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Studie: Hel en Hemel. 

 
Zeer beknopt willen we dit thema onder de aandacht brengen zoals de Bijbel dit ons leert.  

Schriftgedeelten of teksten hebben we uitgeschreven om te besparen op uw kostbare tijd. 
G.K.Verbaan juli 2020 

 

Begrip en terminologie van de hel 
Steeds minder mensen geloven in het werkelijk bestaan van de hel, ofschoon 

het woord -hel- in ons taalgebruik nog wel veelvuldig wordt gebezigd.  

Wie kent niet de uitdrukking “Helse pijnen doorstaan!” of “De hel van ’63!” 

(Elfstedentocht) De hel van 1812 Grande Armee Napoleon richting Rusland, 

met 600.000 manschappen, waarvan 96% sneuvelden of “De Hel van Dachau!”  

   Toch is het idee van de eeuwig brandende hel voor zowel de gelovige als de 

ongelovige mens moeilijk te verteren. Hoe kan Dezelfde God die ons Jezus 

zond, ook mensen voor eeuwig naar de hel verwijzen? Moet onze traditionele 

Bijbelse visie gewijzigd worden? Hoe afschrikwekkend het thema ook is, toch 

kunnen wij niet om deze vraag heen.  

Opinieonderzoeken 

 
Uit onderzoek van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt dat slechts 20% van 

ons volk in het bestaan van de hel gelooft. In België, Frankrijk en de 

Scandinavische landen is dit nog minder. Van de ‘wereldbevolking’ meent, 

gelooft 80% dat er zo’n eeuwige bestemming als de hel is. Het Nederlandse 

woord ‘hel’ hoort etymologisch bij ‘helen’ oftewel ‘verbergen’. Een heler is 

hij die door diefstal verkregen goederen verkoopt, doch niet zelf de dief is.       

De hel gaat inderdaad voorbij aan ons waarnemingsvermogen. Nog gangbare 

uitdrukkingen waarin het woord- hel -gebruikt wordt zijn o.a.  

 ‘De hel breekt los’ de situatie loopt uit de hand.  

 ‘Het is kermis in de hel’ wanneer het regent en de zon schijnt.  

 ‘Voor de poorten van de hel wegslepen’ ter ternauwernood gered. 
 

Een opinieonderzoek in 2012 onder duizend christenen uit de breedte van 

kerkelijk Nederland in opdracht van het N.D. en het EO-programma “Door 

de wereld” leverde een opmerkelijke uitkomst. Van de ondervraagden gelooft 

slechts 27% in de hel.uitkomst 

Resultaat van een studiedag theologie 

Een paar zaken wil ik noemen als ‘resultaat’ van een studiedag gehouden in 

februari 2020 te Kampen voor theologen, met het thema: HEL. 

 50% van de predikanten achtten het beter niet te spreken over de hel. 
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 Onze tijd preekt: “De hel is een fabeltje!” Hierover spreken brengt verwarring. 

 De dood is een evolutionair scheppingsmechanisme en geen straf van God. 

 De hel is onze keuzevrijheid, om de eeuwigheid zonder God door te brengen. 

 In de kerken dreigt een gelatenheid post te vatten van…. “Laat maar.” 

 Ongeveer 35% van ons volk gelooft nog in een leven na de dood. 

 Ongeveer 20% gelooft nog in de hel en de duivel. 

 Ongeveer 50% hoort in de kerk hier nooit iets over. 

 Meerderheid van de Nederlanders gelooft niet in leven na de dood (begin 21e eeuw) 

 

Wat is de werkelijkheid? 
In onze seculaire samenleving hebben hemel en hel afgedaan. 
Terwijl er in de Bijbel niemand is die zo vaak over de hel spreekt 
als de Here Jezus Zelf. Maar cruciaal is dat Jezus de meeste 
waarschuwingen richtte tot zijn meest 
toegewijde discipelen. 
 
In een kort tijdsbestek van 2 generaties 
heeft zich een grote wijziging in het 
geloof en denken van veel christenen 
plaatsgevonden. In 1930 werd op straat 

evangeliserend nog gevraagd …..       “Waar 

brengt u de eeuwigheid door?” 

Door wie en wat worden wij geïnformeerd? 

Wat voor lectuur lezen wij? 

 

De Hel- Realiteit of utopische gedachtespinsels? 
 

DE HEL–bangmakerij of ernstige waarschuwing? 

Wie kent niet –‘Het laatste oordeel’- van Michiel Angelo 

en de drieluik van Lucas van Leiden ook wel       ‘De 

Nachtwacht’ van de 16e eeuw genoemd, (in de 

Lakenhal)? Schoolreisjes basisschool 1950 

i.p.v. een pretpark (2020)!  
 

Ook in de 14e eeuw leefde men 

dichterbij de onzichtbare 

geestelijke wereld van duivel, 

hel, sterven, eeuwig oordeel etc. 

wat in de bouwstijl van 

christelijke kerken vereeuwigd 

werd, zij het vaak bijna 

‘onzichtbaar’ hoog… Waarom? 
 

Enkele duivelse luchtboogfiguren      
op de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch 
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HEL…..HEMEL..????   
 

Memento mu´ri  …. - gedenk te sterven - een 

oneliner uit de 14e en 15e  eeuw-          Voor 

de huidige tijd geld meer "Carpe diem” - 

ofwel "Pluk de dag.”.  

      Breng eens een bezoekje aan de stad 

Enkhuizen en u verwondert u over de 

straatnamen, zoals bijvoorbeeld: Een 

kroeg heette ‘De Hel’ de 

andere ‘Het Vagevuur’, 

de kortste verbinding 

←was dus dit weggetje. 

 

Vooral niet waarschuwen!? 
 

Waarschuwen voor de hel wordt vaak achterwege gelaten immers: “Het is 

zo’n negatieve boodschap het is alleen maar paniek zaaien.”                            

Maar hoe graag hadden de 230.000 slachtoffers van de tsunami 26-12-’04 

tijdig ingelicht willen zijn? 

 

De Hel als “beeld” 

Twee boeiende moderne verbeeldingen 

van de hel, de 

zandsculptuur 

(zandverhalen) 

in Elburg 

geïnspireerd door het werk van 

Rodin ‘De poort naar de hel’, (Dante’s 

Divina Commedia)….en een ‘creatie’ 

gemaakt door een andere kunstenaar 

die de wanhoop en 

de dorst van de hel 

vormgeeft. We 

mogen dus 

stellen dat in het 

openbare leven 

van ons volk ‘vroeger’ het 

hiernamaals meer zichtbaar 

aanwezig was dan in onze tijd. Nu wordt meer geleefd 

volgens het hiernumaals; de eis nu alles te willen, 

"Carpe diem”. Twee illustraties van de werken van 

de genoemde personen Rodin (± 1900) en Lorenzo 

Ghiberti (± 1400) ziet u hierboven. 

‘De poort naar de hel’ 6 m hoog 

bekroond met de 3 schaduwen, 
3 verdoemde zielen de inscriptie 
lezend: “Er is geen hoop voor 
wie hier binnentreden.” 

“De deuren van het Paradijs" de 

tegenhanger van Rodin’s "De poort 
naar de hel.” Lorenzo Ghiberti (±1400) 

Detail: Koningin van Sheba 
bezoekt koning Salomo 

Smeedijzeren poort 
begraafplaats Leeuwarden 
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De -Hel- heeft wel een directe associatie met sterven. En welk denkend mens 

dacht nooit aan zijn dood? De dood houdt velen in een angstige wurggreep. 

Enkele personen willen wij bij name noemen, personages uit de 21e eeuw: 

 

Angst voor de dood? 
 

1. De BN’er, Matthijs van Niekerk vertelt in zijn populair tv-programma met 

angstige ogen, heel erg bang te zijn voor de dood. 

2. De gelauwerde professor in de theologie H.M. Kuitert laat op hoge leeftijd, in 

een interview weten dat hij zich laat verrassen, hij verwacht niets.  

3. Leo Lucassen (60), hoogleraar migratiegeschiedenis in Leiden en directeur 

Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis aan het woord. “Van de gedachte 

aan de dood kan ik het Spaans benauwd krijgen. Het idee dat je er dan helemaal 

niet meer bent, daar kan ik me niets bij voorstellen. Het idee dat er na dit leven 

nog iets is van een hemel waar je andere mensen tegenkomt, is heel mooi. Ik 

zou het hopen, maar het lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk. Nee, ik denk 

dat het na de dood echt ophoudt. Misschien ben ik er tegen die tijd heel rustig 

onder, maar nu breekt het angstzweet me uit als ik bedenk hoe het is als de 

dood voor de deur staat.” 

 

De dood in de Nederlandse proza en poëzie 

       Een van de bekendste en meest gewaardeerde 

Nederlandse dichters J. C. Bloem (1887-1966) schreef in zijn 

gedicht INSOMNIA (Lat. Slapeloosheid) hieronder de eerste strofe:                                                                                                                              

Denkend aan de dood kan ik niet slapen,  

En niet slapend denk ik aan de dood,  

En het leven vliet gelijk het vlood,  

En elk zijn is tot niet-zijn geschapen.  

 

In de boekenwereld viert de duivel, en het demonische hoogtij. Lectuur over 

de machten van de boze welke strijd voert op een magische, kwaadaardige, 

duivelse wijze. In veel van de huidige literatuur vinden we als hoofdgedachte, 

het duivelse het boze is superieur boven het christelijke. Geschiedkundig 

voorbeeld is het gedachtegoed van het nationaalsocialisme dat strijd voerden 

tegen Gods volk, de joden en de christenen. In het begrip 'übermensch' als 

tegenhanger van untermensch werd uitgewerkt in het stichten van het 

‘Duizendjarig vrederijk’. Heel duidelijk is hier de duivelse omkering van Gods 

plan herkenbaar. 
En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 2 Tes. 2:11 

 

Hoe komen wij aan kennis over hemel en hel? 
 

De Bijbel geeft veel informatie over de hemel en de hel, vermoedelijk zouden 

we nog meer willen weten.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Untermensch
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Maar datgene wat God bekend gemaakt heeft, m.a.w. -GEOPENBAARD- 

heeft Hij voldoende geacht, dat is genoeg, daar kunnen we het mee doen! Ons 

voordeel mee doen. 
 

 

 

De Bijbel is in verband met de 

openbaring van God, door de komst van 

Jezus Christus, werkelijk paradoxaal te 

noemen met de gangbare meningen.  

Misschien goed dat wij eerst aandacht geven 

aan het feit dat wij openbaring nodig hebben. 

Toch maar met een plaatje laten zien om het 

begrip -openbaring Gods- te verduidelijken. 

 

Wij hebben alleen maar kennis van de 

scheppingsorde van ons eigen niveau en dat 

van het lagere level. Het lagere niveau heeft geen kennis van het hogere 

bestaan. (De stenen 1e level, hebben geen weet van het gras, de 2e trap. Zo ook 

het gras, geen kennis heeft van het dierenrijk.) Zo heeft de mens wel kennis 

van de drie onderliggende treden, MAAR NIET van het niveau boven hem, 

van God! Dat moet door God worden bekend gemaakt- geopenbaard! 
 

Hemelse openbaring of bekendmaking! 
 

Johannes de Doper zegt hiervan iets heel belangrijks: 

Die van boven komt (5e level), is boven allen; wie uit de aarde is (4e level), is uit 

de aarde en spreekt van de aarde. Die uit de hemel (5e level) komt, is boven 

allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis 

neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God 

waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden 

Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en 

heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar 

de toorn Gods blijft op hem. Joh. 3 : 31-36 

De woorden van Johannes de Doper worden later door Jezus herhaald: 

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden (geopenbaard van 5e level naar 

4e), opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden 

worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds 

veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon 

van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen 

de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Joh. 3:17-19 

God .. .. ‘moet’ vanaf de 5e trede 
zijn wezen bekendmaken aan de 

onderliggende 4e trede, de mens.↓ 
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De paradox van Gods openbaring wordt duidelijk 
 

Door deze openbaring komt het paradoxale van God in een helder licht te 

staan, het wordt verstaanbaar. (Paradoxaal, schijnbaar onverenigbaar) immers: 

 

 Jezus is het Lam maar……….. ook de Leeuw! 

