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- Is mijn ziel onsterfelijk?  
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- Dodelijke misleiding 

- Het vuur van de hel . . . wat zegt de Bijbel? 

 

 

 

 

Stichting ‘Er staat geschreven’ 

Een aantal jaren geleden drong tot een aantal leden van de Zevende Dags Adventkerk in de gemeente Emmen door 

hoe belangrijk het nog steeds is dat mensen boeken lezen. Zij zijn er van overtuigd dat de verkondiging de 

adventboodschap door beeld en geluid ook in deze tijd nog uitstekend kan worden ondersteund door het woord in 

geschrift. Ze hebben toen het plan opgevat de stichting 'Er staat geschreven' in het leven te roepen.  

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen.  

Thijs de Reus -  Voorzitter 
Alex ten Caat  - Secretaris 
 Wilfred ten Caat -  Penningmeester 
Arnold Korth -  Bestuurslid 
 Jacques Esenkbrink  -  Bestuurslid 

http://www.erstaatgeschreven.nl/


De waarheid over de dood 

Van de site “Er staat geschreven”  

Wat de Bijbel zegt over de dood 

1. Hoe zijn we hier eigenlijk terechtgekomen? 

“Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn 

neusgaten; zo werd de mens tot een levende ziel..” Genesis 2: 7 SV 

Antwoord: God maakte ons in het begin uit stof. 

 

2. Wat gebeurt er als er iemand sterft? 

“Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, … voordat … het stof terugkeert naar de aarde zoals het 

was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft.” Prediker 12: 1, 7 

Antwoord: Ons lichaam vergaat weer tot stof. En de geest keert terug tot God, Die hem gegeven heeft. De 

geest van iedereen – of hij nu rechtvaardig is of goddeloos – keert bij de dood terug tot God. 

 
3. Wat is de “geest” die bij de dood terugkeert tot God? 

“Want zoals het lichaam zonder geest (πνευμα = letterlijk: adem) dood is, zo is ook het geloof zonder de 

werken dood.” Jakobus 2: 26 

“Zolang mijn adem nog ten volle in mij is, en de geest Gods (Statenvertaling: ‘geblaas Gods’) in mijn 

neusgaten” Job 27: 3 NBG. 

Antwoord: De geest die bij de dood tot God terugkeert, is de levensadem. Nergens in het hele Woord van 

God heeft de “geest”, wanneer iemand sterft, nog enig leven, wijsheid of gevoel. Het is de “levensadem” en 

meer niet. 

 
4. Wat is een ziel? 

“Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn 

neusgaten; zo werd de mens tot een levende ziel.” Genesis 2: 7 SV 

Antwoord: Een ziel is een levend wezen. Een ziel is altijd een combinatie van twee dingen: een lichaam plus 

de levensadem. Een ziel kan niet bestaan, tenzij lichaam en levensadem samen zijn. Het Woord van God 

leert, dat wij een levende ziel zijn. 

 
5. Is de ziel sterfelijk? 

“De ziel die zondigt, die zal sterven.” Ezechiël 18: 20 

“elk levend wezen [Grieks: ψυχὴ χω̃σα; Statenvertaling: alle levende ziel]  in de zee stierf.” Openbaring 16: 
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Antwoord: Volgens het Woord van God zijn zielen inderdaad sterfelijk! Wij zijn zielen, en zielen sterven. 

De mens is sterfelijk (Job 4: 17 NBG: “Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God, of een man rein 

tegenover zijn Maker?”) Alleen God is onsterfelijk. I Timotheüs 6: 15 – 16: “De zalige en alleen machtige 

Heerser, de Koning der koningen en Heere der heren, zal Hem op Zijn tijd openbaren, Hem Die als enige 

onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan 

Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.” Het idee van een niet stervende, onsterfelijke ziel 

gaat in tegen de Bijbel. Want de Schrift leert ons, dat zielen aan de dood onderworpen zijn. 

(vertaling afbeelding): 

LICHAAM (stof) – LEVENSADEM (geest) = DOOD (geen ziel) 

 

6. Gaan goede mensen na hun dood naar de hemel? 

“De tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan” Johannes 5: 

28 – 29. 

“Mannen broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én 

gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag onder ons is.” “David is immers niet opgevaren 

naar de hemelen” Handelingen 2: 29, 34. 

Antwoord: Nee, mensen gaan wanneer ze sterven noch naar de hemel noch naar de hel. Ze gaan naar hun 

graf om op de dag van de wederopstanding te wachten. 

 

7. Wat weet je nog na je dood? 

“Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen 

loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. 

Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt.” “want er is geen werk, 

geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.” Prediker 9: 5, 6, 10. “De doden 

zullen de HEERE niet prijzen, evenmin wie in de stilte neergedaald zijn.” Psalm 115: 17 

Antwoord: God zegt dat de doden absoluut niets weten! 

 
8. Maar kunnen doden dan geen contact met de levenden hebben? En weten 

ze dan niet, wat de levenden aan het doen zijn? 

“Alzo ligt de mens neer, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit 

hun slaap opgewekt worden.” “Zijn kinderen komen tot eer, en hij weet het niet; of zij worden klein, en hij 

let niet op hen.” Job 14: 12, 21 SV 

“want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.” Prediker 9: 6 

Antwoord: Nee, de doden kunnen niet in contact met de levenden treden. En ze weten ook niet, wat de 

levenden doen. Ze zijn dood. “Zijn geest verlaat hem, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag ver-gaan 

zijn plannen.” Psalm 146: 4 

9. In Johannes 11: 11 – 14 noemt Jezus de onbewuste staat van de doden 

“slaap.” Hoe lang moeten ze slapen? 



“Alzo ligt de mens neer, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit 

hun slaap opgewekt worden.” Job 14: 12 

“De dag des Heeren zal komen … Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan.” II Petrus 3: 10 

Antwoord: De doden zullen slapen tot de grote dag des Heren aan het einde van het bestaan van deze 

wereld. Tijdens hun dood zijn mensen volkomen onbewust. Ze hebben geen enkele kennis en vertonen geen 

enkele activiteit. 

 
10. Wat gebeurt er met de rechtvaardige doden bij de Tweede Komst van 

Jezus? 

“En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” 

Openbaring 22: 12 

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, … En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. … En zo 

zullen wij altijd met de Heere zijn.” I Thessalonicenzen 4: 16 – 17. 

“Wij  … zullen wel allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk … en de doden 

zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden … I Korinthe 15: 51 – 53. 

Antwoord: Zij ontvangen hun beloning. Ze zullen worden opgewekt, een onsterfelijk lichaam krijgen, en 

opgenomen worden, om hun Heer in de lucht te ontmoeten. De wederopstanding zou geen zin hebben, als 

mensen bij hun dood naar de hemel zouden worden overgebracht. 

 
11. Zullen de rechtvaardige mensen, die in de wederopstanding worden 

opgewekt, ooit nog sterven? 

“zij die waardig geacht zullen zijn die toekomende wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, … 

kunnen niet meer sterven.” Lukas 20: 35 – 36. 

“En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geween of 

moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Openbaring 21: 4 

Antwoord: Nee! Dood, verdriet, tranen, en rouw zullen Gods nieuwe koninkrijk niet meer binnendringen. 



 

Is mijn ziel onsterfelijk? 

De leer van de “onsterfelijke ziel” is in de Bijbel niet te vinden  

In de Bijbel wordt het woord onsterfelijk maar één keer gebruikt. Het woord onsterfelijkheid wordt vijf keer 

gebruikt. Geen enkele keer wordt één van deze woorden gebruikt om een onderdeel van de mens te 

beschrijven, wat altijd blijft leven. Hier volgt een lijst van deze verz 

“De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke [KJV: onsterfelijke], de niet zichtbare, de alleen wijze God, 

zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” I Timotheüs 1: 17 

“Die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en daarin 

heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid [KJV: onsterfelijkheid] zoeken: het eeuwige leven.” Romeinen 2: 6 

– 7. 

“Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met 

onsterfelijkheid bekleden.” I Korinthe 15: 53. 

“En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met 

onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is 

verslonden tot overwinning.” I Korinthe 15: 54 

“Hem Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, Hem heeft geen mens gezien 

en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.” I Timotheüs 6: 16 

“Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft de dood 

tenietgedaan en het leven en de onvergankelijkheid [KJV: onsterfelijkheid] aan het licht gebracht door het 

Evangelie.” II Timotheüs 1: 10 

Al deze teksten, die verwijzen naar onvergankelijkheid/onsterfelijkheid, zijn óf omschrijvingen voor God, óf 

ze beschrijven een geschenk van God aan de mens. Onsterfelijkheid is geen eigenschap, die de mens uit 

zichzelf heeft. 

 

Eeuwig leven is een geschenk van God door Jezus Christus 

De Bijbel leert ons, dat ieder van ons slechts twee mogelijke bestemmingen tegemoet gaat: het leven of de 

dood. 

 

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3: 16.  

God heeft ons zó lief, dat Jezus hier op aarde kwam om de dood te sterven die wij verdienen, zodat wij het 

eeuwige leven als geschenk konden krijgen. Eeuwig leven, of onsterfelijkheid, is een geschenk voor die 

mensen, die ervoor kiezen, om Jezus als hun Heiland en Heer aan te nemen. Jezus is onze enige hoop op 

onsterfelijkheid. 

 

 

http://www.erstaatgeschreven.nl/dood/is-mijn-ziel-onsterfelijk/eeuwig-leven-is-een-geschenk-van-god-door-jezus-christus


De Bijbel leert, dat de mens sterfelijk is  

De Bijbel leert, dat de mens sterfelijk is. Maar door “met volharding het goede te doen”, door de kracht en 

de genade van Jezus Christus, moeten we naar onsterfelijkheid streven. Die wordt ons geschonken, wanneer 

Christus voor de tweede keer terugkomt. (zie hierboven Romeinen 2: 7) Hieronder staan Bijbelverzen, die 

laten zien, dat de mens sterfelijk is. 

 “Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God, of een man rein tegenover zijn Maker?” Job 4: 17 

 “Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen.” 

Romeinen 6: 12 

 

 “En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de 

doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.”  

Romeinen 8: 11   

 

“Allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 

Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij 

zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke [King James: sterfelijke] moet zich met 

onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit 

vergankelijke [King James: sterfelijke] zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke 

zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is 

verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Rijk van de dood, waar is uw overwinning?” I 

Korinthe 15: 52 – 55  

  “Want wij die leven, worden steeds aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus 

openbaar zou worden in ons sterfelijk vlees.” II Korinthe 4: 11   

 

Volgens de Bijbel wordt ons “sterfelijk vlees” “veranderd” bij de tweede komst van Jezus.  



 

GESCHIEDENIS VAN DE DOOD 

De Eerste Grote Misleiding in de Geschiedenis  

De slang sprak: “U zult zeker niet sterven” 

Direct in het begin van de geschiedenis van de mensheid, begon de satan met zijn pogingen om ons geslacht 

te misleiden. Hij die een opstand in de hemel had ontketend, wilde dat de bewoners op aarde zich achter 

hem zouden opstellen in zijn oorlog tegen de heerschappij van God. Adam en Eva waren volmaakt gelukkig, 

toen ze gehoorzaam waren aan de wet van God. 

 

En dit feit vormde een voortdurend getuigenis tegen wat de satan altijd beweerd had, toen hij nog in de 

hemel was. Hij had gezegd, dat Gods wet onderdrukkend was, en niet goed voor Zijn schepselen. Bovendien 

werd de satan jaloers, toen hij het mooie thuis zag, dat voor dit zondeloze paar was bereid. Hij besloot hen 

ten val te brengen. Want als hij hen van God zou weten te scheiden, en onder zijn heerschappij zou weten te 

brengen, zou hij bezit kunnen nemen van de hele aarde. En dan zou hij hier zijn koninkrijk kunnen oprichten 

tegenover dat van de Allerhoogste. 

 

Als de satan meteen zijn ware aard getoond had, zou hij meteen zijn afgewezen. Want Adam en Eva waren 

tegen deze gevaarlijke vijand gewaarschuwd. Maar hij werkte in het donker en verborg zijn bedoelingen, 

zodat hij zijn doel des te beter zou kunnen bereiken. Hij gebruikte de slang als medium. Dat was toen een 

schepsel met een fascinerend uiterlijk. En deze richtte zich tot Eva: “Is het waar dat God gezegd heeft: U 

mag niet eten van alle geboomte in de hof?” Genesis 3: 1. Als Eva niet met de verleider in discussie was 

gegaan, was ze veilig geweest. Maar ze ging een gesprek aan en werd slachtoffer van zijn listen. Zo worden 

nog steeds veel mensen overwonnen. Ze twijfelen en redeneren over hetgeen God van ons vraagt. In plaats 

van Gods geboden te gehoorzamen, geloven ze in menselijke theorieën. En dat zijn alleen maar 

rookgordijnen voor de verzinsels van de satan. 

 

“En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht 

van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en die ook niet 

aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op 

de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult wezen en goed en kwaad 

kennen.” Genesis 3: 2 – 5. Hij zei, dat zij als God zouden worden, dat ze meer wijsheid zouden hebben dan 

daarvoor, en dat ze daardoor op een hoger bestaansniveau zouden komen. Eva bezweek voor de verleiding. 

En door haar invloed werd Adam tot zonde verleid. Ze geloofden de woorden van de satan: dat God niet 

meende wat Hij gezegd had. Ze wantrouwden hun Schepper en beeldden zich in, dat Hij hen hun vrijheid 

inperkte. Ze dachten wijs en verheven te zullen worden, wanneer ze Zijn wet zouden overtreden.  

 

Maar wat ontdekte Adam, nadat hij in zonde was gevallen? Wat bleek de betekenis te zijn van de woorden: 

“op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven”? Genesis 2: 17. De satan had hem doen geloven, dat hij 

tot een hogere bestaansvorm zou doordringen. Kwam dit ook uit? Dan zou deze overtreding veel goeds 

hebben opgeleverd. De satan zou dan weldoener van het menselijk geslacht zijn. Maar dat was niet, waar 

Adam achterkwam. Want hoe luidde het oordeel van God? God zei, dat de mens als straf voor zijn zonde 

moest terugkeren tot de aardbodem, waaruit hij was genomen: “u bent immers stof en u zult tot stof 

terugkeren.” Genesis 3: 19. De woorden van de satan: “uw ogen zullen geopend worden” bleken slechts op 

één punt waar: nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest, gingen hun ogen open voor de 

dwaasheid die ze begaan hadden. Ze wisten nu wat kwaad was. Ze proefden de bittere vruchten van hun 

overtreding. 

 

 

 



De boom des levens 
 

In het midden van de Hof van Eden groeide de boom des levens. De vruchten daarvan bezaten de kracht om 

het leven te laten voortduren. Als Adam aan God gehoorzaam was gebleven, had hij vrije toegang tot deze 

boom kunnen houden, en eeuwig hebben kunnen leven. Maar nadat hij gezondigd had, werd de toegang tot 

de boom des levens voor hem afgesloten. Hij werd aan de dood onderworpen. Het vonnis van God luidde: 

“u bent immers stof en u zult tot stof terugkeren.” Dit betekent het volkomen verloren gaan van het leven.  

 

Onsterfelijkheid was de mens beloofd op voorwaarde van gehoorzaamheid. Door hun overtreding hadden ze 

die verspeeld. Adam kon aan zijn nageslacht niet doorgeven, wat hij zelf niet bezat. En voor de gevallen 

mens zou er geen hoop geweest zijn – als God niet door het offer van Zijn Zoon de onsterfelijkheid weer 

binnen hun bereik zou hebben gebracht. “Zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de 

zonde de dood, zo is ook de dood over alle mensen gekomen, in wie allen gezondigd hebben.” “Hij heeft de 

dood tenietgedaan en het leven en de onvergankelijkheid [KJV: onsterfelijkheid] aan het licht gebracht door 

het Evangelie.” Romeinen 5: 12 en II Timotheüs 1: 10. Alleen door Christus kun je onsterfelijk worden. 

Jezus heeft gezegd: “Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, 

zal het leven niet zien” Johannes 3: 36. Ieder mens kan in bezit komen van deze onschatbare zegen, als hij of 

zij aan de voorwaarden voldoet: “Hun die met volharding het goede doen en daarin heerlijkheid, eer en 

onvergankelijkheid zoeken” ontvangen “het eeuwige leven.” Romeinen 2: 7. 

 

De enige die Adam een leven in ongehoorzaamheid had beloofd, was de grote misleider. De slang zei tot 

Eva in de Hof van Eden: “U zult zeker niet sterven.”  Dit was de eerste preek over de onsterfelijkheid van de 

ziel die ooit gehouden is. Deze uitspraak, die uitsluitend gebaseerd is op het gezag van de satan, wordt toch 

vanaf bijna elke christelijke kansel verkondigd. En de meerderheid van de mensen nemen dit net zo 

makkelijk aan als onze eerste voorouders. Het vonnis van God: “De ziel die zondigt, die zal sterven.” 

Ezechiël 18: 20 (NBG), wordt in betekenis verdraait. Men zegt nu: ‘De ziel die zondigt, zal niet sterven, 

maar eeuwig leven.’ We kunnen ons alleen maar verbazen over de vreemde besmetting, die mensen de 

woorden van de satan zo grif doet geloven. En die besmetting maakt ze ongelovig tegenover de woorden van 

God.  

 

Als de mens na zijn val nog vrije toegang tot de boom des levens gehad zou hebben, zou hij eeuwig hebben 

door geleefd. Dan zou ook de zonde onsterfelijk zijn geworden. Maar cherubs met een vlammend zwaard 

bewaakten de toegang tot de boom des levens. Genesis 3: 24. Niemand van Adams geslacht werd 

toegestaan, deze grens te passeren. Zo kon niemand deel krijgen aan deze leven gevende vruchten. En 

daardoor bestaan er nu ook geen onsterfelijke zondaars.  

 

Maar na de val gebood de satan zijn engelen, om zich extra in te spannen, om het geloof in de natuurlijke 

onsterfelijkheid er bij de mensen in te stampen. En toen hij hen zo ver gekregen had, dat zij deze dwaling 

aannamen, moesten zijn engelen hen tot de slotsom brengen: Zondaren zullen na hun lichamelijke dood voor 

eeuwig in ellende moeten voortleven. De vorst van de duisternis stelt, via zijn handlangers, God voor als een 

wraakzuchtige tiran. Hij beweert, dat God iedereen die Hem niet behaagt, in de hel gooit, en hen voor 

eeuwig Zijn toorn zal laten voelen. En terwijl zij ondraaglijke angsten uitstaan en in de eeuwige vlammen 

kronkelen, kijkt hun Schepper tevreden op hen neer.  

 

Zo bekleedt de satan de Schepper en Weldoener van de mensheid met zijn eigen karaktertrekken. Wreedheid 

is satanisch. God is liefde. Alles wat Hij geschapen heeft was zuiver, heilig en liefelijk, totdat de eerste 

opstandeling de zonde in de wereld bracht. De satan zelf is de vijand, die de mens tot zonde verleidt. En als 

hij de kans krijgt, vernietigt hij zijn slachtoffers. En daarna beroemt hij zich over de val, die hij tot stand 

gebracht heeft. Als het hem zou worden toegestaan, sleepte hij heel de mensheid in zijn netten mee. Als God 

met Zijn macht niet tussenbeide was gekomen, zou geen enkele zoon of dochter van Adam kunnen 

ontsnappen. 

 

 

 



 

Valse vrijheid 
 

De satan is ook vandaag bezig om mensen te overwinnen, net zoals hij bij onze eerste voorouders heeft 

gedaan. Hij ondermijnde hun vertrouwen in hun Schepper en bracht hen aan het twijfelen over Zijn 

heerschappij. Ze wisten niet meer zeker, of Zijn wetten wel rechtvaardig waren. Satan en zijn volgelingen 

stellen God nog slechter voor dan zijzelf. Zo rechtvaardigen zij hun eigen kwaadaardigheid en 

opstandigheid. De grote misleider probeert onze hemelse Vader zijn eigen verschrikkelijk wrede karakter in 

de schoenen te schuiven. Zo lijkt het net of hem groot onrecht is aangedaan, toen hij uit de hemel werd 

verdreven. Hij wilde zich immers niet aan zo’n onrechtvaardige Heerser onderwerpen. Hij spiegelt de 

wereld vrijheid voor, die zij onder zijn milde regime kunnen genieten. En daar tegenover stelt hij de 

gebondenheid van de strenge decreten van de HEERE. Zo slaagt hij erin, zielen weg te lokken uit hun 

verbondenheid met God.  

