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Die Skrifgedeeltes in hierdie uitgawe is geneem  
uit die Bybel 1933/1953 vertaling, tensy anders vermeld.
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Inleiding

Die meeste godsdienste en godsdienstige organisasies, inslui-
tende die meeste Christelike denominasies, leer dat goeie 
mense na ’n soort paradys gaan, gewoonlik hemel, as hulle 
sterf. Die hemel word tipies gekenmerk as ’n plek van onoor-

treflike geluk—die uiteindelike paradys. Dit word algemeen geleer en 
geglo dat almal wat 
daarheen gaan vir ewig 
vreugdevol sal wees. 

Tog, ten spyte van 
wat ’n wonderlike plek 
dit veronderstel is om 
te wees, lyk dit asof 
niemand haastig is om 
daarheen te gaan nie.

Wydverspreide ge- 
loof in die dood as die 

poort na die hemel verander nie die feit dat die meeste mense die dood 
beskou as iets wat ten alle koste vermy moet word nie. Deur die mediese 
wetenskap doen ons gewoonlik alles wat ons kan om die dood so lank as 
moontlik te voorkom. 

As mense dadelik na die ewige lewe in die hemel sou kon reis deur 
middel van een of ander hemelse sneltrein, sou ons nie vind dat amper 
niemand ’n kaartjie wil koop nie? Sou ons nie vind dat die meeste mense 
verkies om hul huidige lewe hier op aarde voort te sit nie? Die moont-
likheid van onmiddellike verblyf in die hemel blyk nie so aantreklik te 
wees nie. Ons optrede dui aan dat dit die manier is waarop die meeste 
van ons dink.

Wat sal ons doen vir ’n ewigheid?

Dalk is die rede vir die onwilligheid om die hiernamaals in te gaan na 
die dood, omdat niemand ons ooit ’n werklik oortuigende verduideliking  
gegee het oor wat die regverdiges sal doen nadat hulle in die hemel aan- D
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3 Inleiding
Daar is min dinge wat belangriker is as wat met ons gebeur wanneer hier-
die lewe eindig. Die meeste mense glo die Bybel leer dat ons of hemel, of 
hel toe gaan as ons sterf. Hulle sal verbaas wees oor wat dit regtig sê!

6 Die Bybelse Waarheid oor die Onsterflike Siel
Idees oor of ons hemel of hel toe gaan bestaan op geloof in die onsterf- 
like siel wat iewers heen moet gaan wanneer die liggaam sterf. Die Bybel 
leer nêrens dat die siel onsterflik is nie. So waar het die idee ontstaan?

16 Sal ’n Liefdevolle God Mense vir Ewig  
in die Hel Straf?
Miljoene glo dat God liefdevol en genadig is maar ook dat Hy miljoene 
veroordeel om vir ewig gemartel te word. Is iets verkeerd met hierdie 
prentjie, of is die probleem ’n verwronge geloof oor die hel?

31 Is die Hemel God se Beloning vir  
die Regverdiges?
As die hemel die beloning vir goeie mense is, waarom openbaar die Bybel 
so min oor wat hulle vir ’n ewigheid daar sal doen? Kan dit wees dat dit 
glad nie ons beloning is nie en dat God iets anders in gedagte het?

46 Die Opstanding: God se Belofte van  
Lewe na die Dood
Die Bybel leer duidelik dat die dooies opgewek sal word in ’n opstanding. 
Maar as hulle siele reeds hemel of hel toe gegaan het tydens hulle dood, 
wat is die punt? Kan dit wees dat gewilde oortuigings nie met die Bybel 
saamstem nie?

54  U Ontsagwekkende Toekoms
’n Noukeurige studie van die Skrif openbaar groot probleme met die 
gewilde oortuigings oor die lewe na die dood. Ongelukkig het hierdie 
misleidende idees die waarheid verberg oor die ontsaglike toekoms wat 
God vir ons beplan het!

Die hemel word tipies gekenmerk as ’n plek van onoortreflike 
geluk—die uiteindelike paradys. Dit word algemeen geleer en geglo 
dat almal wat daarheen gaan, vir ewig vreugdevol sal wees.
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kom nie. As ons vir alle ewigheid daar moet bly, sou ’n mens dink dat 
God ons in die Bybel sal vertel wat ons moet verwag wanneer ons daar 
aankom. Sal ons ons tyd spandeer om harpe te speel? Sal ons sit en net  
vir ewig en altyd na God kyk? Dit is altwee gewilde konsepte van die 
hemel maar die meeste mense kan hulle nie indink om beide vir ’n ewig- 
heid te doen nie. Die ewigheid is immers ’n lang tyd!

Miskien moet ons onsself ’n eenvoudige vraag vra: Kom hierdie alge- 
mene konsepte selfs voor in die Bybel? 

Baie mense wat verwag om hemel toe te gaan erken dat hulle maar 
min in die Skrif vind oor waarna hulle moet uitsien sodra hulle daar 
kom. Die Britse historikus en skrywer Paul Johnson het dit so gestel: 
“Hemel … ontbreek ware aansporing. Inderdaad, dit ontbreek duidelik- 
heid van enige aard. Dit is die groot gat in teologie” (The Quest for God, 
1996, bl. 173). As die hemel die doel is wat God vir Sy dienaars gestel 

het, waarom het Hy so 
min daaroor in Sy Woord 
geopenbaar? 

Daar is ’n eenvoudige 
rede waarom ons ’n leemte 
teëkom wanneer ons in 
die Bybel kyk vir wat die 
wat “gered” is—diegene 
wat een of ander ewige 
straf gespaar word—in die 
hemel sal doen. Die Bybel 

sê nie die regverdiges sal in die hemel woon as hulle beloning nie. Soos 
ons sal sien, openbaar die Bybel dat God iets anders in gedagte het—iets 
baie anders en baie beter as die meeste mense se konsepte oor die hemel!

Verontrustende vrae oor die hel

Maar verwarring oor die hemel is nie die enigste probleem waarmee 
ons te doen kry wanneer ons gewilde beskouings van die lewe na die 
dood oorweeg nie. Wat van die onregverdiges, diegene wat nie voldoen 
aan sekere vereistes nie? Wat gebeur met hulle?

Wydverspreide geloof in die dood as die poort na die hemel ver- 
ander nie die feit dat die meeste mense die dood beskou as iets wat 
ten alle koste vermy moet word nie. Deur die mediese wetenskap 
doen ons gewoonlik alles wat ons kan om die dood so lank as 
moontlik te voorkom. 
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Baie wat Christenskap bely glo die goddeloses sal vir ewig in die hel 
brand. Hulle glo opreg dit is wat die Bybel leer.

Maar ons moet ’n eenvoudige vraag vra: Sou ’n barmhartige en liefde- 
volle God ondraaglike pyniging op mense toedien vir triljoene en triljoene  
jare—dwarsdeur die ewigheid, sonder einde? Kan die groot Skepper God 
van die heelal so ongevoelig en onbesorg wees? 

Die Bybel sê inderdaad dat God “’n dag bepaal het waarop Hy die 
wêreld in geregtigheid sal oordeel” (Handelinge 17:31). Op daardie tyd- 
stip, sal diegene wat hulle bekeer en Jesus Christus aangeneem het as 
hulle Verlosser, die ewige lewe gegee word. “Daar is geen verlossing by 
iemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde wat mense kan aan- 
roep om verlos te word nie” (Handelinge 4:12, Nuwe Lewende Vertaling). 

Maar wat sal in daardie dag gebeur met die ongelukkige mense wat 
nog nooit eens gehoor of blootgestel is, aan daardie naam nie? Sal hulle 
skreeuend in die helse vuur gegooi word saam met diegene wat God be-
wustelik haat en verag?

Slegs ’n minderheid van die aarde se bevolking maak daarop aan- 
spraak dat hulle Christene is. Diegene wat Christenskap bely is slegs 
sowat ’n derde in totaal van die wêreld se bevolking. Groot getalle van 
die ander twee derdes het nog nooit, bloot as gevolg van waar hulle 
woon, die geleentheid gehad om werklik te bekeer en Christus te aanvaar 
nie. Miljoene meer deur die eeue het ook nooit die geleentheid gehad nie 
as gevolg van wanneer hulle geleef het. Sou dit regverdig en reg wees 
van God om hulle te onderwerp aan dieselfde straf wat Hy sal gee aan 
diegene wat Hom opsetlik verwerp en kies om Sy vyande te wees? 

Hierdie vrae is nie onbenullig of hipoteties nie. Hulle beïnvloed die 
oorweldigende meerderheid van alle mense wat ooit geleef het. Wanneer 
hulle tot hul gevolgtrekkings kom, het die tradisionele antwoorde ont-
nugterende implikasies vir die karakter, aard en oordeel van die God wat 
Christene beweer dat hulle aanbid.

Ons moet hierdie vrae objektief en eerlik in die gesig staar. Is dit nie 
tyd dat ons die waarheid ondersoek oor wat die Bybel oor die hemel en 
die hel leer nie?

Sluit by ons aan op ’n reis deur die bladsye van die geskiedenis en u 
Bybel terwyl ons hierdie vrae ondersoek. U kan die antwoorde nogal  
verassend vind!

Inleiding

Ons moet hierdie vrae objektief en eerlik in die gesig staar. Is dit 
nie tyd dat ons die waarheid ondersoek oor wat die Bybel oor die 
hemel en die hel leer nie?
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Die Bybelse Waarheid oor 
die Onsterflike Siel

Tradisionele oortuigings oor die hemel en die hel is gebaseer op 
’n onderliggende leerstelling—dat almal ’n onsterflike siel het 
wat iewers heen moet gaan wanneer die fisiese lewe eindig.

Hierdie geloof is nie uniek aan tradisionele Christenskap nie. 
“Alle godsdienste bevestig dat daar ’n aspek van die menslike persoon 
is wat voortleef nadat die fisiese lewe geëindig het” (World Scripture: 
A Comparative Anthology of Sacred Texts, Andrew Wilson, redakteur, 
1995, bl. 225). Met ander woorde, in die algemeen glo alle godsdienste 
in een of ander onsterflike wese, ’n gees wat afsonderlik voortleef nadat 
die fisiese liggaam sterf. Die meeste belydende Christene noem dit die 
onsterflike siel.

Versuim om hierdie onderwerp korrek te verstaan is ’n fundamentele 
rede vir die algemene oortuigings rakende die hemel en die hel. As ’n 
onsterflike eienskap in ’n mens bestaan, moet dit die liggaam verlaat 
wanneer die liggaam sterf. Die tipiese sienings van die hemel en die hel 
het as hulle fondament die geloof in die onsterflike siel wat die liggaam 
by die dood verlaat.

Wat sê die Bybel oor die bestaan van ’n onsterflike siel? Het hierdie 
geloof ’n grondslag in die Skrif?

Nie uit die Bybel nie, maar uit Griekse filosofie

Baie is verbaas om te leer dat die woorde “onsterflik” en “siel” nêrens 
in die Bybel saam verskyn nie. “Teoloë erken eerlikwaar dat die uitdruk-
king ‘onsterflike siel’ nie in die Bybel is nie, maar sê met selfvertroue dat 
die Skrif die onsterflikheid van elke siel aanneem” (Edward Fudge, The 
Fire That Consumes, 1994, bl. 22, beklemtoning deurgans bygevoeg).

Met inagneming van hoe teoloë met selfvertroue aan hierdie leerstel- 
ling vashou is dit nogal verbasend dat so ’n belangrike aanname nie in 
die Bybel uitgespel word nie. As dit nie in die Bybel gevind word nie, 
waar het die idee ontstaan?

Die New Bible Dictionary bied hierdie agtergrond oor die nie-Bybelse 
aard van die onsterflike sielsleer: “Die Grieke het aan die liggaam gedink 
as ’n hindernis vir die ware lewe en hulle het gekyk na die tyd wanneer die 
siel vry van sy boeie sou wees. Hulle het die lewe na die dood uitgedink in 
terme van die onsterflikheid van die siel” (1996, bl. 1010, “Resurrection”).

Volgens hierdie idee gaan die liggaam na die graf met die dood en 

die siel gaan voort om te bestaan as ’n 
aparte, bewuste entiteit.

Geloof in ’n aparte siel en liggaam was 
gewild in antieke Griekeland en is geleer 
deur een van sy bekendste filosowe: “Die 
onsterflikheid van die siel was ’n hoofleer 
van die Griekse filosoof, Plato … In Plato 
se denke, was die siel … selfbewegend 
en ondeelbaar … Dit het bestaan voor 
die liggaam wat dit bewoon het, en wat 
dit sou oorleef” (Fudge, bl. 32).

Wanneer en hoe het die konsep van 
die onsterflikheid van die siel die wêreld 
van die Christendom binnegedring? Die 
Ou Testament leer dit nie. The Inter- 
national Standard Bible Encyclopedia 

verduidelik: “Ons word altyd min of meer beïnvloed deur die Griekse, 
Platoniese idee dat die liggaam sterf, maar die siel is onsterflik. So ’n 
idee is heeltemal in stryd met die Israelitiese bewussyn en word nêrens 
in die Ou Testament gevind nie” (1960, Vol. 2, bl. 812, “Death”).

Die Kerk uit die eerste eeu het ook nie hierdie oortuiging geglo nie: 
“Die leer word toenemend beskou as ’n post-apostoliese nuwigheid, nie 
net onnodig nie, maar positief skadelik vir behoorlike Bybelse interpre- 
tasie en begrip” (Fudge, bl. 24).

As so ’n idee nie in die Kerk geleer is gedurende die tyd van die apos-
tels nie, hoe het dit gebeur dat dit so belangrik geword het in die Christe-
like leer?

Verskeie owerhede erken dat die leringe van Plato en ander Griekse  
filosowe die Christendom ingrypend beïnvloed het. Jeffrey Russell, ge- 
skiedenis en godsdienstige studies professor, verklaar, “Die onbybelse 
idee van onsterflikheid het nie gesterf nie, maar het selfs floreer, want 
teoloë … het Griekse filosofie bewonder [en] ondersteuning daar gevind 
vir die idee van die onsterflike siel” (A History of Heaven, 1997, bl. 79).

The Interpreter’s Dictionary of the Bible, verklaar in sy artikel oor 
die dood dat “die ‘vertrek’ van die nephesh [siel] as beeldspraak beskou 
moet word, want dit bestaan nie onafhanklik van die liggaam nie, maar 

Die Bybelse Waarheid oor die Onsterflike Siel
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In die algemeen, glo alle godsdienste in een of ander onsterflike 
wese, ’n gees wat afsonderlik voortleef nadat die fisiese liggaam 
sterf. Die meeste belydende Christene noem dit die onsterflike siel.
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is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring 
nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God 
gespreek” (2 Petrus 1:20-21). Ons moet kyk na die woorde van Christus, 
die profete en die apostels in die Heilige Skrifte as ons die waarheid wil 
verstaan oor die leerstelling van die onsterflikheid van die siel, of enige 
ander godsdienstige lering.

Kom ons kyk verder om presies te sien wat die Bybel ons van die siel 
vertel.

Siel in die Hebreeuse Skrifte

Die Hebreeuse woord wat die meeste vertaal word as “siel” in die 

sterf daarmee … Geen Bybelse teks magtig die stelling dat die ‘siel’ op 
die oomblik van die dood van die liggaam geskei word nie” (1962, Vol. 1, 
bl. 802, “Death”).

Moet ons dan ’n lering aanvaar wat nie in die Bybel gevind word nie? 
Baie mense neem dit as vanselfsprekend dat hulle oortuigings gebaseer is 
op die lewe en leringe van Jesus Christus en God se Woord. Jesus het  
egter in ’n gebed aan Sy Vader gesê, “U woord is die waarheid” (Johannes 
17:17). Gee God mense die vryheid om van die wêreld se filosowe se oor- 
tuigings te neem en dit in die Bybelse lering in te sluit asof dit feite is?

God het die apostel Petrus geïnspireer om te skryf, “Terwyl julle veral 
dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging 

Leer Sommige Bybelverse dat ons ’n 
Onsterflike Siel het?

Sommige glo dat verskeie skrifgedeeltes 
geloof in ’n onsterflike siel ondersteun. Kom 

ons kyk na sommige van hierdie gedeeltes en 
verstaan wat hulle regtig sê.

Matteus 10:28: Vernietig siel en  
liggaam in die hel?

“En moenie vrees vir die wat die liggaam 
doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak 
nie; maar vrees Hom liewer wat die siel so- 
wel as die liggaam kan verderwe in die hel” 
(Matteus 10:28).

Leer Jesus in hierdie vers dat die siel na die 
dood voortleef en onsterflik is? Glad nie. As u 
mooi na hierdie Skriftuur kyk, sien u dat Jesus 
eintlik sê dat die siel vernietig kan word. Jesus 
waarsku hier oor die oordeel van God. Hy sê 
om nie diegene te vrees wat slegs die fisiese 
menslike liggaam (soma in Grieks) kan vernietig 
nie, maar vrees Hom (God) wat ook in staat 
is om die siel (psuche) te vernietig—wat hier 
die persoon se fisiese wese met sy bewussyn 
aandui.

Eenvoudig gestel, Christus het gewys dat 
wanneer een man ’n ander doodmaak, is die 
gevolglike dood net tydelik; God kan enig- 
iemand kort na die dood weer tot die bewuste 
lewe opwek (Matteus 9:23-25; 27:52; Johannes  
11:43-44; Handelinge 9:40-41; 20:9-11), of in 

die eeu wat kom, nadat Christus na die aarde 
teruggekeer het. Die persoon wat gesterf het 
is uiteindelik nie vir ewig weg nie. Ons moet ’n 
behoorlike vrees vir God hê wat alleen ’n mens 
se fisiese lewe, en alle moontlikheid van enige 
latere opstanding tot die lewe, kan verwyder. 
Wanneer God iemand in die “hel” vernietig, 
is die vernietiging van die persoon permanent.

Wat is die “hel” waarvan in hierdie vers 
gepraat word? Die Griekse woord wat hier 
gebruik word, is gehenna, wat uit die kom- 
binasie van twee Hebreeuse woorde, gai en 
hinnom kom, wat “Vallei van Hinnom” bete-
ken. Die term het oorspronklik verwys na ’n 
vallei aan die suidekant van Jerusalem waar 
heidense gode aanbid was.

As gevolg van sy reputasie as ’n gruwelike 
plek het dit later ’n vullisstorting terrein geword 
waar vullis verbrand is. Gehenna het sinoniem 
geword met “’n plek van brand”—’n terrein 
wat gebruik word om van nuttelose dinge 
ontslae te raak.

Slegs God kan die menslike bestaan heelte-
mal vernietig en enige hoop op ’n opstanding 
uitskakel. Die Skrifture leer dat God in die toe- 
koms die onverbeterlike goddeloses in ’n alles-
verterende vuur sal verbrand en hulle sal as 
word (Maleagi 4:1, 3)—hulle sal vir ewig uit- 
gewis wees. 