 Hij is de onbegrijpelijke liefde maar……. ook de eeuwige toorn. 

 Hij zegent de kinderen en wordt als het Lam ter slachting geleid…….maar 

als Leeuw in macht en majesteit doden opwekkend.  

 Wenende staande voor Jeruzalem en...even later de tempel ‘schoonvegend’. 

 Voor de schapen, de gezegende des Vaders, Zijn Koninkrijk………..voor de 

bokken, de vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn 

engelen bereid is. Mattheus 25: 34+41 

 

De zeggingskracht van Jezus’ woorden, de Zoon van God 
 

Jezus, Gods Zoon maar ook Mensenzoon die in zijn optreden dan paradoxaal 

mag overkomen (in onze ogen), heeft tijdens zijn aardse omwandeling heel vaak 

gezegd: “Maar IK zeg u!” 

Laten wij dus extra aandacht geven aan wat HIJ 

heeft gezegd en datgene verre van ons werpen wat 

de mensheid, misschien zelfs de wetenschap roept 

en in tegenspraak is met Jezus’ woorden. Jezus de 

grootste LERAAR en DIDACTICUS die de 

mensheid ooit in hun midden had! 

Onbewust kunnen wij als gelovigen het hoogste 

gezag bij het menselijk verstand leggen en niet 

bij de goddelijke openbaring. Dat is fataal, 

immers Jezus waarschuwt ons dat we, indien we 

niet luisteren naar Mozes en de profeten (en Jezus is meer!) ons ook niets laten 

gezeggen zelfs niet door iemand die uit de dood opstaat. (Lukas 16:31).  

De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus na hun sterven. 

Overigens is dit verhaal door Jezus vertelt, géén gelijkenis.  

We gaan dit heel bekend overlijdensgebeuren van twee mensen uit de Bijbel 

onder de loep nemen.  

We lazen het reeds eerder dat wanneer we spreken over “Hel en Hemel” het 

sterven inzicht komt, we kunnen het ook omdraaien: bij ons sterven komt de 

hemel of de hel inzicht. 

 

Is Lukas 16:19-31 een gelijkenis? 
 
En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend 

feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn 

voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel;  

Expressie van een kunstenaar. De rijke 
man- de onoverkomelijke kloof- en 

rechts Abraham en Lazarus 
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zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de 

engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En 

toen hij in het dodenrijk ( HEL !! S.V.) zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij 

Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb 

medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn 

tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe 

gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt 

hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke 

kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar 

niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij 

hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig 

waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide: 

Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Neen, vader 

Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij 

zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen zij ook, indien 

iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.  Lukas 16: 19-31 
 

Hoe wonderlijk dat enige tijd later Jezus een dode opwekt welke reeds vier 

dagen in het graf ligt en tot ontbinding was overgegaan. We lezen dan de 

reactie van de mensen, ook heel ‘wonderlijk’.  

 

De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten, dat Hij (Jezus) daar was, 

en zij kwamen niet alleen om Jezus , maar ook opdat zij Lazarus zouden zien, 

die Hij uit de doden had opgewekt. En de overpriesters beraadslaagden om 

ook Lazarus te doden, daar vele der Joden ter wille van hem kwamen en in 

Jezus geloofden.  Joh.12:9-11   

 

Ook is het ‘verwonderlijk’ dat we als christenen gemiddeld slechts 2 ½ minuut 

per dag besteden aan het lezen van de Bijbel en het bidden!! Een gemiddelde 

planning van onze jaarlijkse veertiendaagse vakantie ‘vergt….. vraagt en 

krijgt’ meer voorbereidingstijd dan de planning naar ons eeuwig reisdoel. 

Is dat niet hoogst merkwaardig te noemen? En dan te weten dat deze eeuwige 

bestemming qua tijd, een ‘veelvoud’ is van onze veertiendaagse vakantie.           

 

Wat is sterven? 
Als een mens sterft gaat zijn lichaam dood, ontbindt en keert weer tot stof 

….tot aarde waaruit God hem heeft gemaakt….Ons lichaam keert weer tot de 

aarde….. Wij begraven we onze doden en cremeren hen niet o.a. omdat as niet 

hetzelfde is als het aardse stof waaruit wij zijn gemaakt, bovendien wordt in 

de Bijbel het verbranden van lichamen bijna uitsluitend geduid als oordeel. 

Als de mens sterft, zal zijn lichaam uiteindelijk tot stof vergaan. God zegt tegen de mens: 

want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’ Gen.3:19; vgl. alles gaat naar één plaats, 

alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. Pred.3:20).                                          Het 

←Een visueel voorbeeld 

van de aardappelplant. 
De aardappel wordt 
gepoot (begraven), 
brengt vrucht voort en 
gaat over tot stof. 
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Het Hebreeuwse woord voor stof is afar en duidt op de natuurkundige bestanddelen waaruit 

aarde is samengesteld. Zoals de mens uit stof is gemaakt, zo zal hij tot datzelfde stof ook 

terugkeren nadat hij gestorven is. Hoe tegennatuurlijk, theologisch gezien, de dood ook is, 

het uiteenvallen van het dode lichaam in – uiteindelijk – stof is, fysiologisch gezien, een 

natuurlijk proces. Soms wordt gesteld dat er uiteindelijk geen verschil is tussen stof als 

gevolg van het begraven en as als gevolg van het cremeren, maar dat is niet juist.  

Stof en as zijn twee begrippen die regelmatig in één en dezelfde samenstelling terugkeren, 

bijvoorbeeld in Gen.18:27, waar Abraham tegen God zegt dat hij stof en as is; en in Job 

30:19, waar Job zegt dat hij aan stof en as is gelijk geworden. Het Hebreeuwse woord dat 

voor as wordt gebruikt is efer, een woord dat veel lijkt op afar. Echter beide woorden 

worden in het Hebreeuws met een andere beginletter geschreven en hebben dus geen 

onderlinge verwantschap. Wel hebben beide woorden dezelfde betekenis, namelijk stof, en 

duiden zij op de nietigheid en vergankelijkheid van de mens, zeker als zij in combinatie 

van stof en as/afar en efer voorkomen. Efer wordt een enkele keer gebruikt in de betekenis 

van as als gevolg van verbranding, zoals in Num.19:9-10, waar wordt gesproken over de 

as van een verbrande koe. Het woord afar komt echter nooit voor in de betekenis van as 

als gevolg van verbranding. De Bijbel leert dat de mens tot stof (afar) zal terugkeren en 

niet tot as (efer) in de betekenis van  as als gevolg van verbranding. 

Het woordgebruik van afar voor stof pleit vóór begraven en tégen cremeren, omdat de mens 

uit afar is gemaakt en bij zijn dood tot afar zal terugkeren. Begraven houdt het ‘natuurlijke’ 

proces van het vergaan van het lichaam tot stof in, maar cremeren is in feite een 

‘gewelddadig’ ingrijpen in het vergaan van het lichaam: het vergaat niet (langzaam) tot 

stof, maar wordt (versneld) verbrand tot as. 

Zoals een stervende graankorrel wordt gezaaid in de aarde om een nieuwe korenhalm voort 

te brengen, zo wordt het gestorven lichaam in de aarde gezaaid om te worden opgewekt tot 

een verheerlijkt lichaam. Daarom wordt een begraafplaats ook wel eens een ‘dodenakker’ 

genoemd. Begraven spreekt, in tegenstelling tot cremeren, ten diepste over de hoop van de 

opstanding. Zoals Jezus eens is gestorven en begraven, maar ook is opgestaan uit de dood, 

zo zullen ook de gestorven gelovigen, die zijn begraven, eens verrijzen uit de dood. 

 (I Kor.15:20-22; I Thess.4:13-18). 

Hoewel verbranding God niet zal kunnen verhinderen om uit dat verbrande 

lichaam een verheerlijkt opstandingslichaam voort te brengen, is de analogie 

duidelijk. Begraven doet recht aan de overeenstemming van de graankorrel, 

in tegenstelling tot cremeren. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn vele 

christenen gestorven door o.a. verbranding op de brandstapel. Zij hebben 

nooit voor deze gewelddadige dood gekozen, maar deze dood zal nooit 

kunnen verhinderen dat zij op de Opstandingsdag zullen verrijzen uit de dood. 

Prediker onderwijst ons hierin heel duidelijk. 

“……en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest 

wederkeert tot God, die hem geschonken heeft ….”  Pred. 1:7 

 

In het Oude Testament werden de lichamen begraven…gingen tot ontbinding 

over en keerde terug tot stof tot aarde….en wachten in het graf tot de dag der 

opstanding.  
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Dit wachten noemde de Bijbel wel slapen of ontslapen een slapen na de dood 

voor het lichaam - NIET VOOR DE ZIEL!- De Bijbel kent geen zielenslaap. 

 

Wat gebeurt er met de ziel van de mens.? 
In het Oude Testament gingen de zielen van de gelovigen en ongelovigen 

naar dezelfde plaats. Met eerbied gesproken gingen zij naar een “grote 

verzamelplaats”..  
Overigens wel in twee afdelingen gesplitst…het DODENRIJK genoemd. 

DODENRIJK..Hebr.”sheool”.Gr..”hades” helaas vertaald de Statenvertaling 

dit woord met hel - maar de hel komt pas na het laatste oordeel.  

De demonen vragen zelfs schreeuwend aan Jezus: “Zijt Gij hier gekomen om 

ons vóór de tijd te pijnigen?” Mattheus 8:29 

 

De graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden 

opgewekt. Mat. 27: 52 ....Stephanus ontsliep Hand. 7: 60.…David is ontslapen Hand.13: 

36 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot 

eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Dan.12:2 

 

Nu wat het Schriftgedeelte betreft over hetgeen we lazen over de rijke man en 

de arme Lazarus. Lukas vermeld nergens dat het hier om een gelijkenis gaat.  

Bij gelijkenissen wordt dat altijd speciaal vermeld……Dus geen gelijkenis 

maar een beschrijving van het dodenrijk zoals het werkelijk is… Nergens 

noemt Jezus in gelijkenissen namen …maar hier wel. Misschien zijn er die 

dat shockerend vinden….Echt geen gelijkenis? .. Leg dan deze gebeurtenis 

eens naast die van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan…. Mediteer 

daar eens over. 

 

In het hiernamaals wordt het Evangelie niet verkondigd. Hier is nogal verschil 

van mening over, maar ook nu weer willen we de Bijbel laten ‘spreken’. Petrus 

vermeld in zijn eerste brief: 

Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor 

onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar 

het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan 

is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,  die eertijds 

ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, 

in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin 

weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. 1 Petrus 3:18-20. 

Petrus spreekt hier over de overwinning door Jezus behaald en nu door Hem 

wordt geproclameerd aan de demonen (Grieks:’ geesten’) deze bekendmaking 

aan de gevallen engelen leidt niet tot behoud, maar is een eerste aanzet van 

het oordeel. Judas vermeldt dit duidelijk: 
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….en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen 

woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden 

onder donkerheid heeft bewaard gehouden; zoals Sodom en Gomorra en de 

steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben 

botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, 

onder een straf van eeuwig vuur. Judas 6 + 7. 

Petrus gaat dan verder in hoofdstuk 4 met de Evangelieverkondiging aan 

mensen nog levend in hun aardse bestaan, ‘aan deze kant van het graf ‘ die 

nog geestelijk dood waren (dronkaards, moordenaars losbandigen etc.) welke 

nog tot geloof kwamen voor hun sterven. Als voorbeeld: de moordenaar aan 

het kruis. Er is geen Bijbels bewijs dat in het hiernamaals het evangelie aan 

mensen alsnog verkondigd zal worden. Ieder mens op aarde heeft in zijn 

relatie tot Christus zijn eigen verantwoordelijkheid, die bepalend is voor de 

eeuwigheid. 

Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de 

mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat 

de geest betreft, zouden leven. 1 Petrus 4:6 

Wat is het oordeel over de “niet-bereikte” mensheid? 