 

Een leerstelling, die zegt, dat goddelozen met vuur en zwavel gefolterd worden in een eeuwig brandende 

hel, gaat in tegen elk gevoel van liefde en barmhartigheid. Maar ook tegen ons rechtvaardigheidsgevoel.  

Het idee alleen al, dat zij voor zonden, die zij in een kort aards leven begaan hebben, zolang gemarteld 

zullen worden als God leeft. Toch wordt deze leer op grote schaal verkondigd, en maakt nog steeds deel uit 

van veel christelijke geloofsbelijdenissen. Een geleerd theoloog heeft eens gezegd: “De mensen in de hemel 

zien de tegenstelling tussen de pijnigingen van de hel en de hoge waardigheid, waarmee ze zelf zijn bekleed. 

Dit verhoogt hun eeuwig geluk. Ze beseffen, hoe gelukzalig ze zijn in vergelijking met andere mensen, die 

dezelfde natuur hadden, en dezelfde omstandigheden gekend hebben.” Iemand anders zei het zo: “De 

verdoemden ontvangen eeuwige vergelding. En de rook van hun pijniging stijgt op voor het oog van de 

verlosten. En deze roepen uit: ‘Amen, halleluja, prijs de Heer.’ ” 

 

Op welke bladzijde van Gods Woord is een dergelijke leer te vinden? Zijn de verlosten in de hemel ontdaan 

van elk gevoel van medelijden en barmhartigheid? Hebben ze niets gewoon menselijks meer? Is dat allemaal 

ingeruild voor de onverschilligheid van de stoïcijnen, of de wreedheid van de wilden? Nee, nee en nog eens 

nee! Dat leert het Boek van God ons niet. Mensen, die bovenstaande uitspraken hebben gedaan – en 

dergelijke opvattingen huldigen – zijn misschien geleerd en oprecht. Maar ze zijn wel door de 

spitsvondigheden van de satan misleid. Hij verleidt hen ertoe, krachtige Bijbelse uitspraken te verdraaien. 

Hij verleent aan die woorden een bittere en kwaadaardige kleur, die bij hemzelf hoort, maar niet bij onze 

Schepper. “Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de 

goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u, bekeer u van 

uw boze wegen. Want waarom zou U sterven, huis Israel?” Ezechiël 33: 11 NBG 

 

Wat voor voordeel brengt het God, als wij zouden aannemen, dat Hij behagen heeft in het kijken van 

eindeloze folteringen? Moeten we geloven, dat Hij koninklijk geëerd wordt door het steunen, gillen en 

vloeken van de lijdende schepselen, die Hij in de hel gevangen houdt? Klinken deze verschrikkelijke 

geluiden de Oneindige Liefde als muziek in de oren? Er wordt wel beweerd, dat de oneindige ellende, die 

goddelozen overkomt, laat zien, hoezeer God de zonde haat. Want die zonde verstoort de vrede en de orde in 

het heelal. Wat is dat een verschrikkelijke Godslastering! Alsof Gods haat tegen de zonde de reden is, dat 

deze zonde zou blijven voortbestaan. Want volgens de leer van deze zelfde theologen, maakt de 

voortdurende marteling, zonder hoop op barmhartigheid, de ellendige slachtoffers gek van razernij. En 

omdat ze hun razernij uiten door vloeken en Godslasteringen, vergroten zij eeuwigdurend hun schuldenlast. 

Gods heerlijkheid wordt helemaal er helemaal niet mee gediend, als zonde van eeuwigheid tot eeuwigheid 

blijft toenemen! 

 

 

De ketterij van de eeuwige straf 
 

Het is voor mensen niet in te schatten, hoeveel kwaad is aangericht door de ketterij van de eeuwige straf. 

Het geloof van de Bijbel, dat zo vol is van liefde en goedheid, en overvloeit van medelijden, wordt door 

bijgeloof verduisterd, en er wordt een angstaanjagend beeld aan gekoppeld. Als we ons goed realiseren, in 

wat voor valse kleuren de satan het karakter van God afschildert, kunnen we ons dan nog verwonderen, als 



mensen bang voor Hem zijn, Hem verschrikkelijk vinden, en zelfs haten? De weerzinwekkende 

Godsbeelden, die zich door valse leerstellingen via de kansel over de wereld verspreid hebben, hebben 

duizenden mensen, ja zelfs miljoenen, tot scepsis en ongeloof gebracht.  

 

De theorie over een eeuwige straf is één van de valse leerstellingen, die de wijn van de hoererij van Babylon 

vormen, waarvan zij alle volken laat drinken. Openbaring 14: 8 en 17: 2. Het is een volkomen raadsel, 

waarom dienaren van Christus deze ketterij hebben geaccepteerd, en ook nog van de heilige lessenaars 

hebben verkondigd. Ze hebben deze leer van Rome overgenomen, net als de leer over de valse sabbat. Het is 

waar: ook grote en goede mensen hebben deze leer verkondigd. Maar zij hadden niet zoveel licht ontvangen 

als wij nu. Zij waren verantwoordelijk voor het licht, wat in hun tijd geschenen heeft. Maar wij zijn 

verantwoordelijk voor het licht dat in onze tijd schijnt. Als wij ons afkeren van het getuigenis van het Woord 

van God, en valse leerstellingen aannemen omdat onze voorvaderen dat deden, dan vallen we onder het 

oordeel dat over Babylon is uitgesproken. We drinken van de wijn van haar hoererij. 

 

Een grote groep mensen, die zich afkeren van de leer van een eeuwige straf, worden tot de 

tegenovergestelde dwaling gedreven. Zij zien in, dat de Bijbel God voorstelt als een Wezen vol liefde en 

medelijden. En zij kunnen niet geloven, dat Hij Zijn schepselen zal overgeven aan de vlammen van een 

eeuwig brandende hel. Maar omdat zij vasthouden aan de opvatting, dat de ziel van nature onsterfelijk is, 

kunnen zij tot geen andere conclusie komen, dan dat alle mensen uiteindelijk gered zullen worden. Veel 

mensen denken, dat de dreigementen uit de Bijbel alleen maar bedoeld zijn, om mensen uit angst te laten 

gehoorzamen. Die dreigementen zullen volgens hen niet letterlijk in vervulling gaan. Daardoor kunnen 

zondaars in zelfzuchtig genot leven en de geboden van God negeren. Maar ze mogen desondanks 

verwachten, in Zijn gunst te zullen worden aangenomen. Zo’n leer, die roemt op Gods barmhartigheid, maar 

die Zijn rechtvaardigheid negeert, is aangenaam voor het vleselijk hart, en sterkt goddelozen in hun 

ongerechtigheid. 

 

 

De Bijbel geweld aandoen 
 

Mensen die geloven in alverzoening (= de leer dat uiteindelijk iedereen behouden wordt) doen de Schrift 

geweld aan om hun dogma’s te ondersteunen. Maar daardoor gaan uiteindelijk zielen verloren! We hoeven 

alleen maar hun eigen uitspraken te citeren, om dit aan te tonen. Er werd een ongelovige jongeman 

begraven, die bij een ongeluk op slag dood was. De predikant, die de alverzoening leert, koos als 

Schriftwoord een uitspraak over David: “hij had zich getroost over de dood van Amnon” II Samuel 13: 39.  

 

De spreker zei: “Mij wordt dikwijls gevraagd, wat het lot is van mensen, die de wereld in zonde verlaten. Ze 

sterven misschien, terwijl ze in een roes verkeren. Ze sterven misschien, terwijl de scharlakenrode vlekken 

van de misdaad nog aan hun kleren kleven. Of ze sterven als deze jongeman, die zijn geloof nooit heeft 

beleden, of nooit een ervaring met het geloof heeft gehad. Wij troosten ons met de Schrift. Het antwoord, 

wat daarin te vinden is, lost dit afschuwelijke probleem op. Amnon was buitengewoon zondig. Hij had geen 

berouw. Hij werd dronken gevoerd. En toen hij dronken was, werd hij vermoord. David was een profeet van 

God. Hij moet geweten hebben, of het voor Amnon in de toekomende wereld goed of slecht zou zijn. Wat 

ging er om in zijn hart?  

 

“Toen kwijnde koning David van verlangen naar Absalom; want hij had zich getroost over de dood van 

Amnon.”  

 

Welke gevolgtrekking kunnen we uit deze woorden trekken? Het moet toch zo zijn, dat  eeuwig lijden geen 

onderdeel uitmaakte van Davids geloof. Zo begrijpen wij dit. We ontdekken hier een triomfantelijk 

argument ten gunste van de meer bevredigende, meer verlichte, en meer welwillende veronderstelling, dat 

uiteindelijk in het hele heelal zuiverheid en vrede zal heersen. Hij had zich getroost over de dood van zijn 

zoon. En waarom? Omdat hij met zijn profetische blik in de heerlijke toekomst kon kijken. Hij kon zien, dat 

zijn zoon dan ver verwijderd zou zijn van alle verzoekingen. Dat zijn zoon bevrijd zou zijn uit de banden, en 

bevrijd van de smet van de zonde. En nadat hij voldoende geheiligd en verlicht zou zijn, zou hij worden 

toegelaten tot de vergadering van opgevaren geesten die zich verheugen. Zijn enige troost was, dat zijn zoon 



nu weggenomen was uit zijn huidige staat van zonde en lijden. Hij was daarheen gegaan, waar de heerlijkste 

adem van de Heilige Geest over zijn verduisterde ziel zou gaan. Zijn geest zou worden geopend voor de 

wijsheid van de hemel en de aangename vervoering van onsterfelijke liefde. En zo zou hij een geheiligde 

natuur krijgen, om samen met de overigen te kunnen delen in de hemelse erfenis.  

 

In deze gedachtegang komen we tot het inzicht, dat de hemelse zaligheid niet afhankelijke is van ook maar 

iets wat wij in dit leven kunnen doen. Niet van wat nu ons hart verandert; niets wat we nu geloven, of nu 

belijden.” 

 

Zo herhaalt deze zogenaamde dienaar van Christus de valse leer, die door de slang in de Hof van Eden werd 

uitgesproken: “U zult geenszins sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend 

zullen worden en dat u als God zult wezen en goed en kwaad kennen.” Genesis 3: 4 – 5. Deze predikant 

spreekt uit, dat zelfs de aller-slechtste zondaars – moordenaars, dieven, echtbrekers – na de dood voorbereid 

zullen worden om de eeuwige gelukzaligheid binnen te kunnen gaan.  

 

En waar haalt deze verdraaier van de Schrift zijn conclusie vandaan? Uit één enkele zin, die aangeeft, dat 

David zich neerlegt bij wat de Voorzienigheid beschikt heeft. “Toen kwijnde koning David van verlangen 

naar Absalom; want hij had zich getroost over de dood van Amnon.” De scherpe kanten van zijn verdriet 

waren door de tijd afgesleten. Zijn gedachten keerden zich af van de dode naar de levende zoon, die 

vrijwillig in ballingschap was gegaan uit angst voor de rechtvaardige straf op zijn misdaad. En dit zou dan 

het bewijs zijn, dat Amnon – de dronken incestpleger – bij zijn dood onmiddellijk zou zijn overgebracht 

naar de wachtkamer van de gelukzaligheid, om daar gezuiverd en voorbereid te worden op het gezelschap 

van zondeloze engelen? Dat is wel een heel aangenaam fabeltje, heel geschikt om het vleselijk hart mee te 

verwennen! Het is de leer van de satan zelf, en die doet heel effectief zijn werk. Moeten we ons verbazen, 

dat bij dit soort onderwijs de goddeloosheid overvloedig toeneemt?  

 

De redenering, die deze ene valse leraar volgt, geldt als illustratie voor vele anderen. Een paar 

Schriftwoorden worden uit hun verband gerukt. Want anders zou blijken, dat die Bijbelteksten precies het 

omgekeerde zeggen. Die losse fragmenten worden verdraaid en gebruikt, om leerstellingen te bewijzen, die 

geen enkele grond in het Woord van God hebben. Het preekcitaat hierboven wil aantonen, dat de dronken 

Amnon in de hemel is. Deze conclusie is rechtstreeks in tegenspraak met de heldere en duidelijke uitspraak 

uit de Bijbel, dat dronkaards het Koninkrijk van God niet zullen beërven (I Korinthe 6: 10) Op deze manier 

veranderen twijfelaars, ongelovigen en sceptici de waarheid in een leugen. En massa’s mensen zijn door hun 

spitsvondigheden misleid, en in slaap gesust in een wieg van zondige gerustheid.  

 

“Het loon van de zonde is de dood” Romeinen 6: 23 

 

Als het waar zou zijn, dat de zielen van alle mensen op het tijdstip van overlijden direct naar de hemel 

zouden overgaan, zouden we veel meer naar de dood verlangen dan naar het leven. Veel mensen hebben, 

geleid door dit geloof, een einde aan hun leven gemaakt. Als je overspoeld wordt door moeilijkheden, 

verwarring en teleurstelling, lijkt het heel eenvoudig, de broze draad van het leven te verbreken, en je 

toevlucht te zoeken in de gelukzalige eeuwigheid. 

 

God heeft in Zijn Woord overduidelijke aanwijzingen gegeven, dat Hij de overtreders van Zijn wet zal 

straffen. Mensen vleien zichzelf met de gedachte, dat Hij veel te barmhartig is om gerechtigheid aan 

zondaars te voltrekken. Maar laten zij alleen maar kijken naar het kruis van Golgotha. De dood van de 

smetteloze Zoon van God getuigt ervan, dat “het loon van de zonde” de dood is. Elke schending van Gods 

wet moet vergelding ontvangen. Christus, die geen zonde gekend heeft, werd voor de mens tot zonde 

gemaakt. Hij droeg de schuld voor de overtredingen. En Hij verdroeg het verborgen zijn van het gelaat van 

Zijn Vader, totdat Zijn hart brak en Zijn leven stopte. Dit totale offer werd gebracht, om zondaars te 

verlossen. De mens kon op geen enkele andere manier bevrijd worden van de straf op de zon-de. En iedere 

ziel die weigert om deel te krijgen aan deze verzoening, die tegen een zo hoge prijs tot stand gebracht is, 

moet de schuld en de straf van de overtredingen persoonlijk dragen.  

 

 



Laten we eens kijken, wat de Bijbel verder leert over zondige en onboetvaardige mensen. Mensen die de 

alverzoening leren, stellen hen voor als heilige en gelukkige engelen in de hemel. 

 

“Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het Water des levens.” Openbaring 21: 6. 

Deze belofte geldt alleen voor die mensen die dorst hebben. Alleen mensen die weten, dat ze het Water des 

levens nodig hebben, en dit ten koste van alles willen hebben, krijgen te drinken. “Wie overwint, zal alles 

beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.” Vers 7. Hier worden de 

voorwaarden ook gespecificeerd. Om alles te beërven, moeten we weerstand bieden aan de zonde en deze 

overwinnen.  

 

De Heer spreekt via de profeet Jesaja: “Zeg de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan, … Wee de 

goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk van zijn handen zal hem vergolden worden.” Jesaja 3: 10 

– 11. “Hoewel een zondaar honderdmaal kwaad doet, verlengt God zijn dagen. Toch weet ik dat het goed zal 

gaan met hen die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet welgaan.” 

Prediker 8: 12 – 13. En Paulus getuigt tegen zondaren, wat zij voor zichzelf ophopen: “toorn … op de dag 

van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, Die ieder vergelden zal naar zijn 

werken.” “Verdrukking en benauwdheid komen over ieder mens persoonlijk die het kwade teweegbrengt.” 

Romeinen 2: 5, 6 en 9.  

 

“Want dit moet u weten, dat geen enkele bedrijver van hoererij, of onreine, of hebzuchtige, die een 

afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.” Efeze 5: 5. “Jaag de vrede 

na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zien zal.” Hebreeën 12: 14. “Zalig zijn zij die 

Zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de 

stad mogen binnengaan. Maar buiten zijn de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de 

afgodendienaars en ieder die leugen liefheeft en doet.” Openbaring 22: 14 – 15. 

 

God heeft de mensen uitleg gegeven over Zijn karakter, en over hoe Hij met de zonde zal handelen. 

“HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die 

goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar 

Die de schuldige zeker niet onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen 

en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.” Exodus 34: 6 – 7. “Hij vernietigt alle goddelozen.” “de 

overtreders worden allen verdelgd; het einde van de goddelozen wordt afgesneden.” Psalm 145: 20; 37: 38. 

De macht en het gezag van Gods heerschappij zullen worden gebruikt, om aan de opstand een einde te 

maken. Toch zullen alle uitingen van Gods vergeldende rechtvaardigheid volkomen in overeenstemming 

zijn met Zijn karakter als barmhartig, geduldig en goedertieren wezen.  

 

God laat iedereen vrij oordelen en kiezen. Hij heeft geen behagen in slaafse gehoorzaamheid. Hij verlangt, 

dat de schepselen, die Hij met eigen handen gemaakt heeft, Hem zullen liefhebben, omdat Hij die liefde 

waardig is. Hij wil graag, dat zij Hem gehoorzamen, omdat ze zijn wijsheid, rechtvaardigheid en 

goedertierenheid begrijpen en waarderen. En ieder, die deze eigenschappen juist inschat, heeft Hem lief. 

Want ze worden naar Hem toe getrokken, door hun bewondering voor Zijn eigenschappen.  

 

 

Gods ware karakter 
 

De vriendelijkheid, barmhartigheid en liefde, die onze Heiland ons leerde en voorleefde, vormen uitdrukking 

van de wil en het karakter van God. Christus heeft gezegd, dat Hij niets anders heeft onderwezen, dan Hij 

van Zijn Vader heeft ontvangen. De beginselen van Gods heerschappij zijn in volmaakte harmonie met het 

gebod van onze Heiland: “Heb uw vijanden lief.” Mattheüs 5: 44. God oefent rechtvaardigheid over de 

goddelozen. Dat is goed voor het heelal. En het is zelfs het beste voor de mensen, over wie deze oordelen 

worden voltrokken. Hij zou hen gelukkig willen maken, maar dan wel in overeenstemming met de wetten 

van Zijn heerschappij, en in overeenstemming met de rechtvaardigheid van Zijn karakter. Hij omringt hen 

met Zijn liefde. Hij schenkt hun inzicht in Zijn wet. En Hij achtervolgt hen met Zijn barmhartigheid. Maar 

de goddelozen verachten zijn liefde, ontkrachten Zijn wet, en verwerpen Zijn barmhartigheid. Ze ontvangen 

voortdurend Zijn gaven, maar zij maken de Gever te schande. Ze haten God, omdat ze weten, dat Hij hun 



zonden verafschuwt. De Heer heeft geduld met hun verdorvenheid. Maar uiteindelijk breekt het beslissende 

moment aan, waarop over hun bestemming wordt beslist. Zal Hij deze rebellen dan aan Zijn zijde binden? 

Zal Hij hen dwingen om Zijn wil te doen?  

 

Mensen die de satan tot leidsman hebben gekozen en onder zijn controle staan, zijn niet voorbereid om in 

Gods aanwezigheid te verschijnen. Trots, misleiding, losbandigheid en wreedheid hebben zich in hun 

karakter vastgezet. Kunnen zij de hemel binnengaan en daar voor eeuwig wonen met wezens, die zij op 

aarde hebben veracht en gehaat? Voor een leugenaar is de waarheid nooit aangenaam. Zachtmoedigheid is 

niet bevredigend voor iemand met eigendunk en trots. Zuiverheid is voor een corrupt iemand onacceptabel. 

Belangeloze liefde is niet aantrekkelijk voor zelfzuchtige mensen. Wat voor genot kan de hemel bieden aan 

mensen, die volkomen zijn opgegaan in hun aardse en egoïstische verlangens?  

 

Kunnen mensen, die hun hele leven opstandig zijn geweest tegen God, plotseling naar de hemel worden 

overgebracht, en de hoge en heilige staat van volmaaktheid aanschouwen, die daar steeds heerst? – Iedere 

ziel is daar vervuld van liefde. Elk gezicht straalt van vreugde. Er klinkt meeslepende, melodieuze muziek 

tot eer van God en van het Lam. En van het aangezicht van Hem die op de troon zit, stroomt onophoudelijk 

licht neer op de verlosten. – Kunnen mensen, die vol haat zitten tegenover God, en tegenover heiligheid en 

waarheid, zich aansluiten bij deze schare in de hemel? Kunnen zij meezingen met de lofliederen? Kunnen zij 

de heerlijkheid van God en van het Lam verdragen? Nee, nee, en nog eens nee. Zij hebben jarenlang een 

proeftijd gehad, waarin ze hun karakter voor de hemel konden vormen. Maar ze hebben nooit geoefend, om 

zuiverheid te leren liefhebben. Ze hebben de taal van de hemel nooit geleerd, en nu is het te laat. Een leven 

vol opstandigheid tegen God heeft hen ongeschikt gemaakt voor de hemel. De zuiverheid, heiligheid en 

vrede zou voor hen een marteling zijn. De heerlijkheid van God is voor hen een verterend vuur. Ze zouden 

uit die heilige plaats willen wegvluchten. Ze zouden blij zijn, vernietigd te worden, zodat ze het gezicht niet 

hoeven zien van Hem, Die gestorven is om hen te verlossen. De bestemming van de goddelozen wordt 

vastgelegd door hun eigen keuzes. Hun uitsluiting buiten de hemel is in overeenstemming met hun eigen 

wil. En van Gods kant is het zowel rechtvaardig als barmhartig.  