Die Bybelse Waarheid oor die Onsterflike Siel

1 Tessalonisense 5:23: Gees en siel 
en liggaam?

Baie is verward oor ’n uitdrukking wat  
die apostel Paulus in een van sy briewe  
aan die Tessalonisense gebruik: “En mag Hy, 
die God van die vrede, julle volkome heilig 
maak, en mag julle gees en siel en liggaam 
geheel en al onberispelik bewaar word by  
die wederkoms van onse Here Jesus Christus!” 
(1 Tessalonisense 5:23).

Wat het Paulus bedoel met die frase “gees 
en siel en liggaam”?

Deur “gees” (pneuma), bedoel Paulus die 
nie-materiële komponent wat by die fisiese 
menslike brein gevoeg word om die menslike 
verstand te vorm. Hierdie gees is nie vanself 
bewus nie. Dit gee eerder die brein die vermoë 
om te redeneer, te skep en ons bestaan te ont-
leed (sien ook Job 32:8; 1 Korintiërs 2:11). Deur 
“siel” (psuche), bedoel Paulus die persoon se 
fisiese wese met sy bewussyn. Deur “liggaam” 
(soma), bedoel Paulus ’n fisiese liggaam van 
vlees. Kortliks, Paulus wou hê dat die hele per-
soon, insluitende die verstand, die lewenskrag 
van die bewuste lewe en fisiese liggaam, heilig 
en onberispelik moes wees.

Openbaring 6:9-10: Siele van die wat 
gedood is roep uit?

“En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, 
sien ek onder die altaar die siele van die wat 
gedood is ter wille van die woord van God en 
die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het 

met ’n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, 
o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en 
wreek U nie ons bloed op die bewoners van die 
aarde nie?” (Openbaring 6:9-10).

Om hierdie Skrif te verstaan, moet ons die 
konteks onthou. Johannes het ’n visioen gesien 
terwyl hy “in die Gees” was (Openbaring 4:2). 
Onder inspirasie het hy toekomstige gebeure in 
simboliek gesien. Die vyfde seël is figuurlik van 
die Groot Verdrukking, ’n tyd van wêreldonrus 
wat Christus se wederkoms voorafgaan. In 
hierdie visioen sien Johannes onder die altaar 
die gemartelde gelowiges wat hulle lewens 
vir hulle geloof in God opgeoffer het. Hierdie 
siele roep figuurlik uit, “Wreek … ons bloed!” 
Dit kan vergelyk word met Abel se bloed wat 
metafories tot God uitroep van die grond af 
(Genesis 4:10). Alhoewel nie dooie siele of 
bloed werklik kan praat nie, demonstreer hier-
die frases figuurlik dat ’n God van geregtigheid 
nie die bose dade wat die mensdom teen Sy 
regverdige volgelinge pleeg, sal vergeet nie.

Hierdie vers beskryf nie lewende siele wat 
hemel toe gegaan het nie. Die Bybel bevestig 
dat “niemand het opgevaar in die hemel nie, 
behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal 
het, naamlik die Seun van die mens wat in die 
hemel is [Jesus Christus]” (Johannes 3:13). Selfs 
regverdige Koning Dawid, ’n man na God se 
hart (Handelinge 13:22), is deur Petrus beskryf 
as “gesterf … en ook begrawe” (Handelinge 
2:29), nie lewend in die hemel of een of ander 
staat of plek nie (vers 34).
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Bybel, is nephesh. Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible om-
skryf hierdie woord bondig as “’n asemhalende wese.” Wanneer dit in 
die Bybel gebruik word, beteken nephesh nie ’n geestesentiteit of die 
gees binne ’n persoon nie. Dit beteken eerder ’n fisiese, lewende wese, 
wat asem haal. Soms dra dit ’n verwante betekenis soos asem, lewe of 

persoon, oor.
Verbasend vir baie, word hierdie 

term nephesh gebruik om nie net 
na mense te verwys nie, maar ook 
na diere. Let byvoorbeeld op die 
weergawe van die skepping van 
die seelewe: “En God het die groot 
seediere geskape en al die lewende 
wesens wat beweeg, waar die 
waters van wemel, volgens hulle 
soorte; en al die gevleuelde voëls 
volgens hulle soorte. Toe sien God 
dat dit goed was” (Genesis 1:21). 

Die Hebreeuse woord “wesens” in hierdie vers is nephesh. In die Bybelse 
weergawe is hierdie spesifieke “siele,” die wesens van die see, gemaak 
voordat die eerste mense gevorm en lewe gegee is.

Die term word ook toegepas op voëls (vers 30) en landdiere, insluitend 
beeste en “kruipende” wesens soos reptiele en insekte (vers 24). Dit volg 
dan, as ons ’n argument voer vir die mens wat ’n onsterflike siel besit, 
dat diere ook ’n onsterflike siel moet hê aangesien dieselfde Hebreeuse 
woord vir mens en dier gebruik word. Geen Bybelkenner sou egter sulke 
ernstige aansprake vir diere maak nie. Die term siel verwys in der waar-
heid na enige lewende wese, hetsy mens of dier—nie na een of ander af-
sonderlike, lewende wese wat die liggaam tydelik bewoon nie.

In die Ou Testament word daar meer as 130 keer na die mens verwys 
as ’n “siel” (Hebreeus nephesh). Die eerste plek waar ons nephesh vind 
met verwysing na die mensdom, is in die tweede hoofstuk van Genesis: 
“En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en  
in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ’n lewende  
siel geword” (vers 7). Fo
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In die Ou Testament word daar meer as 130 keer na die mens ver-
wys as ’n “siel.” Die term word ook toegepas op voëls (vers 30) en 
landdiere, insluitend beeste en “kruipende” wesens soos reptiele en 
insekte. Almal is “siele.”

Die woord “siel” in hierdie vers is weer die Hebreeuse woord nephesh.  
Ander vertalings van die Bybel sê dat die mens ’n lewende “wese” of 
“mens” geword het. Hierdie vers sê nie dat Adam ’n onsterflike siel ge- 
had het nie; dit sê eerder dat God die “asem van die lewe” in Adam inge- 
blaas het en Adam het ’n lewende siel geword. Aan die einde van sy dae, 

Die Bybelse Waarheid oor die Onsterflike Siel

Die Geskiedenis van die  
Onsterflike-Siel Lering

Ten spyte van wydverspreide gebruik van 
die frase onsterflike siel, word hierdie termi- 

nologie nêrens in die Bybel gevind nie. Waar 
het die idee van ’n onsterflike siel ontstaan?

Die konsep van die siel se veronderstelde 
onsterflikheid is vir die eerste keer in antieke 
Egipte en Babillon geleer. “Die oortuiging  
dat die siel voortgaan om te be- 
staan na die dood van die lig- 
gaam is … spekulasie … nêrens  
word dit uitdruklik in die Heilige 
Skrif geleer nie … Die geloof in 
die onsterflikheid van die siel 
het na die Jode gekom deur 
kontak met Griekse denke en 
hoofsaaklik deur die filosofie 
van Plato, sy hoof eksponent, 
wat daartoe gelei is deur 
Orphiese en Eleusiniese gehei-
menisse waarin die Babiloniese 

en Egiptiese opvattings vreemd vermeng 
was” (Jewish Encyclopedia, 1941, Vol. 6, 
“Immortality of the Soul,” bl. 564, 566).

Plato (428-348 vC), die Griekse filosoof 
en student van Sokrates, het geleer dat die 
liggaam en die “onsterflike siel” met die dood 
skei. The International Standard Bible Encyclo-
pedia lewer kommentaar op antieke Israel se 
siening van die siel: “Ons word altyd min of 
meer beïnvloed deur die Griekse, Platoniese 
idee dat die liggaam sterf, maar die siel is 
onsterflik. So ’n idee is heeltemal in stryd met 

die Israelitiese bewussyn en word nêrens in 
die Ou Testament gevind nie” (1960, Vol. 2, 
bl. 812, “Death”).

Vroeë Christenskap is beïnvloed en 
bedorwe deur Griekse filosofieë soos dit 
deur die Griekse en Romeinse wêreld versprei 
het. Teen nC 200 het die leerstelling van die 

onsterflikheid van die siel ’n 
twispunt onder Christen gelo-
wiges geword.

The Evangelical Dictionary 
of Theology dui daarop dat 
Origenes, ’n vroeë en invloed-
ryke Katolieke teoloog, deur  
Griekse denkers beïnvloed is: 
“Spekulasie oor die siel in die 
subapostoliese kerk is hewig 
beïnvloed deur Griekse filosofie. 
Dit word gesien in Origenes 
se aanvaarding van Plato se 

leerstelling van die voorbestaan van die siel 
oorspronklik as suiwer verstand (nous), wat 
weens sy val van God tot siel (psyche) afge-
koel het toe dit sy deelname aan die goddelike 
vuur verloor het deur na die aarde te kyk” 
(1992, “Soul,” bl. 1037).

Sekulêre geskiedenis toon dat die konsep  
van die onsterflikheid van die siel ’n antieke ge- 
loof is wat deur baie heidense godsdienste 
aangeneem was. Maar dit is nie ’n Bybelse lering 
nie en word nie in die Ou of Nuwe Testamente 
gevind nie.

Plato (428-348 vC), die Griekse filosoof en student van Sokrates, het 
geleer dat die liggaam en die “onsterflike siel” met die dood skei.
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toe die asem van die lewe Adam verlaat het, het hy gesterf en terugge-
keer na stof.

Die Ou Testament leer duidelik dat die siel sterf. God het vir Adam en 
Eva gesê, twee “lewende siele,” dat “jy sekerlik [sal] sterwe” as hulle aan 
Hom ongehoorsaam sou wees (Genesis 2:17). God het ook vir Adam gesê 
dat Hy hom uit die stof van die aarde geneem het en hy sou terugkeer na 
stof (Genesis 3:19).

Onder die duideliker uitsprake in die Bybel oor wat met die siel met 
die dood gebeur, is Esegiël 18:4 en 18:20. Beide gedeeltes sê duidelik dat 
“die siel wat sondig, dié moet sterwe.” Weereens is die woord vir “siel” 
hier, nephesh. Trouens, dieselfde woord is selfs gebruik vir lyke—dooie 
liggame (sien Levitikus 22:4; Numeri 5:2; 6:11; 9:6-10).

Nie net toon al hierdie skrifgedeeltes dat die siel inderdaad kan en 
sal sterf nie, maar die siel word geïdentifiseer as ’n fisiese wese—nie ’n 
afsonderlike geestesentiteit wat onafhanklik van sy fisiese gasheer kan 
bestaan nie.

Die Skrif sê vir ons dat die dooies geen bewussyn het nie: “Want die 
lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie” 
(Prediker 9:5). Hulle is nie bewus van een of ander toestand of plek nie  
(sien “Jesus Christus en die Bybelskrywers Vergelyk die Dood met Slaap”).

Die Nuwe Testamentiese lering

Die Nuwe Testament bevat verskeie stellings wat bevestig dat die god-
delose wat weier om hulle te bekeer, sal sterf—permanent. In Matteus 

Die Bybelse Waarheid oor die Onsterflike Siel

is bewusteloos. Die algemene oortuiging is dat 
die liggaam met die dood na die graf gaan en 
die siel bewus bly en óf hemel óf hel toe gaan. 
Soos ons egter gesien het, is hierdie geloof nie 
Bybels nie.

In ’n ander verwysing wat die toestand van  
die dooies beskryf, verwys Paulus na die regver-
dige dooies wat opgewek sal word om Christus 
in die lug te ontmoet, as “ontslapenes”:

“Want dit sê ons vir julle deur die woord van 
die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by 
die wederkoms van die Here, die ontslapenes 
hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want die 
Here self sal van die hemel neerdaal met ’n 
geroep, met die stem van ’n aartsengel en met 
geklank van die basuin van God; en die wat in 
Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna 
sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle 
in wolke weggevoer word die Here tegemoet in 
die lug; en so sal ons altyd by die Here wees” 
(1 Tessalonisense 4:15-17).

So, diegene wat in hulle grafte is sal opge-
wek word en opstaan, en saam met Sy vol-
gelinge wat dan nog lewe, die terugkerende 
Messias ontmoet. Hulle sal almal weggevoer 
word in die lug om Christus te ontmoet in die 
eerste opstanding. Hulle sal dan terugkeer na 
die aarde om saam met Hom te regeer in die 
Koninkryk van God.

Dat die dooies figuurlik in ’n toestand van 
slaap is en op die opstanding wag, “was die 
algemeenste mening tot so laat as die 5de eeu” 

(D.P. Walker, The Decline of Hell: Seventeenth-
Century Discussions of Eternal Torment, 1964, 
bl. 35). Die verandering van die Bybelse lering 
het verskeie eeue na Christus plaasgevind. 
Die eenvoudige lering van die Bybel is dat die 
dooies bewusteloos is en in die graf wag. Hulle 
is, soos Jesus en Paulus dit gestel het, aan die 
slaap. Hulle sal nie wakker word tot en met die 
opstanding nie.

Selfs Martin Luther, leier van die Protes-
tantse Hervorming, het op ’n stadium geskryf: 
“Dit is waarskynlik, na my mening dat, met 
baie min uitsonderings inderdaad, die dooies 
slaap in volkome ongevoeligheid, tot die dag 
van oordeel … Oor watter gesag kan gesê 
word dat die siele van die dooies nie mag slaap 
nie … op dieselfde wyse as wat die lewendes 
in diepgaande sluimer gaan tussen die tyd  
wanneer hul in die nag gaan lê en as hulle 
opstaan in die oggend?” (Brief aan Nicholas 
Amsdorf, Januarie 13, 1522, aangehaal in 
Jules Michelet, The Life of Luther, vertaal deur  
William Hazlitt, 1862, bl. 133). Tog het die 
Hervorming nie die waarheid, dat die dooies in 
totale onbewustheid slaap, aanvaar nie.

Uiteindelik sal almal uit hierdie slaap opstaan. 
Soos Jesus gesê het, die uur kom “wanneer 
almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en  
sal uitgaan” (Johannes 5:28-29). Dit is die ver-
troostende en bemoedigende waarheid wat in die 
Skrif geopenbaar word. 

Wat gebeur met ’n persoon wanneer hy 
sterf? Die Bybel vergelyk die dood met 

’n toestand van slaap. Dit is natuurlik nie ’n 
normale “slaap” nie. Dit is ’n slaap waarin daar 
hoegenaamd geen gedagte, breinaktiwiteit of 
lewe is nie. Gedeeltes dwarsdeur die Bybel wys 
dat dit die geval is.

Byvoorbeeld, Prediker 9 sê, “Want die le- 
wendes weet dat hulle moet sterwe, maar die 
dooies weet glad niks nie … Daar is geen werk 
of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk 
waar jy heengaan nie” (Verse 5,10).

Daniël 12:2 beskryf die dooies as “die wat 
in die stof van die aarde slaap,” wat later “sal 
ontwaak” deur opgewek te word.

Job praat van die toestand van die dooies 
op meer as een geleentheid. “Waarom het ek 
nie gesterf by die geboorte, nie uitgegaan uit 
die moederskoot en die asem uitgeblaas nie? 
… Want dan sou ek daar gelê en stil gewees 
het; ek sou geslaap, ek sou dan rus gehad het 
… Daar hou die goddelose op met woel en 
daar rus hulle wie se kragte uitgeput is” (Job 
3:11, 13, 17).

Die Bybelse verslag oor die dood van 
Lasarus, ’n vriend van Jesus, illustreer baie eeue 
later die dood as ’n slaapagtige toestand. “En 
daar was ’n man siek, Lasarus van Betánië” 

(Johannes 11:1). Jesus het besluit om na hom te 
gaan maar, sodat Hy ’n wonderwerk kon doen 
om Sy dissipels se geloof te versterk, het Hy 
gewag totdat Lasarus gesterf het.

Voordat Hy na Betánië gegaan het, het 
Jesus die toestand van Lasarus met Sy dissipels 
bespreek. Hy het vir hulle gesê Lasarus het 
aan die slaap geraak en dat Hy hom wakker 
sou maak (Johannes 11:11-14). Die dissipels 
het gereageer deur te sê dat slaap goed was, 
omdat dit hom sou help om gesond te word 
(vers 12). Jesus het toe duidelik vir hulle gesê, 
“Lasarus is dood” (1:14). Let op dat Jesus 
uitdruklik verklaar het dat Lasarus dood was, 
maar terselfdertyd het Hy die dood beskryf as 
’n toestand soos slaap.

Toe die tyd aangebreek het vir Jesus om 
op te tree, “het Hy met ’n groot stem geroep: 
Lasarus, kom uit! En die oorledene het uit-
gekom, aan hande en voete met grafdoeke 
gebind … Jesus sê vir hulle: Maak hom los en 
laat hom gaan” (Verse 43-44).

Lasarus het nie hemel of hel toe gegaan 
nie. Hy was begrawe, waar hy in die dood 
“geslaap” het totdat Jesus hom deur ’n won-
derbaarlike opstanding uit die graf geroep het. 

Soos Lasarus, betree almal ’n figuurlike 
toestand van slaap met die dood. Die dooies 

Jesus Christus en die Bybelskrywers 
Vergelyk die Dood met Slaap
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7:13-14, terwyl Hy Sy dissipels vermaan om die weg te kies wat tot die 
lewe lei, sê Jesus dat die einde van diegene wat nie die lewe kies nie,  
vernietiging is. Hy kontrasteer daardie pad met die weg van geregtigheid 
en sê vir ons, “Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe 
lei, en daar is min wat dit vind.”

Jesus het dit boonop duidelik gemaak dat uiterste verwoesting beide 
“siel en liggaam” insluit (Matteus 10:28), die Griekse woord vir “siel” 
(psyche of psuche) wat verwys na ’n fisiese, bewuste bestaan (sien “Leer 
Sommige Bybelverse dat ons ’n Onsterflike Siel het?” op bladsy 8).

Die apostel Paulus het ook gesê dat die goddeloses sal sterf. In Romeine 
6:20-21 praat Hy van diegene wat slawe van sonde was en sê vir hulle 
“die uiteinde daarvan is die dood.” So, diegene wat slawe van sonde is, 
wat dit ’n gewoonte maak om te sondig, kan heeltemal vergaan. Baie 
probeer egter om die dood hier en in ander Skrifgedeeltes te herdefinieer 
as om bloot afsondering van God te beteken.