Hoe God rechtvaardig omgaat met mensen, die nooit de kans hebben gehad 

van Christus te horen, mogen we overlaten aan Hem, die rechtvaardig zal 

oordelen. Toch geeft de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen enig 

inzicht wanneer hij schrijft: 

Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet 

gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij 

tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten 

medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook 

verontschuldigen, ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt 

volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. Rom. 2:14 -16. 

Eén zaak staat vast, het oordeel door Jezus Christus uitgesproken zal absoluut 

rechtvaardig zijn! (Later komen we terug in deze studie op dit onderwerp) 

Het oordeel dat ter Zijner tijd wordt geveld door Jezus, zal zowel voor de 

schapen als voor de bokken een eeuwig oordeel zijn. Voor de bokken zal dat 

voor altijd een toestand zijn zonder Gods liefde, de andere groep de schapen, 

zullen leven in de warmte van Gods liefde. De steeds weer repeterende vraag 

van veel mensen luidt: “Hoe kan de Here Jezus die zo vol liefde is ons voor 
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eeuwig veroordelen?” Jezus is juist gekomen om ons van die eeuwige 

veroordeling te verlossen. Wie niet in Christus wil geloven, gaat verloren en 

blijft in de toestand van verlorenheid waarin we onszelf hebben gebracht. 

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam 

is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Joh. 3:36  

 

Jahweh (God) heeft wel toegang tot het dodenrijk, maar de mens kan het 

dodenrijk niet verlaten, alleen mogelijk door Goddelijk ingrijpen. 

Dodenrijk of hel? 
Al groeven zij door tot in het dodenrijk, mijn hand zou hen vandaar weghalen; 

al klommen zij op ten hemel, Ik zal hen vandaar omlaag trekken! Amos 9:2   
                                                      .                                                                                                                

Straf van God aan Korach, Datan en Abiram.  

 

Zo daalden zij, met al de hunnen, levend in het 

dodenrijk; en de aarde overdekte hen, zodat zij uit het 

midden der gemeente omkwamen. Num16:33 NBG 
 

En zij voeren neer, zij en alles wat het hunne was, levend ter helle; en de aarde 

overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente. SV 

 

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het begrip -dodenrijk- en -hel-. 

Was Jezus drie dagen in het dodenrijk….en niet in de hel? 

De geschiedenis van de rijke man en Lazarus maken ons duidelijk dat in de 

oudtestamentische tijd het dodenrijk uit twee afdelingen bestond.  

De ongelovigen konden de gelovigen zien en contact hebben….maar bij elkaar 

komen was onmogelijk er was een onoverkomelijk kloof. De ene zijde is de 

plaats van pijniging…..de andere, een plaats van heerlijkheid. 

Dit is de Oudtestamentische situatie. 

 

Maar nu de Nieuwtestamentische tijd…Wij lezen en horen nu niet meer dat de 

gelovigen naar het dodenrijk gaan…..maar  naar Jezus Zelf.  

De zielen gaan naar ‘de hemel’….althans in de nabijheid van Jezus (Joh.17), 

de lichamen keren weer tot stof, tot de dag van de opstanding.  

 

De gelovigen gaan naar: 

 ”De Here Jezus” 

 ”het Vaderhuis met de vele woningen.” 

 ”naar de Heerlijkheid”….. 

 

We zullen stilstaan bij wat Gods Woord ons zegt over de hel.  
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We lazen reeds dat Daniel heeft gesproken 

over een plaats van:                
 ...Versmading tot eeuwig afgrijzen…! 

 

Welk beeld schets Jezus van de hel? 

Jezus gebruikte daarvoor de naam: Gehenna 

dat betekent ‘dal van Hinnom’ Een écht 

bestaande locatie. Gehenna een smal 

rotsachtig dal vanaf de stad nauwelijks 

te zien! – Gehenna heeft een gruwelijk 

sinistere verleden – Tijdens het 

koningschap van Salomo werd in de vallei                        .              de 

god Moloch vereerd met het brengen van (eerstgeboren) kinderoffers die 

levend in het vuur werden geworpen. Gehenna , Grieks / Aramees גִַהנָא) is 

afgeleid van de naam van גיא בן הינום, Gej Ben-Hinnom van het smalle, 

rotsachtige Dal van Hinnom (Hebreeuws: Gej Hinnom, het dal van de zonen 

van Hinnom), het lag ten zuiden van Jeruzalem en wordt ook wel in het 

Nederlands vertaald als hel. 

Dienst a/d Moloch kinderoffers  

(Ammonieten) – Dal van Hinnom, moorddal 

genoemd. In 

Jezus dagen 

werden lijken 

van dieren en 

verachte 

misdadigers (gekruisigden) geworpen in het 

vuur van gehenna, ofwel het Dal van 

Hinnom.  

 Bij de mestpoort ten zuiden van de stad.  

 Afval en riool kwamen in dit dal.   

 Vuilverbranding werd dag en nacht brandende gehouden met fosfor van 

verre te (windrichting). Twee afdelingen -brandbaar materiaal en 

verteerbaar afval- aan de wormen overgelaten. 

 Steile wanden hielden hitte en stank tegen.  

 Lichamen van misdadigers en gekruisigden werden daar                          .           

ingeworpen. Ultieme schande voor de Jood (Jozef van Arimatea  .                    

‘voorkwam’ dit na de terechtstelling van Jezus) 

 Juist hier pleegde Judas zelfmoord. Petrus zou later schrijven:  

“…om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan 

Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan. Hand.1:25 

↑Mestpoort 

Sinds 1965 wandelpark 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moloch_%28god%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aramees
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dal_van_Hinnom&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dal_van_Hinnom&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuur_van_gehenna&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dal_van_Hinnom&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dal_van_Hinnom&action=edit&redlink=1
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Hoe kunnen we daarom omschrijven? 
 

Het leven in de hel zou je kunnen definiëren als; een levende dood.  

We zouden vijf aspecten kunnen noemen als je het helse wezen zou willen 

indelen in verschillende hoedanigheden: 

 

1. Er zal een fysiek – lichamelijk lijden zijn. Het is een werkelijke plaats met 

bestaande lichamen, zodat we de hoge temperaturen en extreme dorst ernstig 

moet opvatten en een weerzinwekkende stank (zwavel) En het meest 

aanjagende is vermoedelijk wel de volstrekte duisternis. 

2. Morele depressie…… Jezus waarschuwde heel vaak in zijn onderwijs voor 

de realiteit van de hel, o.a. in het Mattheus Evangelie: (“werpt hem uit in de buitenste 

duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars….” Mat. 22:13) 

3. Morele verdorvenheid… De morele verdorvenheid zal daar zijn climax 

krijgen. Paulus schrijft in Romeinen wat de gevolgen zijn voor mensen die 

God verlaten. Zij worden overgegeven aan zichzelf zonder God -GODLOOS. 
(“En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk 

denken om te doen wat niet betaamt ...” Rom.1:28) 
4. De hel is een plaats van sociale ontreddering. Men zal daar eindeloos 

voortleven met zijn zelfgerichte IK. Hoe velen er ook mogen zijn, het zal één 

persoonlijke eenzaamheid zijn die ervaren zal worden. De rijke man (Lukas 16) 

lijkt geheel alleen te zijn niemand die hem kan bijstaan. Jezus heeft de hel 

beschreven als een oord waar men geheel van anderen is afgesloten. (Lukas 13:28)  

5. De geestelijke dood…..ook wel tweede dood genoemd. Dood is per definitie 

SCHEIDING …..Men  is buitengesloten.  Het beeld van God is volledig 

uitgewist……..geen gebed – geen aanbidding meer mogelijk.  

Gods AFwezigheid maar hoe erg moet satans AANwezigheid dan zijn….de 

bron van alle kwaad, afschuwelijk. Elke vorm van deugd en goedheid is er 

weg, alleen alle vormen van kwaad. Begrijpelijk dat Jezus hen die daartoe 

veroordeeld zijn als ‘vervloekten’ omschreef. 

Opmerkelijk hoe zwijgzaam men tegenwoordig (2020) is over de thema’s hel 

en hemel. Er moet expliciet naar gevraagd worden of een gesprek provoceren 

wil men er iets over horen of zeggen. Vaak ‘ontaardt’ een dergelijk gesprek 

tot vage opmerkingen van: “De mythe van de hel en die van de hemel, zijn 

achterhaald.” Het begrip hel wordt gedefinieerd als scheiding, en niet zoals de 

afgrijselijke situatie zoals boven omschreven. Waarom sprak Jezus dan over-

vuur-duisternis-wroeging-en niet alleen over ‘scheiding’?  

 

Wat te verstaan onder het begrip EEUWIGHEID? 
Velen van ons hebben moeite met het begrip ‘eeuwigheid’. Hoe kan een God 

van liefde zijn schepping een zo’n onvoorstelbare eeuwig durende straf 

opleggen? Ook hier maakt men een ‘vertaalslag’ en maakt in het ernstigste 
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geval, van de eeuwige marteling c.q. foltering een abrupte vernietiging. Ook 

hier wordt het woord van Jezus weer schandelijk opzij geschoven daar Jezus 

spreekt van eeuwig leven en eeuwig oordeel en de eeuwige gevolgen daaraan 

verbonden.  

In beide gevallen word in het Grieks het woord ‘aionos’ is ‘altijd durend’ 

gebruikt. Eeuwig geldt voor beide situaties dus -voor eeuwig- houdt in- zonder 

einde! Voor ons mensen van ‘de tijd’ niet te bevatten, dus laten we niet 

luisteren naar meningen van mensen ‘van de tijd’ hoe intelligent, filosofisch 

en ‘liefelijk’ hun denkbeelden ook mogen klinken. Maar laten we luisteren 

naar en gehoorzamen aan wat Jezus ons heeft geopenbaard, Hij sprak vanuit 

het ‘5e level’ tot ons, tijdelijke mensen. Mensen op het ‘4e niveau’ . Zijn 

spreken was werkelijk een openbaring het bekendmaken van het Woord van 

God, Hij sprak de waarheid. Duidelijker nog, Hij ís de Waarheid. 

 

Het moderne denken veroorzaakt een conflict met het Evangelie van het 

Nieuwe Testament. Zij kan het niet aanvaarden het geeft aanstoot, het geeft 

ergernis. Zowel het eerder genoemde ‘paradoxale’ als 

het radicale splitsen van de 

mensheid in 2 groepen (schapen en 

bokken) is een voortdurende 

irritatie. De polarisatie die Jezus 

brengt: gered of verloren zijn- naar 

de hel of hemel gaan- gezegend of vervloekt zijn- het is onacceptabel voor het 

humanistisch, het menselijk denken. In deze gelijkenis (tegelijkertijd een 

profetie) gaat het om de wijze waarop duidelijk scheiding aangebracht wordt, 

niet op grond van de geboorte, geit of schaap. De mensheid zal worden 

gescheiden door hetgeen men heeft gedaan, beter gezegd niet heeft gedaan:  

 

Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit 

aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet 

gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de 

rechtvaardigen naar het eeuwige leven.Math.26:45+46 

 

Nu zijn er veel ‘visies’ in omloop aangaande de hemel en de hel. Goed te weten 

dat Jezus meer over de hel gesproken heeft dan over de hemel, dus een reden 

om dit thema te onderzoeken. Andere filosofische ideeën uit welke bron dan 

ook, hetzij het door de rooms-katholieke kerk geïntroduceerde vagevuur, of 

gedachtespinsels vanuit de boeddhisme of het hindoeïsme, laten we daar geen 

aandacht aan besteden, tenzij deze het onderwijs van Jezus zouden versterken.  

 

Ook de eeuwige marteling, pijn of foltering in de hel is voor de filosoferende 

mens niet te ‘rijmen’ met de liefde van God. Velen van hen kiezen dan voor 

de optie van een definitieve vernietiging van de veroordeelde mens.  

