

In die tweede plek is dit duidelik dat dat al die mense wat ooit op die aarde geleef het, 

saam voor die groot wit troon verskyn. Dit is duidelik dat niemand uitgesluit is nie, 

nie die ongelowiges nie en ook nie die gelowiges nie [vgl. Matt. 25:32; Rom.14:10; 2 

Kor.5:10]. 

Vraag 7. 

Dat die eindoordeel moet plaasvind is waar en wel om die volgende redes: 

 Die oorblywendes – dit is die enkelinge wat nog op aarde sal lewe met Jesus se 

wederkoms – is nog nie toegewys aan óf die hemel óf  die hel nie. Om die rede 

moet daar nog geoordeel word. 

 Maar die eindoordeel is vir almal nodig. Ons moet onthou dat net die siele in die 

hemel of in die hel was tot en met die wederkoms van Jesus Christus. Die volle 

liggaam [na eenwording van liggaam en siel] moet geoordeel word. 

 Met die eindoordeel moet die geregtigheid van God in die openbaar vertoon word 

sodat Hy verheerlik kan word. Dit sal met die eindoordeel gebeur. 

 Die geregtigheid van Christus en die eer van alle gelowiges moet in die openbaar 

vertoon en gehandhaaf word. Ons moet onthou: Toe die wêreld Jesus laas gesien 

het, het Hy aan ’n kruis gehang, asof ’n misdadiger. Dit moet omgekeer word. 

Almal moet Hom nou in Sy finale oorwinning en heerlikheid sien saam met sy 

gelowiges aan sy regterhand. 

Vraag 8. 

Ons weet nou dat alle mense geoordeel sal word. Wat duidelik is in die eindoordeel, 

is dat dit in die eerste plek gaan oor die persoon self – dit is oor jou verhouding met 

Jesus Christus. Die hoofvraag by die laaste oordeel sal wees: Geloof of Ongeloof? 

[Joh.5:24; 3:18,36]. 

In die tweede plek gaan die oordeel oor die werke van die mens. Die werke, woorde, 

gedagtes, begeertes openbaar die gesindheid van elke mens se hart. Ook die mens se 

verborge sonde[s] sal in die eindoordeel tot openbaring kom. 

Die boek van die lewe verwys na die ewige raadsbesluite van God [en alwetende 

uitverkiesing] oor wie deel sal hê aan die ewige lewe. Die ander boeke wat geopen 

word, is blykbaar die boeke van ons herinnering en ons gewete [NGB Artikel 37].  
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Die boek van ons herinnering openbaar in een oomblik ons hele lewensloop met al sy 

ondervinding en belewenis; van geboorte tot sterwe word ons hele lewe met al sy 

dade, woorde, gedagtes en begeertes voor ons gestel en ons sien onsself soos ons was. 

Die boeke van ons gewete: daarin is aangeteken elke sondige daad waarteen ons 

gewete ons gewaarsku het, elke verborge oortreding, elke woord, elke verkeerde 

gedagte en begeerte. Op die wyse sal herinnering en gewete getuig dat God se 

oordeel in Christus regverdig is. 

Vraag 9. 

Terwyl alles vir die ongelowige tevergeefs en veroordelend is, weet die gelowige in 

beginsel: 

 Daar is dan nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. 

 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie. 

Vraag 10. 

Ons weet dat die oordeel oor gelowiges anders sal wees as die van ongelowiges juis 

as gevolg van die geloof in Jesus Christus. Maar waarvolgens word ons dan 

geoordeel? Wat duidelik word, is dat daar grade van straf asook grade van heerlik 

gaan wees. Volgens die grade van heerlikheid word ons as gelowiges geoordeel. Let 

op die uitdrukking: Baie slae.....min slae [Luk.12:47,48. Sien ook 1 Kor.3:12-14]. Die 

graad van heerlikheid vir ware gelowiges, word bepaal deur hulle “werke”. Daarom 

lees ons in Openbaring 20:13 dat die “dade” geoordeel sal word volgens hulle 

“werke”. Hierdie werke is ons goeie werke – of nog duideliker gestel: die vrug van 

die Heilige Gees [Gal.5:22]. In watter mate die vrug deel was van jou lewe en optrede 

bepaal die graad van jou heerlikheid by God. Die regverdigheid lê ook daarin 

opgesluit dat iemand wat die Here al sy lewe lank dien, se  heerlikheid meer sal wees 

as iemand wat later eers tot bekering gekom het. 
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