Romeine 6:23 is een van die bekendste verse van die Bybel. Dit ver- 
klaar duidelik, “Want die loon van die sonde is die dood, maar die ge-
nadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.” 
Weereens sal mense argumenteer dat die dood hier ’n ewige lewe van 
afsondering van God beteken. Let egter daarop dat die dood hier direk 
met die ewige lewe gekontrasteer word. Hoe kan die dood dan die ewige 

Die Gees in die Mens

Die mens het wel ’n geestelike komponent 
in ons samestelling. Job 32:8 sê, “Dit is die 

gees in die mens.” Sagaria 12:1 sê vir ons dat 
God “die gees van die mens in sy binneste 
formeer.” En die apostel Paulus het uitgewys, 
“Want wie van die mense weet wat in ’n 
mens is, behalwe die gees van die mens wat 
in hom is?” (1 Korintiërs 2:11).

Dit is hierdie menslike gees wat menslike 
intellek aan ons fisiese brein oordra en die 
menslike verstand skep. Dit is wat mense 
aansienlik meer intelligent maak as diere. 

Hierdie geestelike aspek van die menslike 
bestaan is egter niks soos die onsterflike 
sielskonsep nie. Dit is duidelik iets anders. Die 
gees in die mens is nie vanself lewend nie. 
Dit is nie ’n geestesentiteit wat na die dood 
“voortleef” nie. Soos die Skrif wys, het die 
menslike gees geen bewussyn afgesien van 
die liggaam nie, want die mens is sterflik. 

Wanneer ons sterf, sal ons glad nie bewust-
heid van enigiets hê nie.

Prediker 12:7 sê vir ons dat, by die dood, 
“die gees na God terugkeer wat dit gegee 
het”— waar dit behou word tot die toekom-
stige tyd wanneer God by die opstanding 
daardie individuele geeste binne nuwe lig-
game sal plaas, en sodoende individue terug-
bring na die lewe met hulle persoonlikhede en 
herinneringe, bewaar en ongeskonde. 

Die menslike gees is van kritieke belang vir 
ons toekoms aangesien God se Heilige Gees 
daarmee aansluit, wat ons God se kinders 
maak (Romeine 8:16). En net soos die mens- 
like gees vir ons menslike begrip gee, so gee 
God se Gees vir ons ’n hoër, goddelike begrip 
(1 Korintiërs 2:10-16). Ons word nie met die 
Heilige Gees gebore nie, maar ontvang dit 
van God na bekering en die doop (Handelinge 
2:38).

bestaan deur ’n onsterflike siel, behels?
Hierdie vers vertel duidelik vir ons twee belangrike waarhede. Eers- 

tens is die straf van die goddelose die dood, volkome beëindiging van 
die lewe, nie ’n lewe van ewige lyding op ’n ander plek nie (sien ook 
Filippense 3:18-19; 2 Tessalonisense 1:9). Tweedens, ons het nie reeds die 
ewige lewe deur ’n veronderstelde onsterflike siel nie. Die ewige lewe is 
iets wat God vir ons moet gee deur ons Verlosser, Jesus die Messias. In 
1 Timoteus 6:16 (Nuwe Lewende Vertaling) vertel Paulus ook vir ons dat 
God alleen onsterflikheid besit.

Paulus maak ’n soortgelyke stelling in Galasiërs 6:8: “Hy wat in sy 
vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, 
sal uit die Gees die ewige lewe maai.” Dit sê vir ons wat met onberou-
volle sondaars gebeur. Uiteindelik sal hulle verwoesting maai, met ver-
wysing na wegteer en vergaan, maar diegene wat hulle bekeer en God 
gehoorsaam, sal uiteindelik die ewige lewe ontvang. 

Geen bewuste hiernamaals sonder ’n opstanding nie

So is die mens ’n onsterflike siel? Nee. Het hy ’n onsterflike siel? Nee. 
Die Bybel verklaar duidelik dat die mens tydelik is, van die stof van die 
aarde. Daar is geen onsterflike eienskap aan die mens nie—tensy en tot- 
dat hy dit van God ontvang deur ’n opstanding, wat beteken om terug-
gebring te word na die lewe in ’n liggaam, opgewek uit die dood, soos 
Jesus was.

Die Bybel sê duidelik dat die mens by die opstanding met onsterflik- 
heid beklee sal word (1 Korintiërs 15:50-54), nie aan die einde van sy 
fisiese lewe nie. Tot op daardie tydstip het die mens nie meer permanensie 
as diere nie.

Die mens het ook nie een of ander geestelike siel met ’n bewuste 
bewussyn, onafhanklik van die fisiese liggaam nie. Dit is keer op keer 
bewys wanneer individue vir weke, maande en soms jare lank in ’n koma 
was, dat hulle uit daardie komatose toestand kom met geen geheue of 
herinnering van die verloop van tyd nie. 

As die mens ’n siel gehad het wat onafhanklik van die menslike lig-
gaam bestaan het, sou daardie siel nie ’n herinnering gehad het wat be- 
wus sou bly gedurende die maande of jare wat die liggaam bewusteloos 
was nie? Dit sou ’n kragtige en logiese bewys wees van die bestaan van 
’n onafhanklike siel binne die menslike liggaam—maar niemand het nog 
ooit so iets gerapporteer nie, ten spyte van duisende sulke gebeurtenisse.

Hierdie feit ondersteun ook wat die Bybel leer—dat die bewussyn by 
die dood ophou. Slegs deur ’n opstanding tot die lewe, sal die bewussyn 
terugkeer.

Die Bybelse Waarheid oor die Onsterflike Siel
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Sal ’n Liefdevolle God 
Mense vir Ewig in die  

Hel Straf?

Neem hierdie eenvoudige toets. Of miskien is dit beter as u dit 
net voorstel, aangesien die werklike toets redelik pynlik sou 
wees.

Steek ’n vuurhoutjie aan en hou dan u vinger in sy vlam-
metjie vir vyf sekondes. Wat gebeur? U sal waarskynlik onwillekeurig 
skreeu en vir ’n paar dae ellendig voel as gevolg van ’n pynlike brand.

Miskien het u ’n brandslagoffer gesien wat vermink was in een of 
ander verskriklike ongeluk, sy vlees knoestig en misvorm. Stel u voor 
dat u vasgevang is in vlamme wat u vel op dieselfde manier sou verkool 
en verbrand. Hoe sal daardie soort pyn voel as dit vir ’n minuut aangaan? 
Vir ’n jaar? Vir ’n leeftyd? Vir ewig en altyd?

Die meeste mense sou die idee skrikwekkend vind. Hulle sou verstaan- 
baar geskok wees en siek word omdat enigiemand gewillig ’n ander per-
soon op daardie manier kan martel.

Waarom is so baie dan gewillig om die idee te aanvaar dat die God 
wat hulle aanbid en in die hoogste agting hou gewillig sulke straf sou 
toedien, nie net op ’n paar nie, maar op ’n groot menigte mense wat elke 
dag sterf? Hoe kan so ’n geloof moontlik ooreenstem met die Bybel se 
beskrywing van ’n liefdevolle en genadige God? 

Preisies wat is die waarheid oor die hel?

Hel deur die eeue

Die tradisionele siening van die hel as ’n vurige kookpot van straf 
is al eeue lank geleer. Miskien was die Katolieke teoloog Tertullianus, 
wat rondom nC 160-225 gewoon het, een van die vroegstes wat hierdie 
siening onder Christene uiteengesit het. In die derde eeu het Cipries van 
Cartago ook geskryf: “Die verdoemdes sal vir ewig in die hel brand. 
Verterende vlamme sal hulle ewige deel wees. Hulle marteling sal nooit 
verminder of eindig nie” (aangehaal deur Peter Toon, Heaven and Hell: 
A Biblical and Theological Overview, 1986, bl. 163).

Hierdie geloof is amptelik oor die eeue heen herhaal. ’n Edik van 
die Raad van Konstantinopel (moderne Istanbul) in 543 verklaar: “Wie 
sê of dink dat die straf van duiwels en die goddeloses nie vir ewig sal 

wees nie … laat hom anatema wees” (D.P. Walker, The Decline of Hell: 
Seventeenth-Century Discussion of Eternal Torment, 1964, bl. 21).

Die Lateraanse kerkraad het in 1215 sy geloof in die ewige marteling  
van die goddeloses in hierdie woorde herbevestig: “Die verdoemdes sal 
in ewige straf met die duiwel ingaan” (Toon, bl. 164). Die Augsburg  
Belydenis van 1530 lui: “Christus sal terugkeer … om die ewige lewe 
en ewige blydskap aan gelowiges en die uitverkorenes te gee, maar om 
goddelose mense en die duiwels tot die hel en ewige straf te veroordeel” 
(Toon, bl. 131). 

Leringe oor die onderwerp van die hel was geensins konsekwent deur 
die eeue heen nie. Oortuigings oor die hel het wyd gewissel, afhangende 
van watter teoloog of kerkhistorikus se idees ’n mens lees. Oor die alge-
meen was die mees algemene geloof dat die hel ’n plek is waarin godde- 
lose mense vir ewig gemartel, maar nooit verteer sal word deur die steeds 
brandende vlamme nie.

Die hel se ligging was ’n onderwerp van baie bespreking. Sommige 
het geglo dat dit in die son is. Vir eeue was die algemene siening dat die 
hel binne-in die aarde is in ’n groot ondergrondse kamer.

Die mees omvattende beskrywing van die hel as ’n plek, soos die 
mens dit algemeen beskou, word nie in die Bybel gevind nie, maar eerder 
in die 14de-eeuse werk The Divine Comedy, geskryf deur die Italiaanse 
digter Dante Alighieri. In die eerste deel van hierdie werk, genaamd 
“The Inferno,” het Dante ’n denkbeeldige reis deur die hel beskryf gevul 
met sy vurige lyding.

’n Meer moderne interpretasie verwerp die idee van fisiese pyniging 
en beweer dat die marteling van die hel verstandelike angs is wat veroor-
saak word deur afsondering van God. ’n Onlangse opname van moderne 
houdings het aan die lig gebring dat 53 persent van die Amerikaners 
hierdie perspektief aanvaar (U.S. News and World Report, January 31, 
2000, bl. 47).

Pous Johannes Paulus II “verklaar dat die hel is ’nie ’n straf wat ek- 
stern deur God opgelê word nie’ maar is die natuurlike gevolg van die 
onberouvolle sondaar se keuse om apart van God te lewe” (ibid., bl. 48). 
Nog ander het die leerstelling van die hel volstrek verwerp en glo almal 
sal gered word.

Waarom sien ons soveel diversiteit in geloofsoortuigings oor die hel? 
Soos geloof in die onsterflikheid van die siel, is algemene wanopvattings 
van die hel deurspek met die idees van mense eerder as die leringe van 
die Bybel.

Die gewilde konsep van die hel is ’n mengsel van klein stukkies Bybel- 
waarheid gekombineer met heidense idees en menslike verbeelding. Soos 
ons sal sien, het dit ’n hoogs onakkurate uitbeelding van wat met die 
goddeloses na die dood gebeur, voortgebring.

Sal ’n Liefdevolle God Mense vir Ewig in die Hel Straf?
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’n Woedende God

Een van die mees grafiese beskrywings van die folterings van die hel 
soos uitgedink deur mense, is gegee deur die Puriteinse dienaar, Jonathan 
Edwards in ’n 1741 preek, “Sinners in the Hands of an Angry God.” 

Hy het gesê: “Die boog van God se toorn is gebuig, en die pyle word 
gereed gemaak … [deur] ’n woedende God … Dit is niks anders as Sy 
blote plesier wat u daarvan weerhou om hierdie oomblik in die ewige 
vernietiging ingesluk te word nie! Die God wat u oor die put van die hel 
hou, soos wat iemand ’n spinnekop of een of ander weersinwekkende 
insek oor die vuur hou, verafsku u en word verskriklik uitgetart: Sy toorn  

teenoor u brand soos vuur; Hy beskou 
u as niks anders waardig as om in die 
vuur gegooi te word …

“U is tienduisend keer meer gruwelik 
in Sy oë as wat die haatlikste gifslang in 
ons s’n is. U het Hom aanstoot gegee … 
en tog is dit niks anders as Sy hand wat 
u daarvan weerhou om elke oomblik in 
die vuur te val nie …

“O sondaar! Beskou die vreesaan-
jaende gevaar waarin u is: dit is ’n groot 
vuuroond van toorn, ’n wye en bodem-

lose put, vol van die vuur van toorn, waaroor u gehou word in die hand 
van God … U hang aan ’n dun draad, met die vlamme van goddelike 
toorn wat daaroor flikker, en elke oomblik gereed maak om dit te skroei 
en te verbrand.”

Hierdie menslike konsep van die hel was so verskriklik dat die voor- 
uitsig van so ’n lot groot foltering, vrees en angs vir baie Puriteine ver- 
oorsaak het. “Die swaar klem op die hel en verdoemenis gekombineer 
met ’n oormatige selfondersoek het daartoe gelei dat baie kliniese de-
pressie ontwikkel het: selfmoord blyk algemeen te gewees het” (Karen 
Armstrong, A History of God, 1993, bl. 284).

Die Puriteine was nie die enigstes wat gefolter is deur vrees vir die 
hel nie. Baie mense is geterroriseer deur die gedagte aan die hel sedert 

Die mees omvattende beskrywing van die hel as ’n plek, soos die 
mens dit algemeen beskou, word nie in die Bybel gevind nie, maar 
eerder in die 14de-eeuse werk The Divine Comedy, geskryf deur 
die Italiaanse digter Dante Alighieri. Dante beskryf ’n denkbeeldige 
reis deur die hel gevul met sy vurige lyding.

G
us

ta
ve

 D
or

é

hierdie nie-Bybelse konsep in godsdienstige leringe ingesluip het. Ander 
dienaars en onderwysers het, soos Jonathan Edwards, ’n soortgelyke 
benadering gebruik om mense na geloof en gehoorsaamheid te lei deur 
hulle bang te maak.

Een van die redes waarom 
hierdie konsep van die hel oor-
leef het, is omdat teoloë geglo 
het dat die lering mense van die 
bose afskrik. “Daar is vermoed 
dat, as die vrees vir ewige straf 
verwyder was, die meeste mense 
sonder enige morele inperking 
sou optree en dat die samele- 
wing in ’n anargiese orgie sou 
ineenstort” (Walker, bl. 4).

Kan ’n deernisvolle God mense vir ewig martel?

Is dit moontlik om hierdie siening van ’n God wat mense terroriseer 
deur die vrees vir ewige foltering in die hel te versoen met die medely-
dende en barmhartige God wat ons in die Bybel ontmoet?

God is ’n God van liefde wat nie wil hê dat iemand moet vergaan nie 
(2 Petrus 3:9). Hy sê vir ons om ons vyande lief te hê (Matteus 5:44). 
“Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regver-
diges en onregverdiges” (vers 45). Die tradisionele siening van die hel sou 
ons egter laat glo dat God wraaksugtig, bose mense vir ewig martel—nie 
vir ’n paar dekades of selfs eeue nie, maar vir ’n oneindige tydsduur.

Die idee dat God mense tot ewige straf vonnis is so afstootlik dat 
sommige afgewyk het van geloof in God en die Christendom.

Een so ’n voorbeeld is Charles Darwin. In sy private outobiografie het 
hy geskryf: “So het ongeloof oor my ingesluip teen ’n baie stadige tempo, 
maar was uiteindelik voltooi … Ek kan inderdaad skaars sien hoe enig- 
iemand behoort te wens dat die Christendom waar moet wees; want indien  
wel, lyk dit of die gewone taal van die teks wys dat die mens wat nie glo  
nie … vir ewig gestraf sal word. En dit is ’n verdoemende leerstelling”  
(aangehaal deur Paul Martin, The Healing Mind: The Vital Links Between 
Brain and Behavior, Immunity and Disease, 1997, bl. 327).

Die probleem is nie dat die Bybel hierdie “verdoemende leerstelling” 

Sal ’n Liefdevolle God Mense vir Ewig in die Hel Straf?
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Is dit moontlik om hierdie siening van ’n God wat mense terroriseer  
deur die vrees vir ewige foltering in die hel te versoen met die mede- 
lydende en barmhartige God wat ons in die Bybel ontmoet?
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leer nie, maar mense het verkeerdelik verstaan wat die Bybel sê.
Ander aspekte van die tradisionele lering van die hel gee eenvoudig 

die verstand aanstoot. Een so oortuiging is dat regverdige mense, wat 

gered is, in staat sal wees om die tormente van die goddeloses te sien. 
Soos een skrywer die siening wat sommige hou, verduidelik, “’n deel van  
die geluk van die geseëndes bestaan in die aanskouing van die foltering  

Baie interpreteer een van Jesus se gelyke-
nisse om te beteken dat mense onsterflike 

siele het wat onmiddellik na die dood hemel 
of hel toe gaan. Maar is dit wat die gelykenis 
regtig sê? Kom ons ondersoek die saak en kyk 
noukeurig na die historiese konteks van die 
gelykenis. 

Jesus vertel die volgende storie: “En daar 
was ’n ryk man, en hy het purper en fyn linne 
gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. 
En daar was ’n bedelaar met die naam van 
Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. 
En hy het verlang om hom te versadig met die 
krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, 
selfs die honde het gekom en sy swere gelek.

En toe die bedelaar sterf, is hy deur die eng- 
ele weggedra na die boesem van Abraham.  
En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. 
En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy 
in smarte was, sien hy Abraham van ver af 
en Lasarus aan sy boesem. En hy roep en sê: 
Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur 
Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water 
kan insteek en my tong verkoel; want ek ly 
smarte in hierdie vlam.

Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat 
jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, 
en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy 
getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is 
daar tussen ons en julle ’n groot kloof gevestig, 
sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, 
nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan 
oorkom nie.

En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na 
my vader se huis te stuur—want ek het vyf 
broers—om hulle dringend te waarsku, sodat 
hulle nie ook in hierdie plek van pyniging  
kom nie.

Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en 

die Profete; laat hulle na dié luister.
Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, 

maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal 
hulle hul bekeer.

Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die 
Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word 
nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan” 
(Lukas 16:19-31).

As ons na hierdie verhaal kyk in sy historiese 
konteks en ander Skrifgedeeltes in ag neem, 
word dit duidelik dat dit ’n allegorie is, ’n be- 
kende verhaal van die tyd, wat Jesus gebruik 
om ’n geestelike les uit te wys aan diegene 
wat die wet geken het, maar dit nie gehou het 
nie. Dit was nooit bedoel om letterlik verstaan 
te word nie.

Bybeltaalkenner Dr. Lawrence Richards, in 
die bespreking van hierdie gedeelte in The 
Victor Bible Background Commentary, New 
Testament, verduidelik dat Jesus kontemporêre 
Joodse denke oor die hiernamaals (wat teen 
hierdie tyd deur heidense mitologie beïnvloed 
is), gebruik het om ’n geestelike les uit te wys 
oor hoe ons ander beskou en behandel.