 

Maar ook deze visie gaat in tegen datgene wat Jezus heeft gezegd.  
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Opmerkelijk dat deze criticasters de woorden van Jezus serieus nemen als het 

gaat over zijn liefde en de hemel, maar zijn woorden verwerpen wanneer Hij 

zo duidelijk spreekt over de hel!  

Wie is de mens dat hij de leer over de hel welke Jezus ons heeft gegeven, 

verwerpt of zegt het ‘beter’ te weten? Hoe durft hij in te gaan tegen Jezus de 

Zoon van God, gezonden door God Zelf, en te beweren dat God, die een God 

van liefde is, niemand naar de hel zou sturen?  

De meeste ‘kennis’ wordt ons aangereikt in het Evangelie van Mattheus ook 

de drie andere Evangeliën spreken over deze plaats van verschrikking, maar 

ook het boek Openbaring geeft ernstige en wezenlijke informatie. 

Een van de vele visies omtrent de hel is dat we de Bijbelse gegevens over de 

hel symbolisch moeten zien, als dat zo is dan is er nog meer reden om het 

onderwijs van Jezus zeer ter harte te nemen. Want als de symbolen al zo 

afschuwelijk zijn hoe erg is dan de werkelijkheid? Welke emoties en 

gruwelijke gedachte roept bij ons de aanblik van een hakenkruis (swastika) op, 

of het symbool van de Schutzstaffel SS? 

 

De hel`……… een plaats van de afschuwelijke aanwezigheid van satan en de 

absolute afwezigheid van God. In het Nieuwe testament, wordt regelmatig de 

woorden-kwelling-of-pijniging- genoemd, maar dat had ook gekund door het 

woord -marteling- het duidt op een bewuste lichamelijke maar ook psychische 

pijn.  

 

Ons onvernietigbaar leven ingedeeld in drie tijdperken 
We kunnen ons “onvernietigbaar leven” in 3 ‘perioden’ indelen, zie hieronder: 

(links onderaan beginnen) 

 

 

 

 
 

 

                                                                                               

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Van geboorte tot aards 

overlijden lichaam sterft, 

maar het "leven" blijft 

leven.                                         

2e periode 

Na het overlijden blijft                                                     

het “leven” eeuwig                                                                                           

leven!                                                                                

3e periode 

Het "leven" ontstaat bij de conceptie 

door samensmelting eicel met sperma. 

Fysieke geboorte na 9 maanden.                                           

1e periode 

↑ 

↑ 
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De 3e periode geeft dus aan dat wij na ons lichamelijk sterven niet in 

onbewuste toestand komen te verkeren immers de ‘gelijkenis’ 

van Lazarus en de rijke man toonde aan dat beiden zich bewust 

zijn van waar zij zich bevinden. Tegen de moordenaar aan het 

kruis, naast Jezus hangend, zegt Jezus dat hij nog heden ‘in het 

paradijs’ zou zijn. 

 

Opmerkelijk dat de Bijbel geen getuigenis geeft van wat de ‘ervaringen’ zijn 

geweest van hen die tijdelijk verbleven in het ’dodenrijk’. Geen enkele 

informatie hierover, niet door de zoon van de Sunamietische vrouw, nog door 

Elisa opgewekt (2 Kon. 4), en ook niet bij het dochtertje van Jaïrus (Matt. 9). 

Ook van de enige zoon van de weduwe (Lucas 7) of de opwekking van Lazarus 

(Joh. 11) heeft God het in zijn wijsheid niet nodig gevonden ons dit te laten 

weten. Het is de Here een gruwel wanneer wij de geest van een dode, 

waarzeggende geest ondervragen, of die van een dode raadplegen. Het is 

blijkbaar mogelijk, anders zou God dat ons niet verboden hebben. Juist om 

deze redenen heeft Hij de volken voor Israël verdreven en hen het land tot een 

erfdeel gegeven.  

 

“………………geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een 

waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12Want ieder die 

deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft 

de Here, uw God, hen voor u weg…..” Deut. 18:11-12 

 

God zal ter Zijnertijd, bij de opstanding van de geesten van de gestorvenen 

deze voorzien van het nieuwe lichaam en wel een onsterfelijk lichaam. Dit is 

reeds geprofeteerd door Daniel:  

 

Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot 

eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Daniel 12:2 

 

De vraag die in het kader van deze studie zeker gesteld moet worden is: 

 

Wat heeft Jezus gezegd over de dag der opstanding? 
 

Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, 

naar zijn stem (de stem van Jezus) zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het 

goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven 

hebben, tot de opstanding ten oordeel. Joh. 5: 28 + 29. 

 

Wat kunnen we weten of misschien beter gezegd wat willen we weten over de 

hel? Bijvoorbeeld de tijdsduur waarin de veroordeelden daar moeten 

verblijven? Er zijn daar verschillende theologische en filosofische meningen 

over, we willen enkele denkbeelden noemen, zonder daar veel aandacht aan 

schenken. Uiteindelijk wat Gods Woord en datgene wat Jezus ons heeft 
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toevertrouwd is voor ons bepalend. Enkele afwijkende opvattingen zijn 

bijvoorbeeld: 

1. Het verblijf in de hel zal van zeer korte duur zijn. 

2. Anderen denken aan een variabele tijdsduur van het verblijf in de hel. 

(Gradatie van de strafmaat Lucas 12). 

 

Beide genoemde visies (er zijn meer varianten) hebben dus een eindigende 

strafmaat voor ogen, hetzij door een totale vernietiging hetzij alsnog tot 

bevrijding uit de hel. De essentiële vraag is uiteraard: is de straf eindigend of 

eeuwigdurend dus niet-eindigend. Is het in menselijke begrippen vertaalbaar 

in een situatie zoals die van de Duitse vernietigingskampen: hetzij een eeuwig 

verblijf in het concentratiekamp of de verbrandingsoven? 

Het begrip ‘vuur’ wat ook direct gerelateerd is aan het wezen van de hel 

moeten we ook halen uit de context van ons tijdelijk bestaan en ons beperkt 

geestelijk inzicht. Immers in de natuurlijke wereld is het vuur een verdelger, 

iets waardevols vergaat tot as, het proces is niet reproduceerbaar. Maar 

Goddelijk vuur kan van geheel andere aard zijn. We zien dit wanneer God 

verschijnt aan Mozes bij de brandende braamstruik, de braamstruik 

verbrandde niet -het natuurlijke- vuur had geen invloed op de drie mannen in 

de vurige oven, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, terwijl het vuur door Elia 

van de hemel gebeden het offer, het hout ja zelfs de stenen verteerde. Laten 

we dus luisteren naar wat Jezus zegt: 

En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij 

met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de 

hel geworpen wordt, 48waar hun worm niet sterft en het vuur niet 

wordt uitgeblust. Marcus 9: 47. 

Zijn er gradaties van straf in de hel? 

Jezus,  maar ook Paulus is hier duidelijk over:  

Wee u, Chorazin, wee u, 

Betsaïda! Want indien in Tyrus 

en Sidon die krachten waren 

geschied, welke in u geschied 

zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Doch 

Ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in 

de dag des oordeels dan voor u.Mat.11:21-22  

↓
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Een lichtere straf dus voor Tyrus en Sidon omdat zij minder mogelijkheden 

hebben gehad dan de steden ten noorden van het meer van Galilea. Er zal een 

zwaardere straf zijn voor hen die willens en wetens verkeerd gehandeld 

hebben en er zal een gradatie zijn in strafmaat vanwege de relatie van de 

kennis die men heeft van Gods openbaring en de straf die men ontvangt:  

Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen 

der weduwen op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom 

zult gij zwaarder oordeel ontvangen. Mattheus 23:14. 

Die slaaf nu, die de wil van zijn heer kende en geen toebereidselen getroffen 

heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen 

ontvangen. Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die 

slagen verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven 

is, zal veel geëist worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des 

te meer worden gevraagd. Lucas 12:47-48. 

Ook Paulus geeft aan, in Romeinen 2:5-6, dat er gradatie is in de strafmaat: 

Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij u toorn 

op tegen de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel 

Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken. 

Het zal bekend zijn dat de hel van de beginne niet voorbereid is voor de 

mensen maar voor satan en zijn ‘engelen’. Deze schepselen, gevallen engelen 

van God, zeker op één punt superieur aan de mens, zijn als onsterfelijke 

wezens, geschapen. God Zelf heeft geen begin en geen einde, engelen hebben 

wel een begin en kennen evenals God geen einde. De straf voor deze gevallen 

engelen zal nimmer eindigen in een nimmer eindigende hel. Ook Lucas 

spreekt hiervan: 

Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en 

zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. Lukas 20: 36 

We hebben afgesproken de woorden van Jezus centraal te stellen. Wanneer 

Johannes op Patmos verblijft krijgt hij de boodschap van Jezus als volgt: 

“……..en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en 

zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht 

gepijnigd worden in alle eeuwigheden....” Opb. 20:10  

…. in alle eeuwigheden letterlijk staat er “tot de eeuwen van de eeuw”. Het 

moet voor ons dus duidelijk zijn dat de satan en zijn engelen een eindeloos 

lijden in de hel zullen ondergaan. 
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Eerder is al gesproken over de gelijkenis van de schapen en de bokken.     We 

zouden deze gelijkenis kunnen beschouwen als een profetie, hetgeen staat te 

gebeuren, Jezus spreekt in Mattheus 25:31-46 in niet mis te verstane 

bewoordingen van: 

En dezen (mensen) zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de 

rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Mattheus 26: 46 

Dan zal Hij ook tot hen, die aan 

zijn linkerhand zijn, zeggen: 

Gaat weg van Mij, gij 

vervloekten, naar het eeuwige 

vuur, dat voor de duivel en zijn 

engelen bereid is. Mat. 26: 41 

De oorzaak van de scheiding, van het oordeel, vindt plaats op grond van de 

individuele houding ten opzichte van de “Koning”, van Jezus….en de houding 

ten aanzien van Jezus’ volgelingen. De apostel Johannes ‘de apostel der liefde’ 

stelt dat het hypocriet is om te zeggen dat men God, Jezus Christus liefheeft 

terwijl men Zijn volgelingen haat. Jezus de ‘onzichtbare’ liefhebben terwijl 

men zijn ‘zichtbare’ broeder haat, derhalve niet liefheeft.  

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een 

leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) 

God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. 1 Joh. 4:20 

We zagen dus dat de eindbestemming afhankelijk is van de houding t.a.v. 

Jezus. Daarom is het zeker zo belangrijk ons af te vragen niet wáár en wát de 

bestemming van de schapen en de bokken zal zijn, maar bij wié zullen zij 

terechtkomen? Hetzij in de aanwezigheid van de “Koning”, Jezus of in een 

situatie waar Jezus afwezig zal zijn. 

Deze afschuwelijke gevolgtrekking moeten we onder ogen zien. Zij die door 

de Herder, Jezus ter Zijnertijd worden afgewezen dezelfde eeuwige straf 

krijgen welke ook de satan en zijn engelen zullen ondergaan. Dus er is geen 

aanwijzing voor de mening van hen die verkondigen dat de duur van het 

verblijf in de hel, en de marteling tijdelijk zou zijn; of dat er een totale 

vernietiging zal plaatsvinden. 

Wie gaat er naar de hel? 

De vraag die menigeen bezighoudt is: “Wie gaan er naar de hel?”                      

Het antwoord hierop kan heel kort zijn, namelijk iedereen die deze straf, in 



20 
 

Gods ogen, verdiend heeft. De Bijbel is er duidelijk over dat iedere mens 

persoonlijk verantwoordelijk is en rekenschap moet afleggen hoe hij in zijn 

aards bestaan gehandeld en gewandeld, kortom geleefd heeft. Dit geldt voor 

iedereen! 

En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 

Hebr. 10:27 

Nogmaals een ieder van ons zal voor Jezus staan. Alles over ons is bij Hem 

bekend dus er zal geen getuigen of bewijsvoering nodig zijn. Waar zal de 

strafmaat op gebaseerd zijn? Paulus geeft hier duidelijk antwoord op. 

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, 

opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij 

gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 Kor. 5:10 
 

De hel is niet alleen een straf, maar ook een keuze. God zal niemand die niet 

wil veranderen dwingen voor eeuwig bij Hem in een wereld van vergeving en 

verzoening te wonen. 