 

Het vuur van Gods grote dag spreekt het vonnis uit, dat de goddelozen niet te genezen zijn. Net als het water 

van de zondvloed. Ze missen de instelling om zich aan Gods gezag te onderwerpen. Hun wil is geoefend in 

opstandigheid. En wanneer hun leven voorbij is, is het te laat om de stroom van hun gedachten in de 

omgekeerde richting om te buigen. Dan is het te laat om van overtreding naar gehoorzaamheid om te keren, 

te laat om van haat naar liefde over te stappen.  

 

Voorbeelden, waarvan wij kunnen leren 
 

God spaarde het leven van de moordenaar Kaïn. Daarmee gaf Hij een voorbeeld van wat het gevolg is, als je 

zondaren laat verder leven. Dan kunnen ze onbeperkt doorgaan met hun ongerechtigheid. Door de invloed 

die Kaïn op anderen had, door zijn opvattingen en voorbeeld, zijn grote groepen van zijn nakomelingen tot 

zonde verleid. Totdat “de mens op de aarde door en door slecht was; en heel de gedachtevorming van zijn 

hart was te allen tijde alleen maar slecht.” “De aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was 

vol met geweld.” Genesis 6: 5, 11.  

 

In de tijd van Noach roeide God uit barmhartigheid voor de wereld de goddeloze aardbewoners uit. Uit 

barmhartigheid vernietigde Hij de verdorven inwoners van Sodom. Door de misleidende macht van de satan 

verwerven de werkers van ongerechtigheid zich sympathie en bewondering. En daardoor verleiden ze 

anderen voortdurend tot opstandigheid. Zo was het in de tijd van Kaïn, en ook in de tijd van Noach. Zo was 

het ook in de tijd van Abraham en Lot. En zo is het ook in onze tijd. En uit barmhartigheid voor het heelal 

zal God uiteindelijk de mensen die Zijn genade hebben verworpen, vernietigen.  

 

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, 

onze Heere.” Romeinen 6: 23. Het leven is de erfenis voor de rechtvaardigen. De dood is het deel van de 

goddelozen. Mozes sprak tot Israël: “Zie, ik heb u nu zowel het leven en het goede, als de dood en het 

kwade voor ogen gesteld.” Deuteronomium 30: 15. De dood, waarnaar deze Bijbelteksten verwijzen, is niet 

de dood die Adam werd aangezegd. Want de hele mensheid ondergaat de straf voor deze overtredingen. Het 



is “de tweede dood”, het tegengestelde van het eeuwige leven. 

 

 

Het einde van de zonde 
 

Als gevolg van de zonde van Adam, is de dood op de hele mensheid overgegaan. Iedereen, wie hij of zij ook 

is, is op weg naar het graf. En door het verlossingsplan zal iedereen ook weer uit het graf opstaan. “…er zal 

een opstanding van doden zijn, van de rechtvaardigen zowel als van de onrechtvaardigen.” Handelingen 24: 

15. “Want evenals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” I 

Korinthe 15: 22. Maar er wordt onderscheid gemaakt tussen de twee groepen, die worden opgewekt. “De 

tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede 

gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ten 

oordeel.” Johannes 5: 28 – 29 NBG. De mensen die “waardig zijn bevonden” voor de opstanding ten leven, 

zijn “zalig en heilig.” “Over hen heeft de tweede dood geen macht.” Openbaring 20: 6. Maar mensen die 

niet door bekering en geloof vergeving hebben ontvangen, krijgen “het loon van de zonde.” Zij ondergaan 

hun straf, die verschilt in duur en zwaarte, “in overeenstemming met hun wer-ken.” Tenslotte loopt deze 

straf uit op de tweede dood. Want het is voor God onmogelijk om zondaren in hun zonden te redden. Dat is 

niet in overeenstemming met Zijn rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid. Hij onthoudt de zondaar het 

leven, wat hij door zijn overtredingen heeft verspeeld, en waarvoor hij zich onwaardig heeft betoond. Een 

geïnspireerde schrijver heeft gezegd: “Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; u zult zoeken naar 

zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.” Psalm 37: 10. En een ander schrijft: “zij zullen worden alsof zij er 

niet geweest waren!” Obadja 1: 16. Bedekt met schande zinken zij weg in hopeloze, eeuwige vergetelheid.  

 

Zo komt er aan de zonde – en aan alle leed en schade die daaruit zijn voortgekomen – een einde. De psalmist 

zegt: “U hebt de heidenen bestraft, de goddeloze te gronde gericht, hun naam uitgedelgd, voor eeuwig en 

altijd.” Psalm 9: 6. Johannes hoort in de Openbaring, wanneer hij vooruit kijkt in de eeuwigheid, het hele 

heelal een loflied zingen, zonder één enkele wanklank. Hij hoorde ieder schepsel in hemel en op aarde God 

lof toezingen. Openbaring 5: 13. Dan zullen er geen verloren zielen zijn, die God lasteren, terwijl ze 

eeuwige kwellingen ondergaan. Er zullen geen ellendige wezens in de hel zijn, die hun gegil vermengen met 

de lofzangen van de verlosten. 

 

 

Bewustzijn in de dood? 
 

Op de fundamentele dwaling van de natuurlijke onsterfelijkheid van de ziel berust ook de leerstelling, dat de 

mens in de dood bewustzijn kent. Het is een leer die, net als de eeuwige straf, ingaat tegen de leer van de 

Bijbel. Maar ook tegen de wetten van ons verstand, en tegen ons menselijk gevoel. Volgens het volksgeloof 

zijn de verlosten in de hemel op de hoogte van alles wat op aarde gebeurt; en in het bijzonder van het leven 

van de vrienden die zij hebben achtergelaten. Maar hoe zouden zielen in de hemel vreugde kunnen hebben, 

als zij de moeilijkheden van de levenden zouden kennen? Of wanneer zij getuige zouden zijn van de zonden, 

die hun geliefden begaan? Hoe zouden ze blij kunnen zijn, wanneer zij hen gebukt zien gaan onder alle 

verdriet, teleurstellingen en angst van het leven? Hoe zouden zij ooit van de gelukzaligheid in de hemel 

kunnen genieten, wanneer zij boven hun vrienden op aarde zweven? En hoe weerzinwekkend is het niet, te 

geloven, dat op het moment dat de levensadem het lichaam verlaat, de ziel van onboetvaardige mensen in de 

vlammen van de hel wordt gegooid! Wat moeten mensen dan in de hemel voor zielensmart doormaken, als 

zij hun vrienden onvoorbereid naar hun graf zien gaan, om een eeuwigheid vol ellende en zonde tegemoet te 

gaan! Er zijn veel mensen door deze schokkende gedachte tot waanzin gedreven.  

 

Wat zegt de Bijbel hierover? David zegt, dat de mens in de dood geen bewustzijn heeft. “Zijn geest verlaat 

hem, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag vergaan zijn plannen (gedachten, KJV).” Psalm 146: 4. 

Salomo schrijft hetzelfde: “Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal 

niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook 

hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon 

plaatsvindt.” “want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat.” 

Prediker 9: 5, 6, 10. 



 

Toen het leven van Hizkia, als antwoord op zijn gebed, met vijftien jaar verlengd werd, bracht de dankbare 

koning een loflied aan God voor Zijn grote barmhartigheid. In dit lied vertelt hij de reden, waarom hij zo blij 

is: “Immers, het graf zal U niet loven, de dood U niet prijzen; wie in de kuil neerdalen, zullen op Uw 

waarheid niet hopen. De levende, de levende, hij zal U loven, zoals ik vandaag. De vader zal zijn kinderen 

met Uw waarheid bekendmaken.” Jesaja 38: 18 – 19.  

De populaire theologie stelt de doden voor, alsof ze in de hemel zijn. Ze zijn de gelukzaligheid ingegaan en 

loven God met hun onsterfelijke tong. Maar Hizkia zag in de dood niet zo’n heerlijk vooruitzicht. Deze 

Psalmverzen zijn in overeenstemming met zijn woorden: “Want in de dood wordt aan U niet gedacht, 

wie zal U loven in het graf?” Psalm 6: 6. “De doden zullen de HEERE niet prijzen, evenmin wie in de stilte 

neergedaald zijn.” Psalm 115: 17. 

 

Petrus zei op die bewuste Pinksterdag: “Mannen broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David 

vrijuit tegen u te zeggen dat hij én gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag onder ons is.” 

“David is immers niet opgevaren naar de hemelen” Handelingen 2: 29, 34. Het feit, dat David in zijn graf 

blijft tot aan de wederopstanding, bewijst dat de rechtvaardigen bij hun dood niet naar de hemel gaan. 

Alleen via de wederopstanding, en vanwege het feit dat Jezus is opgestaan, kan David uiteindelijk aan de 

rechterhand van God zitten.  

 

En Paulus heeft gezegd: “Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als 

Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in 

Christus ontslapen zijn, verloren.” I Korinthe 15: 16 – 18. Stel dat de rechtvaardigen al vierduizend jaar lang 

direct bij hun dood naar de hemel zouden zijn gegaan. Hoe kan Paulus dan ooit zeggen: Als er geen 

wederopstanding is, ben je verloren? Wanneer mensen bij hun dood meteen naar de hemel gaan, is er 

immers helemaal geen wederopstanding nodig.  

 

De martelaar Tyndale zei over de staat van de doden: “Ik belijd hier openlijk, dat ik er niet van overtuigd 

ben, dat zij al in de volle heerlijkheid zijn, waar Christus is, of waar de uitverkoren engelen van God zijn. 

Dat is geen geloofsleerstelling van mij. Want als dat zo zou zijn, zou de verkondiging van de 

wederopstanding des vlezes zinloos zijn.” – William Tyndale: “Preface to the New Testament”, 1534. 

Herdrukt in: “British Reformers”, Tindal, Frith, Barnes, blz. 349. 

 

Het is een onweerlegbaar feit, dat de hoop op onsterfelijke gelukzaligheid vanaf het moment van sterven 

ertoe heeft geleid, dat de Bijbelse leer over de wederopstanding op grote schaal is genegeerd. Over deze 

trend heeft Dr. Adam Clarke het volgende gezegd: “De leer van de wederopstanding was onder de 

oorspronkelijke christenen veel belangrijker dan nu! Hoe is dat mogelijk? De apostelen hielden er 

standvastig aan vast. En zij spoorden met deze leer de volgelingen van God aan tot ijver, gehoorzaamheid en 

opgewektheid. En hun opvolgers van vandaag hebben het er nauwelijks over! De apostelen predikten het 

ene, en de oorspronkelijke christenen geloofden het. En wij preken het andere, en onze toehoorders geloven 

ons. In het hele evangelie is er geen leerstelling, waar zoveel aandacht aan wordt besteed. En in ons huidige 

preekrooster is er geen leerstelling, die méér verwaarloosd wordt als deze.” – “Commentary”, opmerkingen 

bij I Korinthe 15, § 3. 

 

Dit proces is net zo lang doorgegaan, tot de heerlijke waarheid van de wederopstanding bijna volledig 

verborgen is geraakt. De christelijke wereld heeft haar bijna helemaal uit het oog verloren. En dus schrijft 

een toonaangevend christelijk auteur in een commentaar op I Thessalonicenzen 4: 13 – 18: “De leer is 

veranderd, door de praktijk om mensen troost te kunnen bieden. De leer van de zalige onsterfelijkheid van 

de rechtvaardigen is in de plaats gekomen van al die twijfelachtige leerstellingen over de tweede komst van 

onze Heer. Voor ons komt de Heer bij onze dood. Dáár moeten we vol verwachting naar uitzien. De doden 

zijn allang de heerlijkheid binnengegaan. Ze wachten niet op de bazuin, om het oordeel of de gelukzaligheid 

te ontvangen.” 

 

 

 

 



“Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken” 
 

Toen Jezus op het punt stond, Zijn discipelen te verlaten, zei Hij niet, dat zij spoedig bij Hem zouden 

komen. Hij zei: “ Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan zal zijn en plaats 

voor u gereedgemaakt zal hebben, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen” Johannes 14: 2 – 3. En Paulus 

vertelt ons verder: “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een 

bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen 

wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 

ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met 

deze woorden.” I Thessalonicenzen 4: 16 – 18. Wat een tegenstelling tussen deze troostvolle woorden en die 

van de predikant, die alverzoening leert, die we hierboven hebben aangehaald. (zie: > De Bijbel ge-weld 

aandoen) Deze predikant troostte de achter gebleven vrienden met de verzekering, dat hoe zondig de 

overledene ook geweest mocht zijn, hij bij het uitblazen van zijn laatste adem door engelen was ontvangen. 

Paulus wijst zijn broeders en zusters op de toekomstige verschijning van de Heer. Dan zullen de banden van 

het graf worden verbroken. En de “doden die in Christus zijn” zullen opgewekt worden tot het eeuwige 

leven.  

 

Voordat iemand de woningen van de zaligen kan binnengaan, moet zijn of haar zaak onderzocht worden. 

Karakter en daden moeten door God worden bezien. Wij allen zullen geoordeeld worden op grond van wat 

in de boeken staat geschreven. En we zullen worden beloond naar onze werken. Dit oordeel vindt niet bij 

onze dood plaats. Let op deze woorden van Paulus: “omdat Hij een dag bepaald heeft waarop Hij de wereld 

rechtvaardig zal oordelen door een Man, Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het 

bewijs geleverd door Hem uit de doden op te wekken.” Handelingen 17: 31. De apostel spreekt hier 

duidelijk uit, dat er een bepaald tijdstip is vastgesteld, dat op dat moment in de toekomst lag, waarop het 

oordeel over de wereld geveld zou worden.  

 

Judas wijst op dezelfde tijd: “En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun 

eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel op de grote dag met eeuwige boeien in de 

duisternis in verzekerde bewaring gesteld.” En later haalt hij de woorden van Henoch aan: “Zie, de Heere is 

gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om allen voor het gericht te dagen.” Judas: 6, 14 – 15. Johannes 

zegt: “En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend … En de doden 

werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond.” Openbaring 20: 12. 

 

Maar als de doden al genieten van de gelukzaligheid in de hemel, of al kronkelen in de vlammen van de hel, 

waarom is er dan nog een toekomstig oordeel nodig? De leer van Gods Woord op deze belangrijke punten is 

niet vaag en ook niet tegenstrijdig. Die kun je met je gewone verstand begrijpen. Maar welke heldere geest 

kan in de nu heersende leer nog wijsheid of rechtvaardigheid ontdekken? Zullen de rechtvaardigen, nadat 

hun zaak in het oordeel onderzocht is, de aanbeveling ontvangen: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, … 

ga in, in de vreugde van uw heer”? Misschien verblijven zij al vele eeuwen in Gods aanwezigheid. Worden 

de goddelozen soms uit hun plaats van foltering opgeroepen, om van de Rechter over heel de aarde hun 

vonnis te horen uitspreken: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn 

engelen bestemd is.” Mattheüs 25: 21, 41. Wat een plechtige spot! Het is een schandelijke aanklacht tegen 

Gods wijsheid en rechtvaardigheid! 



Hoe dachten protestantse hervormers over de onsterfelijkheid van de ziel?  

De geloofsovertuiging van Maarten Luther 

 

De hervormer geeft commentaar bij de woorden van Salomo in het boek Prediker, dat de doden helemaal 

niets weten: “Een andere Bijbelplaats bewijst, dat de doden geen … gevoel hebben. Hij zegt, dat ze geen 

plichten hebben, geen inzicht, geen kennis, geen wijsheid. Salomo is van oordeel, dat de doden slapen, en 

helemaal niets voelen. 

Want ze liggen daar maar. Ze tellen geen dagen en jaren. Maar als ze worden opgewekt, zal het lijken alsof 

ze nauwelijks een ogenblik geslapen hebben.” – Maarten Luther: “Een uitleg van het boek van Salomo 

‘Prediker’, blz. 152. (Maarten Luther leefde van 1483 – 1546. Hij was een belangrijke hervormer, en 

grondlegger van de Lutherse kerken.) 

 

De theorie van de onsterfelijkheid van de ziel was één van die valse leerstellingen, die Rome aan het 

heidendom ontleend heeft, en binnen het Christendom heeft geïntegreerd. Maarten Luther schaarde deze leer 

onder de “afschuwelijke fabels, die onderdeel vormt van de mesthoop van Roomse decreten.” – E. Petavel: 

“The Problem of Immortality”, blz. 255. 

 

De geloofsovertuiging van William Tyndale 

 

Tyndale ondersteunde Luthers hernieuwde leer over de voorwaardelijke onsterfelijkheid van de ziel. 

Hierdoor kwam hij in gevaarlijk conflict met de Kerk van Rome. 

 

“Het ware geloof gaat uit van de wederopstanding … de heidense filosofen ontkennen dat, en gingen ervan 

uit dat zielen eeuwig leven. En de paus heeft de geestelijke leer van Christus vermengd met de vleselijke 

leer van de filosofen. Het zijn zaken die niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen, net zomin als 

de geest en het vlees in een christen met elkaar te verenigen zijn. En omdat de vleselijk gezinde paus 

toestemde in een heidense leer, heeft hij de Bijbel verdraaid om die heidense leer te kunnen ondersteunen.” 

– Een antwoord op de dialoog van Thomas More, herdruk 1850. (William Tyndale, 1484 – 1536. Hij 

vertaalde de Bijbel in het Engels en stierf als martelaar) 

 

 

De gedachte van een onsterfelijke ziel is nergens in de Bijbel te vinden 

 

Nergens in de Heilige Schrift is de uitspraak te vinden, dat de rechtvaardigen bij hun dood naar hun beloning 

gaan, of de goddelozen naar hun straf. De aartsvaders en de profeten hebben daar niets stelligs over gezegd 

of geschreven. Christus en Zijn apostelen hebben er nergens naar verwezen. De Bijbel leert duidelijk, dat de 

doden niet onmiddellijk naar de hemel gaan. Ze worden voorgesteld als slapend tot de wederopstanding: I 

Thessalonicenzen 4: 14, en Job 14: 10 – 12. Het zilveren koord wordt verwijderd, en de gouden oliehouder 

in stukken gebroken. En de plannen [gedachten] van de mens vergaan (Prediker 12: 6). Mensen die in het 

graf afdalen, zwijgen. Zij weten van niets meer, wat onder de zon geschiedt. (Job 14: 21) Een gezegende rust 

voor vermoeide rechtvaardigen! De tijd, of die nu kort duurt of lang, is voor hen maar een ogenblik. Ze 

slapen. En dan worden ze door de bazuin van God opgewekt tot heerlijke onsterfelijkheid.  

 

 

Onsterfelijkheid ontvangen wij bij de tweede advent van Christus 

 

“In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, (ontvangen wij onsterfelijkheid). 

Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij 

zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit 

sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met 

onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan 



zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.” I Korinthe 15: 52 – 

54. Wanneer zij uit hun diepe slaap worden opgewekt, beginnen ze weer daar te denken, waar ze zijn 

opgehouden. Hun laatste gevoel was hun doodstrijd. Hun laatste gedachte was, dat zij onder de macht van 

het graf gingen vallen. Als zij uit het graf opstaan, zal hun eerste blijde gedachte weerklinken in de 

triomfkreet: “Dood, waar is uw prikkel? Rijk van de dood, waar is uw overwinning?” Vers 55. 

  



Wat Jezus leerde over de dood  

Lazarus van Bethanië (Johannes 11) 
 

Lazarus van Bethanië was een van de standvastigste discipelen van Christus. Zijn geloof was vanaf zijn 

eerste ontmoeting met Jezus sterk. Hij had een diepe liefde voor Hem, en werd ook door de Heiland diep 

bemind. Christus verrichtte Zijn grootste wonder voor Lazarus. De Heiland zegende iedereen die bij Hem 

aanklopte om hulp. Hij houdt van heel het menselijk gezin, maar met sommige mensen heeft Hij bijzonder 

tere banden. Zijn hart was door een sterke liefdesband met het gezin in Bethanië verweven. En voor één van 

hen verrichte Hij Zijn meest wonderlijke daad. 