In hierdie siening van die hiernamaals is daar 
gedink dat Hades, die woning van die dooies, 
“in twee afdelings verdeel was” en “daar kon  
gesprekke gevoer word tussen mense” in  
die woonplek van die regverdiges en die in die 
woonplek van die onregverdiges. “Joodse ge- 
skrifte beeld die eerste ook uit as ’n groen land 
met soet water wat uit talle fonteine opkom en 
geskei is van die tweede, wat beskryf word as 
’n uitgedroogde en droë land. Hierdie elemente 
verskyn in Christus se allegorie.

“In Christus se storie, was God die bedelaar 
se enigste bron van hulp, want die ryk man 
was sekerlik nie van plan om ’n enkele ding vir 
hom te doen nie! … Dit is belangrik om hierdie 

Lasarus en die Ryk Man:  
’n Bewys van Hemel en Hel?

Sal ’n Liefdevolle God Mense vir Ewig in die Hel Straf?

gelykenis van Jesus te sien as ’n voortsetting 
van Sy konflik met die Fariseërs oor rykdom. 
Christus het gesê, ‘Julle kan nie God én Mam-
mon dien nie’ (16:13). Toe die Fariseërs smalend 
hieroor was, het Jesus gereageer, ‘want wat by 
die mens hoog geag word, is ’n gruwel voor 
God’ (16:15).

“Daar is geen twyfel dat die Fariseërs onoor-
tuig gebly het nie … En so het Christus ’n storie 
vertel wat bedoel was om die belangrikheid 
van wat Hy pas gesê het te beklemtoon …

“Gedurende hierdie lewe sou die ryk man 
sekerlik op die 1980’s TV-program, ‘Lifestyles 
of the Rich and Famous’ verskyn het. Die kame-
ras sou gefokus het op sy marmer herehuis met 
sy dekoratiewe bewerkte yster hekke … en 
die fantastiese feeste wat hy vir sy belangrike 
vriende gehou het.

“Soos die TV-toerusting in die ryk man se 
huis ingeneem was, kon ’n kameraman dalk 
oor die sterwende bedelaar, behoeftig en ver- 
late, net buite die ryk man se huis gestruikel 
het … Hy was sekerlik benede die aandag van 
die huiseienaar wat nooit eers aan die honger 
man gedink het nie, hoewel Lasarus net na ’n 
krummel van die oorlaaide tafels gesmag het. 

“As ons net na hierdie lewe kyk, lyk dit asof 
die ryk man geseënd en gelukkig was, en dat 
die arm man verwerp en vervloek was. Daar is 
geen twyfel oor watter toestand mense baie 
waarde aanheg en wat hulle verfoeilik sal 
vind nie.

“Maar, toe sê Jesus, het albei mans gesterf 
en skielik word hulle situasies omgekeer! 
Lasarus is aan ‘Abraham se boesem,’ ’n frase 
wat hom voorstel in die ereplek by ’n banket 
wat die ewige saligheid simboliseer. Maar die 
ryk man bevind hom in foltering, geskei van 
die plek van seën deur ’n “groot kloof” (16:26). 
Al smeek hy vir net een druppel water, skud 
Abraham hartseer sy kop. Geen verligting is 
moontlik nie—of gepas! …

“Die ryk man het sy goeie dinge ontvang en 

het dit selfsugtig gebruik tot sy voordeel alleen. 
Ten spyte van gereelde bevele in die O[u] 
T[estament] vir die rykes om hulle goeie dinge 
met die armes te deel, het hierdie ryk man se 
onverskilligheid teenoor Lasarus gewys hoe ver 
sy hart van God af was en hoe ver sy pad van 
God se weë afgedwaal het. Dit was sy rykdom 
en hy sou dit net vir homself gebruik. Ag, hoe 
goed beeld die ryk man daardie Fariseërs uit 
wat geld liefgehad het en wat selfs toe smalend 
met Jesus was!

“En so word Jesus se eerste bewering 
gestaaf. Julle Fariseërs kan eenvoudig nie God 
én geld liefhê nie. Liefde vir geld is verfoeilik 
vir God, want u sal sekerlik gedryf word om 
keuses, wat haatlik is vir Hom, in hierdie lewe 
te maak. ’n Liefde vir geld kan u goed dien in 
hierdie lewe. Maar in die wêreld wat kom, sal 
u sekerlik betaal. 

“Maar Jesus stop nie hier nie. Hy beeld die 
ryk man uit as een wat ’n beroep op Abraham 
doen om Lasarus te stuur om sy broers, wat 
net so selfsugtig soos hy leef, te waarsku. 
Weer weier Abraham. Hulle het ‘Moses en die 
Profete’ (16:31), dit is, die Skrif. As hulle nie na 
die Skrifture kyk nie, sal hulle nie reageer as 
iemand uit die dood terugkom nie …

“In wese maak Christus ’n verstommende 
aanklag: die hardheid en onwilligheid van die 
Fariseërs en leraars van die Wet teenoor Jesus 
se woorde weerspieël ’n hardheid vir die Woord 
van God self, wat hierdie manne voorgee om 
te eer …

“Hierdie hele hoofstuk laat ons besef dat as 
ons hierdie werklikheid ernstig opneem, sal dit 
die manier waarop ons geld sien en gebruik, en 
die manier waarop ons reageer op die armes 
en die onderdruktes, beïnvloed” (1994, bl. 
193-195). Dit is die punt van die allegorie wat 
Jesus gebruik, verduidelik Dr. Richards, nie om 
die gewilde (maar foutiewe) idee van hemel en 
hel, te leer nie.
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van die verdoemdes. Hierdie waarneming gee hulle blydskap omdat dit  
’n manifestasie van God se geregtigheid en haat vir sonde is, maar hoof-
saaklik omdat dit ’n kontras bied wat hulle bewustheid van hulle eie  
saligheid verhoog” (Walker, bl. 29). 

Hierdie siening is veral walglik om verskeie redes. Volgens sulke ver-
draaide redenasies sou ouers onvermydelik die lyding van hul eie kinders 
sien en omgekeerd, en dit geniet. Mans en vroue sou vreugde voel om 
ongelowige gades vir ewig gemartel te sien. Die ergste van alles is, die 
leer skets God as sadisties, wreed en genadeloos.

Diegene wat daarop aandring dat die Bybel ewige foltering deur ’n 
vuur leer, moet vra of so ’n geloof in ooreenstemming is met wat die 
Bybel ons van God leer. Byvoorbeeld, hoe kan God diegene wat geleef 
en gesterf het sonder dat hulle ooit ’n geleentheid gekry het om gered te  
word, regverdig hanteer? Dit sluit die miljoene in wat gesterf het as babas,  
sowel as die miljarde ongelowiges of afgodedienaars wat geleef en gesterf  
het sonder om God of Sy Seun te ken. Ongelukkig val die oorgrote meer-
derheid van almal wat nog ooit geleef het, in hierdie kategorie.

Sommige teoloë redeneer om hierdie probleme deur aan te neem 
dat diegene wat nooit die geleentheid gehad het om God te ken, of die 
naam van Jesus Christus te hoor nie, ’n soort vrypas gegee sal word. 
Die rasionaal is dat aangesien hulle toestand van onkunde te wyte is aan 
omstandighede buite hulle beheer, sal God hulle in die hemel ontvang, 
ongeag hulle gebrek aan bekering. As dit waar is, gee dit aanleiding tot 
’n ontstellende moontlikheid—dat sendingpogings na sulke gebiede die 
oorsaak kan wees dat mense wat nie hulle leringe aanvaar het nie, ver-
lore sal gaan!

Verknorsings soos hierdie het baie teoloë en ander Christene in ’n 
hoek gedruk. Gevolglik het sommige die tradisionele konsep van ’n 
hel van ewige foltering deur die eeue betwis. “In elke generasie is daar 
mense wat aanhou om die ortodokse geloof van ’n ewige bewuste mar-
teling te bevraagteken” (Four Views on Hell, William Crockett, redak-
teur, 1996, bl. 140).

Nietemin, soos ons gesien het, het kerkrade deur die eeue die leer ge-
handhaaf. Stewig gewortel in tradisionele Christelike geloof is dit ’n idee 
wat nie sal weggaan nie. ’n U.S. News and World Report peiling van nie 
te lank gelede nie, toon dat meer Amerikaners vandag in die hel glo as in  
die 1950’s of selfs die 1980’s en vroeë 1990’s (Januarie 31, 2000, bl. 46).

Die vooruitsig van die hel sal voortgaan om by mense te spook. Die 
U.S. News and World Report het tot die gevolgtrekking gekom, “Die 
hel se kragtige beelde sal ongetwyfeld voortgaan om oor die mensdom 
te hang soos dit vir meer as 2,000 jaar gedoen het, as ’n grimmige en 
onheilspellende herinnering aan die werklikheid van boosheid en die 
gevolge daarvan.”

Meer as een hel in die Bybel

Wat is die waarheid oor die hel? Wat leer die Bybel werklik? Baie is 
verbaas om te leer dat die Bybel van drie helle praat—maar nie in die sin 
wat wyd geglo word nie. Kom ons ontdek waarom daar soveel verwar-

ring oor die hel is.
Uit die oorspronklike tale waarin die Bybel 

geskryf is, word een Hebreeuse woord en drie  
Griekse woorde as “hel” in ons Bybel vertaal. 
Die vier woorde dra drie verskillende beteke- 
nisse oor.

Die Hebreeuse woord sheol, wat in die 
Ou Testament gebruik word, het dieselfde 
betekenis as hades, een van die drie Griekse 
woorde wat vertaal is as “hel” in die Nuwe 
Testament.

The Anchor Bible Dictionary verduidelik 
die betekenis van beide woorde: “Die Griekse 

woord Hades … is soms, maar misleidend, vertaal as ‘hel’ in weergawes 
van die N[uwe] T[estament]. Dit verwys na die plek van die dooies … 
Die ou Hebreeuse konsep van die plek van die dooies, meestal genoem 
Sheol … word gewoonlik vertaal as Hades, en die Griekse term was 
heel natuurlik en algemeen gebruik deur Jode wat in Grieks geskryf het” 
(1992, Vol. 3, bl. 14, “Hades, Hell”).

Beide sheol en hades verwys bloot na die graf. ’n Vergelyking van 
’n Ou Testamentiese en ’n Nuwe Testamentiese Skriftuur bevestig dit. 
Psalm 16:10 sê, “Want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U 
sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.” In Handelinge 2:27 
haal die apostel Petrus hierdie vers aan en wys dat dit ’n verwysing na 
Jesus Christus is. Hier word die Griekse woord hades vervang vir die 
Hebreeuse woord sheol.

Waarheen het Christus gegaan toe Hy gesterf het? Sy gees het na God 
teruggekeer (Lukas 23:46; sien “Die Gees in die Mens” op bladsy 14). Sy 
liggaam was geplaas in ’n graf wat behoort het aan Josef van Arimatea. 
Die twee gedeeltes, in Psalms en Handelinge, vertel ons dat Jesus se 
vlees nie in die graf verrot het nie omdat God Hom opgewek het.

Baie skrifgedeeltes wat die term hel in die Bybel gebruik, praat eenvou- 

Sal ’n Liefdevolle God Mense vir Ewig in die Hel Straf?
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Baie skrifgedeeltes wat die term hel in die Bybel gebruik, praat 
eenvoudig van die graf, die plek waar almal, hetsy goed of 
kwaad, met die dood gaan.
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dig van die graf, die plek waar almal, hetsy goed of kwaad, met die dood 
gaan. Die Hebreeuse woord sheol word 65 keer in die Ou Testament ge- 
bruik. Dit word vertaal as “doderyk”, “hel” en “kuil”—’n gat in die grond.

Die Griekse woord hades word in die Nuwe Testament gebruik. In 
meeste gevalle is dit as “doderyk” vertaal maar ook as “hel” (Matteus 
5:22, 29, 30, 28; Markus 9:43, 45, 47; Lukas 12:5; Jakobus 3:6). 

Een woord vir die gevangenisskap van demone

’n Tweede Griekse woord, tartaroo, word ook vertaal as “hel” in die 
Nuwe Testament. Hierdie woord word slegs een keer in die Bybel gebruik  
(2 Petrus 2:4), waar dit verwys na die huidige beperking of gevangenis- 
skap van die gevalle engele, ook bekend as demone.

Die Expository Dictionary of Bible Words verduidelik dat tartaroo 
beteken “om beperk te word in Tartaros” en dat “Tartaros die Griekse 
naam is vir die mitologiese bodemlose poel waar rebelse gode beperk 
was (Lawrence Richards, 1985, “Heaven and Hell,” bl. 337). 

Petrus gebruik hierdie verwysing na kontemporêre mitologie, om te 
wys dat die sondige engele “in die hel gewerp en aan kettings van duis-
ternis oorgegee … om vir die oordeel in bewaring gehou te word.” Hier-
die gevalle engele word nou beperk en wag vir hulle uiterste oordeel vir 
hulle rebellie teen God en hulle verwoestende invloed op die mensdom. 

Die plek waar hulle nou gevange gehou word is nie ’n donker of vlam-
mende onderwêreld nie. Hulle gevangenisskap is op die aarde, waar hulle 
invloed uitoefen oor die nasies en oor individue. Die Evangelies wys dat 
Jesus Christus en Sy apostels heelwat werklike ontmoetings met Satan 
en sy demone gehad het (Matteus 4:1-11; 8:16, 28-33; 9:32-33; Johannes 
13:26-27). Jesus het ook na Satan verwys as die owerste van hierdie 
wêreld (Johannes 12:31; 14:30; 16:11) .

Die term tartaroo is slegs van toepassing op demone. Nêrens verwys 
dit na ’n vlammende hel waar mense na die dood gestraf word nie.

’n Ander woord vir brand—dit wil sê, opbrand

Die een oorblywende woord wat as “hel” vertaal word, is die Griekse 
woord gehenna, waar ons sommige van die elemente sien wat mense ge-
woonlik verbind met die tradisionele beskouing van die hel—maar nie op 
die manier wat dit in mense se verbeelding uitgebeeld word nie. 

Gehenna verwys na ’n vallei net buite Jerusalem. Die woord kom van 
die Hebreeuse Gai-Hinnom, die Dal Hinnom (Josua 18:16). “Op ’n gods-
dienstige wyse was die ’n plek van afgodiese en menslike offers … Om 
hierdie gruwelikheid te stop het [Juda se koning] Josía dit verontreinig 
met menslike gebeentes en ander verrotings (2 Konings 23:10, 13, 14)” 
(Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary New Testament,  
1992, bl. 360).

Tydens Jesus se tyd was hierdie dal, soos wat ons dit vandag sal noem, 
’n vullishoop—die plek waar afval gegooi was en opgebrand het in die 
vure wat altyddeur daar gebrand het. Die karkasse van diere—en die 
liggaame van veragtelike kriminele—was ook in Gehenna gegooi om te 
brand.

Jesus gebruik dus hierdie spesifieke plek en wat daar gebeur het, om 
Sy luisteraars duidelik te laat verstaan wat die einde van die onbekeerdes 
in die toekoms sal wees. Hulle sou maklik verstaan wat Hy bedoel het. 

Onsterflike wurms in die hel?

In Markus 9:47-48, byvoorbeeld, verwys Jesus spesifiek na Gehenna 
en wat daar gebeur het. Maar sonder die regte historiese agtergrond kom 
baie mense tot verkeerde gevolgtrekkings oor wat Hy gesê het. 

Let op Sy woorde: “Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk 
van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse [gehenna] vuur 
gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus 
word nie.” Enige inwoner van Jerusalem sou dadelik verstaan het wat 
Jesus bedoel het aangesien Gehenna—die Dal van Hinnom—net suid, 
buite die stad se mure was. 

Sal ’n Liefdevolle God Mense vir Ewig in die Hel Straf?

Word Sommige vir Ewig in ’n Poel van 
Vuur Gemartel?

“En die duiwel wat hulle verlei het, is in die 
poel van vuur en swawel gewerp waar 

die dier en die valse profeet is; en hulle sal 
dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” 
(Openbaring 20:10).

Sê hierdie vers dat hierdie twee eindtyd 
individue, die Dier en Valse Profeet, vir ewig 
gefolter sal word?

Die Dier en Valse Profeet is mense. Terwyl 
hulle nog lewe, sal hulle in die poel van vuur 
gegooi word. “En die dier is gevange geneem, 
en saam met hom die valse profeet wat die 
tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, 
waarmee hy húlle verlei het wat die merk 
van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. 
Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel 
wat met swawel brand” (Openbaring 19:20).

Ons sien uit Maleági 4:1-3 en Markus 
9:47-48 dat enige mens wat in die poel van 
vuur gegooi word, vernietig sal word. Hy sal 
vergaan. Sy straf sal ewig wees. Maar hy sal 

nie vir die ewig gemartel word nie.
Openbaring 20:10 praat van Satan die 

duiwel wat aan die einde van Christus se 
1,000-jaar heerskappy in die poel van vuur 
gewerp word. Hier is ’n terloopse verwysing 
na die Dier en Valse Profeet wat ingegooi 
was—hulle sou gesterf het toe dit 1,000 
jaar tevore gebeur het. Hulle sal nie steeds 
daar brand nie. So is “tot in alle ewigheid” 
hoofsaaklik van toepassing op Satan—en 
vermoedelik ook op sy demoniese kohorte 
(vergelyk Matteus 25:41). 

Verder moet daarop gewys word dat die 
Griekse frase wat hier vertaal is as “tot in alle 
ewigheid,” eis tous aionas ton aionon, letterlik 
beteken “tot die eeue van die eeue.” Terwyl 
dit vir die ewigheid kan beteken, kan dit ook 
tot die hoogtepunt van die eeue beteken, wat 
voorsiening maak vir ’n eindpunt kort na die 
werp in die vuur. 
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Sonder hierdie begrip het mense met verskeie verkeerde opvattings 
oor hierdie verse voor die dag gekom. Sommige glo die “wurm” is ’n 
verwysing na gewetenswroeging wat die veroordeeldes in die hel sal ly. 
“’Die wurm wat nie sterf nie” was altyd figuurlik verklaar, bedoelend die 
wroeging van naywer en berou’” (Walker, bl. 61). Baie glo dat die “vuur 

Sal die Foltering van die Goddeloses  
vir Ewig Duur?

“Hy sal gepynig word met vuur en swawel 
voor die heilige engele en voor die Lam. 

En die rook van hulle pyniging gaan op tot 
in alle ewigheid, en hulle het dag en nag 
geen rus nie—hulle wat die dier en sy beeld 
aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam 
ontvang” (Openbaring 14:10-11). 

Met die eerste oogopslag mag dit lyk of 
hierdie gedeelte die tradisionele idee van ’n 
kokende, swael helvuur, wat genadeloos en 
vir ewig hulpelose onsterflike siele pynig, 
bevestig. Maar as ons nie reeds vashou aan 
’n vooropgestelde geestelike prentjie van die 
hel nie, kan ons vinnig begryp dat hierdie 
gedeelte ’n heel ander omstandigheid beskryf.