 

Een van de bekendste uitspraken van C. S. Lewis luidt: 

“Er zijn uiteindelijk maar twee soorten mensen: 

degenen die tegen God zeggen: “Uw wil geschiede” en 

degenen tegen wie God uiteindelijk zegt, “Uw wil  

geschiede”. C. S. Lewis is vooral bekend door zijn, door 

het christendom geïnspireerde boeken, zowel fictie als 

apologetische en filosofische verhandelingen, (Brieven 

uit de Hel). Hierin tracht hij de christenen te 

waarschuwen voor het geloof ondermijnende werk van 

de duivel. 

In het Nieuwe Testament vinden wij ongeveer 120 zaken die onder “hetzij 

kwaad” vallen, kortweg zonden genoemd. Slechts één van deze zonden is 

voldoende om ons te veroordelen. Opmerkelijk veel wordt het onrechtmatig 

seksueel handelen genoemd zowel de heteroseksuele als homoseksuele 

varianten. God laat er geen twijfel over bestaan dat seksuele gemeenschap 

beperkt is tot één man en één vrouw binnen het huwelijk gedurende hun leven. 

Het huwelijk is een door God gegeven instelling, met Goddelijke 

voorschriften en niet een instituut en de regelgeving door B &W bedacht. 

Jezus onderwijst zijn discipelen dat zij de angst van de hel niet op andere 

moeten overbrengen maar meer als een waarschuwing voor zichzelf. 
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En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden,  

 

Andere zonden welke genoemd zouden kunnen worden zijn: moord, diefstal 

leugen, occulte praktijken en zelfs lafheid etc. Het zou te ver voeren “alle” 

zonden te benoemen. Twee zonden wil ik toch specifiek nog noemen.  

 

Als eerste de leugen: alle “leugenaars” zijn voorbestemd voor “de poel van 

vuur” en komen terecht bij “de vader der leugenaars.” 

 

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de 

hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel 

is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. Openb.21:8 

 

Als tweede de hoogmoed: de zonde scheidt de mens van God (Hof van Eden). 

Jezus richtte zijn bijzonder ernstige waarschuwingen betreffende de hel tot de 

farizeeën en de schriftgeleerden. 

 

Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?  
                                                                                                                                                            Mat.23: 33 

 

Wat is het oordeel over de “niet-bereikte” mensheid? (vervolg) 

Een veel gestelde vraag door ongelovigen luidt: “Hoe worden zij beoordeeld/ 

geoordeeld, zij die het Evangelie nooit gehoord hebben?” 

Zij die zich naar eer en geweten hebben geleefd naar het zicht wat zij hadden 

op de werken Gods, de schepping, en hoe zij gehoorzaamd hebben aan hun 

geweten wat in hun harten geschreven stond, zullen worden vrijgesproken. 

Maar wie heeft daar werkelijk naar gehandeld in zijn leven? God is werkelijk 

rechtvaardig, het probleem is niet de onwétendheid van de mens, maar het niet 

wíllen wéten. 

 

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en 

goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het 

verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Rom. 1:20 

 

Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet 

gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; immers, zij 

tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten 

medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook 

verontschuldigen, ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt 

volgens mijn evangelie, door Christus Jezus. Rom. 2:14 -16. 

 

maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, (Jezus) die 

beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Mat.10:28 
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Jezus onderwijst in de Bergrede heel specifiek zijn discipelen en opvallend 

hoe vaak Jezus hier waarschuwt voor de hel! 

We mogen gezien het bovenstaande, stellen dat zowel de gelovigen als 

ongelovigen moeten worden herinnerd aan de gevaren van de hel. 

Gaat in door de enge poort, want 

wijd is [de poort] en breed de weg, 

die tot het verderf leidt, en velen 

zijn er, die daardoor ingaan; want 

eng is de poort, en smal de weg, 

die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Mat.7:13-14 

De gevolgtrekking van de door ons begane zonden en de vele daden van 

nalatigheid moet zijn, dat het “komen in de hel” niet zozeer een risico is maar 

eerder een dodelijke zekerheid -althans als het van ons afhangt. 

Is er ontkoming aan de hel mogelijk? 

    MAAR……gelukkig, God heeft alle middelen om niet in de hel geworpen 

te worden aangewend door deze vanuit de hemel ons ter beschikking te stellen 

namelijk Zijn Zoon Jezus! Dat is Groot Nieuws! 

Schrijven over de hel heeft geen nut wanneer er geen ontsnapping mogelijk 

zou zijn dit afschuwelijke lot te voorkomen. Men zou dan terecht kunnen 

concluderen toch vooral maar zo veel mogelijk te genieten van de ‘genoegens’ 

van de zonde. Toch blijkt voor velen het "Carpe diem” - ofwel "Pluk de dag” 

de fatale keuze welke wordt gemaakt. 

Maar gelukkig is ‘ontsnappen’ mogelijk. We zagen reeds eerder deze 

illustratie over de ontsnappingsweg namelijk door de 

brede weg te verlaten en de smalle weg te gaan, deze 

ligt helemaal open en voor iedereen. Inderdaad het is 

een smalle weg en niet zo prettig te bewandelen dan de 

brede, maar wel door ieder mens te gaan. Het is simpel 

een keuze die wij mogen maken om niet in dat verschrikkelijke oord terecht te 

komen. Voor de hemelse toegang zijn twee “onmogelijke” zaken vereist 

namelijk: 

1. Vergeving van zonden. (Vergeving van zonden uit het verleden) 

2. Heiliging van onze levenswandel. Deze nieuwe leefwijze maakt ons gereed 

naar een zondeloze toekomst. 

Twee inderdaad onmogelijke zaken voor de mens, je zou 

geheel ontmoedigd raken, maar wat voor ons mensen 

onmogelijk is, is mogelijk bij God. Halleluja!              
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We proberen steeds het onderwijs van Jezus door te geven, de evangelist 

Mattheus schrijft: 

Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het 

Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, 

dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het 

Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer 

verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en 

zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen 

mogelijk. Mat.19:23-26. 

Het is absoluut onmogelijk zichzelf vergeving te schenken of zich te heiligen. 

Maar het Evangelie, het Blijde Nieuws zegt dat God ons dat wil aanbieden 

wanneer wij ons van de brede weg naar de smalle begeven, kortom 

BEKEREN. 

De bovengenoemde twee zaken: Vergeving en Heiliging worden ons in 

genade gegeven, gratis, een vrij geschenk maar niet goedkoop. Het heeft Jezus 

alles gekost door Zijn leven te geven aan het kruis. En door zijn opstanding 

heeft Hij de kracht om te verlossen, Zijn Verlossingskracht. De ‘prijs’ die wij 

ervoor moeten betalen is het dagelijks opnemen van ons kruis en Jezus te 

volgen, in gedachten, woorden en daden. Iemand heeft eens gezegd:  

“De entree kost niets, maar de jaarlijkse contributie kost alles!” 

Geweldig om te zien dat Gods reddingsplan voor 100% Zijn initiatief is. 

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1 Joh. 4:19 

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog 

zondaren waren, voor ons gestorven is. Rom. 5:8 

Het is beledigend Jezus alléén te zien als een voorbeeld, Hij is zo veel meer, 

alleen door Hem is er ontkoming aan de hel! Door zijn dood, begrafenis en 

opstanding is deze redding voor de mens mogelijk geworden. 

Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om 

vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door 

lijden heen zou volmaken. Hebr. 2: 10 

……dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen,....                                   

Mediteer hier eens over….. i.p.v. de hel……… de HEERLIJKHEID! 

Het bekende gedeelte uit de apostolische geloofsbelijdenis luidt: 
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Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. (Oude visie) 

 

Jezus is namelijk na zijn sterven niet in de hel geweest, wat wel geopperd 

wordt, neen Hij was in de Hades de wereld van de lichaamloze geesten, waar 

we reeds eerder over schreven. Jezus was wel in de hel tijdens de drie uren 

durende duisternis, de periode van de Godverlatenheid, toen Jezus riep: 

“Mijn God, mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?”                 

Ofschoon de werkelijke de fysieke plaats van de hel nog moet worden 

gecreëerd is Jezus gedurende de drie laatste uren aan het kruis in de werkelijke 

helse situatie geweest.  

Bovennatuurlijke duisternis, Gods afwezigheid en dorst drie van de vele 

verschrikkingen van de hel! Jezus sprak: “Mij dorst!” 

 

De vier Evangelisten waarschuwen de gelovigen steeds weer opnieuw om te 

blijven op “De Weg". Zij stellen heel duidelijk dat wij als gelovigen de juiste 

eindbestemming weleens niét kunnen bereiken, zoals de meeste Israëlieten 

niet het Beloofde Land bereikten ofschoon het hele volk wel was bevrijd uit 

de slavernij van Egypte. 

 
Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter 

waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.1 Kor.10:11 

 

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken in totaal wordt hierin, direct of 

indirect 234 keer de hel genoemd. Als wij onze levensduur hier op aarde een 

lengte zouden geven van 27 km en op deze 

weg 234 maal de richtingsborden “Deze 

weg leidt naar de hel” zien, wij snel van 

koers zouden veranderen en de andere weg 

nemen. 
 

Christenen lopen hetzelfde risico dan destijds het volk Israël, wanneer wij als 

Gods kinderen de smalle weg bewandelen is daar de mogelijkheid om deze 

weg tot behoud te verlaten. Wel op de weg naar het behoud 

maar geen volharding tot het laatste moment. Zoals de 

drenkeling aanvankelijk de reddingsboei grijpt, vasthoudt en 

20 m. voor de veilige wal loslaat en verdrinkt.  

 
Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, 

na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.1 Kor.10:27 

 

Het is mogelijk in het boek des levens genoteerd te staan en daar alsnog 

uitgewist te worden. 

HEMEL HEL 
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Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam 

geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden 

voor mijn Vader en voor zijn engelen. Openb. 3: 5 

en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie,God zal 

zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de 

heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Openb. 22:19 

 

Misschien choquerend, maar in de geestelijke wereld gaat 

de slogan: “Eenmaal Gods kind, altijd Gods kind!” niet 

op. In de natuurlijke wereld zal onze zoon/dochter ook als 

meervoudige moordenaar ons kind blijven. Hoogstens is 

het te onterven maar hun kindschap verbonden aan ons 

ouderschap is onverbrekelijk. De ‘reddingsboei’ moeten 

wij vast blijven houden, de Weg moeten we tot het einde toe blijven 

bewandelen, het blijft een smalle weg, maar wel begaanbaar ook al kan het 

moeilijk zijn of worden. We worden behouden door genade en door geloof, 

een steevast en vasthoudend geloof, vertrouwen. Als God de Vader, God de 

Zoon, Jezus en de heilige Geest voor ons zijn, wie kan dan nog ons doen laten 

belanden bij de ‘bokken’? Dat is alleen mogelijk door ons eigen toedoen. 

Laten we daarom het geloof (het vertrouwen) in Jezus Christus blijven 

vasthouden, het goede werk dat Hij in ons begonnen is wil Hij graag 

voortzetten tot de grote dag, geweldig! 

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is 

begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
Filippenzen 1:6  

Een ieder die in de hel komt, zal zich daar zelf de schuld van geven. Zij die 

eeuwig in Gods Koninkrijk worden toegelaten zullen daar nooit iemand anders 

voor prijzen dan Jezus Christus! 

 

 

We gaan ons nu meer richten op de hemel, waardoor de afschuwelijke situatie 

van de hel zich sterker zal aftekenen. Het verlangen aan de hel te ontkomen 

geeft gemakkelijk een onjuiste zelfs negatieve visie op de ‘hemel’; wij willen 

een positief verlangen naar de hemel opwekken. De wanhoop, aanwezig in de 

hel, kennis te hebben van de gemiste hemel zal radeloosheid tot gevolg 

hebben. Er zal een immens geween en tandengeknars zijn een wanhopige 

wroeging. 

