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1. DE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS (2Cor. 5:10 | Rom. 14:10 | 2Tim 4:1) 
                          oordeel der gelovigen ( 1Kor.3:13-15 ) 
maatstaf : hun werken         (vindt plaats ná de Grote Verdrukking) 
2 Cor.5:10 

10. Want wij moeten allen voor DE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS openbaar worden,  
  opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, 
   naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
1 Cor.3:13-15 

13. Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken,  
  omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 
14. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 
15. maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, 
  doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. 
 
2. DE TROON VAN ZIJN HEERLIJKHEID (Matth. 25:31 | 2Tim 4:1) 
        oordeel over de volken (Joël 3:1,2) 
maatstaf : hun houding t.o.v. Israël    (vindt plaats ín het 1000-jarig Vrederijk) 
Matth. 25:31,32 

31. Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, 
  dan zal Hij plaats nemen op DE TROON VAN ZIJN HEERLIJKHEID. 
32. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander 
  scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 
 Joël 3:1,2 

1. Want zie, in die dagen en te dien tijde,  
  wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 
2. 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. 
 
3. DE GROTE WITTE TROON (Joh 5:29  |  Openb. 20:11-15) 
            oordeel over de overige doden (uit de zee, de dood en de hel) 
maatstaf:  hun werken     (vindt plaats ná het 1000-jarig Vrederijk) 
Openb. 20:11-15 

11. 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. 
12. 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 geschreven stond, naar hun werken. 
15. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in 
  het BOEK DES LEVENS, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 