Eerstens, let op die tydsbepaling vir hierdie 
gedeelte. Uit die konteks sien ons dat die 
gebeure wat dit beskryf op die aarde voor-
kom te midde van aardskuddende gebeure 
en rampe wat onmiddellik voor, of by Christus 
se wederkoms plaasvind, glad nie in die hel 
of die hiernamaals nie. Hierdie waarskuwing 
beskryf die straf wat al die aarde se inwoners 
sal oorval “wat die dier en sy beeld aanbid, en 
elkeen wat die merk van sy naam ontvang.”

Hoofstuk 13 beskryf hierdie “dier”—’n 
eindtydse diktatoriale supermoondheid wat  
God teenstaan—en sy merk. Diegene wat  
hierdie merk aanvaar, toon dat hulle getrou- 
heid aan hierdie kragtige stelsel, eerder as 
God is, en in hoofstuk 14 openbaar God die 
gevolge van daardie keuse—waarskuwing 
van die skrikwekkende strawwe wat Christus 
se wederkoms sal voorafgaan (sien verse 
14-20 en die volgende twee hoofstukke). 

Let ook op in hierdie gedeelte dat die rook 

uit hierdie skrikwekkende gebeure vir ewig 
opgaan—dit sê nie dat die mense se werklike 
marteling vir ewig voortduur nie. Dawid het 
in Psalm 37:20 geskryf dat “die goddelose sal 
omkom [nie vir ewig in die hel gemartel word 
nie] … hulle verdwyn soos rook.”

Daar is ook geen twyfel dat die rook ver-
band hou met God se toorn wat op die aarde 
uitgestort word, soos beskryf in Openbaring 
16—wat wydverspreide vernietiging, groot 
hitte, oorlogvoering en ’n massiewe aardbe-
wing insluit. Al hierdie gebeure sal massiewe 
vure en ’n groot hoeveelheid rook genereer.

Die eienskappe van rook is sodanig dat dit 
“gaan op tot in alle ewigheid” (14:11)—wat 
beteken dat niks dit sal voorkom of stop nie. 
Omdat dit ’n kolom verhitte gas met klein, 
hangende deeltjies is, styg dit en sprei dit 
uit en verdwyn uiteindelik. Verder hoef die 
Griekse frase wat “tot in alle ewigheid” 
vertaal is, nie vir ewig te beteken nie. Dit 
kan net verwys na hierdie gebeurtenis in die 
hoogtepunt van die eeue.

Die verwysing in vers 11 na die goddeloses 
wat “dag en nag geen rus” ontvang nie 
spreek van diegene wat voortgaan om die 
dier en sy beeld in hierdie tyd te aanbid. Hulle 
sal in voortdurende verskrikking en vrees vir 
hulle lewens wees en dus nie in staat wees om 
’n oomblik se rus te vind gedurende hierdie 
skrikwekkende tyd van God se woede nie. 

Eerder as om die ewige foltering van mense 
in die hel te beskryf, sien ons uit die konteks 
dat hierdie gedeelte eintlik spesifieke gebeure 
beskryf wat aan die einde van hierdie eeu op 
die aarde sal plaasvind. 

nie uitgeblus word nie,” ’n verwysing is na ’n ewigdurende vuur wat die 
veroordeeldes folter. 

Hierdie Skriftuur is gereeld buite konteks geïnterpreteer. Let op dat 
Jesus Jesaja 66:24 aanhaal. ’n Behoorlike begrip van Sy stelling begin 
hier.

Die konteks in Jesaja 66 verwys na ’n tyd wanneer, “alle vlees kom 
om te aanbid voor my aangesig, sê die HERE” (vers 23). Dit is ’n tyd 
wanneer daar nie meer goddeloses sal wees nie. Wat sou met hulle ge-
beur het? In vers 24 lees ons dat die mense “sal uitgaan en die lyke sien 
van die mense wat teen My opgestaan het; want hulle wurm sal nie 
sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik 
wees vir alle vlees.”

Let op dat Jesus in hierdie vers opmerk dat dit lyke is wat deur die 
wurms geaffekteer word. Hierdie is nie lewendige mense wat wriemel in 
’n vuur nie. Wanneer Jesus terugkeer, sal Hy veg teen die wat Hom teen-
staan (Openbaring 19:11-15). Diegene wat in die stryd gedood word, sal 
nie begrawe word nie; hulle liggame sal op die grond gelaat word, waar 
aasvoëls en maaiers hulle vlees sal verteer.

Volgens die Theological Wordbook of the Old Testament (1980), be- 
teken die oorspronklike Hebreeuse woord wat as “wurm” in Jesaja 66:24 
en Markus 9:47-48 vertaal is, wurm, maaier, [of] larwe.”

Nie Jesaja of Christus praat van onsterflike wurms nie. Die insekte 
waarvan hulle praat, maaiers, sal nie doodgaan terwyl hulle maaiers is 
nie, want hulle sal met behulp van die vleis wat hulle eet, lewe om weer 
in vlieë te verander. Die vlieë sal dan eiers lê wat weer maaiers (of larwes  
van die vlieë) word, en so die siklus voortsit tot daar niks meer oor is vir 
hulle om te verorber nie.

Hierdie informasie oor die agtergrond help ons om Jesus Christus se 
woorde beter te verstaan. In Sy tyd, wanneer die liggame van dooie diere 
en kriminele wat tereggestel was in die brandende vullishoop van Gehenna 
gegooi was, sou daardie liggame verwoes geword het deur maaiers, die 
vure wat altyd gebrand het, of deur ’n kombinasie van beide. Geskied-
kundig was ’n liggaam wat nie begrawe was nie gebrand en is as ver- 
vloek gesien.

Wat het Jesus in Markus 9:48 bedoel toe hy Jesaja aangehaal het met 
“die vuur nie uitgeblus word nie”? Met die voorafgaande agtergrond kan 
ons dit verstaan. Hy het bedoel dat die vuur sal brand totdat al die lig-
game van die goddeloses vernietig is. Hierdie uitdrukking, wat verskeie 
kere in die Skriftuur gebruik word, verwys na ’n vuur wat heeltemal 
vernietig (Esegiel 20:47). ’n Ongebluste vuur is een wat nog nie geblus is 
nie. Dit brand uit wanneer dit alles verteer het en daar geen meer brand-
bare stof is wat dit aan die gang kan hou nie. 

Sal ’n Liefdevolle God Mense vir Ewig in die Hel Straf?
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Wanneer word die goddeloses gestraf?

Maar wanneer vind hierdie straf plaas?
Soos ons vroeër gesien het, haal Jesus aan uit die profeet Jesaja wat 

geskryf het van ’n tyd nadat die Messias Sy heerskappy op aarde sal ves-
tig. Slegs dan sou die hele mensdom Hom “aanbid” (Jesaja 66:23). Slegs 
dan sou hierdie profesie vervul word.

Jesus gebruik ’n gemeenskaplike terrein van vullisverwydering in Sy  
tyd—die brandende vullishoop in die Dal van Hinnom buite Jerusalem 
se mure—om die uiteindelike lot van die goddeloses te illustreer in wat  

Praat die Bybel van ’n Helvuur  
wat vir Ewig Duur?

Baie aanvaar dat Matteus 25:41 en 25:46 
bewys dat die goddeloses vir ewig in ’n 

helvuur gemartel sal word. Maar is dit so? 
Kom ons ondersoek dit.

Eerstens, let op waarna hulle verwys—
wanneer Jesus “in sy heerlikheid kom” (Verse 
31-32). Ons word vertel dat Hy die skape van 
die bokke skei. Die skape verteenwoordig 
die regverdiges (verse 34-40). By Sy terug-
keer plaas Hy die skape aan Sy regterhand. 
Die bokke in hierdie geval verteenwoordig 
sondaars. Hulle word aangesê om aan Jesus 
se linkerhand te vergader. Hy lewer dan die 
bokke oor aan “die ewige vuur wat berei is 
vir die duiwel en sy engele” (Matteus 25:41).

Die woord ewige word vertaal uit die 
Griekse woord aionios. Die sleutel tot die 
begrip van hierdie vers is om te weet wat 
ewigdurend sal plaasvind. Verwys dit na ’n 
vuur wat sonder einde martel, of het dit nog 
’n betekenis?

In Matteus 25:46 praat Jesus in ’n enkele 
sin van ewige (aionios) straf en van die ewige 
lewe (aionios). Aangesien die regverdiges 
ewige, of ewigdurende lewe gegee sal word, 
glo baie teoloë dat die straf van die god-
deloses so lank soos die lewe wat aan die 
regverdiges gegee word, sal wees. Maar dit 
stem nie ooreen met die stelling, dat diegene 
wat in die poel van vuur gewerp word, sal 
vergaan nie—hulle word doodgemaak. Soos 
elders verduidelik, sal hulle sterf—die tweede 

dood (Openbaring 2:11; 20:6, 14; 21:8).
’n Duidelike en eenvoudige betekenis wat 

by die res van die Bybel pas, is dat Matteus 
25:46 praat van die goddeloses wat in ’n 
vuur gegooi word wat hulle uitwis—hulle sal 
vir ewig sterf. Die gevolglike straf, om in die 
aionios vuur gegooi te word, is ’n eenmalige 
gebeurtenis. Dit is ’n permanente straf, waar-
van die resultate vir ewig sal bly—dit is die 
ewige dood. Dit is nie ’n voortgesette straf 
wat vir ewig sonder einde sal duur nie. Dit is 
die enigste verduideliking wat met die res van 
die Skrif saamstem.

’n Bykomende punt moet gemaak word 
met betrekking tot die betekenis van aionios. 
Genesis 19 beskryf God se vernietiging van 
twee stede, Sodom en Gomorra, vir hulle god-
deloosheid: “En die HERE het swawel en vuur 
oor Sodom en Gomorra laat reën” (Genesis 
19:24). Hulle was heeltemal vernietig—ver-
teer deur vuur.

In die Nuwe Testament beskryf die boek 
Judas, hierdie stede as die wat “die straf van 
die ewige [aionios] vuur ondergaan” (vers 7). 
Tog is dit duidelik dat die vure wat Sodom en 
Gomorra vernietig het nie steeds brand nie. 
In die geval van hierdie stede en in die geval 
van die goddeloses, wat aan die aionios vuur 
toegewys is, brand die vuur en vernietig dit 
heeltemal. Maar die ewige aspek van die vuur 
is die ewige effek daarvan, nie hoe lank dit 
eintlik brand nie.

die Skrif, ’n poel van vuur, noem. Net soos die vullis van die stad verteer  
was deur maaiers en vuur, so sal die goddeloses verbrand word—verteer 
—deur ’n toekomstige Gehenna-tipe vuur meer as 1,000 jaar na Christus 
terugkeer (Openbaring 20:7-9, 12-15).

Petrus verduidelik dat in hierdie tyd “die hemele met gedruis sal ver-
bygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke 
wat daarop is, sal verbrand” (2 Petrus 3:10). Die implikasie is dat die 
oppervlak van die aarde ’n gesmelte massa sal word en enige bewyse van 
menslike goddeloosheid sal uitwis.

Wat sal daarna gebeur? Die apostel Johannes skryf: “En ek het ’n 
nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste 
aarde het verbygegaan” (Openbaring 21:1). Die hele aarde sal omskep 
word in ’n geskikte woonplek vir die regverdiges wat teen daardie tyd 
die ewige lewe sal beërwe het.

Die vernietiging van siel en liggaam in die hel 

Nog ’n plek waar Jesus van die gehenna vuur praat, is Matteus 10:28: 
“En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie 
kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die lig-
gaam kan verderwe in die hel [gehenna].”

Let op dat Jesus nie praat van mense wat ’n ewige foltering ly nie.  
Hy sê dat God beide die liggaam en siel kan vernietig—uitwis—in die 
Gehenna vuur. (Om meer te wete te kom, sien “Leer Sommige Bybel-
verse dat ons ’n Onsterflike Siel het?” op bladsy 8.)

Jesus verduidelik hier dat, wanneer een man ’n ander doodmaak, die 
gevolglike dood net tydelik is omdat God weer die slagoffer tot die lewe 
kan opwek. Maar wanneer God iemand in die hel vernietig (gehenna), is 
die gevolglike dood ewig. Daar is geen opstanding van hierdie lot, wat 
die Bybel “die tweede dood” noem, nie.

Die Bybel verduidelik dat onberouvolle sondaars aan die einde van 
die era in die poel van vuur, of gehenna, gegooi sal word. “Maar vir die 
oneerlikes, onbetroubares, korruptes, moordenaars, persone wat seksuele 
sondes doen, towenaars, afgodsdienaars en al die leuenaars wag die poel 
wat met vuur en swael brand. Dit is die tweede dood” (Openbaring 21:8, 
Nuwe Lewende Vertaling).

Hierdie vers en ander soos dit, wys dat die leerstelling van universele 
verlossing vals is. Nie almal sal gered word nie. Sommige sal op die ou 
end weier om hulle te bekeer—en hulle sal gestraf word. Maar daardie 
straf is nie om in ’n ewigdurende vuur te brand nie. Dit is eerder om ’n 
dood te sterf waaruit daar geen opstanding is nie.

Soos ons vroeër bespreek het, sal die goddeloses vernietig word. Hulle 
sal nie vir altyd leef op ’n ander plek of toestand van ewige angs nie. 

Sal ’n Liefdevolle God Mense vir Ewig in die Hel Straf?
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Hulle sal hulle verwoesting maai in die poel van vuur aan die einde van 
die era. Hulle sal feitlik onmiddellik verteer word deur die hitte van die 
vuur en sal nooit weer lewe nie.

Die goddeloses word tot as verbrand

Nog ’n gedeelte wat die uiterste vernietiging van die goddeloses grafies  
illustreer, word gevind in Maleagi 4:1, (Nuwe Lewende Vertaling): “Die 
HERE, die Almagtige, sê: “Die dag kom en dit brand soos ’n vuuroond.
Op dié dag sal alle verwaande, alle goddelose mense soos kaf deur vuur 
verteer word. Niks sal oorbly nie, nie wortel of tak nie.” 

Die tydsbepaling is die einde, wanneer God vergelding op die godde- 
loses sal bring vir hulle rebelse, verwerplike weë. Aan diegene wat hulle 
aan God oorgee en in gehoorsaamheid aan Hom lewe, sê God: “Die 
HERE, die Almagtige, sê: “Op dié dag sal julle die goddeloses vertrap 
asof hulle stof onder julle voete is” (vers 3, Nuwe Lewende Vertaling).

God, wat deur die profeet Maleagi gepraat het, maak die uiteindelike  
lot van die goddeloses duidelik. Hulle sal ontwortel word soos ’n onpro- 
duktiewe boom en nie eers ’n wortel of takkie laat nie. Hulle sal verteer 
word deur die vlamme van die poel van vuur en net as sal oorbly.

Die Bybel leer wel dat die goddeloses deur vuur gestraf sal word—
maar nie die mitiese hel van mense se verbeelding nie. God is ’n God 
van barmhartigheid en liefde. Diegene wat opsetlik kies om Sy lewens- 
wyse, wat gekenmerk word deur gehoorsaamheid aan Sy wet van liefde, 
te verwerp (Romeine 13:10), sal sterf en nie vir ewig ly nie. Hulle sal 
verteer word deur vuur en vergeet word. Hulle sal nie vir ewig gemartel 
word nie.

Onthou dat die ewige lewe iets is wat God moet skenk, en Hy sal dit 
slegs skenk aan diegene wat hulle bekeer en Hom volg—nie aan diegene 
wat volhard in rebellie teen Hom nie. 

Die laaste dood van die onverbeterbare goddeloses in ’n poel van vuur 
is nie net ’n daad van geregtigheid nie, maar is barmhartigheid van God 
af. Om hulle toe te laat om voort te leef in onberouvolle, ewige rebellie, 
sou hulleself en ander net groot droefheid en angs veroorsaak. God sal 
hulle nie daardeur laat gaan nie en hulle ook nie vir alle ewigheid in on-
draaglike marteling sonder einde folter nie.

Die bemoedigende waarheid van die Bybel is dat God inderdaad ’n 
God van groot barmhartigheid, wysheid en regverdige oordeel is. Soos 
Psalm 19:9 ons verseker, “Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly 
die hart.”

Is die Hemel God se Beloning vir die Regverdiges?

Is die Hemel God se  
Beloning vir die  

Regverdiges?

Is die beloning van die regverdiges ’n ewigheid in die hemel? Dit  
lyk asof byna vier uit vyf Amerikaners dit glo (National Review, 
November 9, 1998). Deur die eeue heen was dit die hoop wat deur 
die tradisionele Christenskap geleer is. 

Hoe sal dit wees om hemel toe te gaan? Wat sal ons vir alle ewigheid 
daar doen? Meer fundamenteel, stel die Bybel werklik die hemel voor as 
die beloning vir diegene wat gered is?

Menslike denke oor die hemel

Oortuigings oor die hemel as die beloning vir die gereddes het aan-
sienlik deur die eeue heen gewissel. Tradisionele prente van die hemel 
wys soms ’n ingang met ’n reënboog daaroor, miskien gekenmerk deur 
’n brug van goud of glas. Petrus word gewoonlik voorgestel as die deur-
wagter. Die inwoners word vergesel deur engele, of hulle kan verskyn as 
engele self, nadat hulle blykbaar ’n paar vlerke gekry het.

Nog ’n algemene siening in die menslike bewussyn laat die inwoners 
op wolke sit en harpe speel. Die dekor van die hemel bestaan dikwels uit 
juwele, sterre, kerse en trompetgeskal. Teoloë en filosowe het hulle kon-
septe van die hemel, beïnvloed deur die samelewing rondom hulle, deur 
die eeue aangepas. “Monnike en broeders, afhangende van of hulle meer 
tuis gevoel het op die platteland of in die stad, het ’n hemel verkondig 
wat hoofsaaklik in terme van omgewing gedefinieer word” (Colleen  
McDannell and Bernhard Lang, Heaven: A History, 1988, bl. 108).

Op grond van hul eie ervarings en voorkeure, het sommige godsdiens- 
tige onderwysers ’n landelike omgewing voorgestel, terwyl ander ’n stede- 
like paradys voorgestel het. Vir laasgenoemde, het “die hemel ’n stad 
geword … of die visioenêre ervaring van hemelkastele. Weergawes van 
die ander wêreld resoneer met beskrywings van goue strate, geboue met 
juwele gemaak, en ryk geklede inwoners” (ibid.).