“……..zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het 

geween zijn en het tandengeknars” Mattheus 8:12b 

Volharden tot het einde: 

illustratie “De Christenreis” 

John Bunyan 

https://debijbel.nl/bijbel/NBG51/PHP.1.6
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Zoals er steeds minder over de hel wordt gepreekt geldt dit eveneens wat 

betreft de hemel. Dit laatste, omdat de kritiek van de wereld, de gelovige zo 

gevoelig/verlegen maakt en dus maar zwijgt over haar eeuwige bestemming. 

 

De ongelovigen dragen ‘twee sterke’ argumenten aan: 

1. De hemel is een onschadelijke misleiding, inbeelding, een compensatie van 

het slechte aardse bestaan. 

2. De hemel is een gevaarlijke ‘toekomstvisie’ om de échte ongerechtigheid 

ongemoeid te laten. 

 

Er is weinig aandacht voor zo’n belangrijke langdurige periode (eindeloos, 

eeuwig), zeker als we deze vergelijken met de tijdsduur van ons aards bestaan. 

Er zou meer over moeten worden gepreekt, meer onderwijs over deze 2 

thema’s moeten komen, maar op welke wijze? 

 

Wat zegt Jezus over de hemel? 
Laten wij ook extra aandacht geven aan wat Jezus heeft gezegd over de hemel 

zoals we dat ook gedaan hebben bij de bespreking over de hel. Ook nu willen 

wij verre van ons werpen wat de mensheid, misschien zelfs de wetenschap 

roept en in tegenspraak is met Jezus’ woorden.  

    De ‘afstand’ tussen hemel en aarde is het ‘probleem’ om het onderwijs over 

de hemel te begrijpen. Deze is relatief, aangezien men het niet in fysieke maar 

in geestelijke termen moet verstaan. Toch willen we proberen om het 

‘geestelijke’ zichtbaar te maken in het schema van regenbogen. Nogmaals, 

laten wij ook extra aandacht geven aan wat Jezus heeft gezegd over de hemel 

zoals we dat ook gedaan hebben bij de bespreking over de hel.  

 

De regenboog het teken van Gods verbond met deze wereld, het teken van de 

hoop. Het symbool wat door de LHBT gemeenschap is ‘geannexeerd’, zij het 

dan niet in 7 kleuren maar in 6! (Zeven staat in de Bijbel symbool voor heiligheid en 

compleetheid. Het getal Zes staat symbool voor de mens als een onvolmaaktheid wezen.) 

Jezus was Zich ook terdege 

bewust van de menselijke 

beperking, de schroom en 

reserves om in “geestelijk 

denken” te durven komen. 

Jezus zegt:  

“Indien Ik 

ulieden van het 

aardse 

gesproken heb, 

zonder dat gij gelooft, hoe zult 

gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?”  Joh.3:12 

3e Hemel woonplaats van God 

Aarde verblijfplaats van de mens 

Gen.9:13 
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Na het overlijden zal van de gelovigen in Christus, het bewustzijn, het 

vermogen van onze geest, zijn plaats hebben in de hemelse gewesten. Paulus 

geeft hier onderwijs over in zijn brieven: 

 

– maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het 

lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 2 Kor. 5:8  

 

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met 

allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus  
Efeze 1:3 
 

Deze overgang wordt vaak aangeduid als zijnde: ‘naar de hemel gaan’. 

Deze terminologie is misleidend. De hemel is de plaats voor de geesten met 

een lichaam en dat stadium zal zijn intrede doen bij Jezus’ wederkomst. Ook 

daar sprak Jezus heel duidelijk over:  

 

Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het 

huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – 

want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en 

u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij 

zijn moogt, waar Ik ben. Joh. 14: 1-3. 

 

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ook daar mogen we aandacht 

aan besteden over hetgeen Jezus ons bekend gemaakt heeft. Beiden zullen 

bewoond worden door mensen met een nieuw lichaam. 

 

Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en 

in barensnood is. Rom. 8:22 
 

Er staat dus een enorme “Bevalling” te wachten. Er zal een door God 

veroorzaakte en door Hem gecontroleerde (nucleaire?) verbranding 

plaatsvinden waarbij de elementen zullen vergaan. Dit gaat 

ons voorstellingsvermogen te boven, maar daarom niet 

minder waar. We worden als gelovigen voor deze realiteit 

misschien wel afgeleid door alle activiteiten die ondernomen 

worden om “moeder aarde” te redden. “Moeder natuur” komt 

in de Bijbel niet voor wel in de heidense culturen waar deze 

weer gerelateerd is aan vruchtbaarheidscultus. Dat neemt niet 

weg dat wij als christenen geen verantwoording voor Gods schepping 

dragen, integendeel. 

Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen 

met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde 

en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus 

vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 

vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille 

Ashera-Astarte 
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waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur 

zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen 

en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.                                  .                                                                                                
2 Petrus 3:10-13 

Wat is ons beeld van de nieuwe hemel en een nieuwe aarde? 

 
Ons een voorstelling te maken van de nieuwe hemel en een nieuwe aarde is 

helaas “onmogelijk”. We zijn namelijk zo gewend geraakt aan het kwaad, 

dat we een leefsituatie zonder kwaad ons niet kunnen voorstellen. Jezus 

spreekt van de grootse maaltijd die er dan zal zijn, niet in de eerste plaats 

groots wat er op tafel wordt gezet maar Hij die ons zal bedienen, JEZUS! 

 

Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. 

Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij 

hen komen om hen te bedienen. Lucas 12:37 

 

Het is voor ons, aardse tijdgebonden mensen, uitgesloten een beeld te creëren 

van het leven in de nieuwe hemel of op de nieuwe aarde. We zouden 

misschien moeten spreken over een totaal andere onvoorstelbare ‘dimensie’ 

wanneer wij het hebben over deze nieuwe verblijfplaatsen. Jezus is in deze 

‘dimensie’ wanneer Hij verschijnt na Zijn opstanding in het verheerlijkt 

lichaam. De discipelen geloven het nog niet dat het Jezus is, wel is daar de 

verwondering en blijdschap maar geen geloof dat Hij het is. Jezus Hij eet en 

drinkt! (vaste substantie, voedsel). Wonderlijk!. Een totaal onbegrijpelijke 

‘dimensie’ aangeduid met: Verheerlijkt Lichaam. 

 

En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide 

Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikten Hem stuk van een gebakken 

vis toe. En Hij nam het en at het voor hun ogen. Lucas 24:41-42 

 

Misschien vraagt u zich af zoals zovelen dat doen, wie zullen in deze 

gelukzalige toestand zijn? Ook daar is de Schrift duidelijk over. We kunnen 

hen samenvatten onder: de Heiligen! Zoals: 

 de gelovigen uit het oude testament (Hebr.11) 

 de apostelen uit het Nieuwe Testament 

 de geloofshelden van 2000 jaar kerkgeschiedenis 

 de grote schare die niemand tellen kan (Openb. 7: 9) 

 de engelen 

 MAAR BOVENAL…… JEZUS ZAL DAAR ZIJN! 

 

Het veelgehoorde ‘naar de hemel gaan’ zal onbegrijpelijk, ja wonderlijk 

anders zijn. God zal zijn ‘woonplaats’ op de nieuwe aarde vestigen onder de 

mensen, het zal weer zijn zoals het was in de Hof van Eden. 
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En hij voerde mij weg in de geest op een grote en 

hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, 

nederdalende uit de hemel, van God; zij had de 

heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer 

kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. 
Openb. 21:10 -11  
 

Dat Gods Zoon, Jezus naar deze aarde kwam was al 

een groot wonder, maar dán zal God Zelf onder ons wonen. 

 

En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij 

de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf 

zal bij hen zijn, Openb. 21:3 

 

We kunnen deze paradijselijke situatie niet voorstellen, Paulus mag het als 

volgt verwoorden: 

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 

mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem 

liefhebben. 1 Kor. 2: 9 

Opmerkelijk, Jezus waarschuwt ons, in het perspectief van de heerlijkheid 

van de nieuwe hemel en nieuwe aarde, voor de hel! Als er gesproken of 

gepredikt wordt over de hemel, moet ook de hel ter sprake komen. 

Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij 

zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, 

de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle 

leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is 

de tweede dood. Openb. 21:7+8  

 

Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het 

geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de 

honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de 

afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Openb. 22:14+15 

 

 

Uit deze 2 teksten blijkt dat het Christenzijn op deze aarde een blijvende 

actieve opstelling vereist, er staat immers: Wie Overwint, er staat niet wie 

overwonnen hééft, dus blijven strijden. Openb. 22:14 geeft duidelijk aan: 

Zalig zij, die hun gewaden wassen, ook hier weer de duiding van dat er 

gewassen moet blijven worden totdat........(Volharden tot aan de eindstreep) 

 

We mogen de praktische vraag stellen of de denkwijze en onderwijs zoals 

deze in het verleden is gebracht, in de huidige tijd nog steeds verkondigd 

moet worden. Om deze discussie te kunnen aangaan moeten de ‘partijen’ 

Expressie van de heilige stad door 

een kunstenaar weergegeven 
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ervan overtuigd zijn dat de hel werkelijk bestaat. We zien in deze groepen 

twee uitersten. 

 Geestelijke leiders die nooit of zelden over dit onderwerp spreken. 

 Anderen die menen het voortdurend ter sprake te moeten brengen. 

 

Enkele belangrijke zaken die genoemd moeten worden is dat Johannes de 

Doper, Jezus en de apostelen onverhuld spraken over een komend oordeel.  

 

Beloning en straf zijn onlosmakelijk verbonden met het begrip oordeel. Gods 

toornt over het kwaad (de hel) -maar in zijn ontferming ‘beloont’ Hij de 

gelovigen met de (nieuwe hemel en nieuwe aarde). 

De ‘eerste predikers’ , Johannes de Doper, Jezus en de apostelen spraken tot 

de Joden over de toorn van God, zij waren bekend met het begrip hel.  

 

De hel bij andere religies en culturen 
 

Zelfs de heidenen hadden hun hel, zoals de Grieken, zij hadden 

hun Tartarus, de boeddhist kent zijn Naraka, de moslim o.a. al-

Djahiem, de Chinees zijn Diyu en als laatste willen wij nog 

noemen de oude Egyptenaar die zijn veroordeelden naar o.a. 

Ammut zond. 
 

 

Volgens de islam zal Allah iedereen op de dag des oordeels opwekken uit de 

dood en van hen eisen dat ze over een brug lopen. Onder de brug zijn de 

vlammen van de hel. Als de zonden zwaarder wegen dan de goede werken, 

valt men van de brug in de hel. 

 

De Chinese hel Diyu kent 18 niveaus, zondaars worden tot aan hun "dood" 

onderworpen aan gruwelijke martelingen, waarna ze in hun oorspronkelijke 

staat worden hersteld om de marteling opnieuw te ondergaan. 

 

De Farizeeën geloofden in de hel, het ‘gehenna’. Johannes de Doper sprak 

hen dan ook onverbloemd aan door te zeggen:  
 

Hij sprak dan tot de scharen, die uitliepen om zich door hem te laten dopen: 

Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te 

ontgaan? Lucas 3:7 
 

Het onderwijs over de hel kunnen we enerzijds positief zien. Het is een teken 

dat God niet onverschillig staat tegenover het kwaad wat in onze wereld 

Grieken Tartarus Boeddhist Naraka, Moslim o.a. al-Djahiem Chinese hel Diyu Egyptisch oordeel Ammut 

Ammut 
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rondgaat. Maar het is ook slecht nieuws voor hen die volharden in hun 

goddeloosheid. God zal de zonde definitief verwijderen, en samen met de 

zondaar uitwerpen.  

En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer 

zijn en tandengeknars. Mattheüs 25:30  

De stichter van het Leger des Heils, William Booth (1829-1912) heeft eens 

gezegd: “Als ik mijn officieren en soldaten maar eens een half uur over de 

rand van de put van de hel kon laten kijken, dan zouden ze pas gemotiveerd 

zijn om al hun energie te stoppen in het redden van mensen met de 

Evangelieboodschap”. 

 

Vrees en Angst! 