 

Jezus had bij Lazarus thuis vaak rust gevonden. De Heiland had geen eigen thuis. Hij was afhankelijk van de 

gastvrijheid van vrienden en discipelen. En vaak, wanneer Hij moe was, en hunkerde naar menselijke 

vriendschap, was Hij blij geweest, dat Hij kon vluchten naar dit vreedzame gezin – weg van de achterdocht 

en jaloezie van de boze Farizeeën. Hier werd hij van harte welkom geheten, en ontving Hij zuivere en 

heilige vriendschap. Hier kon Hij in alle eenvoud en openheid spreken. Hij wist, dat Zijn woorden begrepen 

en gewaardeerd werden. 

 

Verdriet kwam het vreedzame huis binnen, waar Jezus zo vaak had gerust. Lazarus werd door een 

plotselinge ziekte getroffen, en zijn zusters zonden een boodschap tot Jezus, met de woorden: “Heere, zie, 

hij die U liefhebt, is ziek.” Zij zagen, hoezeer de ziekte hun broer had aangetast, maar ze wisten, dat Christus 

Zich in staat getoond had, om allerlei ziektes te genezen. Ze geloofden, dat Hij met hen zou meeleven in hun 

moeilijkheden. Daarom deden ze geen dringend beroep op Hem, dat Hij onmiddellijk moest komen. Maar ze 

zonden alleen vol vertrouwen de boodschap: “Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek.” Ze verwachtten, dat Hij 

onmiddellijk op hun boodschap zou reageren, en zo snel als Hij kon naar Bethanië zou komen.  

 

Vol spanning wachtten zij op een woord van Jezus. Zolang er nog een vonkje leven in hun broer was, baden 

zij en zagen uit naar de komst van Jezus. Maar de boodschapper kwam zonder Hem terug. Hij gaf wel de 

boodschap door: “Deze ziekte is niet tot de dood.” En ze klampten zich aan de hoop vast, dat Lazarus zou 

blijven leven. Teder probeerden ze hoopvolle woorden te spreken tot de bijna bewusteloze zieke. Toen 

Lazarus stierf, waren ze bitter teleurgesteld. Maar ze voelden de ondersteunende genade van Christus. Dat 

weerhield hun ervan, de Heiland enig verwijt te maken.  

 

Toen Christus de boodschap ontving, vonden de discipelen, dat Hij er koud op reageerde. Hij toonde niet het 

verdriet wat zij verwacht hadden. Terwijl Hij hen aankeek, zei Hij: “Deze ziekte is niet tot de dood, maar is 

er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.” Hij bleef nog 

twee dagen op de plek waar Hij was. Dit uitstel vormde voor Zijn discipelen een raadsel. Ze dachten: Wat 

een troost zou Zijn aanwezigheid betekenen voor dit aangevochten gezin! Zijn discipelen wisten heel goed, 

hoezeer Hij op het gezin in Bethanië gesteld was. En ze waren verrast, dat Hij niet reageerde op het droeve 

bericht: “Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek.” 

 

Tijdens die twee dagen leek het, of Jezus de boodschap uit Zijn hoofd had gezet; want Hij sprak niet over 

Lazarus. De discipelen dachten aan Johannes de Doper, de plaatsbereider van Jezus. Ze hadden zich 

afgevraagd, waarom Jezus, terwijl Hij de macht bezat om grote wonderen te doen, Johannes in de 

gevangenis had laten wegkwijnen, en hem een gewelddadige dood had laten sterven. Als Hij zoveel macht 

had, waarom had Jezus het leven van Johannes dan niet gered? Deze vraag werd vaak gesteld door de 

Farizeeën. Voor hen was dit het onweerlegbare bewijs tegen Jezus’ bewering, dat Hij de Zoon van God was. 

De Heiland had Zijn discipelen gewaarschuwd voor beproevingen, verlies, en voor vervolging. Liet Hij hen 

tijdens beproevingen in de steek? Sommigen vroegen zich af, of ze zich in Zijn roeping vergist hadden. Ze 

zaten er allemaal erg mee. 

 

Hij wachtte nog twee dagen. Toen zei Jezus tot Zijn discipelen: “Laten wij weer naar Judea gaan.” De 

discipelen vroegen zich af: Waarom gaat Hij nu toch naar Judea? Ze maakten zich op dit moment het meeste 

zorgen om Christus en om zichzelf. Wat Hij nu ging doen, was alleen maar gevaarlijk. Ze zeiden: “Rabbi, de 

Joden hebben U onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen? Jezus antwoordde: Zijn er 



niet twaalf uren in de dag?” Ik sta onder leiding van Mijn Vader. Zolang Ik Zijn wil doe, ben Ik veilig. Mijn 

dag van twaalf uur is nog niet voorbij. Ik ben bij het laatste restje van Mijn dag aangekomen. Maar zolang er 

nog iets van deze dag over is, ben Ik veilig.”  

 

Hij vervolgde: “Als iemand overdag wandelt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet.” 

Iemand die de wil van God doet, die langs het pad wandelt, dat God heeft uitgestippeld, kan niet struikelen 

of vallen. Het licht van Gods Geest, Die hem leidt, geeft hem helder inzicht in zijn taak. En Hij leidt hem op 

de juiste weg, totdat zijn taak vervuld is. “Maar als iemand `s nachts wandelt, stoot hij zich, omdat het licht 

niet in hem is.” Iemand die zelfgekozen paden bewandelt, waar God hem niet geroepen heeft, struikelt. Voor 

zo iemand verandert de dag in nacht. En waar hij zich ook bevindt, hij is niet veilig. 

 

 

Onze vriend slaapt 
 

“Dit sprak Jezus: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken.” 

“Lazarus, onze vriend, slaapt.” Wat een ontroerende woorden! Vol medeleven! Bij het gevaar, dat hun 

Meester zich op de hals haalde door naar Jeruzalem te gaan, waren de discipelen het getroffen gezin in 

Bethanië bijna vergeten. Maar Christus niet. Dit raakte de discipelen. Ze waren teleurgesteld geweest, dat 

Jezus niet dadelijk op de boodschap over de ziekte van Lazarus had gereageerd. Ze dachten, dat Jezus niet 

die tedere liefde voor Lazarus en zijn zusters had, die zij verwacht hadden. Anders zou Hij zich wel meteen 

samen met de boodschapper hebben terug gehaast. Maar de woorden: “Lazarus, onze vriend, slaapt”, 

stemden hen positief. Ze wisten nu, dat Christus Zijn lijdende vriend niet had vergeten.  

 

“Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood 

gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak.” Christus stelt Zijn geliefde kinderen 

de dood voor als doodslaap. Hun leven is met Christus verborgen in God. En mensen die sterven zullen tot 

aan de laatste bazuin in Hem slapen.  

 

“Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, 

opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan.” Thomas zag niets anders dan dood, als Hij naar Judea 

zou gaan. Maar hij gaf zich over en zei tot de andere discipelen: “Laten ook wij gaan, om met Hem te ster-

ven.” Hij kende de haat van de Joden tegenover Christus. Het was hun bedoeling om Hem ter dood te 

brengen. Maar die plannen waren nog niet uitgekomen. Want er was nog wat van de Hem toegemeten tijd 

over. In deze periode genoot Jezus de bescherming van engelen uit de hemel. Zelfs in Judea, waar de rabbi’s 

complotten smeedden om Hem gevangen te nemen en Hem ter dood te brengen, kon Hem geen kwaad 

overkomen.  

 

De discipelen stonden versteld van Christus’ woorden: “Lazarus is gestorven. En Ik ben blij voor u dat Ik 

daar niet was.” Vermeed de Heiland opzettelijk het huis van Zijn lijdende vrienden? Maria, Martha en de 

stervende Lazarus werden schijnbaar alleen gelaten. Maar ze waren niet alleen. Christus overzag alles, en na 

de dood van Lazarus werden de getroffen zusters door Zijn genade overeind gehouden. Jezus zag het 

verdriet in hun verscheurde hart, terwijl hun broeder met zijn sterke vijand, de dood, worstelde. Hij 

doorleefde hun nood, toen Hij tot Zijn discipelen zei: “Lazarus is gestorven.” Maar Jezus moest niet alleen 

aan Zijn geliefden in Bethanië denken. Hij moest Zich ook bezighouden met het oefenen van Zijn discipe-

len. Zij moesten vertegenwoordigers van Hem in de wereld worden. zodat de zegen van de Vader op ieder 

kon neerdalen. Omwille van hen stond Hij toe, dat Lazarus stierf. Had Hij hem van zijn ziekte genezen, dan 

was dit wonder, het krachtigste bewijs van Zijn goddelijk karakter, niet gebeurd. 

 

Als Jezus in de ziekenkamer was geweest, was Lazarus niet gestorven. Want dan had de satan geen macht 

over hem gehad. De dood had zijn pijlen niet op Lazarus kunnen afschieten, wanneer de Levengever Zelf 

aanwezig was geweest. Daarom bleef Christus weg. Hij liet toe, dat de vijand zijn macht gebruikte. Dan kon 

Jezus aantonen, dat de vijand volledig verslagen zou worden. Hij stond toe, dat Lazarus onder de macht van 

de dood terechtkwam. De lijdende zusters zagen, dat hun broer in het graf gelegd werd. Christus wist, dat 

wanneer zij naar het dode gezicht van hun broer zouden kijken, hun geloof in hun Verlosser ernstig op de 

proef gesteld zou worden. Maar Hij wist, dat hun geloof later met veel grotere kracht zou stralen, vanwege 



de worsteling waar ze nu doorheen gingen. Hij liet toe, dat zij golven van verdriet moesten verdragen. Hij 

hield niet minder van hen, omdat Hij op Zich liet wachten. Maar Hij wist, dat er voor hen, voor Lazarus, 

voor Hemzelf, en voor Zijn discipelen, een overwinning te behalen viel.  

 

“Voor u”, “opdat jullie geloven.” Voor ieder die zich uitstrekt, om de leidende hand van God te kunnen 

voelen, is het ogenblik van de grootste ontmoediging juist het moment, waarop Gods hulp het meest nabij is. 

Mensen zullen met dankbaarheid terugdenken aan het donkerste deel van hun levensweg. “Dan weet de 

Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen.” II Petrus 2: 9. Uit elke verleiding en uit elke 

beproeving brengt Hij hen tevoorschijn met een sterker geloofsleven en een rijkere ervaring.  

 

 

Uitstel uit barmhartigheid 
 

Het uitstel om naar Lazarus te gaan had voor Christus tot doel, barmhartig te kunnen zijn tegenover de 

mensen die Hem niet hadden aangenomen. Hij liet op Zich wachten, zodat Hij door de opwekking van 

Lazarus uit de dood nog een bewijs kon geven aan Zijn hardnekkige en ongelovige volk. Hij is werkelijk  

“de opstanding en het leven.” Hij was niet van plan alle hoop voor dit volk te laten varen, deze arme, 

dwalende schapen van het huis Israël. Zijn hart brak, omdat zij niet tot inkeer wilden komen. In Zijn 

barmhartigheid wilde Hij hen nog eenmaal bewijzen, dat Hij de Hersteller was; de Enige die leven en 

onsterfelijkheid kon brengen. Dit moest een bewijs worden, wat niet door de priesters verkeerd zou kunnen 

worden uitgelegd. Dat was de reden voor Zijn uitstel om naar Bethanië te gaan. Deze kroon op Zijn 

wonderen, de opwekking van Lazarus, moest Gods zegel op Zijn werk zetten, en op Zijn bewering, dat Hij 

God was. 

 

Jezus verrichtte onderweg naar Bethanië, zoals Hij gewoon was, Zijn dienst aan zieken en mensen die in 

nood waren. Toen Hij het stadje bereikte, stuurde Hij een boodschapper naar de zusters met het bericht, dat 

Hij in aantocht was. Christus ging niet meteen hun huis binnen, maar bleef wachten op een rustige plek 

langs de weg. Het grote uiterlijk vertoon, dat door Joden in acht genomen werd, wanneer familie of vrienden 

stierven, was niet in overeenstemming met de geest van Christus. Hij hoorde het gehuil van de ingehuurde 

rouwklagers, en Hij wilde de zusters niet in de verwarring van dit gebeuren ontmoeten. Onder de rouwende 

vrienden waren familieleden. Sommigen van hen bekleedden verantwoordelijke posities in Jeruzalem. 

Sommige van de bitterste vijanden van Christus bevonden zich onder hen. Christus kende hun bedoelingen, 

en daarom maakte Hij Zich niet dadelijk bekend.  

 

De boodschap werd zo zachtjes aan Martha doorgegeven, dat de anderen in de kamer het niet hoorden. Door 

verdriet overmand, hoorde Maria niet wat er gezegd werd. Martha stond direct op en ging naar buiten om 

haar Heer te ontmoeten. Maria dacht, dat zij naar de plek was gegaan, waar Lazarus begraven was. Zij bleef 

in stilte zitten met haar verdriet, en gaf geen geluid. 

 

Martha haastte zich om Jezus te ontmoeten. In haar hart vochten verschillende emoties om voorrang. In Zijn 

gezicht las ze dezelfde tederheid en liefde als altijd. Haar vertrouwen in Hem was ongebroken, maar ze 

dacht aan haar innig geliefde broer. Jezus had toch ook van hem gehouden. Verdriet welde in haar hart 

omhoog, omdat Christus niet eerder was gekomen. Maar toch met de hoop, dat Hij zelfs nú nog iets zou 

kunnen doen om hen te troosten, zei ze: “Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.” 

De zusters hadden deze woorden te midden van het tumult van de rouwklagers keer op keer herhaald.  

 

Met zowel menselijk als goddelijk medelijden keek Jezus in haar bedroefde, door zorgen getekende gezicht. 

Martha had niet de behoefte het verleden op te halen. Ze had alles al gezegd in de smartelijke woorden: 

“Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.” Maar terwijl ze in Zijn liefdevolle 

gezicht keek, zei ze: “maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.”  

 

Jezus stimuleerde haar in haar geloof en zei: “Uw broer zal weer opstaan.” Zijn antwoord was niet bedoeld 

om hoop op een onmiddellijke verandering te wekken. Hij droeg de gedachten van Martha verder dan het 

directe herstel van haar broer, en richtte deze op de wederopstanding van de rechtvaardigen. Hij deed dit, 

opdat zij zou zien, dat de opstanding van Lazarus een belofte was, dat alle rechtvaardige doden zullen 



opstaan. Het was ook een verzekering, dat de macht van de Heiland hiertoe in staat is. 

 

Martha antwoordde: “Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.”  

 

Jezus probeerde nog steeds haar geloof in de juiste richting te buigen. Hij zei: “Ik ben de Opstanding en het 

Leven.” In Christus is leven: oorspronkelijk, niet aan een ander ontleend, niet van een ander afgeleid. “Wie 

de Zoon heeft, heeft het leven.” (I Johannes 5: 12) Het feit, dat Christus God is, geeft de gelovige de 

verzekering, dat hij eeuwig mag leven. “Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en ieder die 

leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” Christus kijkt hier vooruit naar het 

moment van Zijn tweede komst. Dan zullen de rechtvaardige doden onvergankelijk worden opgewekt. En de 

rechtvaardigen die dan leven, zullen naar de hemel worden overgebracht zonder de dood te hoeven zien. 

Jezus stond op het punt een wonder te doen. Hij zou Lazarus uit de doden opwekken. Maar dit wonder staat 

voor de wederopstanding van alle rechtvaardige doden. Door Zijn woorden en handelen toonde Hij aan, dat 

Hij de wederopstanding mogelijk gemaakt heeft. Hij, die spoedig daarna Zelf zou sterven, stond daar met de 

sleutels van de dood in Zijn handen, als Overwinnaar over het graf. En Hij bevestigde Zijn recht en Zijn 

macht om eeuwig leven te geven. 

 

Op de woorden van de Heiland: “Gelooft u dat?”, antwoordde Martha: “Ja, Heere; ik geloof dat U de 

Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.” Ze begreep niet de volledige betekenis van 

de woorden, die Jezus tot haar gesproken had. Maar ze beleed haar geloof in Zijn God-zijn; en haar 

vertrouwen, dat Hij in staat was, alles te doen wat Hem behaagde.  

 

“En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is er 

en Hij roept u.” Ze bracht haar boodschap zo stil mogelijk over. Want de priesters en oversten stonden klaar 

om Jezus te arresteren, wanneer zij de kans maar kregen. De uitroepen van de rouwklagers voorkwamen, dat 

haar woorden gehoord werden.  

 

Zodra ze het bericht hoorde, stond Maria haastig op, en verliet met een verlangende blik de kamer. De 

rouwklagers volgden haar, in de veronderstelling, dat ze naar het graf ging om te wenen. Toen ze de plek 

bereikte, waar Jezus stond te wachten, knielde ze aan Zijn voeten neer, en sprak met bevende lippen: 

“Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.” Het geroep van de rouwklagers deed 

haar pijn, want ze verlangde ernaar, in rust met Jezus een paar woorden te wisselen. Maar ze kende de na-

ijver en de jaloezie tegenover Jezus van sommige aanwezigen. En dat belemmerde haar om haar verdriet ten 

volle te tonen.  

 

“Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, was Hij diep 

verontwaardigd en werd ontroerd.” Hij las de harten van alle aanwezigen. Hij zag, dat wat bij velen 

doorging voor rouwbeklag alleen maar schijn was. Hij wist dat sommigen in dit gezelschap, die nu hypocriet 

verdriet lieten zien, binnenkort de dood zouden beramen, niet alleen van de machtige Wonderdoener, maar 

ook van degene die uit de dood zou worden opgewekt. Christus had het masker van hun zogenaamde 

verdriet van hen kunnen afrukken. Maar Hij bedwong Zijn gerechtvaardigde boosheid. De harde woorden, 

die Hij had kunnen spreken, hield Hij voor zich, vanwege deze geliefde zuster, die vol verdriet aan Zijn 

voeten geknield lag. Zij geloofde werkelijk in Hem.  

 

“En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien.” Samen liepen ze naar 

het graf. Het was een treurige aanblik. Lazarus was erg geliefd geweest, en zijn zusters weenden over hem 

met een gebroken hart. Zijn vroegere vrienden mengden hun tranen met die van de getroffen zusters. Bij het 

zien van dit menselijk leed – maar ook over het feit dat de aangevochten vrienden over de doden klaagden, 

terwijl de Heiland van de wereld er toch bij stond – weende Jezus. Hij was de Zoon van God, maar Hij had 

de menselijke natuur aangenomen. Hij was geraakt door dit menselijk verdriet. Zijn hart is steeds vol 

medelijden en tederheid. Hij weent met hen die wenen, en Hij verheugt zich met hen die zich verheugen.  

 

Maar Jezus weende niet alleen uit menselijke sympathie met Maria en Martha. In Zijn tranen was een 

verdriet, dat zover boven menselijk verdriet uitging, als de hemel boven de aarde verheven is. Christus 

weende niet om Lazarus. Want Hij stond op het punt om hem uit de doden op te wekken. Hij weende, omdat 



zoveel mensen, die nu om Lazarus rouw bedreven, weldra de dood zouden beramen van Hem, die de 

opstanding en het leven was. Maar de ongelovige Joden waren helemaal niet in staat om Zijn tranen juist te 

interpreteren. Sommige mensen zagen uitsluitend de uiterlijke omstandigheden, die zich voor Zijn ogen 

afspeelden, als oorzaak voor Zijn tranen. Zij zeiden zachtjes: “Zie, hoe lief Hij hem had!” Anderen 

probeerden het zaad van het ongeloof in de harten van de omstanders te zaaien, en zeiden spottend: “Kon 

Hij Die de ogen van de blinde geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven was?” Als Jezus de 

macht had om Lazarus te redden, waarom had Hij hem dan laten sterven?  

 

Jezus zag met Zijn profetische blik de vijandschap van de Farizeeën en Sadduceeën. Hij wist, dat zij plannen 

maakten om Hem te doden. Hij wist dat sommige mensen, die zich nu zo meelevend voordeden, spoedig de 

deur van de hoop, en de poorten van de Stad van God, voor zichzelf zouden dichttrekken. Er zou iets gaan 

gebeuren. Hij zou vernederd en gekruisigd worden. En dat zou uitlopen op de verwoesting van Jeruzalem. In 

die tijd zou niemand de doden meer beklagen. De vergelding, die spoedig over Jeruzalem zou komen, kwam 

Hem helder voor ogen. Hij zag Jeruzalem omsingeld door de Romeinse legioenen. Hij wist, dat veel 

mensen, die nu weenden over Lazarus, tijdens het beleg van de stad zouden omkomen. Maar hun dood zou 

zonder hoop zijn.  