Sommige in die Renaissance-era het ’n pitteriger paradys voorgestel: 
“In sy vrymoedigste vorm het die nuwe teologie die hemel voorgestel as 
’n plek van erotiese menslike liefde in die landelike omgewing van ’n ge-
maklike, natuurlike landskap” (ibid., bl. 112).
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Vir baie mense is die belangrikste aspek van die hemel die geleentheid 
om hulle geliefdes weer te sien: “Verreweg die mees oortuigende element 
van die moderne hemel vir baie kontemporêre Christene is die hoop om 
hulle familie weer te ontmoet. Talle ‘ter nagedagte aan’ afdelings van 
koerante dwarsdeur Europa en Amerika weerspieël die oortuiging dat 
gesinne wat deur die dood geskei word herenig sal word” (McDannell 
and Lang, bl. 309).

God het wel, soos ons sal sien, ’n plan wat geliefdes sal herenig. Maar 
die gewilde idees van die hemel val ver te kort om die majesteit en doel 
van God se plan vas te vang.

Gaan mense hemel toe met die dood?

Die gewilde oortuiging is dat ’n goeie mens onmiddellik hemel toe 
gaan wanneer hy of sy sterf. Maar vir die tradisionele Christen is dinge 
nie heeltemal so eenvoudig nie. Volgens hierdie siening gaan die liggaam 
na die graf, maar die siel styg na die hemel.

Die Westminster Belydenis van Geloof, geskryf in die 17de eeu, ver- 
klaar: “Die liggame van mense keer na die dood terug na stof en verdor-

Wat sal ons doen vir ’n ewigheid in die hemel?

Die verhouding wat die hemelse inwoners met God mag hê, is gedebat- 
teer. ’n Moderne skrywer beskryf die manier waarop baie mense interak- 
sie met God in die hemel voorstel: “Daar sal die heiliges vir ewig, sonder 
onderbreking, hul oë op Hom vestig en altyd Sy heerlike volmaaktheid 
aanskou” (John MacArthur, The Glory of Heaven, 1996, bl. 221).

Ander glo dat, as dit al is wat hulle vir ewig moet doen, die hemel ’n 
redelike vervelige plek kan wees. Soos dieselfde skrywer, pas aangehaal 
dit stel, kan die gebed van baie wees: “Asseblief God, moet my nie nou 
hemel toe neem nie … Ek was nog nie eens by Hawaii nie!” (bl. 49).

Die moderne Christelike konsepte van die hemel bied ’n diverse land-
skap. ’n Ander skrywer sê: “Ek het ’n teorie dat die hemel getroue Chris-
tene sal bied wat hulle ook al op aarde opgeoffer het ter wille van Jesus. 
My bergklimmende vriend, wat doelbewus in ’n krotbuurt van Chicago 
woon, sal al die Yosemite Valleie net vir homself hê. ’n Sendelingdokter 
in die verskroeide land van Soedan sal haar eie private reënwoud hê om 
te verken” (Philip Yancey, “What’s a Heaven For?” Christianity Today, 
Oktober 26, 1998).

Die idee dat “siele” hemel toe gaan met die 
dood het ontstaan in heidense godsdiens, 

nie die Bybel nie. ’n Kort blik op die antieke ge- 
skiedenis openbaar dat die mense van Babilon, 
Egipte en ander koninkryke so ’n hiernamaals 
voorgestel het.

Volgens This Believing World, deur Lewis 
Browne, is die Egiptiese god Osiris vermoedelik 
doodgemaak, opgewek en hemel toe geneem: 
“Osiris het weer gelewe! Hy was wonderbaarlik 
opgewek uit die dood en is na die hemel opge-
neem; en in die hemel, so het die mite verklaar, 
het Hy vir ewig geleef” (1946, bl. 83).

Browne verduidelik: “Die Egiptenare het 
geredeneer dat as dit die lot van die god Osiris 
was om na die dood opgewek te word, dan kan 
’n manier ge-vind word om dit ook die lot van 
die mens te maak … Die geluksaligheid van 
onsterflikheid wat voorheen net vir konings 
voorbehou was is toe aan alle mense belowe 
… Die hemelse bestaan van die dooies is in 
die koninkryk van Osiris voortgesit, en dit is in 
baie besonderhede deur die Egiptiese teoloë 

beskryf. Daar is geglo dat die siel van ’n man 
by die dood dadelik na die Oordeelsaal bo, sou 
gaan … en voor die hemelse troon van Osiris, 
die Regter, sal staan. Daar het dit rekenskap 
gegee van homself aan Osiris en sy twee-en-
veertig medegode” (bl. 84).

As hy die gode kon bevredig, “is die siel 
dadelik in die skoot van Osiris versamel. Maar 
as dit nie kon nie, as dit gebrekkig gevind word 
in die weegskaal van die hemel, dan is dit in die 
hel gewerp om aan flarde deur die ‘Verslinder’ 
geskeur te word. Want net die regverdige siele, 
net die skuldloses, was vermoedelik verdienste-
lik van die ewige lewe” (bl. 86-87).

Hierdie idee dat mense in staat was om 
hulle reddergod na die hemel te volg, was ’n 
kernpunt van die antieke misteriegodsdienste. 
Browne gaan voort: “Die mensdom oral, in 
Mexiko en Ysland, in Zoeloeland en China, 
maak min of meer dieselfde wilde raaiskote 
in sy poging om die raaisel van bestaan op te 
los …

“In baie vroeë tye het daardie idee nie 

Antieke Heidense Geloof oor die Hemel

Is die Hemel God se Beloning vir die Regverdiges?

alleen onder die Babiloniërs en 
Egiptenare gefloreer nie, maar 
ook onder die barbaarse stamme 
in en om Griekeland … Hierdie 
geheimenisse [het] gekom van 
Thracië of oorkant die see van 
Egipte en Klein-Asië … Hulle het 
verklaar dat vir elke mens, maak 
nie saak hoe arm of wreed, ’n 
plek in die hemel was. Al wat ’n 
mens moes doen was om ‘geïni-
sieer’ te word in die geheime van 

die kultus … dan is verlossing vir hom verseker, 
en geen oormaat onsedelikheid en morele 
sedeloosheid [d.w.s. verdorwenheid] kon die 
poorte van die paradys in sy gesig sluit nie. Hy 
is vir ewig gered” (bl. 96-99). 

Die mens wou nog altyd lewe sonder om 
ooit te sterf. Hierdie wêreld en alles wat dit 
bied het nog nooit die mensdom tevrede gestel 
nie. Vir eeue lank het die mensdom gesoek na 

sekuriteit en geluk met die hoop 
om hemel toe te gaan met die 
dood. Ongelukkig het te veel 
oortuigings aangeneem wat nie 
as waar bewys kan word nie. 

God alleen ken die antwoorde 
op die geheimenisse van die lewe 
en die dood en Hy openbaar dit 
in Sy Woord, die Heilige Bybel. 
In teenstelling met wat so baie 
dink, belowe God nie die ewig-
heid in die hemel as die beloning 

van die gereddes nie. In plaas daarvan sê  
Jesus diegene wat oorwin sal saam met Hom 
regeer in die komende Koninkryk van God 
wat op aarde gevestig sal word met Sy weder- 
koms (Openbaring 3:21; 5:10; 11:15). Uitein- 
delik sal hulle die hele heelal en geestesryk 
beërwe as mede-erfgename met Christus (ver-
gelyk Romeine 8:17; Hebreërs 1:1-2; 2:5-11; 
Openbaring 21:7).

Die Egiptiese god Osiris is vermoedelik doodgemaak, opgewek en 
hemel toe geneem.
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dood geskryf is, verklaar, 
“En niemand het opgevaar 
in die hemel nie, behalwe 
Hy wat uit die hemel 
neergedaal het, naamlik die 
Seun van die mens [d.w.s. 
Jesus Christus] wat in die 
hemel is” (Johannes 3:13). 
Dit beteken dat Abraham, 
Moses, Dawid, die profete 
en alle ander regverdige 

mans en vroue wat voor Christus se eerste koms geleef het, nie hemel toe 
gegaan het nie. Hulle is in ’n graf begrawe, net soos Dawid.

Die siening dat ’n persoon se siel hemel toe gaan met die dood—alhoe- 

wenheid; maar hulle siele (wat nooit sterf of slaap nie), met ’n onsterflike 
bestaan, keer dadelik terug na God wat dit gegee het. Die siele van die 
regverdiges, wat dan volmaak gemaak word in heiligheid, word in die 
hoogste hemele ontvang waar hulle die aangesig van God in lig en heer-
likheid aanskou en wag vir die volle verlossing van hulle liggame.”

Maar stem hierdie konsep saam met die Bybel? Sê die Skrif inderdaad 
dat regverdige mense hemel toe gaan wanneer hulle sterf?

Dawid, die koning van Israel en skrywer van baie van die Psalms, wat 
God “’n man na my hart” genoem het (Handelinge 13:22), het nie hemel 
toe gegaan met sy dood nie. Die apostel Petrus, wat onder God se inspi-
rasie gepraat het, het verklaar, “Broeders, ek kan vry-uit met julle spreek 
oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is, en sy 
graf is by ons tot vandag toe” (Handelinge 2:29). Hy voeg dan by “Want 
Dawid het nie in die hemele opgevaar nie” (vers 34).

Dawid is ingesluit in Hebreërs 11:32 onder diegene wat in geloof 
gesterf het en hom een van dié gemaak het van wie vers 39 sê, “En al-
hoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die 
belofte nie verkry nie.”

Die Evangelie van Johannes, wat omtrent 1,000 jaar na Dawid se 

Paulus se Begeerte om “Heen te Gaan 
en by Christus te Wees”

Die apostel Paulus het sy lewe daaraan toe-
gewy om die evangelie van die Koninkryk 

van God te verkondig (Handelinge 14:22; 19:8; 
20:25; 28:23, 31). In die proses is hy onderwerp 
aan vervolging, is geslaan en was verskeie 
kere in die gevangenis. Toe hy sy brief aan die 
Filippense geskryf het was hy vir ’n tydperk 
in huisarres in Rome. Paulus het geweet dat 
die Romeinse regering gesag gehad het om 
gevangenes dood te maak. Paulus het geweet 
wat die toekoms vir hom kan inhou, of dit nou 
teregstelling aan die een kant was, of sy vryla-
ting aan die ander kant.

In Filippense 1:23-24 skryf hy van die twee 
moontlike uitkomste: “Want ek word van 
weerskante gedring: ek het verlange om heen 
te gaan en met Christus te wees, want dit is 
verreweg die beste; maar om in die vlees te bly 
is nodiger om julle ontwil.”

Baie het hier uit Paulus se woorde aanvaar 
dat hy geglo het dat sy bewussyn op die oom-

blik van sy dood sy liggaam sou verlaat om 
by Christus in die hemel aan te sluit. Maar is 
dit so?

Voordat ons fokus op wat hierdie verse 
sê, kom ons kyk na wat dit nie sê nie. Dit sê 
nie wanneer of waar Paulus met Christus sou 
wees as hy weggaan nie. Ook is die termino-
logie van vertrek nie bedoel om geografies 
te wees—soos om die aarde te verlaat om 
hemel toe te gaan, nie. Daar is geen ver- 
wysing na die hemel in hierdie verse nie. Om 
anders af te lei is om veronderstellings in 
Paulus se woorde te lees. Paulus verwys bloot 
daarna om van sy huidige, fisiese lewe af weg 
te gaan—en dit deur die dood agter te laat.

Toe Hy hier aan die Filippense geskryf het, het 
Paulus gesukkel met twee begeertes. Hy wou  
klaar wees met sy vleeslike lewe en by Christus 
wees, maar hy wou ook by God se mense bly. 

In sy tweede brief aan Timoteus praat hy 
dogmaties van wat voorlê, wetende dat die 

Is die Hemel God se Beloning vir die Regverdiges?
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Vir baie mense is die belangrikste aspek van die hemel die geleent- 
heid om hulle geliefdes weer te sien.

einde van sy fisiese lewe naby was en hy gereed 
was om te vertrek: “Want ek word alreeds 
as ’n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my 
heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry; 
ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof 
behou. Verder is vir my weggelê die kroon van 
die geregtigheid wat die Here, die regverdige 
Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my 
alleen nie, maar ook aan almal wat sy versky-
ning liefgehad het” (2 Timoteus 4:6-8).

Paulus het verstaan dat hy nie dadelik sy 
beloning met die dood sal ontvang nie. Hy het 
geweet dat as hy tereggestel sou word hy na 
die graf sou gaan, en daar sou sy oorskot lê 
tot met die tyd van sy opstanding. Hy het ver-
staan dat, aangesien die dooies hoegenaamd 
geen denkprosesse het nie, hy in sy volgende 
bewuste oomblik saam met die ander heiliges, 
met die terugkerende Messias, Jesus, ten tyde 
van die opstanding sal wees.

Hy het geweet, soos hy aan Timoteus geskryf 
het, dat daar is vir hom ’n kroon van geregtig-
heid opgelê wat hy “in dié dag” van Christus 
se verskyning, gegee sou word—by Jesus se 
tweede koms. Soos Paulus opgemerk het, sal 

Jesus Paulus se beloning saam met Hom bring. 
Paulus sal dit op daardie tydstip ontvang, nie 
voor dit nie maar saam met alle ander wat 
opgewek sal word by Christus se wederkoms.

Paulus beskryf hierdie opstanding aan die 
Kerk in Korinte met hierdie beskrywing: “Kyk, 
ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel 
nie almal ontslaap nie maar ons sal almal ver-
ander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die 
laaste basuin; want die basuin sal weerklink, 
en die dode sal onverganklik opgewek word; 
en ons sal verander word” (1 Korintiërs 15:51-
52). Paulus het geweet hy sou sy beloning 
ontvang—sy “verandering”—by Christus se 
koms. Hy het ook geweet dat die dood voor 
daardie tyd “slaap” sou beteken, bewusteloos-
heid tot die opstanding.

Die tyd vanaf Paulus se dood tot sy opstan-
ding, op dieselfde tyd as al Christus se volge-
linge, sal vir hom soos ’n blote oomblik voel. Hy 
sal saam met Christus wees as ’n verheerlikte 
seun van God in die volgende oomblik van sy 
bewussyn. Geen wonder Paulus, moeg vir sy 
lyding in hierdie lewe, het begeer om heen te 
gaan en by Christus te wees nie!
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God het vroeër vir Elia gesê hy moes ’n man 
genaamd Elisa salf as ’n profeet om hom op te 
volg (1 Konings 19:16). Later, terwyl die twee 
mans saam geloop het, het Elia vir Elisa gesê, 
“Wat kan ek vir jou doen voordat ek van jou 
weggeneem word?” (2 Konings 2:9, Nuwe 
Lewende Vertaling). Dit het gelei tot ’n bespre-
king van God se gawes aan Elisa, wat hom sou 
toelaat om Elia se rol te vul.

“Terwyl hulle nog so aanstap en gesels, 
verskyn daar skielik ’n wa van vuur, getrek 
deur perde van vuur. Dit het hulle van mekaar 

geskei. Elia is in ’n stormwind opgeneem 
na die hemel toe” (vers 11, Nuwe Lewende 
Vertaling). Elia was nou weg. Die voormalige 
volgelinge en studente van Elia moes nou na 
Elisa kyk as hulle nuwe leier. “En die profete-
seuns wat in Jerigo was, het dit op ’n afstand 
gesien en gesê: Die gees van Elia rus op Elisa!”  
(2 Konings 2:15).

Baie lesers neem aan dat Elia op daardie 
stadium onsterflik gemaak is en na die hemel 
geneem is waar God woon. Dit was nie die 
geval nie. Die seuns van die profete het anders 
geweet. Hulle het geweet die warrelwind het 
Elia bloot na ’n ander plek op aarde verwyder. 
Hulle het na Elisa uitgeroep: “Kyk, hier is by u 
dienaars vyftig kragtige manne; laat hulle tog u 
heer gaan soek, of nie miskien die Gees van die 
HERE hom opgeneem en hom op een van die 
berge of in een van die dale gewerp het nie”  
(2 Konings 2:16).

Die dissipels was begaan oor Elia se veilig-
heid, daarom het hulle ’n groep van 50 mans 
uitgestuur om na hom te soek. Die 50 het vir 
drie dae gesoek, maar het hom nie gevind nie 
(2 Konings 2:17).

’n Ander gedeelte bewys oortuigend dat Elia 
nie opgeneem is om in die hemel te lewe nie. 
Die Bybel vertel dat Elia ’n brief aan Joram, die 
koning van Juda, geskryf het etlike jare nadat 
hy in die warrelwind verwyder is.

Let op die volgorde van gebeure wat vir 

ons in die Bybel opgeteken is. Elia se laaste 
opgetekende en gedateerde daad het plaasge-
vind tydens die heerskappy van die Israelitiese 
koning Ahasia, toe Elia vir die koning gesê het 
hy sou sterf vir sy sondes (2 Konings 1:3, 17). 
Ahasia se heerskappy het net sowat ’n jaar 
geduur, ca. 850 vC.

Elia se verwydering en vervanging deur Elisa 
word dan in die volgende hoofstuk opgeteken, 
2 Konings 2. Die storie gaan voort met voor-
valle uit Elisa se lewe, insluitende ’n ontmoeting 
met Josafat, die koning van Juda (2 Konings 

3:11-14). ’n Paar jaar later het Joram, seun van 
Josafat, sy vader opgevolg as koning van Juda, 
ca. 845 vC. (2 Konings 8:16).

Joram was ’n goddelose koning en het die 
nasie van Juda gelei in rebellie teen God se 
gebooie. Na ’n paar jaar van Joram se heers-
kappy en ’n paar jaar na Elia se verwydering, 
het Joram ’n brief van Elia ontvang wat die 
koning van ernstige gevolge waarsku weens  
sy sondes. Hierdie brief word in 2 Kronieke 
21:12-15 aangeteken.

Hierdie brief bewys dat die profeet nog 
gelewe het en op die aarde was ’n paar jaar 
nadat hy deur die warrelwind verwyder en deur 
Elisa vervang is. God het Elisa gekies om Elia op 
te volg as Sy profeet, en Hy het Elia liggaamlik 
na ’n ander plek verwyder waar hy voortge-
gaan het om ten minste vir nog ’n paar jaar te 
lewe—soos sy brief aan Joram toon.

Die Bybel vertel vir ons niks meer van Elia se 
lewe ná sy skryf van die brief nie. Maar hy het 
uiteindelik gesterf net soos die ander profete 
en regverdige manne van die Ou Testament, 
wat almal in geloof gesterf het en nog nie die 
ewige lewe ontvang het wat God belowe het 
nie (Hebreërs 11:39).

Weereens wys ’n noukeurige lees van die 
Skrif dat Elia se wonderbaarlike verwydering 
deur ’n vurige strydwa hom na ’n ander plek op 
aarde vervoer het, nie na die ewige lewe in die 
hemel nie.

Het Elia Hemel toe Gegaan?