 
Heel opvallend dat Jezus in Lucas 12 heel nadrukkelijk juist ook nu weer tot 

zijn leerlingen, zijn discipelen zegt: 

 

Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna 

niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, 

nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik 

zeg u, vreest Hem! Lucas 12: 4-5 

 

Vrees is meer dan eerbied voor God, meer dan respect voor God, vrees heeft 

te maken met de angst dat wij geen deel zullen hebben aan hetgeen God ons 

beloofd heeft. Vrees heeft te maken met datgene wat God kan en zal doen. 

Toen God op de berg Sinaï verscheen vanwege de wetgeving was het volk 

vol angst en beven voor God. 

 

Toen gij nu de stem hoordet uit het midden van de duisternis, terwijl de berg 

stond in een brand van vuur, naderdet gij tot mij, al de hoofden uwer 

stammen en uw oudsten,en gij zeidet: Zie, de Here, onze God, heeft ons zijn 

heerlijkheid en zijn grootheid getoond, en zijn stem hebben wij gehoord uit 

het midden van het vuur; op deze dag hebben wij gezien, dat God spreekt 

met een mens, en dat deze toch in leven blijft. Maar nu, waarom zouden wij 

sterven? Want dit grote vuur zal ons verteren; als wij nog langer de stem van 

de Here, onze God, horen, zullen wij sterven. Want welke sterveling is er, die 

de stem van de levende God heeft horen spreken uit het midden van het vuur, 

zoals wij, en die in leven is gebleven? Deut. 5:23-26 

 

Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een 

belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te 

blijven. Hebr. 4:1 
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Het christelijk genootschap de Quakers hebben hun ‘naam’ te danken aan 

het feit dat hun lichamen soms ‘trilden’ en beefden vanwege het besef van 

angst en de heiligheid van God. 

Angst kan overwonnen worden door een grotere angst, laten wij dus meer 

voor de hel dan voor de dood beangst zijn.  

Het verlies van het eeuwige  leven samen met Jezus, is vele malen groter dan 

het gemis van ons tijdelijke aardse bestaan. Nogmaals, Jezus waarschuwde 

heel opmerkelijk, in eerste instantie heel ernstig zijn discipelen zijn 

leerlingen en niet de ongelovigen. 

 

Dood is dood 

      

Zowel bij de moderne mens als die in de oudheid, de Grieken, zijn en waren 

er stervelingen die zich inbeelden: “Dood is dood!” 

De Griekse filosoof Epicuris uit de oudheid had ook zo zijn mening:  

“Als wij er zijn is de dood er niet, en als de dood er is ben jij er niet.”, 

dat was Epicurus’ troost.  

Zijn leerling Plato meende derhalve dat je niet bang hoeft te zijn voor de 

dood. Is dit de achterliggende gedachte, de filosofie welke de discussie heeft 

opgeroepen over het thema: “Voltooid leven”? 

De redenering is vaak als volgt:  

“De almachtige zal met een eeuwig leven nooit een oneindig lijden bedoeld 

hebben.” Men meent daaruit te moeten concluderen dat de mens het recht 

heeft de regie over zijn leven zelf in handen te moeten nemen en zien 

euthanasie bij een ‘voltooid leven’ als een mensenwaardiger alternatief voor 

zelfdoding. 

 

In de overbekende gelijkenis van het Bruiloftsmaal in de versie van Mattheus 

lezen we dat daar een van de gasten aan de maaltijd wil gaan deelnemen 

zonder bruiloftskleed. 

 

Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar 

iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt 

gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Matt. 22:11-12 

 

Deze passage komen we niet tegen bij de versie in Lucas 14 begrijpelijk daar 

Lucas schrijft voor de heidenen, de ongelovigen (Grieken), terwijl Mattheus 

zich oriënteert op het volk Israël, de gelovigen. 

Jezus waarschuwde nadrukkelijk de gelovigen ernst te maken met de 

voorbereiding op de eeuwigheid. Velen willen wel aanzitten aan deze 

hemelse maaltijd, maar weinigen bereiden zich voor. Hun interesse, hun 

belangstelling gaat uit naar hetgeen opgediend gaat worden, en niet naar het 

bijeenzijn met de Koning en zijn Zoon. Wat een ontgoocheling wat een schok 

zal dat zijn wanneer Jezus’ woorden werkelijkheid worden: 
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Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem 

aan handen en voeten en werpt hem uit in de 

buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en 

het tandengeknars. Matt. 22:13 

“……De buitenste duisternis; daar zal het geween 

zijn en het tandengeknars…”,                  
In deze terminologie verwoord Jezus op vele 

plaatsen de hel.  
 

De apostel Petrus 

moedigt ons nog eens extra aan om 

niet zonder bruiloftskleed ter Zijner tijd te verschijnen: 

 

Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te 

bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u 

rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze 

Here en Heiland, Jezus Christus. 2 Petrus 1:10-11 

 

Wij willen nog even stilstaan bij de persoon zonder bruiloftskleed. Hij die 

wel de uitnodiging aanvaard had, maar zich niet feestelijk had gekleed zich 

niet had voorbereid. Simpel gezegd, wat gebeurt er met hen die willen 

ontkomen aan de hel, maar zich geen moeite getroosten voor de hemel? Het 

antwoord is even simpel, hun einde zal zijn in de hel. Hun terugkeer is 

onmogelijk:  

 

Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste 

duisternis; Matt. 22:13 

 

Eerder las u dat Jezus de grootste Leraar en Didacticus is welke de 

mensheid ooit in haar midden had!  

Het is verbazend hoe Jezus het element van verwondering in zijn onderwijs 

verwerkt en zijn toehoorders ongetwijfeld moet hebben verbluft doen staan. 

Enkele voorbeelden: 

 De laatsten zullen de eersten zijn. 

 Niet allen die Hem “Heer” noemen zullen tot de ‘schapen’ behoren. 

 De verbazing bij de ‘schapen’ dat zei aan de rechterhand van de Koning 

worden gezet: “Wanneer hebben wij u hongerig, dorstig of naakt 

gezien?” 

 De verbazing bij de ‘bokken’ dat zei aan de linkerhand van de Koning 

worden gezet: “Wanneer hebben wij u hongerig, dorstig of naakt 

gezien?” Waarmee zij te kennen geven nog steeds op ‘de minste 

broeders’ neer te kijken en alleen de ‘upper ten’ hulp willen geven. 

Gebonden weggevoerd 

uit de  Bruiloftszaal 
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 Jezus richtte zijn waarschuwingen niet in de 1e plaats tot de ‘wereld’ 

maar tot zijn discipelen, ook zij zouden in de buitenste duisternis kunnen 

worden geworpen, zoals het Judas overkwam. 

 Ongetwijfeld moet het verbazing hebben gewekt dat Jezus de zonden 

van nalatigheid ‘zo zwaar’ aanrekent.  

 

Enkele voorbeelden:  

 A.... Geen olie in de lampen.                 B.... Niet werken met de talenten.             

C.... Geen zorg voor de bedienden.       D.... Geen broederliefde. 

 Niet wat zijn discipelen doen op het moment van Zijn Terugkomst maar 

wat zij deden tijdens de ‘lange tijd’ van zijn wegblijven. Wat zij toen 

niet gedaan hebben dat zal uiteindelijk de doorslag geven naar de 

schapen- of bokkenzijde te worden verwezen. 

 

Onverschilligheid en nalatigheid, zeer zwaarwegende zonden. 
 

     We gaan nog even terug naar het eerdergenoemde Schriftgedeelte waar het 

overlijdensgebeuren van twee mensen wordt beschreven:  

“De rijke man en de arme Lazarus.” Lukas 16:19-31  

Jezus geeft hier géén gedetailleerd ‘stappenplan’ vanaf het moment van ons 

sterven hier op aarde tot…het ‘zijn in zijn Heerlijkheid’ of de ‘locatie’ waar 

de rijke man zich bevindt, maar wél zaken van groot belang zoals: 

 Ons bewust bestaan eindigt niet na ons sterven. Men is zich bewust 

geïsoleerd te zijn van God en de hemel, ja afgesloten. Men ondergaat een 

doodsangst zowel psychisch als fysiek 

 Onze persoonlijkheid blijft ‘intact’ zoals ook ons geheugen. 

 Onze eindbestemming ligt vast, direct na de dood. (Onoverkomelijke kloof) 

 Beiden, het verleden maar ook de toekomst zijn onveranderlijk en liggen 

onherroepelijk vast. 

 Velen zullen zich ‘verbazen’ vanwege de locatie, het geplaatst zijn tussen 

de schapen of bokken. Een onvoorstelbare toestand ten goede, in Abrahams 

schoot (Lazarus)…of in een situatie ten kwade (de plaats van de rijke man) 

 De verwijzing naar de ‘bokkenkudde’ of naar die van de ‘schapenkudde’ 

is gebaseerd, hangt af van de manier van leven hier op aarde. 

 Er is voor de overleden mens geen mogelijkheid om invloed uit te oefenen 

op de nog levende, maar ook niet in tegengestelde richting. 

 

Jezus heeft de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus zeer ernstig 

onder de aandacht gebracht. Als wij Zijn woorden niet even serieus nemen als 

dat Hij ze uitsprak, zullen we ook nooit luisteren naar een ‘rijke man’ die wél 

uit de dood terugkwam. Immers Jezus riep een dode terug uit het graf, zijn 

naam?.... Lazarus!!! En een deel van zijn luisteraars, van de toeschouwers 

reageerden zoals Jezus het Abraham het doen laten zeggen:   
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En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen 

heenging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij 

Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand 

uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Lukas 16:30-31 

 

Jezus toont enige tijd later aan dat men niet alleen weigert te luisteren naar 

degene die terugkomt uit de dood, maar deze persoon zelfs het zwijgen wil 

opleggen door hem te doden. 

 

En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, Joh. 12:10 

 

Een andere geschiedenis geeft ons nog meer informatie en kan het 

bovenstaande onderbouwen, namelijk het verslag van Lucas aangaande de 

kruisiging van Jezus in het gesprek met een der moordenaars. 

Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red 

Uzelf en ons! Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest 

zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want 

wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets 

onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw 

Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met 

Mij in het paradijs zijn. Lucas 23:39-43 

Heel veel is over deze vier verzen te schrijven wij willen ons beperken tot 

datgene wat met het thema: ‘Hel en Hemel’ te maken heeft. Aandachtspunten 

zijn dan: 

 De moordenaar, een Jood, had een bepaalde Messiasverwachting er zou 

een Koning komen met zijn Koninkrijk. 

 Het bord boven het hoofd van Jezus zal hem 

ongetwijfeld hebben aangesproken. 

 Hij was zich bewust van zijn schuld, hij hing 

daar terecht, maar was beducht voor de straf 

van God die komen zou. 

 Hij kende Jezus (sinds kort?) hij spreekt hem aan met Jezus! 

 Hij vraagt of Jezus hem wilt ‘gedenken’ wanneer 

Hij (ter Zijner tijd) in zijn Koninkrijk komt. 

 De moordenaar denkt Joods, het ter Zijner tijd is 

daardoor gepland op de ‘jongste dag’ dat is dus 

in de verre toekomst.  

 Jezus brengt ook nu weer de luisteraar tot 

verwondering door te zeggen: “Voorwaar, Ik zeg u, 

heden (vandaag) zult gij met Mij in het paradijs zijn.” 

Wat een geweldige conclusie kunnen we hieruit 

trekken namelijk: de relatie tussen Jezus en de  

moordenaar zullen door de dood niet worden 

Archeologisch bewijs kruisiging 
spijker door het heilbeen van de 

voet 
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verbroken. Beiden zullen verlost zijn uit deze afschuwelijke situatie en in 

een paradijselijke omgeving verkeren. Van een ‘zielenslaap’ is dus geen 

sprake. 

 Een heel bijzondere gebeurtenis, bekering en eeuwige redding op het 

laatste moment. Dit mag absoluut geen norm worden voor een christelijke 

bekering; een ‘minimale vereiste’ om te ontkomen aan de hel. Het 

bovenstaande is hier heel duidelijk over, bovendien kan men kerngezond 

gaan slapen, maar ‘s morgens niet meer wakker worden. 