 

Niet alleen vanwege dat wat zich voor Zijn ogen afspeelde, weende Jezus. Op Hem rustte een last van 

eeuwenlang verdriet. Hij zag de verschrikkelijke gevolgen van het overtreden van de wet van God. Hij zag, 

dat er in de wereldgeschiedenis, vanaf de dood van Abel, een onophoudelijke strijd tussen goed en kwaad 

gaande was. Hij keek vooruit in de jaren die zouden komen, en zag het lijden en het verdriet, de tranen en de 

dood, die de mensen ten deel zouden vallen. Zijn hart werd doorboord door de pijn van de mensheid van alle 

tijden en in alle landen. De ellende van ons zondige geslacht woog zwaar op Zijn ziel. En de fontein van 

Zijn tranen sprong open, vanuit het verlangen om al onze nood op Zich te nemen.  

 

“Jezus dan, opnieuw diep verontwaardigd, kwam bij het graf.” Lazarus was in een spelonk van een rots 

gelegd. En een grote, massieve steen lag voor de ingang. “Neem de steen weg”, zei Jezus. Maria maakte 

bezwaar, omdat ze dacht, dat Hij de dode alleen maar wilde zien. Ze zei, dat het lichaam al vier dagen 

geleden begraven was. Dat het al in staat van ontbinding verkeerde. Deze uitspraak, gedaan vóór de 

opwekking van Lazarus, liet de vijanden van Christus geen ruimte om te zeggen, dat er bedrog in het spel 

was. In het verleden hadden Farizeeën valse beweringen verspreid over de meest wonderbare tekens van 

Gods macht. Toen Christus het dochtertje van Jaïrus tot leven wekte, had Hij gezegd: “Het kind is niet 

gestorven, maar het slaapt.” Markus 5: 39. Ze was maar kort ziek geweest, en werd onmiddellijk na haar 

dood weer opgewekt. Daarom hadden de Farizeeën gezegd, dat ze niet dood was geweest. Christus had 

immers zelf gezegd, dat ze sliep! Ze hadden geprobeerd het zó te laten lijken, alsof Christus geen ziektes 

kon genezen, dat er bij al die wonderen bedrog in het spel was. Maar in dit geval kon niemand ontkennen, 

dat Lazarus dood was.  

 

Als de Heer op het punt staat, iets te gaan doen, haalt de satan iemand over om te protesteren. “Neem de 

steen weg”, zei Jezus. Bereid voor zover mogelijk de weg voor Mijn werk. Maar Martha’s krachtige en 

ambitieuze natuur bewees zich nog eens. Ze wilde niet, dat het ontbindende lichaam nog een keer 

tevoorschijn gehaald zou worden. Een mensenhart is traag, wanneer het de woorden van Christus moet 

begrijpen. En het geloof van Martha had de ware betekenis van Zijn belofte nog niet begrepen.  

 

Christus bestrafte Martha. Maar Hij koos Zijn woorden met de grootste tederheid. “Heb Ik u niet gezegd dat, 

als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien?” Waarom twijfel je aan Mijn macht? Waarom redeneer je 

tegen Mijn geboden in? Je hebt Mijn woord. Als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. 

Onmogelijkheden in de natuur kunnen het werk van de Almachtige niet tegenhouden. Scepsis en ongeloof 

zijn geen vormen van nederigheid. Onvoorwaardelijk geloof in het woord van Christus is ware nederigheid. 

Het is echte zelfovergave. 

 

Lazarus, kom naar buiten! 
 

“Neem de steen weg.” Christus had de steen kunnen bevelen weg te gaan. Dan zou deze Zijn stem 

gehoorzaamd hebben. Hij had de engelen, die dicht aan Zijn zijde stonden, kunnen bevelen het te doen. En 



op Zijn bevel zouden onzichtbare handen de steen hebben verwijderd. Maar hij moest door mensenhanden 

worden weggehaald. Daarmee wilde Christus laten zien, dat mensen met God moeten meewerken. Wat 

menselijke kracht kan volbrengen, kun je niet van God eisen. God wil het niet zonder hulp van mensen 

doen. Hij geeft hen kracht, en werkt met hen samen, wanneer zij gebruik maken van de kracht en de 

capaciteiten, die hun gegeven zijn.  

 

Het bevel wordt uitgevoerd. De steen wordt weggerold. Alles wordt open en uitdrukkelijk gedaan. Iedereen 

krijgt de kans om te zien, dat er geen bedrog in het spel is. Daar ligt het lichaam van Lazarus in zijn rotsgraf, 

koud en doodstil. Het geroep van de rouwklagers verstomt. Verrast en vol spanning staat het gezelschap 

rond het graf, wachtend op de dingen die gebeuren gaan.  

 

Christus staat kalm voor het graf. Alle aanwezigen voelen het heilige en plechtige van het moment. Christus 

doet een stap dichter naar het graf toe. Hij heft Zijn ogen op naar de hemel, en zegt: “Vader, Ik dank U dat U 

Mij gehoord hebt.” Niet lang daarvoor hadden zijn vijanden Hem beschuldigd van Godslastering. Ze hadden 

stenen opgeraapt om Hem te stenigen, omdat Hij beweerde de Zoon van God te zijn. Ze beschuldigden Hem 

ervan, dat Hij door de macht van de satan wonderen deed. Maar hier eist Jezus God als Zijn Vader op. En in 

volkomen vertrouwen spreekt Hij uit, dat Hij de Zoon van God is.  

 

In alles wat Hij deed, werkte Jezus met Zijn Vader samen. Hij lette er steeds zorgvuldig op, duidelijk te 

maken, dat Hij niet onafhankelijk bezig was. Hij deed Zijn wonderen in geloof en gebed. Christus wilde, dat 

iedereen Zijn band met Zijn Vader kende. Daarom zei Hij: “Vader, Ik dank U dat U Mij gehoord hebt. En Ik 

wist dat U Mij altijd hoort; maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij 

geloven dat U Mij gezonden hebt.” De discipelen en de mensen zouden nu het meest overtuigende bewijs te 

zien krijgen van de verhouding, die tussen God en Christus bestond. Ze zouden te zien krijgen, dat de 

bewering van Jezus niet vals was.  

 

“En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten!” Zijn heldere en 

doordringende stem opent het oor van de dode. Nu Hij spreekt, flitst het goddelijke door het menselijke 

heen. De mensen zien in Zijn gezicht, dat oplicht van de heerlijkheid van God, het bewijs van Zijn macht. 

Ieders oog is strak gericht op de opening van de spelonk. Alle oren zijn gespitst om ook maar het kleinste 

geluid te kunnen opvangen. Ieder wacht intens en gespannen, hoe deze toets van het God-zijn van Christus 

zal aflopen. Dit bewijs staaft Zijn bewering, dat Hij de Zoon van God is. Óf alle hoop zal voorgoed vergaan.  

 

Er beweegt iets in het stille graf. En hij, die eerst nog dood was. staat in de opening van het graf. Hij wordt 

in zijn bewegingen belemmerd door de grafdoeken, waarin hij te ruste was gelegd. Christus zegt tot de met 

stomheid geslagen omstanders: “Maak hem los en laat hem weggaan.” Opnieuw laat Hij hun zien, dat de 

mens Gods medewerker moet zijn. De mensheid moet zich voor de mensheid inzetten. Lazarus wordt 

losgemaakt en staat voor het gezelschap: niet als iemand die is uitgemergeld door zijn ziekte, en met zwakke 

en knikkende ledematen. Maar als een man in de kracht van zijn leven, en met de gezonde kracht van een 

edel mens. Zijn ogen stralen van inzicht en van liefde voor zijn Heiland. Hij werpt zich in aanbidding aan de 

voeten van Jezus neer.  

 

De toeschouwers zijn eerst sprakeloos van verbazing. Dan volgt er een onuitsprekelijke uitbarsting van 

vreugde en dankbaarheid. De beide zusters ontvangen hun broer als geschenk van God in het leven terug. 

Vol vreugdetranen brengen zij hun Heiland dank. Maar terwijl broer, zusters en vrienden zich verheugen 

over deze hereniging, trekt Jezus zich van het toneel terug. Als ze de Levengever zoeken, is Hij nergens te 

vinden. 

 



Geloofsopvattingen van oude beschavingen 

Overzicht 

Oude beschavingen in onze wereld kennen een bijna ontelbare variatie in geloofsopvattingen. Maar er zijn 

meerdere punten, die ze bijna altijd gemeenschappelijk hebben. Één van de meest algemene 

geloofsopvattingen in oude beschavingen is het idee van de “onsterfelijke ziel.” 

Het is belangrijk de waarheid over dit onderwerp te kennen, want profetieën in de Bijbel wijzen erop, dat 

valse geloofsopvattingen over de “onsterfelijke ziel” onderdeel zullen vormen van de meest > Dodelijke 

Misleiding , die over de mensheid zal komen. 

Hieronder vind je de geloofsopvattingen van verschillende beschavingen over de toestand, waarin de doden 

verkeren, en over de “onsterfelijke ziel.” 

Babylon kende honderden goden, goden voor de dagen van de week, de dagen van het jaar, en ook voor 

bijna elk vak en beroep. Maar alle verschillende groepen erkenden de zonnegod als hoogste. Ze waren er 

ook van overtuigd, dat de doden niet werkelijk dood waren. 

Egypte geloofde ook, dat wanneer iemand stierf, hij niet werkelijk dood was. De talloze piramides vormen 

in onze tijd een overblijfsel van deze geloofsopvatting. Deze piramides vormden de begraafplaatsen voor 

hun god/koningen, de farao’s. Deze beweerden van zichzelf, dat ze goden waren en onsterfelijk. 

 

De Egyptenaren geloofden, dat de zielen van hen die in de piramide begraven waren via speciale schachten 

en via speciale openingen in de omgeving van de top de piramide zouden verlaten. Deze schachten, 

waardoor de zielen de piramide zouden verlaten, waren op bepaalde sterrenbeelden gericht. 

 

De Grieken geloofden in een leven na de dood, in geesten, en in zielen die niet begraven waren. Deze 

laatsten zwierven in grote eenzaamheid over de aarde rond. 

Men geloofde, dat men na zijn dood de rivier de Styx overgezet moest worden, naar de mysterieuze 

onderwereld. Deze werd naar men zei door de god Hades geregeerd. 

Ook de Romeinen geloofden in geestenwereld, waarbij ook ideeën over een “onsterfelijke ziel” werden 

gehuldigd. 

 

Godsdiensten van Midden- en Zuid-Amerika: Azteken, Inca’s, Maya’s, Mixtec en Zapotec: Zij geloofden 

in verschillende vormen van leven na de dood. Ook zou een ‘vitale kracht’ zich na de dood uit het lichaam 

losmaken. 

 

Moderne sektes geloven, dat wanneer je dood gaat, je niet werkelijk dood gaat. Een recent voorbeeld 

hiervan was de sekte van de ‘Heaven’s Gate.’ Zij geloofden, dat hun ziel na de dood vervoerd zouden 

worden door een ruimteschip, dat zich in de staart van de komeet Hale-Bop bevindt. 

 

De meeste godsdiensten van vandaag geloven, dat je niet werkelijk dood gaat, wanneer je dood gaat. 

 

Boeddhisme, Hindoeïsme, Heidendom, Scientology, Sikhs, New Age en vele andere geloofsrichtingen 

geloven in reïncarnatie. Dat is de opvatting, dat je ziel na de dood in een ander lichaam opnieuw geboren 

kan worden. 



 

Het Katholicisme. 

Dit is de grootste godsdienst ter wereld. Deze kerk leert, dat de ziel onsterfelijk is. Deze opvatting is een 

mengsel van oud-Babylonische ideeën en opvattingen uit de Bijbel. Deze geloofsopvatting zorgt ervoor, dat 

massa’s mensen denken, dat zij met de geesten van doden kunnen praten, en tot hen kunnen bidden. Deze 

leer wordt door het Woord van God veroordeeld. 

“Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die zich met 

waarzeggerij bezighoudt, met het duiden van wolken of de roep van vogels, die een tovenaar is, die 

bezweringen doet, die de geest van een dode of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onder-zoek 

doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is voor de HEERE iets afschuwelijks. En vanwege deze 

afschuwelijke daden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken voor u uit, uit hun bezit.” Deuteronomium 

18: 10 – 12. 

“U mag u niet wenden tot de geesten van doden en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u 

zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.” Leviticus 19: 31 

De Bijbel leert, dat de doden stil in hun graf liggen, en wachten op de wederopstanding bij de tweede komst 

van Christus. 

“Want de levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen 

loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. 

Zij hebben geen deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er onder de zon plaatsvindt.” Prediker 9: 5 – 6. 

“Mannen broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én 

gestorven én begraven is, en dat zijn graf tot op deze dag onder ons is.” Handelingen 2: 29. 

 

Veel protestantse richtingen van vandaag, die beweren de ‘Moederkerk’ verlaten te hebben, zijn doorgegaan 

met het leren van deze mengeling van Bijbel en Heidendom. De meeste protestantse geloofsrichtingen 

houden vast aan de katholieke geloofsopvatting, dat de ‘onsterfelijke ziel’ onmiddellijk na de dood overgaat 

naar hemel of hel, hoewel dit volkomen met de Bijbel in strijd is. 

Onsterfelijkheid van de ziel. 

De Bijbel leert, dat de ziel sterfelijk is. Christenen zullen in de hemel worden opgenomen nà de 

wederopstanding van de rechtvaardigen. 

“Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en 

zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade 

gedaan hebben, tot de opstanding ten oordeel.” Johannes 5: 28 – 29 NBG. 

De wederopstanding vindt plaats, nadat Jezus Christus voor de tweede keer naar deze aarde komt. 

 

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God 

neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de 

levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met 

de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn.” I Thessalonicenzen 4: 16 – 17. 



 
Dodelijke misleiding 

Bestaan geesten echt? 

Veel mensen proberen geestesverschijningen te verklaren, door ze volledig toe te schrijven aan bedrog en 

goocheltrucs door het medium. Het is waar, dat allerlei trucages worden uitgegeven voor echte 

verschijningen. Maar er zijn ook opvallende vertoningen van bovennatuurlijke macht geweest. Het 

mysterieuze kloppen, waarmee het moderne Spiritisme is begonnen, was niet het resultaat van menselijke 

trucjes of handigheid. Het was het directe werk van boze engelen, die langs deze weg één van de meest 

succesvolle misleidingen hebben ingevoerd, die zielen verwoest. Veel mensen zullen in de val lopen, juist 

omdat ze denken, dat het alleen maar menselijk bedrog is. Als ze geconfronteerd worden met 

verschijningen, waarvoor ze alleen maar een bovennatuurlijke verklaring kunnen vinden, zullen ze misleid 

worden. Want ze zullen deze verschijnselen aannemen als demonstratie van Gods grote macht. 

 

Deze mensen zien het getuigenis van de Bijbel over het hoofd, over de wonderen die de satan en zijn helpers 

kunnen doen. Met de hulp van de satan, waren de tovenaars van de farao in staat om Gods daden te imiteren. 

Paulus getuigt, dat er voor de tweede komst van Jezus net zulke verschijnselen van satanische macht zullen 

zijn. De komst van de Heer zal worden voorafgegaan door: “de werking van de satan … met allerlei kracht, 

tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid” II Thessalonicenzen 

2: 9 – 10. En de apostel Johannes, die spreekt over de macht die wonderen doet, die zich in de eindtijd zal 

vertonen, schrijft: “Het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, 

voor de ogen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het 

gegeven zijn te doen.” Openbaring 13: 13 – 14. Hier worden niet alleen bedriegers voorspeld. De mensen 

worden misleid door echte wonderen De satan verleent zijn handlangers daartoe de macht. Het zijn geen 

wonderen, die ze voorgeven te doen. Het zijn dus echte wonderen, geen trucs. 

De vorst van de duisternis, die zijn meesterbrein zolang op misleiding gericht heeft, past zijn verzoekingen 

vakkundig aan voor mensen van alle rangen en standen, en in alle omstandigheden. Mensen die verfijnd en 

cultureel zijn aangelegd presenteert hij het Spiritisme in zijn meer verfijnde en intellectuele vorm. Op die 

manier weet hij veel mensen in zijn strikken te vangen. De wijsheid, die je via het Spiritisme kunt vergaren, 

is van het soort waar Jakobus over schrijft: “Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, 

natuurlijk, duivels.” Jakobus 3: 15. Maar de grote misleider verbergt, wanneer verbergen zijn plannen het 

beste dient. Hij was bij de verzoeking in de woestijn in staat om aan Christus te verschijnen, schitterend als 

een hemelse seraf. En aan de mens verschijnt hij in zijn meest aantrekkelijke gedaante als een lichtengel. Hij 

appelleert aan ons verstand door verheven thema’s aan te snijden. Hij houdt van show met meeslepende 

scènes. En hij weet iedereen voor zich in te nemen, door de welsprekende manier, waarmee hij over liefde 

en barmhartigheid praat. Hij prikkelt de fantasie, zodat die een hoge vlucht neemt. Daardoor worden mensen 

ertoe gebracht, zó trots op hun eigen wijsheid te worden, dat ze de Eeuwige in hun hart gaan verachten. Dat 

machtige wezen, dat de Verlosser van de wereld mee kon nemen naar een hoge berg en Hem al de 

koninkrijken op aarde en hun heerlijkheid kon laten zien: hij zal zijn misleiding aan de mensen presenteren 

op een manier, die de zintuigen betovert van iedereen, die niet door de kracht van God beschermd wordt. 

 

De satan verleidt mensen nu net zoals hij Eva in de Hof van Eden verleid heeft. Hij vleit. Hij wekt het 

verlangen naar verboden kennis. Hij voedt de neiging tot zelfverheffing. Doordat hij deze verkeerde 

eigenschappen koesterde, kwam hij zelf ten val. En precies via diezelfde eigenschappen probeert hij de 

mensen in het ongeluk te storten. Hij zegt: “dat u als God zult wezen en goed en kwaad kennen.” Genesis 3: 

5. Het Spiritisme leert: “dat de mens het schepsel van de vooruitgang is; dat het vanaf zijn geboorte zijn lot 



is om vooruit te gaan: ja zelfs tot in de eeuwigheid nadert hij het Goddelijke.” En ergens anders wordt 

gezegd: “Iedere geest zal zichzelf beoordelen en niet een andere.” “Dit oordeel zal juist zijn, want het is het 

oordeel van het eigen ik. … De troon is binnen in jezelf.” Een spiritistische leraar zei, toen dit “geestelijk 

bewustzijn” in hem ontwaakte: “Mijn medemensen waren allemaal ongevallen halfgoden.” En iemand 

anders beweert: “Ieder goed en volmaakt wezen is Christus.” 

Dit alles komt dus in plaats van de gerechtigheid en volmaaktheid van de oneindige God: de Enige, die onze 

aanbidding toekomt. De volmaakte gerechtigheid van Zijn wet, de ware maatstaf voor wat mensen kunnen 

bereiken, is door de satan vervangen. In plaats van dit alles stelt de satan de zondige, dwalende natuur van 

de mens zelf: als enig voorwerp van aanbidding; als enige regel voor het beoordelingsvermogen; als enige 

maatstaf voor het karakter. Dat is zeker vooruitgang: niet naar boven, maar naar beneden. 

 

Zowel voor ons verstand als voor onze geest geldt de wet, dat we door aanschouwen veranderd worden. 

Onze geest past zich langzaam aan aan de onderwerpen waar we ons mee bezighouden. Ze wordt gelijk aan 

datgene, wat ze uit gewoonte liefheeft en eert. De mens stijgt nooit hoger dan zijn eigen maatstaf voor 

zuiverheid, goedheid of waarheid. Als zijn eigen ik zijn hoogste ideaal is, zal hij nooit iets hogers bereiken. 

Hij zinkt veeleer steeds dieper en dieper. Alleen de genade van God is in staat de mens te verheffen. Als de 

mens aan zichzelf wordt overgelaten, gaat het onvermijdelijk bergafwaarts met hem. 