’n Bybelse gebeurtenis wat baie gebruik om 
die geloof dat die regverdiges hemel toe 

gaan wanneer hulle sterf te ondersteun, be- 
hels die profeet Elia. Elia was ’n profeet van 
God in die negende eeu vC. Die Bybel verklaar 
“Elia is in ’n stormwind opgeneem na die hemel 
toe” (2 Konings 2:11, Nuwe Lewende Verta-
ling). Maar weerspreek dit die getuienis van 
Johannes se Evangelie, wat sowat 900 jaar ná 

Elia se tyd verklaar het, “En niemand het opge-
vaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die 
hemel neergedaal het, naamlik die Seun van 
die mens wat in die hemel is”? (Johannes 3:13).

Hoe kan ons hierdie skynbare Bybelse teen-
strydigheid verklaar? Van naderby blyk dit dat 
die twee gedeeltes maklik genoeg met mekaar 
versoen kan word.

Deeglike studie toon dat drie “hemele” in 
die Bybel bespreek word. Een daarvan is God 
se woonplek—waar Sy troon is—die hemel 
waar die opgewekte Jesus vandag is. Die Bybel 
sê van Christus wat ons Hoëpriester is, “Ons 
het so ’n Hoëpriester wat gaan sit het aan 
die regterhand van die troon van die Majes-

teit in die hemele” (Hebreërs 8:1). Die hemel 
word spesifiek God se woonplek genoem  
(Deuteronomium 26:15). Die apostel Paulus 
noem hierdie hemel die “derde hemel” (2 
Korintiërs 12:2)—wat aandui, soos opgemerk, 
dat daar twee ander is. Dit word beskryf as die 
“derde” omdat dit in die geesteryk is, en buite 
die ander twee is, wat in die fisieseryk is. 

Nog ’n hemel wat in die Bybel bespreek 
word is die tweede hemel in ons nabyheid, 
wat ons die buitenste ruimte noem. Dit is die 
domein van die maan, planete, komete, astero-
ides, son en sterre. Dawid het hiervan gepraat 
toe hy besin het oor die ontsagwekkendheid 
van God se kreatiewe handewerk: “As ek u 
hemel aanskou, die werk van u vingers, die 
maan en die sterre wat U toeberei het” (Psalm 
8:4). Baie skrifgedeeltes noem “die sterre van 
die hemel” (Genesis 26:4; Deuteronomium 
1:10; 28:62; Jesaja 13:10).

Nog ’n hemel, die naaste aan ons, is die  
lugomhulsel wat ons planeet omring, be- 

staande uit suurstof en ander gasse. Hier-
die hemel—die aarde se atmosfeer—word in 
sulke gedeeltes soos Genesis 7:11-12, wat die 
groot vloed van Noag se tyd beskryf, genoem: 
“Die sluise van die hemel is geopen; en die 
stortreën was op die aarde veertig dae en 
veertig nagte lank.” Die Bybel praat ook van 
“die voëls van die hemel,” dié wat oorhoofs 
vlieg (Job 35:11; Jeremia 16:4).

Om te bepaal watter hemel in ’n Bybelge-
deelte bedoel word, moet ons die konteks 
noukeurig oorweeg. Elia is in die onderste dele 
van hierdie eerste, naaste hemel—die aarde 
se atmosfeer—ingeneem. Kom ons let op die 
bewys. N
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Drie “hemele” word in die Bybel bespreek. Een is God se woonplek, 
die plek waar sy troon is, en die hemel waar die opgewekte Jesus 
vandag is. Nog ’n hemel wat in die Bybel bespreek word is die tweede 
hemel naby ons, wat ons die buitenste ruimte noem. Dit is die domein 
van die maan, planete, komete, asteroïdes, son en sterre.

Is die Hemel God se Beloning vir die Regverdiges?

Nog ’n hemel is die atmosfeer, die lugomhulsel wat ons planeet 
omring, bestaande uit suurstof en ander gasse.
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As die regverdiges dadelik hemel toe gaan met die dood, waarom sou 
God nie die volkome wese—siel en liggaam—gelyktydig hemel toe stuur 
in plaas daarvan om siel en liggaam deur die eeue uitmekaar te hou nie? 
Waarom selfs ’n opstanding hê? As die siel onmiddellik hemel toe gaan, 
waarom moeite doen om liggame terug te bring na die lewe? Die onont-
kombare feit is, as die populêre lering oor die hemel waar is, dan sou 
daar geen logiese rede vir die opstanding wees nie.

Waarom sien ons soveel verwarring oor hoe die opstanding pas by 
die tradisionele siening van die hemel? Miskien is dit omdat daar geen 
ondersteuning in die Bybel is vir die idee om hemel toe te gaan met die 
dood nie!

Wat is die Koninkryk van die Hemel?

Baie mense glo hulle sal hemel toe gaan omdat Jesus herhaaldelik 
van die Koninkryk van die hemel gepraat het. In Matteus 5:3, byvoor-
beeld, sê Hy, “Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort 
die koninkryk van die hemele” Drie ander verse in Matteus 5 verwys na 

wel dit deur baie in goeder trou geglo word—kan nie in die Bybel gevind 
word nie. Dit is die gevolg van ’n misverstand van die Skrif en verwar-
ring oor wat die Bybel leer oor die opstanding.

Waarom ’n opstanding?

Teoloë erken algemeen dat die Bybel praat van ’n opstanding, selfs al 
is hulle nie seker wat dit beteken of wanneer dit plaasvind nie. Die mees 
algemene siening is dat die liggaam by die opstanding opstaan om met 
die siel in die hemel herenig te word. Maar, soos ons vroeër uitgewys 
het, is die konsep van die onsterflikheid van die siel—die siel wat as 
iets afsonderlik van die liggaam bestaan—nie Bybels nie. Dit kom oor-
spronklik uit heidense filosofie en tradisies eerder as van die skrywers 
van die Bybel.

Ons mag hierdie vraag stel: As dit waar was dat die liggaam by die 
opstanding moet opstaan om met die siel in die hemel verenig te word, 
waarom sou God dinge op hierdie manier doen? Watter doel sou die op-
standing dien? Waarom die liggaam in die graf hou? 

Is Henog Hemel toe Geneem?

Sommige mense glo Genesis 5:24 en Hebre- 
ërs 11:5 verklaar dat God Henog hemel toe 

geneem het. Maar is dit wat hierdie verse sê?
Genesis 5:24 sê vir ons “En Henog het met 

God gewandel; en hy was daar nie meer nie, 
want God het hom weggeneem.” Hebreërs 
11:5 voeg by: “Deur die geloof is Henog weg-
geneem om die dood nie te sien nie; en hy is 
nie gevind nie, omdat God hom weggeneem 
het; want voor sy wegneming het hy getuienis 
ontvang dat hy God behaag het.”

Sommige kom tot ’n verkeerde gevolgtrek-
king dat Henog in die hemel opgeneem is maar 
let op dat die Bybel dit nêrens sê nie. Dit sê 
eenvoudig dat God hom “geneem het.” Dit 
spesifiseer nie waarheen hy geneem is nie.

Jesus Christus sê later in die Evangelie van 
Johannes dat “die Skrif nie gebreek kan word 
nie” (Johannes 10:35). Een van die stellings wat 
Hy maak, is dat een gedeelte van die Bybel nie 
’n ander gedeelte kan weerspreek nie. 

Dieselfde Evangelie van Johannes openbaar 
’n verrassende feit wat baie pertinent vir hierdie 
saak is: “En niemand het opgevaar in die hemel 
nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal 

het, naamlik die Seun van die mens wat in die 
hemel is” (Johannes 3:13).

Dit is duidelik dat Jesus Christus die enigste 
mens was wat opgevaar het na die hemel.  
Die frase “wat in die hemel is” laat ons weet 
dat dit geskryf is deur die apostel Johannes  
na Christus se terugkeer na die hemel. So  
selfs so laat as hierdie stelling, het geen 
mens—en dit sluit Henog in—opgevaar na 
die hemel nie. 

Ons lees later van Henog se lot in Hebreërs 
11:5: “Deur die geloof is Henog weggeneem 
om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind 
nie, omdat God hom weggeneem het; want 
voor sy wegneming het hy getuienis ontvang 
dat hy God behaag het.” Die woord wat as 
“weggeneem” vertaal is, kan ook beteken 
“elders geneem.” Die Bybel 1933/53 sê “om 
die dood nie te sien nie”—wat ’n beter verta-
ling is as “sonder om te sterf” (Nuwe Lewende 
Vertaling), want ons weet uit dieselfde hoof- 
stuk van Hebreërs dat hy gesterf het. 

In vers 13 word die opsomming gegee van al 
die mans en vroue van geloof wat hier gelys is, 
insluitend Henog: “In die geloof het hulle almal 
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gesterwe sonder om die beloftes te verkry, 
maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo 
en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge 
en bywoners op aarde was” (Hebreërs 11:13). 
Henog, sowel as die res, het beslis gesterf.

Hoe kan dit dan wees dat Henog elders 
geneem is sodat hy nie die dood sou sien nie? 
God gee ons nie al die besonderhede van 
wat gebeur het nie, maar ’n paar scenario’s is 
voorgestel wat nie bots met die feit dat Henog 
gesterf het soos die Bybel sê nie.

Dit mag wees dat God Henog elders vervoer 
het om te voorkom dat hy op ’n sekere tyd 
doodgemaak word—miskien om hom te be- 
skerm teen martelaarskap deur die woedende 
vervolgers wat nie van sy aankondiging oor 
die komende goddelike oordeel gehou het nie 
(Judas 14-16). God het ook Elia en Filippus op 
’n bonatuurlike wyse na ander plekke op aarde 
vervoer (2 Konings 2:11; Handelinge 8:39). 

Ons moet waarneem dat Henog jonk gesterf 
het vir sy tyd—op die ouderdom van 365 jaar, 
terwyl diegene voor en na hom tot in hul 800’s 
en 900’s gelewe het. As gevolg hiervan, spek- 
uleer sommige dat God hom voortydig uit die 
lewe geneem het sodat hy nie sy oorblywende 
eeue in ’n ellendige wêreld hoef uit te leef nie 

(vergelyk Jesaja 57:1-2). Sy volgende oomblik 
van bewussyn sal die opstanding wees. In hier-
die geval, verwys “om die dood nie te sien nie” 
na die sterwensproses wat hy nie sou ervaar 
nie—sy lewe het onmiddelik geëindig.

Nog ander, wat die waarskynlikheid dat 
Henog vervolging saam met sy vroeë dood 
ervaar het, het tot die gevolgtrekking gekom 
dat Henog vermoor is—gemartel is vir sy predi-
king. Henog wat geneem is en nie gevind word 
nie, sou dan verwys na God wat sy liggaam ver-
wyder het en dit begrawe het—soos die geval 
met Moses was (Deuteronomium 34:5-6). 

In hierdie geval, Henog wat geneem of 
verwyder word sodat hy nie die dood sou sien 
nie, word dit as ’n aparte saak beskou—dat  
hy geestelik bekeer was, verwyder van die 
wereld se weë na God se manier van lewe 
sodat hy nie die uiteindelike dood in die poel 
van vuur sal sien nie (vergelyk Kolossense 1:13; 
Johannes 8:51).

Weereens het ons nie genoeg besonderhede 
om presies te weet wat bedoel is nie, maar 
ons weet dat Henog nie die dood vrygespring 
en hemel toe gegaan het nie. Hy het gesterf 
en geen mens het opgevaar na die hemel nie, 
behalwe Jesus Christus. 
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het ook Sy dissipels geleer om te bid, “laat u 
koninkryk kom” (Lukas 11:2). Hierdie Konink- 
ryk, soos verduidelik in ons gratis boekie The 
Gospel of the Kingdom, is die Koninkryk wat 
Jesus op aarde sal vestig met Sy wederkoms, 
nie ’n plek in die hemel waarheen ons gaan 
wanneer ons sterf nie.

Let ook op Jesus se reaksie teenoor die man 
en wat hy sê, “… sal jy saam met My in die 
Paradys wees.” Om die aard van die Bybelse 
gebruik van die term paradys te verstaan, is 
van kardinale belang om hierdie gedeelte te 
verstaan.

Die Griekse woord wat hier vertaal is as 
“paradys,” paradeisos, beteken ’n ingeslote tuin  
of park. In die Septuagint, ’n Griekse vertaling 
van die Ou Testament wat algemeen gebruik 
is ten tyde van Christus, is dieselfde woord 
gebruik in verwysing na die Tuin van Eden. Be- 
halwe die voorkoms daarvan in Lukas 23, word 
die woord slegs twee ander kere in die Nuwe 
Testament gebruik. In beide gevalle verwys dit 
na die plek van God se teenwoordigheid.

In 2 Korintiërs 12:2-4, Nuwe Lewende Ver-
taling, beskryf Paulus ’n visioen waarin hy 
“weggeruk is na die Paradys.” Paulus sê hierdie 
paradys was in “die derde hemel”—die woon-
plek van God.

Jesus sê vir ons dat “die boom van die lewe” 
geleë is “binne-in die paradys van God” (Open-
baring 2:7). Openbaring 22:2 verduidelik dat 
die boom van die lewe in die Nuwe Jerusalem 
sal wees. God sal uit die hemel kom met hierdie 
Nuwe Jerusalem (Openbaring 21:2-3) na die 
opstandings van die dooies wat in Openbaring 
20 genoem word. Slegs op daardie tydstip sal 
mense by God woon in hierdie paradys. 

Verder word die herstel van die land Israel, 
wat onder die komende heerskappy van  
Christus sal plaasvind, vergelyk in Jesaja 51:3 
met die Tuin van Eden—weer, paradeisos, in 
die Septuagint.

Deur al hierdie skrifture saam te sit, kan ons 
sien dat die paradys wat Christus genoem het 
waarin mense saam met God in Sy Koninkryk 
sal woon, in ’n toekomstige tyd sal wees.

Hoe weet ons dit was Christus se betekenis? 
Weereens, soos hierbo opgemerk, het Jesus 

duidelik gesê Hy vir die volgende drie dae en 
nagte dood en begrawe sou wees, waarna 
Hy duidelik vir Maria gesê het dat Hy nog nie 
opgevaar het na die hemel toe nie.

Sommige teoloë en godsdienstige deno-
minasies probeer Christus se gebruik van die 
woord paradys te herdefinieer om te sê dat 
dit verwys na waarheen die regverdige dooies 
gegaan het voor Jesus gekom het—’n soort 
tydelike “houplek” langs die hel, omdat die 
hemel nie vir hulle beskikbaar was totdat  
Christus opgevaar het na die hemel na Sy 
dood, en die weg vir hulle sou oopmaak om 
te volg nie.

Hierdie konsep is egter direk vanuit hei- 
dense Griekse mitologie oor die lewe na die 
dood (die Elysian Velde as die gedeelte van die 
Griekse onderwêreld vir goeie mense) en is nie 
iets wat in die Bybel geleer word nie. Die idee 
dat die regverdige dooies van ou Testamentiese 
tye na ’n plek genaamd “paradys” gegaan het 
en later opgevaar het na die hemel nadat Jesus 
opgewek is, word weerlê deur die apostel 
Petrus se duidelike uitsprake in Handelinge 
2:29 en 34—byna twee maande na Christus 
se dood en opstanding—dat Koning Dawid 
“gesterf het en ook begrawe is” en “Dawid het 
nie in die hemel opgevaar nie.”

As ons die relevante skrifture saam sit, kan 
ons hier die waarheid sien. Die rower, wat 
dreigende dood in die gesig gestaar het terwyl 
hy saam met Jesus gekruisig was (Lukas 23:39-
41), het vertroosting en versekering gesoek. 
Jesus het dit voorsien en vir die man gesê, 
“Voorwaar Ek sê vir jou vandag, jy [sal] saam 
met My in die Paradys wees” Die “Paradys” 
waarvan Jesus gepraat het, was nie die hemel 
nie maar die Edenagtige wêreld waarin die man 
opgewek sou word volgens God se plan—soos 
ons later in hierdie boekie sal sien.

’n Hebreeuse idioom word verloor in 
die vertaling

’n Deel van Sy antwoord, “Voorwaar Ek sê 
vir jou vandag” was ’n “algemene Hebreeuse 
idioom … wat gereeld gebruik was vir ’n baie  
plegtige klem” (The Companion Bible, Bylae 
173, bl. 192). Voorbeelde van hierdie Hebreeuse 

Die Dief aan die Kruis

Terwyl Jesus Christus sterwend aan die kruis 
gehang het, het Hy vir ’n veroordeelde mis- 

dadiger gesê wat saam met Hom gekruisig 
was, “Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy 
saam met My in die Paradys wees” (Lukas 
23:43). Baie mense dink Jesus die man ver- 
seker het dat Hy daardie dag saam met Hom 
hemel toe sou gaan. Maar is dit regtig wat Hy 
bedoel het?

Die plasing van die komma na “jou” en voor 
“vandag” blyk of dit so aangedui word. Let 
egter op hoe ’n heel ander betekenis oorgedra 
word as die komma na “vandag” geplaas word 
eerder as voor dit: “Voorwaar Ek sê vir jou van-
dag, jy [sal] saam met My in die Paradys wees.”  

Geen leestekens in die oorspronklike 
Bybeltekste nie

Ons moet eers verstaan dat die oorspronk- 
like tekste van die Bybel (Grieks vir die Nuwe 
Testament, en Hebreeus en sommige Aramees 
vir die Ou Testament) geen leestekens gebruik 
het nie. 

Soos Dr. E.W. Bullinger in The Companion 
Bible verduidelik: “Nie een van ons moderne 
leestekens word [in Bybeltekste] tot en met die 
negende eeu gevind nie … Die leestekens van 
alle moderne uitgawes van die Griekse teks en 
alle weergawes daarvan, berus geheel en al op 
menslike gesag en het geen krag in die bepa-
ling, of self die beïnvloeding op die interpreta-
sie van ’n enkele gedeelte nie” (1990, Bylae 94, 
bl. 136, beklemtoning in oorspronklike).

In die meeste gevalle het vertalers en uitge-
wers van die Bybel ’n bewonderenswaardige 
werk gedoen deur leestekens te gebruik om die 
betekenis van die Skrif te verduidelik. Maar dit 
is een geval waar hulle doktrinale vooroordeel 
jammerlik die betekenis van Christus se woorde 
verbloem het. Deur ’n komma voor “vandag” in 
Christus se verklaring aan die sterwende man 
te plaas eerder as daarna, het hulle Jesus iets 
laat sê wat Hy nooit bedoel het nie.

Ons weet dit omdat die Bybel duidelik sê dat 
Jesus self nie na die paradys of hemel gegaan 
het op die dag wat Hy gesterf het nie! In plaas 

daarvan, het Hy gesterf en is Hy in die graf 
begrawe. Let op die apostel Paulus se duide- 
like stelling in 1 Korintiërs 15:3-4: “Want in die 
eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek 
ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes 
gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy 
begawe is, en dat Hy op die derde dag opge-
wek is volgens die Skrifte; en dat Hy aan Céfas 
verskyn het; daarna aan die twaalf.”