 Samenvattend mogen we stellen dat de relatie met Jezus fundamenteel is 

voor de plaatsbepaling van onze eeuwige bestemming! 

 

Eenmaal Gods kind altijd Gods kind...? 
 

Jezus heeft ook gesproken over een oordeel en wel een oordeel 

van vuur, een oordeel van God over de gelovigen. Zonder hier 

grondig op in te gaan is het wel belangrijk te weten dat ook in 

alle brieven van de apostelen wordt gewaarschuwd om niet onze redding te 

verliezen. De uitdrukking: “Eenmaal Gods kind altijd 

Gods kind!” bespraken we al eerder en zagen dat het in 

de natuurlijke wereld onmogelijk is om een kind, het 

kindzijn van zijn/haar ouders ongedaan te maken, zelfs 

niet door de dood, hoogstens te onterven. Jezus gebiedt 

ons -‘in Hem te blijven’- dus is het ook mogelijk om dit 

niét te doen. Wie dit niet doet ‘amputeert’ zichzelf van 

de wijnstok, verdort en wordt met de andere 

geamputeerden verzameld en verbrand. 

 

“…..blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit 

zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet 

blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, 

die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet 

blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en 

werpt ze in het vuur en zij worden verbrand...” Joh.5:4-6 

 

Een enorme bemoediging en troost is het voor de gelovigen dat Jezus zegt: 

 

Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef 

hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. Joh. 10:27-28 
 

We willen bemoedigend eindigen met het zien van wat Jezus ons leert over de 

hemel. Uiteindelijk is Hij de Enige welke ons daarover kan ‘informeren’.  

 

Niet één mensenkind is in de hemel geweest en teruggekeerd om de mensheid 

daarover in te lichten. Jezus zegt tot Nicodemus:  
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“……..Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij 

getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. 

Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe 

zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek? En niemand is 

opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des 

mensen…….” Joh.3:11-13 

 

Daarom moeten wij ook heel kritisch staan tegenover BDE (Bijna Dood Ervaring). 

Er worden voor dit verschijnsel doorgaans 3 verklaringen gegeven:  

 ten 1e fysiologisch (natuurlijk proces van de hersenen),  

 ten 2e psychologische verschijnselen, en  

 ten 3e te verklaren als basis uit het ‘bovennatuurlijke’ afkomstig te zijn. 

 

Om deze ‘andere wereld’ te observeren kan er geen enkele sprake zijn van 

objectiviteit.  

Hoe is het bewijs te leveren dat de bijna-doodervaringen geen misleidende 

influisteringen zijn van wezens van een ‘andere wereld’?  

Het is bekend dat BDE-ervaringsdeskundigen op diverse wijzen ‘terugkeren’ 

er zijn er die spreken van een ‘hemels licht’, over bijzondere kleuren en een 

gelukzalig welbevinden. Zij betreuren het, ‘teruggekeerd te zijn’. Niet 

weinigen ondergaan een karakterverandering dusdanig ernstig dat 

echtscheidingen het gevolg zijn. Er is een terugverlangen naar deze 

‘bovennatuurlijke’ ervaring, en veelal is er geen angst meer voor de dood. Heel 

opmerkelijk is overigens ook dat er geen enkele affiniteit meer is met het 

christelijk geloof.  

 

Andere BDE-ervaringsdeskundigen hadden totaal tegengestelde belevenissen 

te melden zoals dr. Maurice Rawlings een bekend 

hartspecialist in de Verenigde Staten. Hij schrijft in zijn 

boek “Beyond Death’s Door” dat ongeveer 50% van zijn 

patiënten met een BDE afschuwelijke dingen hadden 

beleefd. Een voorbeeld uit zijn boek willen wij noemen: 

Een vrouw die zich door een overdosering van 

kalmerende middelen van het leven trachten te beroven. 

Zij vertelde dat zij, toen ze buiten bewustzijn 

raakte het was alsof ze naar beneden viel en in 

een donkere kuil terechtkwam. Daar zag ze een 

hete, roodgloeiende plek, die groter en groter 

werd. De grond leek op glibberige modder, waar haar voeten in 

wegzonken, zodat ze zich bijna niet kon voortbewegen. De hitte was zo intens, 

dat ze nauwelijks adem kon halen. Ze schreeuwde het uit: “O Jezus, geef me 

nog één kans!” 
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Een internationaal team van dertien wetenschappers onderzocht (eind 2021) 

de hersengolven van een stervende man. Dat leverde 'unieke' metingen op. De 

onderzoekers vermoeden dat mensen die sterven 

mogelijk hun leven echt aan zich voorbij zien flitsen. De 

opgemeten hersengolven suggereren dat mensen die 

sterven dezelfde neurale activiteit ervaren als tijdens 

dromen, herinneringen ophalen of mediteren. Het 

onderzoek werd uitgevoerd bij 

een patiënt van 87 jaar die aan epilepsie leed. De man 

werd vastgemaakt aan een machine die zijn hersenen 

moest onderzoeken op tekenen van 

epilepsieaanvallen. Tijdens de procedure stief de man 

echter aan een hartaanval, de wetenschappers kregen 

de kans om te zien wat er in de hersenen gebeurt als 

iemand sterft. Er werden voor en na het sterven meer 

zogenaamde gamma-hersengolven waargenomen. Dat zijn de hersengolven 

die geassocieerd worden met de hogere cognitieve functies,zoals dromen, 

concentreren, onthouden en bewust waarnemen. Het onderzoek werd 

uitgevoerd op slechts één patiënt en moet daardoor volgens de onderzoekers 

met een korrel zout worden genomen. Ze zeggen dat de kans nog altijd bestaat 

dat de hersenen deze activiteit vertonen door andere factoren, zoals 

bijvoorbeeld hersenschade of medicatie die de patiënt kreeg. Toch wil ik, 

schrijver van deze studie, de lezer niet onthouden dat mijn grootvader in de 

veertiger jaren van de vorige eeuw werd geschept door een auto. Daardoor 

werd hij over het voertuig geslingerd en op de straat werd gesmakt. Gedurende 

de enkele seconden tussen de aanrijding en het op de straat vallen zag hij zijn 

hele levensloop als een film passeren. Was dit een reactie van de 

bovengenoemde zogenaamde gamma hersengolven? Of misschien een 

bevestiging dat na ons sterven alles zal worden geopenbaard? 

 

De Engelse schrijver G.K. Chesterton zei op zijn sterfbed: “Het is 

duidelijk dat we moeten kiezen tussen licht en duisternis en iedereen 

moet voor  zichzelf uitmaken aan welke kant hij wil staan.” 

Andere beroemde mannen bevestigen dit, meest atheïsten zoals: 

 

 de Schotse  filosoof David Hume: “Ik ben hier in de 

vlammen, ik lijd hier de kwellingen van de verloren zielen.”  

    

 De Franse staatsman Taillerand: “Ik sta vlak voor mijn 

laatste grote reis, een diepe sprong in het duister.” → 

                                                                                

    ← De Engelse filosoof Thomas Hobbes:                        

        “Ik ben in de vlammen.” 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2022.813531/full


39 
 

 De beroemde Franse schrijver, filosoof en satiricus 

Voltaire, kwam op een vreselijke manier aan z'n einde. Zijn 

verpleegster zei: Voor al het geld van de wereld wil ik geen 

ongelovige meer zien sterven!' Hij schreeuwde de hele 

nacht om vergeving.  

 

Vooral dit laatste is vermoedelijk een heenwijzing naar die ‘andere wereld’ de 

wereld van de duisternis waar dat ‘het hemelse licht’ tijdens de BDE ervaren 

werd. Geen wonder ook!: 

 

Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 2 Cor.11:14  

 

Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! Matt 26:23b 

 

De vraag wát of wáár de hemel is, is immers niet eenvoudig te beantwoorden 

daar een objectieve beschrijving van zo’n andere werkelijkheid niet eenvoudig 

is daar deze zich buiten de reikwijdte van wetenschappelijke waarnemingen 

bevinden. 

In de Bijbel claimt Jezus dat niemand ooit in de hemel is geweest, maar Hij als 

Enige daarvandaan is neergedaald.  

 

En niemand is opgevaren naar de hemel, die uit de hemel nedergedaald is, de 

Zoon des mensen. Joh.3:13 
 

We kunnen wel vooringenomen vaststellen dat de hemel gekenmerkt kan 

worden als een plaats waar het werkelijk bestaan beter is. De christenen 

beschouwen deze plaats, de hemel, als hun thuis. Thuiskomen bij God bij 

Jezus. De Bijbel stelt steeds weer opnieuw de vergankelijkheid van de aarde 

tegenover de onvergankelijkheid van de hemel. Voor ons ‘aardse mensen’ is 

het nauwelijks voor te stellen wat deze onvergankelijkheid inhoud, gebonden 

als wij zijn aan plaats en tijd.  

Kortom het gaat ons verstand te boven. Paulus ‘spreekt’ over zijn ‘hemelse 

ervaring’ als onuitsprekelijk, er zijn geen woorden voor te vinden in onze 

menselijke aardse vocabulaire. 
 

En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, 

weet ik niet, God weet het – dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en 

onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is 

uit te spreken. 2 Kor.12:3-4. 

 

Het zal een plaats zijn van vreugde en geluk, en ook dat is weer uitgedrukt in 

menselijke bewoordingen. Jezus gebruikt hiervoor heel vaak de term: 

Heerlijkheid- een plaats waar geen dood, rouw of pijn meer zal zijn. Johannes 

krijgt op Patmos te horen. 
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“…….en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer 

zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste 

dingen zijn voorbijgegaan…” Openb.21:4 

 

Het meest kenmerkende van de hemel zal zijn de vereenzelviging met Jezus. 

Christenen verlangen ten diepste naar de hemel, omdat zij daar Jezus zullen 

ontmoeten. Waarom zouden ongelovigen naar de hemel verlangen als er hier 

in het aardse bestaan al geen enkele relatie of verlangen naar Jezus aanwezig 

was? Nu gaan de gelovigen niet meer naar het dodenrijk maar naar Hem die 

het alles heeft volbracht voor de zijne… 

Hij bidt voor de zijne, Hij doet voorbede voor ons, Zijn gebed wordt 

ongetwijfeld verhoord. Halleluja. 

 

Prijs God..! 
 

Hallelujah is een samentrekking van de twee woorden hallelu en jah.  

Hallelu = Hallél of Halleel dat betekent letterlijk `loof` of `prijs`. 

Jah = de ingekorte aanduiding van JHWH uitspraak: Jahweh of Jehovah, 

 

We zijn begonnen met de belofte het thema: -Hel en Hemel- beknopt te 

bespreken, toch zijn het tientallen pagina’s geworden, maar gezien de 

tientallen meters boeken welke geschreven zijn over deze twee thema’s blijft 

het toch een gecomprimeerd verslag. 

 

We willen graag eindigen met de wens van onze Heer Jezus welke Hij 

uitspreekt in het Hogepriestergebed, opgetekend door de apostel Johannes: 

 

“....Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij 

Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want 

Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld...” Joh.17:24 
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Ter aanvulling enkele Bijbelteksten betreffende de hel.  

 En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Mat. 

25:30 

 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, 

afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Openb. 21:8  

 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan 

met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft 

en het vuur niet uitgeblust wordt. Markus 9:45-46  

 dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Mat. 25:46 

 En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is 

beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare. Mat. 5:30 

 Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot 

zijn broeder . Zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen 

aan het hellevuur. Mat. 5:22 

 Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter 

voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. Mat. 

5:29 

 En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest 

veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de   Mat. 10:28 

 En gij, Kafarnaüm, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het dodenrijk zult gij nederdalen; want 

indien in Sodom de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, het zou gebleven zijn tot de dag 

van heden. Mat.11:23 

 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het 

dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Mat. 16:18 

 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling 

te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf 

zijt. Mat.  23:15 

 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Mat. 23:33 

 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van 

God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, Marcus 9:47 

 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn 

verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. Lucas 16:23 
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