 

Maar voor genotzuchtige mensen, voor mensen die van plezier houden, voor sensuele mensen, vertoont het 

Spiritisme zich in een minder subtiele vermomming dan voor meer verfijnde en intellectuele mensen. In 

deze grovere vorm is het Spiritisme in harmonie met hun neigingen. De satan bestudeert elke aanwijzing 

voor een zwakke plek in de menselijke natuur. Hij let op zonden, die ieder individu geneigd is te begaan. En 

vervolgens zorgt hij ervoor, dat de gelegenheden om deze neiging tot het kwaad te bevredigen niet 

ontbreken. Hij verleidt mensen tot overdaad in wat op zich wettig is. Hij zorgt ervoor, dat ze door 

onmatigheid lichamelijk, verstandelijk en moreel verzwakken. Hij heeft duizenden mensen vernietigd, en 

vernietigt nog steeds duizenden, doordat hij hen zich aan hun hartstochten laat overgeven. Daardoor 

verwildert de hele natuur van de mens. En als kroon op zijn werk, spreekt hij via de geesten uit: “Ware 

kennis stelt de mens boven elke wet.” “Alles wat is, is goed.” “God veroordeelt niet.” “Alle zonden die zijn 

bedreven, zijn onschuldig.” Mensen worden er op die manier toe gebracht, te geloven, dat hun verlangens de 

hoogste wet zijn, dat losbandigheid vrijheid is, en dat de mens alleen tegenover zichzelf verantwoording 

schuldig is. Wie kan dan nog verwonderd zijn, dat verdorvenheid en ontaarding overal overvloedig 

voorkomen? Massa’s mensen nemen gretig elke leer aan, die hun de vrijheid biedt om de ingevingen van 

hun vleselijk hart te volgen. De teugels van de zelfbeheersing worden op de hals van de lust gelegd. De 

vermogens van geest en ziel worden ondergeschikt gemaakt aan de dierlijke neigingen van de mens. En de 

satan sleept triomfantelijk duizenden mensen, die belijden christenen te zijn, in zijn netten mee. 

Kunnen de doden met ons praten? 

Voor iedere volgeling van Christus is het dienstwerk van heilige engelen een troostrijke en kostbare 

waarheid. Maar door dwalingen van de populaire theologie is deze Bijbelse waarheid verduisterd en 

verdraaid. De waarheid is ondergraven door de leer, dat de mens van nature onsterfelijk is. Deze leer stamt 

uit de heidense filosofie, en is in de tijd van de grote afval binnen het Christendom geïntegreerd. De Bijbel 

leert duidelijk: “De doden weten helemaal niets.” Prediker 9: 5. Massa’s mensen zijn gaan gelo-ven, dat het 

geesten van doden zijn – deze “dienende geesten, die uitgezonden worden om hen te dienen, die de zaligheid 

zullen beërven?” Hebreeën 1: 14. En dit ondanks het feit, dat de Bijbel getuigt van het bestaan van hemelse 

engelen, die zich verbinden met de geschiedenis van de mens, vóórdat iemand gestorven is. 

 

De leer, dat de mens na zijn dood bewustzijn heeft – en vooral het geloof, dat geesten van doden terugkeren 



om de levenden te dienen – heeft de weg bereid voor het moderne Spiritisme. Dit Spiritisme leert het 

volgende: Stel, dat doden in aanwezigheid van God en hemelse engelen zouden worden toegelaten. En ze 

zouden daar bevoorrecht worden met kennis, die ver uitgaat boven wat ze daarvoor wisten. Waarom zouden 

ze dan niet naar de aarde kunnen terugkeren om de levenden te verlichten en te onderwijzen? Als het waar 

is, zoals populaire theologen leren, dat geesten van doden rond hun vrienden op aarde zweven, waarom zou 

hun dan niet worden toegestaan om met hen in contact te treden? Ze kunnen hen toch tegen het kwade 

waarschuwen, of hen troosten in verdriet? 

Mensen, die geloven in een bewustzijn na de dood, kunnen moeilijk weerstand bieden aan wat op hen 

overkomt als zogenaamd goddelijk licht, doorgegeven door verheerlijkte geesten. 

Zij beschouwen iets als heilig, wat door de satan als kanaal gebruikt wordt om zijn doeleinden te bereiken. 

De gevallen engelen, die onder zijn bevel staan, verschijnen als boodschappers uit de geesteswereld. Deze 

beweren, dat ze de levenden in contact brengen met de doden. Maar zo oefent de vorst van de duisternis zijn 

betoverende invloed uit op hun gedachten. 

Hij weet mensen de verschijning van hun overleden vrienden voor ogen te toveren. De namaak is perfect. 

De bekende blik in de ogen, de woorden, de klank van de stem: het wordt allemaal met een wonderlijke 

nauwkeurigheid nagebootst. Veel mensen worden getroost door de verzekering, dat hun geliefden genieten 

van de gelukzaligheid in de hemel. En zonder argwaan, en zonder zich van het gevaar bewust te zijn, geven 

zij zich over aan “misleidende geesten en leringen van demonen.” I Timotheüs 4: 1. 

Wanneer ze eenmaal zover zijn, dat ze werkelijk geloven, dat doden terugkeren om met hen te spreken – dan 

laat de satan bij voorkeur die mensen verschijnen, die onvoorbereid in het graf zijn neergedaald. Ze 

beweren, dat ze in de hemel gelukkig zijn en daar zelfs hoge posities bekleden. En zo wordt de dwaling wijd 

verspreid, dat er geen onderscheid is tussen rechtvaardigen en goddelozen. De zogenaamde bezoekers uit de 

geesteswereld geven soms waarschuwingen en voorspellingen die juist blijken te zijn. Maar dan, wanneer 

vertrouwen is gewonnen, presenteren ze leerstellingen, die het geloof in de Bijbel direct ondermijnen. Het 

lijkt alsof ze diep geïnteresseerd zijn in het welzijn van hun vrienden op aarde, maar ze zetten aan tot de 

meest gevaarlijke dwalingen. Ze vertellen een aantal dingen die waar blijken te zijn. En op sommige 

momenten zijn ze in staat de toekomst te voorspellen. Daardoor krijgen hun uitspraken een schijn van 

betrouwbaarheid. En de massa neemt hun valse leer even gemakkelijk aan, en geloven er even 

onvoorwaardelijk in, alsof het de meest heilige waarheden uit de Bijbel zijn. Gods wet wordt opzij gezet, de 

Geest van de genade veracht, en het bloed van het Verbond wordt voor onheilig gehouden. De geesten 

ontkennen dat Christus God is, en plaatsen zelfs de Schepper op gelijk niveau met zichzelf. De grote 

opstandeling voert onder een andere vermomming nog steeds oorlog tegen God. Hij is die strijd in de hemel 

begonnen, en zet die al bijna zesduizend jaar lang op aarde voort. 

Niemand hoeft zich te laten misleiden 

Maar niemand hoeft zich te laten misleiden door de leugenachtige beweringen van het Spiritisme. God heeft 

de wereld voldoende licht gegeven, om mensen te laten ontdekken, waar de valstrik zit. Zoals al is 

aangetoond is de theorie, die de fundamentele basis vormt van het Spiritisme, in strijd met de meest 

duidelijke uitspraken van de Schrift. De Bijbel zegt, dat doden helemaal niets weten, dat hun gedachten of 

plannen vergaan zijn. Ze hebben geen deel aan iets wat onder de zon geschiedt. Ze weten niets van de 

vreugde en het verdriet van de mensen die hen op aarde het dierbaarst waren. 

Bovendien heeft God uitdrukkelijk verboden, opzettelijk contact te zoeken met geesten van overledenen. In 

de dagen van de Hebreeën (bedoeld wordt de oudtestamentische tijd, vertaler) bestond er een groep mensen 

die beweerden, net als vandaag spiritisten doen, dat zij met doden in contact konden komen. Maar deze 

“geesten van doden”, zoals deze bezoekers uit andere werelden genoemd werden, zijn volgens de Bijbel 



“geesten van demonen.” (vergelijk Numeri 25: 1 – 3; Psalm 106: 28; I Korinthe 10: 20; Openbaring 16: 14) 

De omgang met geesten van doden wordt een gruwel voor de Heer genoemd. Er gold een plechtig verbod 

voor, onder bedreiging van de doodstraf. (Leviticus 19: 31; 20: 27) Alleen op de naam hekserij al wordt in 

onze tijd diep neergekeken. De bewering, dat mensen omgang kunnen hebben met boze geesten, wordt 

beschouwd als een fabeltje uit de donkere middeleeuwen. Maar het Spiritisme heeft honderdduizenden 

aanhangers, ja zelfs miljoenen. Het heeft zich een weg gebaand in wetenschappelijke kringen. Het is de 

kerken binnengedrongen. Het heeft zich de gunst verworven van wetgevende organen, en zelfs aan hoven 

van koningen. Deze mammoetmisleiding is niets meer dan een herleving, in een nieuwe vermomming, van 

de hekserij die al lang geleden veroordeeld en verboden is. 

Als er geen andere aanwijzingen bestonden over het ware karakter van het Spiritisme, zou het voor 

christenen voldoende zijn, te weten, dat deze geesten geen onderscheid maken tussen gerechtigheid en 

zonde. En ook niet tussen de edelste en zuiverste apostelen van Christus en de meest verdorven knechten 

van de satan. Door voor te stellen, dat mensen met het laagste karakter in de hemel zijn, en daar hoog geëerd 

zijn, zegt de satan tegen de wereld: “Het geeft niet, hoe goddeloos je bent. Het maakt niet uit, of je in God of 

de Bijbel gelooft of niet. Leef maar zoals je wilt: de hemel is jouw thuis.” Spiritistische leraren zeggen 

eigenlijk: “Iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de HEERE goed, Hij vindt Zelf vreugde in hen. Of: 

Waar is de God van het oordeel?” Maleachi 2: 17. Maar het Woord van God zegt: “Wee hun die het kwade 

goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis.” Jesaja 5: 20. 

 

Apostelen worden geïmiteerd door deze leugengeesten. De satan laat ze tegenspreken, wat zij in opdracht 

van de Heilige Geest hebben opgeschreven, toen ze nog op aarde waren. Ze ontkennen, dat de Bijbel van 

goddelijke oorsprong is. Op die manier scheuren ze het fundament onder de christelijke hoop weg. Ze doven 

het licht dat de weg naar de hemel wijst. De satan laat de wereld geloven, dat de Bijbel uit pure verzinsels 

bestaat; of op z’n hoogst een boek is, bestemd voor de kindertijd van de mensheid. Maar nu kun je er luchtig 

tegen aankijken, of als overbodig opzij leggen. Om de lege plaats van de Bijbel op te vul-len, biedt hij 

geestesverschijningen aan. Dit kanaal heeft hij helemaal onder controle. Via dit middel kan hij de wereld 

laten geloven wat hij wil. Het Boek dat hem en zijn volgelingen zal oordelen, stelt hij in de schaduw, precies 

waar hij het wil hebben. De Heiland van de wereld maakt hij tot niets meer dan een gewoon mens. Het is net 

als de Romeinse wacht die het graf van Jezus bewaakte. Ze verspreidden de leugen, die de priesters en 

oudsten hun in de mond gelegd hadden, om Zijn opstanding te kunnen tegenspreken. Zo proberen de mensen 

die in geestesverschijningen geloven het te laten lijken, alsof er niets bijzonders is aan de wonderlijke 

omstandigheden rond het feit, dat Jezus leeft. Nadat ze op deze manier hebben getracht, Jezus naar de 

achtergrond te schuiven, vragen zij aandacht voor hun eigen wonderen, en zeggen, dat deze de daden van 

Christus verre overtreffen. 

Een vorm die nog subtieler en gevaarlijker is 

Het is waar, dat het Spiritisme nu van gedaante aan het veranderen is. Men versluiert enkele elementen, die 

de meeste weerstand oproepen, en neemt een christelijke vermomming aan. Maar men heeft jarenlang van 

de verschillende podia en via de pers hun standpunten in het openbaar geuit. En in die uitspraken is hun 

ware aard voor iedereen te lezen. Die leer kan niet ontkend of verborgen worden. 

Maar zelfs in zijn huidige vorm is het helemaal niet zo, dat ze meer verdraagzaamheid waard is dan vroeger. 

De misleiding is nog gevaarlijker, want ze is subtieler. Vroeger werd Christus en de Bijbel afgewezen. Maar 

nu beweert het Spiritisme, dat het beide aanvaardt. Maar de Bijbel wordt zó uitgelegd, dat ze het 

onvernieuwde hart streelt. Haar plechtige en vitale waarheden worden ontkracht. Men blijft stilstaan bij de 

liefde als voornaamste eigenschap van God. Maar die liefde wordt verwaterd tot slappe sentimentaliteit, 

waarbij weinig onderscheid wordt gemaakt tussen goed en kwaad. 



Gods rechtvaardigheid, Zijn veroordeling van de zonde, de eisen van Zijn heilige wet: het wordt allemaal 

buiten het gezichtsveld gehouden. Ze leren de mensen, de Tien Geboden te zien als dode letter. Aangename, 

betoverende fabels maken zich van de zintuigen meester en leiden de mensen ertoe, de Bijbel als fundament 

van hun geloof af te wijzen. Christus wordt nog even sterk afgewezen als vroeger. Maar de satan heeft de 

ogen van de mensen zó verblind, dat zij de misleiding niet opmerken. 

 

Er zijn maar weinig mensen, die de misleidende macht van het Spiritisme juist kunnen inschatten; en hoe 

gevaarlijk het is, je aan deze invloeden bloot te stellen. Veel mensen experimenteren hiermee, louter om hun 

nieuwsgierigheid te bevredigen. Ze geloven er niet echt in. En ze huiveren bij de gedachte alleen al, zichzelf 

in de macht van geesten over te geven. Maar ze wagen zich op verboden terrein, en de machtige vernietiger 

oefent tegen hun wil macht over hen uit. Al laten ze zich er maar één keer toe verleiden om zijn gedachten 

over te nemen: ze zijn door hem gevangen. In eigen kracht is het voor hen onmogelijk, om de fascinerende 

en verlokkende betovering te verbreken. Alleen de kracht van God, die werkt als antwoord op ernstig en 

gelovig gebed, kan deze verstrikte zielen bevrijden. 

 

Iedereen, die zondige karaktertrekken voedt, of willens en wetens een bekende zonde koestert, vormt een 

uitnodiging voor de verzoekingen van de satan. Je maakt jezelf los van God, en van de wakende zorg van 

Zijn engelen. En wanneer de boze hun dan zijn misleidingen voortovert, zijn ze zonder bescherming en 

vormen een gemakkelijke prooi. Mensen die zich op deze manier onder zijn macht stellen, hebben maar 

weinig besef van waar deze weg op uitloopt. Als de verleider hen eenmaal ten val heeft gebracht, gebruikt 

hij hen als handlangers om ook anderen te verlokken, zodat ook hun leven verwoest wordt. 

 

Wizards en Witches...tovenarij? 

De profeet Jesaja zegt: “Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers 

met hun gelispel en geprevel – zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet menvoor de levenden 

de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, 

zal er voor hen geen dageraad zijn.” Jesaja 8: 19 – 20. De Bijbel is duidelijk over de natuur van de mens, en 

over de toestand waarin de doden verkeren. Als mensen eens bereid zouden zijn, de waarheid aan te nemen, 

zoals die in de Schriften duidelijk wordt uiteengezet! Dan zouden ze in de beweringen en de verschijningen 

van het Spiritisme het werk van de satan herkennen; met al zijn macht, tekenen en bedrieglijke wonderen. 

Maar liever dan de vrijheid prijs te geven, die het vleselijk hart zo goed doet – en liever dan 

lievelingszonden af te zweren – sluiten massa’s mensen hun ogen voor het licht en gaan gewoon door, 

ongeacht de waarschuwingen. De satan spint zijn netten rond hen heen en ze vallen hem ten prooi. “de 

werking van de satan: … met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij 

de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een 

krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven.” II Thessalonicenzen 2: 9 – 11. 

Mensen die tegen de leer van het Spiritisme ingaan, vallen niet alleen mensen aan, maar ook de satan met 

zijn engelen. Ze zijn een strijd aangegaan “tegen de overheden, tegen de machten, … tegen de geestelijke 

boosheden in de hemelse gewesten.” Efeze 6: 12. De satan geeft geen duimbreed toe, tenzij hij wordt 

teruggedreven door de kracht van boodschappers uit de hemel. Het volk van God moet in staat zijn, om hem, 

net als onze Heiland, tegemoet te treden met de woorden: “Er staat geschreven.” De satan komt ook nu met 

Bijbelteksten aanzetten, net als bij Christus. Hij verdraait de Bijbelse leer om zijn misleidingen te kunnen 

onderbouwen. Mensen, die in deze gevaarlijke tijd staande willen blijven, moeten de Bijbelse boodschap 

voor zichzelf goed begrijpen. 

Veel mensen zullen worden geconfronteerd met geesten van demonen, die geliefde familieleden of vrienden 

personifiëren. En in die gedaante verkondigen ze de gevaarlijkste ketterijen. Deze bezoekers zullen een 



appèl doen op onze tederste gevoelens. En ze zullen wonderen doen, om hun beweringen kracht bij te zetten. 

Wij moeten in staat zijn hen te weerleggen, met de Bijbelse waarheid, dat doden helemaal niets weten. De 

wezens die op deze manier verschijnen, zijn geesten van demonen 

Het uur van de verzoeking 

Vlak vóór ons ligt “het uur van de verzoeking, die over heel de bewoonde wereld komen zal, om te 

verzoeken hen die op de aarde wonen.” Openbaring 3: 10. Iedereen, van wie het geloof niet een stevig 

fundament heeft op het Woord van God, zal worden misleid en overwonnen. De satan werkt “met allerlei 

kracht, tekenen en wonderen van de leugen” (II Thessalonicenzen 2: 9), om de mensen in zijn macht te 

krijgen. Zijn misleidingen zullen steeds meer toenemen. Maar hij kan zijn doel alleen bereiken, wanneer 

mensen vrijwillig voor zijn verzoekingen bezwijken. Mensen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid, en 

die ernaar streven hun ziel door gehoorzaamheid te zuiveren – en dus doen wat ze kunnen om op de strijd 

voorbereid te zijn – zullen in de God van de waarheid een veilige bescherming vinden. “Omdat u Mijn 

Woord, om te volharden, bewaard hebt, zal Ik u ook bewaren …” Zo begint Openbaring 3: 10, en dat is de 

belofte van onze Heiland. Hij zal nog eerder alle engelen uit de hemel zenden om Zijn volk te beschermen, 

dan dat Hij ook maar één ziel, die zijn vertrouwen op Hem heeft gesteld, door de satan zal laten overwinnen. 

De profeet Jesaja laat zien, wat voor angstaanjagende misleiding er over de goddelozen zal komen. Die 

misleiding zal ervoor zorgen, dat ze zich veilig wanen voor Gods oordelen. “Wij hebben een verbond 

gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de 

overstromende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord 

gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen.” Jesaja 28: 15. Tot de groep die hier beschreven wordt, 

behoren ook mensen, die zich in hun koppige weigering om zich te bekeren troosten met de valse zekerheid, 

dat zondaren niet gestraft zullen worden. Zij denken, dat de hele mensheid, hoe verdorven ook, in de hemel 

verhoogd zal worden, en zal worden als engelen van God. Maar er is een groep mensen, die nog 

nadrukkelijker een verbond met de dood en een overeenkomst met de hel sluiten: Het zijn de mensen, die de 

waarheden afwijzen, die de Hemel juist heeft gegeven, om de rechtvaardigen in de tijd van beproeving te 

beschermen. Het zijn de mensen, die in plaats daarvan hun toevlucht zoeken in de leugens van de satan: de 

misleidende aanspraken van het Spiritisme. 

Onze generatie is echt blind! 

Mensen van deze generatie zijn onvoorstelbaar blind. Duizenden mensen verwerpen het Woord van God, 

omdat ze dit ongeloofwaardig vinden. Maar misleidingen van de satan nemen ze gretig en vol vertrouwen 

aan. Sceptici en spotters keuren de bekrompenheid af van hen, die opkomen voor het geloof van de profeten 

en apostelen. Ze vermaken zich met het belachelijk maken van heilige uitspraken in de Schrift over Christus 

en het verlossingsplan. Ze lachen over de vergelding, die de mensen die de waarheid verwerpen, zullen 

ontvangen. Ze doen alsof ze groot medelijden hebben met geesten, die zo bekrompen, zwak en bijgelovig 

zijn, om de eisen van God te erkennen en de voorschriften van Zijn wet te gehoorzamen. Ze lijken zo 

zelfverzekerd, alsof ze inderdaad een verbond met de dood en een overeenkomst met de hel hebben gesloten 

– alsof ze een onoverkomelijke en ondoordringbare wand hebben opgeworpen tegen de wraak van God. 

