
Artikel 37 VAN HET LAATSTE OORDEEL 
 
Eerste gedeelte 
Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den 
Heere verordend (die allen creaturen onbekend is), gekomen en het getal 
der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel 
zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote 
heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over 
levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te 
zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groten Rechter 
verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van 
den aanbeginne der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, 
gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der 
bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de 
aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen 
lichaam, in hetwelk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die 
alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar 
zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk 
worden. Alsdan zullen de boeken (dat is de consciënties) geopend, en de 
doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen 
hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van 
alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan 
voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de verborgenheden 
en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tweede gedeelte 
En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en 
vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk 
voor de vromen en uitverkorenen; dewijl alsdan hun volle verlossing 
volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids 
en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hun onnozelheid* zal door 
allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen 
de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen 
hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het 
getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in 
zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, 
hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 
En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden 
met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn 
Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist 
worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden 
als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des 
Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk 
een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou 
kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot 
verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, 
onzen Heere. 
 
* onnozelheid betekent hier onschuld. 
 


