
Je eigen oordeel 
Zondag 25 september morgendienst 

 
Schriftgedeelte: Romeinen 2:1-16 
Tekst: Romeinen 2:3-6 
En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degenen die zulke 
dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult 
ontvlieden? Of veracht gij den rijkdom Zijner 
goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, 
niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering 
leidt? Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelven toorn als een schat in den 
dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, 
Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. 
 

Punten: 
1. Vellen van je eigen oordeel (3) 
2. Vluchten voor je eigen oordeel (4) 
3. Vullen van je eigen oordeel (5-6) 
 
Vragen bij de preek 

• Bij punt 1: 
o Vertel het voorbeeld van het opruimen van je kamer eens terug? Wat leert dat ons over 

de manier waarop wij onszelf moeten beoordelen? 
o Herken je dat (ver)oordelen van anderen in je eigen gedachten? Op welke manier kun je 

daarvan verlost worden? 

• Bij punt 2: 
o Wat heb je vanmorgen geleerd over de ware bekering? 
o Wat zou je antwoorden uit dit Bijbelgedeelte wanneer iemand tegen je zegt: “Ik weet 

niet of de Heere mij wel wil bekeren”? 

• Bij punt 3: 
o Wat spaar jij? Wat hoorde je vanmorgen over het sparen voor de oordeelsdag? 
o Kun je uitleggen hoe de zegeningen van de Heere tot een oordeel zullen worden? 

 
Belangrijke teksten 
Mattheüs 11: 22-26 Toen begon Hij de steden in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te 
verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden: Wee u, Chórazin, wee u, Bethsáïda. Want zo in Tyrus 
en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as 
bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in den dag des oordeels dan 
ulieden. 
 
Uit de bronnen 
Ds. F. Bakker in dankdagpreek over Romeinen 2:4 
O, begin er eens mee in uw leven om te tellen, dat geestelijke tellen: aan de ene zijde een berg van 
uw schuld, aan de andere zijde een berg van Gods goedertierenheden. Dat ge tussen deze twee 
bergen eens in het dal van ootmoed voor God mag neervallen. Want is het dan niet om in tranen weg 
te smelten? Als we zien op het geduld Gods voor een slecht mens? Daar komt dan nog bij, dat de 
Heere ermee bedoelt: Ik heb nog veel meer om u te geven. God bedoelt de bekering! Dat wil zeggen 
dat God niet alleen de tijdelijke dingen wil geven, maar dat we door die tijdelijke zegeningen mogen 
komen tot opmerking van de eeuwige dingen. De Heere wil ermee zeggen: zoals Ik dat aardse brood 
aan u geef, zo is er ook nog geestelijk Brood, want ik heb óók geen lust in uw eeuwige dood. 

Romeinen 

• Rom. 1:1-17 Het Evangelie openbaart 
Gods rechtvaardigheid 

• Rom. 1:18-32 De heidenen leven in 
ongerechtigheid 

• Rom. 2:1-16 Alle mensen liggen onder 
Gods oordeel 


