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De Heer Jezus Christus wees de Farizeeën terecht, omdat zij het Woord van God krachteloos
maakten, door hun overlevering (Marcus 7:13). Vandaag de dag zien we hier een voorbeeld van in de
manier waarop Christenen omgaan met het woord oordeel. In de theologie betekent dit woord straf;
zozeer zelfs dat er een vaste definitie voor is: “onheil, door God gezonden vanwege onrecht dat
begaan werd.” Deze betekenis heeft het alleen maar gekregen omdat men het steevast zo
gebruikte, maar men begaat een ernstige fout wanneer men deze betekenis inlegt in Gods Woord.
Dit is het ergste wat theologen ooit gedaan hebben met de waarheid van God: het woord oordeel
uitleggen als straf. Toonaangevende evangelisten spreken voortdurend over “Gods vreselijke
oordelen” die, volgens hen, worden uitgestort over de aarde.
Zij die een studie maken van het woord oordeel en alle plaatsen waar dit in de Bijbel voorkomt,
zullen zien dat Gods oordelen nooit vreselijk zijn en dat dit woord nooit straf betekent. Dit is een
heel prominent woord in de Bijbel en als er een valse betekenis aan gegeven wordt, dan zijn we
bezig ons begrip van de vele tekstgedeelten, waarin dit woord voorkomt, te vervuilen. Beloften van
grote goedheid en langdurige zegen worden veranderd in onheilspellende dreigementen over
vreselijke rampen, wanneer de verkeerde betekenis wordt gegeven aan het woord oordeel. En zo
wordt de waarheid van God veranderd in een leugen.
Het werkwoord oordelen betekent: “een beslissing nemen ten aanzien van een zaak.” Het resultaat
van zo’n daad is een oordeel. In de Bijbel heeft het woord oordeel te maken met een vastgestelde en
gevestigde orde, systeem, of regeling, en wanneer het spreekt van Gods oordelen, verwijst het
meestal naar een orde of regeling die uit Hem is, die Hij heeft bepaald en heeft gevestigd.
Kijk eens naar de prachtige woorden van David, toen hij zei: “De oordelen van de HERE zijn
waarheid, ze zijn volkomen rechtvaardig, meer begeerd dan goud en dan veel delicaat goud, en
ook zoeter dan honing en de honingraat” (Psalm 19:9,10 vertaling van King James Version). [De
gangbare Nederlandse Bijbelvertalingen vertalen hier met bevelen of orders in plaats van met
oordelen.]
Door Jesaja verklaarde God dat als de goddeloze genade bewezen wordt, hij geen gerechtigheid
leert (Jesaja 26:10). Dit is wat God vandaag de dag doet en het is helemaal waar dat hieruit geen
rechtvaardigheid voortkomt. Hij zegt ook: “wanneer uw gerichten [oordelen] op de aarde zijn, leren
de inwoners der wereld gerechtigheid” (Jesaja 26:9 NBG). Dit gaat gebeuren wanneer God oordelen
laat horen vanuit de hemel (Psalm 76:9). Hij heeft beloofd dat Hij Zijn oordelen zal verkondigen aan
de volkeren, dat Hij oordelen zal uitvaardigen totdat Hij de overwinning behaald heeft (Matteüs
12:18,21).
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