Niets kan hen angst inboezemen. Ze hebben zich zó volledig aan de verleider overgeleverd, hebben zich zó 

nauw met hem verbonden, en zijn zó doordrongen van zijn geest – dat ze de kracht niet meer hebben, en 

zelfs niet meer het verlangen, om zich uit zijn valstrikken los te breken. 

De satan heeft zich langdurig voorbereid op zijn laatste poging om de wereld te misleiden. De basis voor 

zijn werk heeft hij in de Hof van Eden gelegd, toen hij tegen Eva zei: “U zult zeker niet sterven. Maar God 

weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult wezen en goed 

en kwaad kennen.” Genesis 3: 4 – 5. Stukje bij beetje heeft hij de weg bereid voor zijn meesterstuk in 



misleiding: de ontwikkeling van het Spiritisme. Hij heeft zijn doel nog niet volledig bereikt. Maar in het 

laatste restje van de tijd, zal hem dat zeker lukken. De profeet zegt: “En ik zag … drie onreine geesten 

komen, die eruit zagen als kikvorsen. Want dit zijn de geesten van de demonen, die tekenen doen en die 

uitgaan naar de koningen van de aarde en van de gehele bewoonde wereld, om hen te verzamelen tot de 

oorlog van die grote dag van de almachtige God.” Openbaring 16: 13 – 14. Met uitzondering van de mensen, 

die door het geloof in Zijn Woord door de kracht van God bewaard worden, zal de hele wereld binnen de 

rangen van deze misleiding worden ingelijfd. De mensen worden in hoog tempo in slaap gesust tot een fataal 

gevoel van veiligheid. Zij zullen pas ontwaken, wanneer de toorn van God zal worden uitgegoten. 

 

De HEERE God zegt: “Ik stel het recht tot meetsnoer, en de gerechtigheid tot paslood; de hagel zal het 

toevluchtsoord van de leugen wegvagen, het water zal de schuilplaats overstromen. Dan zal uw verbond met 

de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de 

overstromende gesel voorbij, dan zult u door hem vertrapt worden.” Jesaja 28: 17 – 18. 

 

 



Het vuur van de Hel...wat zegt de bijbel? 

Het Vuur van de hel: een verdraaide waarheid rechtgezet  

Op dit soort vragen is een grondig Bijbels antwoord nodig. De meningsverschillen rond dit onderwerp 

mogen ons niet afschrikken. We moeten de volledige waarheid, zoals die in Christus is, uiteenzetten. 

Allereerst moeten we weten, dat er een hemel te winnen is, en een hel, die ontweken moet worden. Jezus 

leert, dat iedere ziel óf gered wordt, óf verloren gaat. Er bestaat geen neutraal gebied. En er zijn ook geen 

tweede prijzen te verdelen. “De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 

verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige 

oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon 

in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft, die hore!.” Mattheüs 13: 41 – 43 NBG.  

 

Gelet op deze twee uiteindelijke bestemmingen voor iedereen die geboren is, moeten wij wel heel ernstig 

zoeken naar de juiste weg. Christus heeft gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Johannes 14: 

6. De enige manier om absoluut veilig te zijn, is precies vast te houden aan wat Jezus over de hel geleerd 

heeft. Zijn leer is de enige ware leer, waar je volkomen op kunt afgaan. Hij heeft gezegd, dat sommigen in 

het vuur geworpen zullen worden, en dat anderen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk. 

 

Vreemd genoeg is Christus door veel godsdienstleiders ervan beschuldigd, dat Hij een valse leer over dit 

onderwerp verkondigt. Ze hebben Hem ervan beschuldigd, dat Hij zou leren, dat de ziel bij de dood uit het 

lichaam wegvliegt, ófwel naar de hemel, ófwel naar de hel. Dat heeft Jezus helemaal niet geleerd. Hij heeft 

nooit ook maar de geringste aanwijzing gegeven, dat zich bij de dood een onlichamelijke ziel van het 

lichaam zou scheiden. En Hij heeft zeker nooit de indruk willen wekken, dat de goddelozen direct na hun 

dood voor eeuwig gefolterd zullen worden.  

 

Laten we nu een voorbeeld bekijken van wat Jezus werkelijk over de hel leerde: “Als uw hand u doet 

struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te 

gaan in de hel, …” Markus 9: 43. Deze woorden van onze Meester bewijzen zonder twijfel, dat het ons 

lichaam is, wat in het vuur geworpen wordt, niet één of andere mystieke ziel. In Mattheüs 5: 30 spreekt Hij 

over “heel uw lichaam”, dat in de hel geworpen kan worden. Dat betekent: handen, voeten, ogen, en alle 

andere delen van ons menselijk lichaam.  

 

In tegenstelling met de leer van Christus weergalmen moderne kansels van de dramatische beelden van 

denkbeeldige zielen, die bij de dood het lichaam verlaten – zielen die geen materie of vorm hebben. Deze 

zienswijze, hoe populair die ook is, is volkomen in strijd met wat Jezus leert. Let goed op: onze grote 

Meester en Leraar heeft het in de evangeliën herhaaldelijk duidelijk uitgelegd – de mensen die in het 

hellevuur geworpen zullen worden, zullen daar met handen, voeten, ogen en alle andere delen van hun 

lichaam in geworpen worden. Ze verkeren niet in de etherische toestand van een vormloze geest of ziel.  

 

Nu we dit weten, zijn we er klaar voor, om vier belangrijke feiten uit de Bijbel te onderzoeken. Daarmee 

kunnen we de meeste vragen over het lot van de goddelozen beantwoorden. 



De straf volgt na het oordeel  

Het eerste belangrijke feit over de hel is:  

Mensen, die niet gered zijn, gaan niet onmiddellijk na hun dood naar een plek waar ze hun straf moeten 

ondergaan. Ze worden in het graf bewaard tot de dag des oordeels. Dan ontvangen zij hun straf. 

Deze waarheid leert Christus uitdrukkelijk in de bekende gelijkenis over het tarwe en het onkruid. Nadat de 

heer de tarwe op het veld gezaaid had, kwamen zijn knechten melden, dat er onkruid tussen het graan 

groeide. Zij vroegen, of zij het onkruid moesten uittrekken, nu het nog zo klein was. Het antwoord van de 

heer was: “Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid misschien tegelijk ook de tarwe niet uittrekt. 

Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel 

eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.” 

Mattheüs 13: 29 – 30.  

 

Let nu op Jezus’ woorden, wanneer Hij deze gelijkenis uitlegt: “Hij antwoordde en zeide: Die het goede 

zaad zaait, is de Zoon des mensen; de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het 

Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst 

is de voleinding van de wereld; de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met 

vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding van de wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen 

uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de 

ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het 

tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren 

heeft, die hore!.” Mattheüs 13: 37 – 43 NBG. 

 

Je kunt de woorden van Jezus niet beter uitleggen. Die zijn zó duidelijk, dat een kind het kan begrijpen. Hij 

zei, dat het onkruid de goddeloze mensen voorstelt. Zij zullen bij “de voleinding van de wereld” in het vuur 

geworpen worden. Tijdens de oogst zal de scheiding plaatsvinden, en Hij heeft duidelijk gezegd: “De oogst 

is de voleinding van de wereld.” Hoe zou iemand deze woorden van Christus verkeerd kunnen opvatten? De 

hele gedachte, dat de goddelozen bij hun dood in het vuur terechtkomen is in tegenspraak met het 

uitdrukkelijke onderwijs van onze Heer, die zegt, dat ze bij “de voleinding van de wereld” in het vuur 

geworpen zullen worden. 

 

Omdat het oordeel ook plaatsvindt, nadat Christus komt, zien we hoe onmogelijk het is, iemand vóór die tijd 

te straffen. De rechtvaardigheid eist, dat iemand eerst wordt veroordeeld, voordat hij kan worden gestraft. 

Petrus schrijft: “dan weet de Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de 

onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.” II Petrus 2: 9. Dat is toch 

zeker logisch, of niet? Stel dat iemand voor het gerecht moet komen wegens diefstal, en de rechter zegt: 

“Stop hem maar voor tien jaar in het gevang. Daarna zullen we zijn zaak wel eens bekijken.” Zelfs een 

menselijke rechter zal niet zo onrechtvaardig zijn! Voor zoiets zou hij worden afgezet. En God zal zich 

zeker niet aan zo’n schijnvertoning schuldig maken. 

 

Als we de woorden van de Bijbel willen uitleggen, zoals ze er staan, bestaat er op dit punt geen twijfel. De 

goddelozen worden “bewaard”: voor hoe lang? “tot de dag van het oordeel”; en waarvoor? “om gestraft te 

worden.” Dat betekent, dat zij niet voor de dag van het oordeel gestraft kunnen worden. Vertelt de Bijbel 

ons, waar zij tot die tijd bewaard worden? Christus zelf zegt: “Verwonder u daar niet over, want de tijd komt 

waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan 

hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ten oordeel.” 

Johannes 5: 28 – 29 NBG.  

 

Wat is dat duidelijk en eenvoudig! Jezus zegt, dat zowel goede als slechte mensen uit hun graf zullen 

komen, om ófwel leven ófwel oordeel te ontvangen. Dat bewijst, dat zij vanaf het tijdstip van hun dood tot 

het moment van de wederopstanding geen beloning of straf ontvangen. Dat gebeurt allemaal, nadat zij uit 

het graf zijn opgewekt. Ze worden bewaard tot die dag, precies zoals Petrus heeft aangegeven. Maar 

Christus geeft precies aan, waar zij bewaard worden: “in de graven.” 



 

Als je het nog duidelijker wilt horen, luister dan naar wat Jezus zegt in Lukas 14: 14: “het zal u vergolden 

worden in de opstanding van de rechtvaardigen.” Of hoor wat Hij zegt in Mattheüs 16: 27: “Want de Zoon 

des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden 

naar wat hij heeft gedaan.” Wanneer is “dan”? Wanneer Hij komt met Zijn engelen. Geen beloning of 

compensatie wordt toegekend voor de opstanding van de rechtvaardigen, wanneer Hij komt met alle 

engelen. Over deze verzen kun je niet van mening verschillen. Ook als je ze in hun context bekijkt, bevatten 

ze geen dubbelzinnigheden of verborgen betekenis.  

 

Christus wordt ook aangehaald in het laatste hoofdstuk van de Bijbel: “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon 

is bij Mij om aan ieder te vergelden naar dat zijn werk is.” Openbaring 22: 12 NBG. Hier herinnert Hij ons, 

dat iedereen zijn of haar rechtmatige vergelding zal ontvangen, wanneer Christus naar deze aarde terug zal 

komen. “Dat de goddeloze wordt bewaard voor de dag van de verwoesting. Ze zullen tevoorschijn worden 

gehaald voor de dag van de toorn.” (Job 21: 30 KJV) En Daniël schrijft: “En velen van hen die slapen in het 

stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.” 

Daniël 12: 2.  

 

Is er ook maar enige twijfel mogelijk, waar de goddelozen worden bewaard, voordat ze hun 

wederopstanding, hun oordeel en hun straf onder ogen moeten zien? We hebben het getuigenis van Petrus, 

Job, Daniël en van onze Meester zelf. We kunnen er niet onderuit. Ze worden in het graf bewaard. 



De tweede dood pas na de wederopstanding  

We komen nu toe aan het tweede belangrijke feit over de hel:  
Er zijn mensen, die niet gered zullen worden. Maar zij worden niet bij hun dood in het hellevuur geworpen. 

Wanneer Jezus voor de tweede keer komt, bij de voleinding van de wereld, ontvangen zij hun oordeel. 

We hebben op dit punt al steekhoudende bewijzen. Maar er is nog meer. Johannes schrijft over de 

bestraffing van de goddelozen: “Maar wat betreft de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de 

moordenaars, de ontuchtplegers, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers, hun deel is in de poel 

die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.” Openbaring 21: 8.  

 

Je gaat niet meteen bij je dood naar de hel. Dat blijkt uit de zojuist genoemde Bijbeltekst. De verlorenen 

ondergaan de straf voor hun zonden. En wat is hun straf? Dat is “de tweede dood”, zegt Johannes. Besef je, 

wat dit zegt over de goddelozen? Het bewijst, dat zij pas nadat de wederopstanding heeft plaatsgevonden in 

de vuurzee geworpen zullen worden. Deze mensen sterven de tweede dood in het vuur. Maar ze kunnen niet 

voor de tweede keer de dood ondergaan, voordat zij een tweede leven gekregen hebben. Ze leefden hun 

eerste leven hier op aarde; stierven de eerste dood, en kwamen in hun graf terecht. Voordat zij de tweede 

dood kunnen sterven, moeten zij worden opgewekt – zij moeten eerst een tweede leven krijgen. Dat gebeurt 

natuurlijk bij de voleinding van de wereld. Jezus zegt: “allen die in de graven zijn, … zullen eruit gaan.”  

 

Nadat zij bij de wederopstanding dit tweede leven gekregen hebben, zullen de goddelozen in het hellevuur 

worden gestraft voor hun zonden. “Dit is de tweede dood.” Tussen haakjes: Die tweede dood is de laatste, de 

eeuwige dood, waaruit geen wederopstanding mogelijk is. Maar het punt waar wij nu op letten is het tijdstip 

van deze straf in het hellevuur. Dat is ná de wederopstanding bij de voleinding van de wereld. Die vindt niet 

plaats bij de eerste dood, zoals zovelen verleid zijn te geloven.  

 

Vertelt de Bijbel, hoe de goddelozen in de vuurzee geworpen zullen worden? Jazeker. Johannes beschrijft de 

dramatische gebeurtenissen, die aan het einde van de periode van duizend jaar zullen plaatsvinden: “En 

wanneer die duizend jaar voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal 

uitgaan om de naties uit de vier windstreken te misleiden, Gog en Magog, om hen te verzamelen tot de 

oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en 

omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de 

hemel en dat verteerde hen.” Openbaring 20: 7 – 9.  

 

Hier, aan het eind van de duizend jaar, zullen alle goddeloze mensen die ooit geleefd hebben uit de graven 

komen bij de tweede wederopstanding. Want nadat hij beschreven heeft, hoe de rechtvaardigen tot leven 

zullen komen en duizend jaar lang met Christus zullen regeren, schrijft Johannes: “Maar de overigen van de 

doden werden niet weer levend, voordat de duizend jaar voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding.” 

Openbaring 20: 5.  

 

De overigen van de doden zijn natuurlijk de goddelozen. En hun wederopstanding biedt de satan de 

gelegenheid, om zijn voortdurende strijd tegen God en de heiligen weer op te nemen. Hij gaat erop uit, om 

een strijdmacht te verzamelen van verlorenen, die uit de doden zijn opgewekt. Hij heeft weer mensen, die hij 

kan misleiden. Hij overtuigt hen ervan, dat zij de overwinning kunnen behalen tegen het nieuwe Jeruzalem, 

dat God uit de hemel heeft doen neerdalen. (Openbaring 21: 2) Wanneer zij oprukken en de stad 

omsingelen, worden de goddelozen plotseling geveld door het vernietigende vuur wat vanuit de hemel op 

hen neer regent. Dit is het hellevuur, wat de uiteindelijke straf op de zonde vormt. 

Waar bevindt zich de hel? 

De Bijbel geeft duidelijk aan, dat dit vuur de goddelozen “over de breedte van de aarde” vernietigt. Iedere 

Bijbelschrijver die over het onderwerp hel spreekt, voegt nieuwe inzichten toe aan deze tweede dood van de 

goddelozen. Petrus zegt: “Maar de hemelen, die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een 

schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de 



goddeloze mensen.” II Petrus 3: 7. Dan gaat hij verder en beschrijft de dag van de Heer, die met enorme 

hitte de elementen zal doen vergaan. 

De woorden van Petrus zijn heel duidelijk over de plaats, waar de ongelovigen gestraft worden. Hij zegt, dat 

deze aarde bewaard wordt voor dat vuur, dat oordeel en vernietiging over de goddelozen zal brengen. Zij 

worden op deze aarde gestraft. Jesaja zegt: “Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, het jaar 

van de vergelding om de rechtszaak van Sion. Zijn beken zullen veranderd worden in pek, en zijn stof in 

zwavel; ja, zijn land zal worden tot brandend pek.” Jesaja 34: 8 – 9. 

De profeet schildert het zó af, dat onze hele planeet in het vernietigende vuur gehuld zal zijn. Zelfs de 

waterstromen en het stof worden veranderd in een exploderende vlammenzee van pek en zwavel. Jesaja 

zegt, dat dit Gods wraak en vergelding is aan het einde van de strijd. 

David vult het geschetste beeld aan met deze woorden: “Hij zal op de goddelozen een regen storten van 

valstrikken, vuur en zwavel; een geweldige stormwind zal het deel van hun beker zijn.” Psalm 11: 6. Merk 

je op, dat hij bijna dezelfde woorden gebruikt als Johannes en Petrus, wanneer hij het lot van de goddelozen 

beschrijft. Ze stemmen allemaal overeen wat de plaats betreft: dat is de aarde. En ook over het middel 

waarmee gestraft wordt: vuur. 

Het hellevuur brandt niet eindeloos 

Dat brengt ons bij het derde grote feit over het onderwerp hel: 

De hel als plaats voor de straf zal deze aarde zijn, die op de dag van het oordeel in een vuurzee verandert. 

Dit levert nog weer andere interessante vragen op over het lot van de mensen die verloren gaan. Één van de 

meest intrigerende vragen, die ook veel moeilijkheden oplevert, gaat over de lengte van de straf. Hoe lang 

zullen de goddelozen in dat vuur blijven leven en te lijden hebben? 

Niemand kan deze vraag precies beantwoorden, omdat de Bijbel zegt, dat ieder gestraft wordt “zoals zijn 

werk zal zijn.” Dat betekent, dat er verschillen in zwaarte van straf zullen zijn. Sommigen zullen langer 

moeten lijden dan anderen. Maar één ding kunnen we met zekerheid zeggen: de goddelozen zullen niet 

eeuwig in dat vuur blijven leven. 

 

Er zijn verschillende redenen, waarom we op dit punt zeker kunnen zijn. Ten eerste wordt onze aarde ook 

aangewezen als uiteindelijke woonplaats voor de rechtvaardigen. Jezus heeft gezegd: “Zalig zijn de 

zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” Mattheüs 5: 5. Petrus, die eerst beschrijft, hoe de aarde 

met groot gedruis explodeert en verbrandt, zag een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. “Maar wij 

verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont.” II Petrus 

3: 13 

 

De goddelozen kunnen niet op deze planeet blijven wonen, want ze is, in haar geheel, heel speciaal beloofd 

aan het geestelijk zaad van Abraham (Romeinen 4: 13). Nadat zij is gereinigd van elke vloek van de zonde, 

zal ze terugkeren tot haar eerste toestand, en tot Gods oorspronkelijke plan met haar. Eindelijk zal ze zijn, 

zoals God haar bedoeld heeft – een volmaakt thuis voor volmaakte mensen. 

 

In de tweede plaats kunnen de goddelozen niet hier op aarde blijven wonen, omdat zij nooit hun vertrouwen 

op Jezus Christus hebben gesteld. Daarom ontvangen zij het eeuwige leven niet. Alleen de rechtvaardigen 

ontvangen het geschenk van het eeuwige leven. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 

heeft.” Johannes 3: 16. Maar hoe zit het met de mensen, die niet in Hem geloven? Zij zullen zeker verloren 

gaan. De Bijbel leert: “Want het loon van de zonde is de dood.” Romeinen 6: 23. Zie de scherpe eenvoud 



van deze zinnen alsjeblieft niet over het hoofd. De goddelozen is nooit leven beloofd. Hun is dood beloofd – 

eeuwige dood. Alleen rechtvaardigen is leven beloofd – eeuwig leven. 

 

Maar er is maar één manier om leven te krijgen, wat nooit ophoudt: dat is door geloof in Jezus. Johannes 

beschrijft het zó: “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit 

leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het le-ven 

niet.” I Johannes 5: 11 – 12. Mag ik jou iets vragen? Hebben die goddelozen in de vuurzee de Zoon van 

God? Natuurlijk niet. Hoe zouden ze dan leven kunnen hebben? Johannes zegt: “U weet dat geen 

moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft.” I Johannes 3: 15. Zullen de moordenaars in het 

hellevuur eeuwig blijven leven? Nooit van z’n leven. 

 

Het zou de grofste ketterij betekenen, te geloven, dat je eeuwig leven uit een andere bron zou kunnen putten 

dan alleen uit Jezus. Waar zouden goddelozen het vandaan moeten halen? Paulus zegt: “Hij heeft de dood 

tenietgedaan en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie.” II Timotheüs 

1: 10. In het geïnspireerde Woord is geen andere bron voor onsterfelijkheid te vinden dan het evangelie van 

Christus. Waar in de Bijbel is een tekst te vinden die onsterfelijkheid aan goddelozen verleent? Je kunt vaak 

lezen, dat rechtvaardigen die ontvangen, maar nooit een ongelovige. 

 

Paulus heeft gezegd: “Zie, ik zeg u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel 

allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de 

bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen 

veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke 

moet zich met onsterfelijkheid bekleden.” I Korinthe 15: 51 – 53. 

 

Deze tekst spreekt over een bepaald moment in de tijd, waarop de rechtvaardigen in een ogenblik veranderd 

zullen worden in onsterfelijke wezens. Dat tijdstip ligt nog in de toekomst. Dat zal gebeuren, wanneer Jezus 

terugkomt, bij de klank van de laatste bazuin, wanneer de wederopstanding plaatsvindt. Nergens in de Bijbel 

lezen we, dat de goddelozen ook op deze manier veranderd zullen worden. En juist omdat ze dit geschenk 

van het eeuwige leven nooit ontvangen, kunnen ze in de vuurzee niet in leven blijven. 

 

Het is ook onvoorstelbaar en onredelijk om zo’n gedachte te construeren. Het gaat in tegen de Bijbel. En ook 

voor ons gevoel is het weerzinwekkend. Ezechiël heeft gezegd: “De ziel die zondigt, die zal sterven.” 

Ezechiël 18: 4, 20 NBG. Wat voor denkbeelden we ook over de ziel hebben: laten we het simpele Bijbelse 

feit accepteren, dat een ziel kan sterven, en als gevolg van de zonde ook zal sterven. 

 

Als de goddelozen eeuwig in het vuur zouden blijven leven, hebben zij hetzelfde als de rechtvaardigen, 

alleen op een andere plaats. Wie kan hen eeuwig leven geven, behalve Christus? Johannes 3: 16 geeft zo’n 

duidelijke en eenvoudige beslissing in deze kwestie. Mensen, die niet geloven in de eniggeboren Zoon, 

zullen verloren gaan. Ze zullen sterven. Ze zullen de tweede dood sterven – een eeuwige dood, waaruit ze 

nooit meer zullen worden opgewekt. Die dood zal geen einde hebben. Het is een eindeloze, eeuwige straf. 

Want het is een eindeloze, eeuwige dood. 

Onuitblusbaar vuur 

Iemand zou de volgende vraag kunnen stellen: Hoe zit het met het onuitblusbare vuur, waarmee de 

goddelozen verbrand worden? Betekent dat niet, dat dit vuur nooit uit zal gaan? Natuurlijk gaat het niet uit. 

Blussen betekent doven of uitmaken. Niemand zal in staat zijn het vuur van de hel te blussen. Dat is het 

vreemde vuur van God. Niemand kan eraan ontsnappen door het uit te doven. Jesaja zegt van dat vuur: “Zie, 

zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht van de vlammen; 



het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten.” Jesaja 47: 14 NBG. Nadat het 

zijn vernietigend werk gedaan heeft, zal dat vuur uitgaan. Niemand kan zichzelf redden door het uit te 

maken. Maar tenslotte zal er geen kooltje meer overblijven. Dat zegt de Bijbel. 

Jeremia profeteerde, dat Jeruzalem zou branden door een onuitblusbaar vuur. Jeremia 17: 27. Maar het 

verbrandde tot ashopen. II Kronieken 36: 19 – 21. Lees deze verzen eens en zie, hoe de Bijbel het woord 

“blussen” gebruikt. Dat betekent niet, dat het vuur nooit uit zal gaan. Het betekent alleen wat het zegt: 

“onuitblusbaar”: het kan niet geblust worden. 

En wat kunnen we zeggen over uitdrukkingen als “eeuwig” en “eeuwigdurend”, waarmee het hellevuur ook 

aangeduid wordt? Als we de Bijbel zelf deze woorden laten definiëren, levert dit zeker geen verwarring of 

tegenstrijdigheden op. Velen maken de vergissing, aan deze woorden moderne betekenissen toe te kennen. 

Ze houden geen rekening met hoe ze vroeger gebruikt werden. En dat is een schending van één van de meest 

fundamentele regels voor Bijbeluitleg. 

Feit is namelijk, dat ‘eeuwig vuur’ niet betekent, dat dit vuur nooit uit zal gaan. Dezelfde uitdrukking wordt 

in Judas, vers 7 gebruikt over de verwoesting van Sodom en Gomorra. “Evenzo is het met Sodom en 

Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees 

achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld van het ondergaan van de straf van 

eeuwig vuur.” 

Het is overduidelijk, dat Sodom vandaag de dag niet meer brandt. De Dode Zee golft over de plek waar deze 

oude steden eens stonden. Toch hebben zij gebrand met “eeuwig vuur”. Ons wordt gezegd, dat zij een 

voorbeeld zijn van wat er met de goddelozen zal gebeuren. God heeft de steden Sodom en Gomorra tot as 

verbrand. Dat is het! Dat eeuwige vuur, dat Sodom in de as gelegd heeft, is een voorbeeld van wat 

uiteindelijk met de goddelozen zal gebeuren. (zie II Petrus 2: 6) Als deze tekst waar is, dan zal hetzelfde 

soort vuur, dat Sodom en Gomorra verwoest heeft, ook de goddelozen in de vuurzee verbranden. Dat moet 

wel eeuwig vuur zijn. Betekent dit ook, dat het de goddelozen tot as zal verbranden? De Bijbel zegt van wel. 

“Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid 

doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die 

van hen wortel noch tak zal overlaten. … U zult de goddelozen vertrappen; voorzeker, stof [KJV: as] zullen 

zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik maken zal, zegt de HEERE van de legermachten.” 

Maleachi 4: 1, 3 

Geen enkel woord, in wat voor taal ook, kan het krachtiger of duidelijker zeggen. Dit eeuwige vuur brandt 

eeuwig op. Zelfs de satan, de wortel van alle kwaad, zal uiteindelijk door de vlammen verteerd worden. Wat 

een consistent beeld levert het op, wanneer we de Bijbel haar eigen woorden laten uitleggen. En wat een 

stiekeme manipulatie is er nodig, om de zo voor de hand liggende uitleg van deze woorden te kunnen 

omzeilen. Toch is het mogelijk, dat mensen, bevooroordeeld door levenslange traditie, de volgende woorden 

lezen: “En de dag … zal ze in vlam zetten … die van hen wortel noch tak zal overlaten … stof [as] zullen zij 

worden onder uw voeten.” En daarna nog volhouden, dat de goddelozen blijven leven en eeuwig moeten 

lijden. 

 

Toegegeven, er zijn een paar dubbelzinnige verzen over dit onderwerp. Maar als we op hun context letten, 

passen ze allemaal in het verband. De Bijbel legt zichzelf uit. 

Zelfs de woorden van Christus in Mattheüs 25: 46 leveren geen verwarring op, wanneer we de voor de hand 

liggende betekenis nemen. “En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige 

leven.” Veel mensen hebben problemen met de uitdrukking “eeuwige pijn [KJV: straf].” Wat deze pijn ook 

is, hij zal eeuwig duren. Zegt de Bijbel ons, wat deze pijn is? Natuurlijk. “Want het loon van de zonde is de 



dood.” Romeinen 6: 23. Jezus zegt hier eenvoudig, dat de dood eeuwig zal duren. Daar komt nooit een einde 

aan. Die zal nooit worden verbroken door een wederopstanding. 

Paulus zegt het nog duidelijker: Niet de hel duurt eeuwig, maar de dood. “[De goddelozen] zullen als straf 

het eeuwig verderf [KJV: eeuwige vernietiging] ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de 

heerlijkheid van Zijn sterkte.” II Thessalonicenzen 1: 8 – 9. Dus de straf is eeuwig verderf [eeuwi-ge 

vernietiging] – een verderf [vernietiging] dat eeuwigdurend is. Daaruit is geen wederopstanding of hoop op 

leven mogelijk. 

Maar hoe zit het met de worm, die niet zal sterven? In Markus 9: 45 – 46 wordt het volgende gezegd: “… de 

hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.” Sommigen 

leggen het woord worm zó uit, dat het de ziel is. Bedoelde Jezus dat? Nergens in de Bijbel is er een 

toespeling te vinden op de ziel als worm. In dit geval gebruikte Jezus voor “hel” het woord “Gehenna.” 

Gehenna was een bestaande verbrandingsplaats, net buiten de muren van Jeruzalem. De toehoorders van 

Christus konden ongetwijfeld de rook uit het dal van Gehenna zien opkringelen, waar dode lichamen en 

vuilnis voortdurend werden verbrand. Als iets buiten de vernietigende vlammen terechtkwam, werd dit al 

gauw door maden of wormen opgegeten. Met dit levende beeld van totale vernietiging voor ogen, gebruikte 

Jezus het vuur van Gehenna als voorbeeld van de totale vernietiging door het hellevuur. Dit vuur werd nooit 

geblust. En de wormen waren constant op de lichamen in de weer – het is een beeld voor de totale 

vernietiging. 

 

Misschien is wel de makkelijkst te verdraaien tekst over de hel, hetgeen Johannes zegt over de rook, die 

opstijgt “tot in alle eeuwigheid” Openbaring 14: 11 en 19: 3. Voor mensen die niet vertrouwd zijn met hoe 

deze zinsnede in de Bijbel gebruikt wordt, kan dit inderdaad verwarrend zijn. Maar laten we de 

verschillende verzen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament eens met elkaar vergelijken. De 

uitdrukking “voor eeuwig” komt 57 keer voor in de betekenis van iets, dat al ten einde is gekomen. Met 

andere woorden: “voor eeuwig” betekent niet altijd “zonder einde.” 

We kunnen veel opmerkelijke voorbeelden aanhalen. Maar twee of drie zijn heel bijzonder. In Exodus 21 

worden de voorwaarden voor slavernij vastgelegd. Als een slaaf ervoor koos, liever de meester die hij 

liefhad te blijven dienen, in plaats van op de vastgestelde tijd de vrijheid te verkiezen, dan moest zijn oor 

met een priem doorboord worden. En dan zegt de Bijbel: “Zo zal hij hem voor altijd [KJV: voor eeuwig; 

SV: eeuwiglijk] dienen.” Exodus 21: 6. Maar hoelang zal deze slaaf zijn menselijke meester dienen? 

Natuurlijk hoogstens zolang hij leeft. Dus de woorden “voor altijd” betekenen hier niet “zonder einde.” 

 

Hanna bracht haar zoon Samuel naar de tempel van God. Hij zou daar “voor al de dagen [KJV: voor 

eeuwig]” blijven. De oorspronkelijke betekenis voor de term “voor eeuwig” is: een onbepaalde hoeveelheid 

tijd. Over het algemeen beslaat het de tijdsperiode waarin iets onder gelijk blijvende omstandigheden kan 

blijven bestaan. Zelfs Jona’s verblijf in de walvis wordt door hem als “voor eeuwig” (Jona 2: 6) beschreven. 

 

Iemand maakt misschien de tegenwerping, dat dan ook aan het verblijf van de rechtvaardigen in de hemel 

een einde zal komen. Want van hun staat geschreven, dat ze God “voor eeuwig” zullen verheerlijken. De 

uitdrukkingen voor verlosten en verlorenen zijn hetzelfde. Maar er is één geweldig verschil in de 

omstandigheden die voor beide groepen gelden. De heiligen hebben het geschenk van de onsterfelijkheid 

ontvangen. Hun levensdagen kunnen zich nu meten met die van God. “Onsterfelijkheid” betekent: niet aan 

de dood onderworpen. Met betrekking tot hen kunnen de woorden “voor eeuwig” uitsluitend betekenen: 

“zonder einde”, want ze zijn al onsterfelijk. Maar wanneer “voor eeuwig” gebruikt wordt om de goddelozen 

te beschrijven, spreken we over sterfelijke schepselen die kunnen en moeten sterven. Hun “voor eeuwig” is 



slechts zolang hun sterfelijke natuur het in de vlammen kan uithouden. Daarin worden ze gestraft naar hun 

werken. 

Ziel en lichaam worden vernietigd 

Dit brengt ons bij het laatste feit over het lot van de goddelozen: 

Nadat de mensen die niet gered zijn gestraft zijn naar hun overtredingen, zal hun bestaan worden uitgewist, 

zowel naar lichaam als naar ziel. Jezus zegt het heel eenvoudig: “Wees niet bevreesd voor hen die het 

lichaam doden … maar wees juist bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam kan verderven [KJV: 

vernietigen] in de hel.” Mattheüs 10: 28. 

Hoe kan in het licht van deze uitspraak iemand nog blijven vasthouden aan onsterfelijkheid van goddelozen? 

Jezus, de Enige die leven kan schenken, verwerpt de mogelijkheid, dat de mensen in de hel op wat voor 

manier ook verder kunnen leven. Het leven zal voor eeuwig worden afgesneden, en het lichaam wordt in de 

vlammen vernietigd. 

 

De psalmist schrijft: “Maar de goddelozen gaan te gronde; de vijanden van de HEERE zijn als het beste van 

de lammeren: zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen.” “Nog even, en de goddeloze zal er niet meer 

zijn; u zult zoeken naar zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.” Psalm 37: 20, 10. 

 

De meest krachtige en definitieve woorden, die in mensentaal bestaan, worden gebruikt om de vernietiging 

in de hel te beschrijven. Maar mensen houden nog steeds vol, dat de Bijbelschrijvers niet werkelijk bedoelen 

wat hun woorden uitdrukken. “Vernietigen”, “verteren”, “verbranden”, “verslinden”, “dood.” Betekenen 

deze woorden in de Bijbel iets mysterieus? Betekenen ze iets anders, of het omgekeerde, als in andere 

boeken? Wij zien geen grond om dat te denken. Feit is, dat theologie onze grote, liefdevolle God tot een 

boeman heeft gemaakt. God wordt nog wreder afgeschilderd als Hitler. Hitler heeft mensen gemarteld en 

met hen geëxperimenteerd. Hij stond uiteindelijk toe, dat ze stierven. Maar theologen beweren, dat God 

zielen eeuwig in leven houdt, om hen in eeuwigheid te zien kronkelen en gillen. 

Gods rechtvaardigheid aangetoond 

Zo’n beeld geeft niet alleen een verkeerd beeld van Gods liefde. Het geeft ook een vertekening van Zijn 

rechtvaardigheid. Denk maar aan wat de gevolgen zijn van een leerstelling, die elke verloren ziel vanaf het 

moment van sterven naar een eeuwige hel verwijst. Stel, dat iemand 5.000 jaar geleden is gestorven met één 

gekoesterde zonde in zijn leven. Dan zou zijn ziel onmiddellijk naar de hel gaan, om de eeuwigheid lang 

gefolterd te worden. Denk je dan iemand anders in, die moet sterven, Adolf Hitler. Door hem zijn miljoenen 

mensen omgekomen. Volgens de populaire leer zou ook zijn ziel onmiddellijk naar de hel gaan om eeuwig 

te lijden. Maar de man, die verloren is gegaan vanwege die ene zonde, moet 5.000 jaar langer branden dan 

Hitler. Hoe zou dat rechtvaardig kunnen zijn? Zou God werkelijk zo handelen? Het is in tegenspraak met de 

Bijbel, die zegt, dat iedereen gestraft wordt naar zijn werken. 

Er zijn twee extreme standpunten in omloop, als het gaat om de bestraffing van de goddelozen. Het ene 

uiterste is de Alverzoening, die zegt dat God veel te goed is om wie dan ook verloren te laten gaan. En het 

andere uiterste is die afschuwelijke leer over een eindeloze foltering, die de hele eeuwigheid voortduurt in 

een donkere afgrond vol angst en lijden. Beide opvattingen zijn verkeerd. De waarheid ligt er tussen in. God 

straft de goddelozen naar hun werk, maar tijdens dit proces verleent Hij aan het kwaad niet het eeuwige 

leven. 

 

Ik geloof werkelijk, dat veel oprechte zielen zich van God hebben afgekeerd, uit weerzin over deze valse 



voorstelling over Zijn karakter. Zij kunnen iemand niet liefhebben, die slechte mensen willekeurig eindeloos 

laat folteren, zonder enig doel. Deze mensen hebben geen kans op rehabilitatie. Alleen een veroordelende en 

haatdragende geest kan tevreden gesteld worden door zo’n ongehoorde regeling. Is God zo? Toen een 

bankdirecteur de Bijbelse waarheid over de hel had gehoord, sloeg hij de armen om mijn schouders en zei: 

“Joe, ik geloof weer. Ik ben jarenlang agnost geweest, omdat men mij geleerd had, dat God de goddelozen 

voor eeuwig zou martelen.” 

Geen moeite of dood meer 

Binnenkort zal God een rein heelal hebben. Alle gevolgen van de zonde zullen dan voorgoed verbannen zijn. 

Er zal geen zonde meer zijn. Er zullen geen zondaars meer zijn. En er zal geen duivel meer zijn, die ons zou 

kunnen verleiden. Het zal allemaal precies zijn naar het plan van God in het begin. Johannes beschrijft dat 

toekomstige thuis zó: “En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn, ook 

geen rouw, geween of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Openbaring 21: 4. 

 

Kun je in deze kostbare woorden ook maar enige ruimte vinden, zodat ook maar iemand in heel het 

herschapen heelal zal moeten lijden? God heeft gezegd, dat er geen geween of moeite meer zal zijn. Geloof 

je deze woorden, of geloof je in de verdachtmakingen van mensen? Slechts vier verzen eerder, voordat hij 

deze belofte opschreef, beschreef Johannes hoe de goddelozen in de poel van vuur werden geworpen. “En 

als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En 

ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. 

En de zee was er niet meer.” Openbaring 20: 15 – 21: 1. 

Volgens Openbaring 20: 9 zal deze poel van vuur hier op aarde zijn. Maar let alsjeblieft goed op: Deze 

plaats, waar de goddelozen branden, zal voorbijgaan. God zal in plaats daarvan de nieuwe aarde scheppen. 

En dan beschrijft Openbaring 21: 2 – 3 hoe het nieuwe Jeruzalem neerdaalt. En dan krijgen we vers 4, 

waarin staat, dat er geen dood, rouw, geween of moeite [KJV: pijn] meer zal zijn. 

Als er geen moeite of pijn meer zal zijn, dan kan er ook geen eeuwige hel meer bestaan. Die twee dingen 

sluiten elkaar wederzijds uit. Wij horen God elke dag te danken, dat Zijn plan uiteindelijk een einde aan alle 

lijden zal maken. De satan zal er niet meer zijn om moeite of pijn te veroorzaken. En God belooft ons, dat er 

in Zijn nieuwe Koninkrijk zelfs geen schaduw van moeite of pijn zal zijn. 

De hel is niet voor ons bestemd 

En tenslotte: we moeten ons verheugen over het feit, dat de hel nooit voor jou en mij bedoeld is geweest. 

Jezus spreekt over “het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.” Mattheüs 25: 41. Als 

wij struikelen en in dat vuur terecht komen, is dat de meest kolossale blunder die we ooit kunnen begaan. Je 

komt daar alleen terecht, als je over het gebroken lichaam van Jezus Christus heen loopt; wanneer je de 

liefde van de Vader negeert; je niet luistert naar de smeekbeden van de Heilige Geest; en je onttrekt aan de 

hemelse invloed van miljoenen engelen. De moeilijkst te beantwoorden vraag van de hele wereld is: “Hoe 

zullen wij dan ontvluchten, als wij geen acht slaan op zo'n grote zaligheid?” Hebreeën 2: 3. Er is geen 

antwoord op die vraag, want we kunnen niet ontvluchten – alleen door Christus en Zijn kruis. 

Niemand zal verloren gaan, omdat hij gezondigd heeft. Want iedereen heeft gezondigd. 

Niemand zal uit de hemel worden buitengesloten, omdat hij gelogen of gestolen heeft, of omdat hij overspel 

gepleegd heeft. 



De enige reden waarom iemand verloren gaat, is, dat hij weigert zich van zijn zonde af te keren en zich in de 

armen te werpen van een liefhebbende Heiland. Hij staat klaar om ons te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid. 

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Johannes 3: 16. 

 

  
 

  
 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 