Let op wat Christus vir Maria gesê het kort 
nadat Hy opgewek is: “Raak My nie aan nie, 
want Ek het nog nie opgevaar na my Vader 
nie;” (Johannes 20:17). ’n Volle drie dae na Sy 
dood, het Jesus self duidelik gesê dat Hy nog 
nie opgevaar het na die hemel nie. 

Jesus het vroeër duidelik gesê dat Hy vir 
drie dae en drie nagte in die graf sou lê (Mat-
teus 12:40). Die Skrif sê nêrens dat Sy liggaam 
begrawe is terwyl Sy siel elders heen gegaan 
het nie. Jesus het gesterf en is begrawe. Hy 
het net na die graf gegaan. Daarom kon die 
sterwende misdadiger nie daardie dag by Jesus 
in die hemel gewees het nie, omdat Jesus self 
toe nie daarheen gegaan het nie.

As Jesus nie vir die man gesê het dat Hy op 
daardie dag in die hemel of paradys sou wees 
nie, wat het Hy vir hom gesê?

Toekomstige Koninkryk en paradys 
op aarde

’n Fundamentele beginsel vir deeglike Bybel-
studie is om die konteks noukeurig na te gaan. 
Let op die spesifieke bewoording van die man 
se versoek: “Dink aan my, Here, wanneer U in 
u koninkryk kom” (Lukas 23:42). Let op dat 
die dief geen verwagting uitgespreek het om 
dadelik saam met Jesus hemel toe te gaan op 
die oomblik wat hulle gesterf het nie. 

Hy mag dalk reeds iets geweet het van die 
aard van die Koninkryk van God—dat dit ’n 
letterlike koninkryk sou wees wat op die aarde 
gevestig sou word deur die Messias, wat baie 
Jode van daardie dag verstaan het. Jesus self 
het voorheen ’n hele gelykenis gegee omdat 
“hulle gedink het dat die koninkryk van God 
onmiddellik sou verskyn” (Lukas 19:11). Jesus 
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bestaan het in die hemel waarheen gelowiges sou gaan nie, maar het eer- 
der ’n term gebruik wat sinoniem was met “Koninkryk van God” soos 
blyk uit die ander Nuwe Testamentiese skrywers. 

Die ander skrywers, wat meer op nie-Joodse gehore in hulle boeke ge-
fokus het, gebruik “koninkryk van God” om wat Jesus bedoel het duide-
liker te maak. Dus beteken Christus se gebruik van die frase “koninkryk 
van die hemele” nie dat die Koninkryk in die hemel is nie, maar dat dit 
van God is, wat self in die hemel is. Terselfdertyd is die term egter ook 
akkuraat in die sin dat hierdie Koninkryk vanuit die hemel gevestig sal 
word—soos Jesus dit van daar af aarde toe sal bring, soos ons sal sien.

Jesus se volgelinge sal by Hom op die aarde aansluit 

Jesus het nie vir Sy dissipels gesê hulle moet verwag om in die hemel 
te woon nie. Hy het in plaas daarvan gepraat van ’n koninkryk wat aan 
God behoort in die hemel, wat gevestig moet word op die aarde met 
Christus se tweede koms. Let op Jesus se verduideliking dat Hy sou kom 
om by Sy volgelinge op aarde aan te sluit met Sy wederkoms, eerder as 
om hulle saam met Hom in die hemel te laat woon waar Hy tans woon.

Na Jesus se kruisiging en opstanding, het Hy 40 dae lank Sy dissipels 
onderrig oor die Koninkryk van God (Handelinge 1:3). Hierna het Hy by 
Sy Vader in die hemel aangesluit. Let op die opdrag wat Sy dissipels ont-
vang het nadat Hy in die lug opgevaar het:

“En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 
’n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die 
hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by 
hulle, wat sê: Galilèse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? 
Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom 
soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het” (Handelinge 1:9-11). 

Jesus het herhaaldelik gepraat van Sy wederkoms om die Koninkryk 
van God op aarde te vestig (Matteus 25:31-34; Lukas 21:27-31). Hy sal 
terugkeer aarde toe en Sy Koninkryk hier vestig—nie in die hemel nie. 
In wat algemeen die Gebed van die Here genoem word, beveel Hy Sy 
volgelinge om tot hulle hemelse Vader te bid, “laat u koninkryk kom” 

die getroues wat “die koninkryk van die hemele” binnegaan, en die frase 
verskyn dwarsdeur die boek van Matteus altesaam 32 keer.

Let egter daarop dat terwyl Matteus die enigste Bybelskrywer is wat 
die term Koninkryk van die hemele gebruik, ander Bybelskrywers die 
term Koninkryk van God gebruik—wat 69 keer in die Nuwe Testament 
voorkom. ’n Vergelyking tussen gebeure wat in Matteus se Evangelie en 
in die ander Evangelieskrywers beskryf word, toon dat die terme uitruil-
baar gebruik word.

Matteus 5:3 beskryf byvoorbeeld Jesus se woorde as: “Salig is die wat  
arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.” 
Lukas, deur dieselfde seën te beskryf, haal Jesus se woorde aan as: 
“Salig is julle, armes, want aan julle behoort die koninkryk van God” 
(Lukas 6:20).

Eweneens, waar Matteus 19:14 Jesus aanhaal en sê, “Laat die kinder-
tjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes 
behoort die koninkryk van die hemele,” gebruik beide Lukas 18:16 en 
Markus 10:14 die term “koninkryk van God” eerder as “koninkryk van 
die hemele.” U kan ander voorbeelde sien deur Matteus 4:17 met Markus 
1:14-15 te vergelyk, Matteus 13:31 met Markus 4:30-31, en Matteus 19:23 
met Lukas 18:24.

Waarom sien ons twee verskillende terme—”koninkryk van die hemele” 
en “koninkryk van God”—wat gebruik word om dieselfde ding te beskryf? 

Om te verstaan, moet ons ’n belangrike kulturele sensitiwiteit en prak-
tyk van Christus se tyd oorweeg. In gehoorsaamheid aan die derde van 
die Tien Gebooie, wat die ydelike gebruik van God se Naam verbied 
(Eksodus 20:7), was dit algemeen om te verhoed dat die woord “God” 
gebruik word. In plaas daarvan sou mense ’n ander woord gebruik wat 
ander sou verstaan as ’n verwysing na God.

Soos opgeteken in Matteus se Evangelie, gebruik Jesus, in ongeveer 
die helfte van die geleenthede wanneer Hy na God die Vader verwys, ’n 
ander woord. Wanneer Hy praat van die Koninkryk van God, wat die 
kern van Sy boodskap was (Markus 1:14-15), gebruik Hy amper altyd 
die term “koninkryk van die hemele.” Hy praat nie van ’n koninkryk wat 

frase, wat baie soortgelyk aan Christus se stel-
ling is, kan gevind word in Deuteronomium 
30:18 (“dan verkondig ek julle vandag dat julle 
sekerlik sal omkom”) en Handelinge 20:26 
(“Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat 
ek rein is van die bloed van almal”). 

Baie eeue later, toe die leestekens wat ons in 
Engelse weergawes sien ingevoeg is, is Jesus se 

betekenis verdraai deur die verkeerde plasing 
van die komma en hierdie Hebreeuse figuur van 
spraak is verbloem. (Verskeie ander Bybelver-
talings en verwysingswerke, onder andere die 
Rotherham Translation, The Emphatic Diaglott, 
The Concordant Literal New Testament en 
A Critical Lexicon and Concordance to the 
English and Greek New Testament, erken die 
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Hebreeuse idioom en plaas die komma korrek 
na “vandag” vir behoorlike leestekens.)

Ten slotte, Jesus het nooit gesê of geïmpli-
seer dat die sterwende man op daardie dag in 
die paradys of hemel sou wees nie. Christus het 
hom bemoedig deur hom plegtig te verseker 
dat ’n tyd sou kom, in God se toekomstige 
Koninkryk op aarde, wanneer die man opge-

wek sou word en Jesus weer sou sien. 
Hierdie dramatiese gebeurtenis kan slegs 

behoorlik verstaan word wanneer ons die  
tydsraamwerk van God se verlossingsplan en 
die beloofde opstandings wat in die Bybel be- 
skryf word, verstaan. Dit word in die volgende 
hoofstuk van hierdie boekie in groter besonder-
hede uiteengesit. 
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(Matteus 6:10; Lukas 11:2). Daardie koninkryk is die ware doel van elke 
Christen (Matteus 6:33); ons moet bid dat God se Koninkryk sal kom.

In Lukas 19:12 praat Jesus van Homself in ’n gelykenis en vergelyk 
Homself met “’n Man van hoë geboorte het na ’n ver land gereis om vir 
homself ’n koningskap te ontvang en dan terug te kom.” Die “ver land” 
is Sy Vader se woonplek, wat in die hemel is. Jesus sal die Koninkryk 

Is Daar Mense wat Gered is  
in die Hemel?

In Openbaring 19:1, waar hy ’n geestelike  
visioen beleef het, verklaar die apostel 

Johannes, “En ná hierdie dinge het ek iets 
soos ’n groot stem van ’n groot menigte in 
die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en 
die heerlikheid en die eer en die krag aan die 
Here onse God!’” 

Moet die groot menigte wat God hier prys, 
skares van geredde mense wees wat nou in 
die hemel leef? Het enige mense al ooit opge-
vaar na die hemel?

Die gewilde lering is dat wanneer Christene 
sterf hulle dadelik hemel toe gaan waar hulle 
kwansuis in hulle permanente verblyfplek sal 
woon. Maar kan ons so ’n lering in die Bybel 
vind?

Om die waarheid oor enige Bybelse lering 
te verstaan, moet ons al die gedeeltes oor ’n 
onderwerp oorweeg. Wanneer ons dit doen, 
word die waarheid gewoonlik duidelik. Ons 
moet ook eers na gewone Bybelse stellings 
en gedeeltes kyk en van hulle die betekenis 
van diegene wat minder duidelik is, verstaan.

Let op een duidelike stelling in Johannes 
3:13: “En niemand het opgevaar in die hemel 
nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal 
het, naamlik die Seun van die mens [Jesus 
Christus] wat in die hemel is.”

Johannes het hierdie woorde dekades 
nadat Jesus gesterf en na die hemel opgevaar 
het, geskryf—en ook nadat baie van Christus 
se volgelinge gesterf het—maar hy het steeds 
bevestig dat niemand anders behalwe Jesus, 
hemel toe gegaan het nie.

Wie se stemme kon Johannes dan gehoor 

het toe hy in die boek Openbaring opgeteken 
het wat hy gehoor en gesien het? Hy verwys 
na stemme in baie plekke in die boek. Kom 
ons kyk veral na een voorbeeld:

 “Toe sien ek, en ek hoor ’n stem van baie 
engele rondom die troon en van die lewende 
wesens en die ouderlinge; en hulle getal  
was tienduisende van tienduisende en dui-
sende van duisende; en met ’n groot stem  
het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is 
waardig om te ontvang die krag en rykdom 
en wysheid en sterkte en eer en heerlik-
heid en lof’” (Openbaring 5:11-12). Daar is 
dus ten minste honderde miljoene engele, 
en die stemme in Openbaring 19 kan hulle  
s’n wees.

Daarbenewens moet ons onthou dat 
Johannes in die boek Openbaring ’n toe-
komsvisie ontvang het—met Openbaring 19 
rakende gebeure ten tye van Christus se 
wederkoms en die opstanding van Sy volge-
linge. Al verwys vers 1 na geredde mense wat 
vir ’n rukkie voor die aangesig van God in die 
hemel verskyn en Hom op daardie tydstip prys 
(net na hulle opstanding), beteken dit nie dat 
hulle dit vandag doen nie.

Inderdaad, diegene wat gesterf het, is 
steeds dood en in die graf—bewusteloos en 
nie in staat om God te prys nie (Psalms 6:6; 
30:10; Jesaja 38:18). Die Skrif, soos ons gesien 
het, wys dat geen mens behalwe Jesus Christus 
ooit die hemel binnegegaan het nie en dit is 
vandag nog so. Die stemme waarna verwys 
word in Openbaring 19 dan, kan nie dié van 
geredde mense nou in die hemel wees nie.

van God na die aarde bring met Sy wederkoms. (Om beter te verstaan 
wat die Skrif leer oor die Koninkryk van God, maak seker dat u u gratis 
kopie van ons boekie The Gospel of the Kingdom versoek, of laai dit van 
ons webbladsy af.)

Ons ewige woonplek sal hier wees

Een Ou Testament profesie is so spesifiek oor Jesus se wederkoms dat 
dit vir ons presies sê waarheen Hy hier op die aarde sal terugkeer om Sy 
Koninkryk te vestig: “En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg 
wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant … En die HERE sal Koning 
wees oor die hele aarde” (Sagaria 14:4,9).

Die voorval waarvan ons in die boek Handelinge lees wat Jesus se 
hemelvaart beskryf, vertel ons dat dit op die Olyfberg was wat Hy laaste 
met Sy dissipels gepraat het, en dit was van dieselfde berg af wat Hy 
voor hulle oë in die wolke opgevaar het. Hy sal terugkeer na dieselfde 
berg om Sy heerskappy in die Koninkryk van God te begin.

Onthou weer dat Jesus in Matteus 5:3 gesê het die armes van gees, die 
nederiges, die Koninkryk van die hemele sal beërwe. Dink dan daaraan 
dat net twee verse later, in vers 5, Jesus verklaar het, “Salig is die sag-
moediges, want hulle sal die aarde beërwe.” Hoe versoen ons hierdie 
stellings? Deur te verstaan dat die Koninkryk van die hemele, die Konink- 
ryk van God, op die aarde gevestig sal word.

Hierdie vers en vele ander beskryf die heiliges wat op die aarde heers 
in God se Koninkryk. Byvoorbeeld, Openbaring 5:10, wat van die op-
gewekte heiliges praat, sê: “en het ons konings en priesters vir onse God 
gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.”

Daarbenewens sê Openbaring 21 en 22 dat God die Vader en die 
hemelse stad van God, die Nuwe Jerusalem, uiteindelik sal neerdaal na 
die aarde wat dan vernuwe sal wees. Die aarde sal dan die plek van God 
se troon wees. En die bekeerdes van die mensdom, dan verheerlik, sal vir 
ewig by Hom woon.

Ons sal egter nie dan tot die aarde beperk wees nie maar sal die hele 
groot heelal en geestesryk beërwe as mede-erfgename met Jesus. Hierdie 
wonderlike waarheid word verduidelik in ons gratis boekie What is Your 
Destiny? Maak seker dat u, u gratis kopie versoek of aflaai.

Die beloning van die heiliges is die ewige lewe in die Koninkryk van 
God. Dit sal gegee word wanneer Christus terugkeer, maar soos ons ge-
sien het, sal Jesus met Sy getroue volgelinge op die aarde, eerder as in 
die hemel, regeer. En in die einde sal selfs God die Vader hier by die ge-
reddes woon. Die glorieryke toekoms wat God vir ons beplan het, is ver 
bo enige menslike drome van lewe in die hemel!

Is die Hemel God se Beloning vir die Regverdiges?
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Die Opstanding:  
God se Belofte van Lewe 

na die Dood 

As ’n mens sterwe, sal hy weer lewe?” (Job 14:14). Hierdie 
vraag het die gedagtes van mense van antieke tye tot ons 
dag geïntereseer.

In die Bybel het God die patriarg Job geïnspireer nie 
net om hierdie belangrike vraag te vra nie, maar om vir ons die antwoord 
te gee. In sy antwoord aan God sê Job: “Dan sou ek hoop al die dae van 
my stryd totdat my aflossing kom; U sou roep, en ek sou U antwoord, na 
die maaksel van u hande sou U verlang” (Job 14:14-15). Job het bevestig 
dat die dooies weer deur ’n opstanding sal lewe.

Ander gedeeltes in die Ou Testament bevestig ook die opstanding. 
Daniël 12:2 profeteer byvoorbeeld van ’n tyd, nog in die toekoms, wan-
neer “baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak …”

“AMaar die weg na die ewige lewe was nie heeltemal verstaan in 
daardie dae nie. Christus moes kom om die waarheid ten volle te open-
baar. Jesus verklaar: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, 
sal lewe al het hy ook gesterwe” (Johannes 11:25). Dit is deur Christus 
dat ons ons eie opstanding uit die dood kan beleef. “Want soos hulle 
almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak 
word” (1 Korintiërs 15:22).

Kom ons gaan verder in op hierdie saak van die opstanding. Wat is die 
impak van hierdie onderrig? En wat lê voor in terme van wie opgewek 
sal word en wanneer?

Meer as ’n sprankie hoop

Die lering van die goeie nuus van die opstanding—dat die mens die 
krag van die graf kan ontsnap—het die Christendom onderskei van ander 
eerste-eeuse godsdienste en filosofieë. Onder Joodse sektes was die kon- 
sep van ’n opstanding ’n onderwerp van omstredenheid. Sommige het 
dogmaties ontken dat die dooies sou opstaan en ander het weer gesê 
hulle sal opstaan (Handelinge 23:8).

Die wêreld waarin Jesus geleef het, behalwe om Joods te wees, was 
baie beïnvloed deur die kultuur van twee ryke—Grieks en Romeins—wat 
die streek vir verskeie agtereenvolgende eeue oorheers het. Die Griekse 

“

en Romeinse godsdienste het min hoop vir die dooies gehad.
“Die ou Griekse geloof, en sy eweknie in Rome, was van mening dat 

sodra die liggaam dood was, die liggaamlose siel in ’n ellendige skemer-
bestaan geleef het … hartseer, stilte en hopeloosheid blyk om oor die 
lewe na die dood te hang … Die dood was vir mense van daardie dae die 
uiteindelike ramp” (J.B. Phillips, Ring of Truth: A Translator’s Testimoy, 
1967, bl. 40-41).

Die New Bible Dictionary bevestig die droewe uitkyk van die dag en 
sê vir ons dat die opstanding van Christus mense meer as net ’n sprankie 
hoop gegee het. “Die mees verrassende eienskap van die eerste Christe-
like prediking is die klem op die opstanding. Die eerste predikers was 
seker dat Christus opgestaan het en gevolglik, dat gelowiges vir seker 
ook mettertyd sou opstaan. Dit het hulle onderskei van al die ander onder- 
wysers van die antieke wêreld … Niks is meer kenmerkend van selfs die 
beste gedagte van die dag as die hopeloosheid in die aangesig van die 
dood nie. Dit is duidelik dat die opstanding van die allerbelangrikste be-
lang is vir die Christelike geloof.” (1996, bl. 1010, “Resurrection”).

’n Waarheid wat die Kerk begin het

Die boeiende waarheid van die opstanding van Jesus die Messias het 
die Nuwe Testamentiese Kerk begin. Die apostel Petrus het op die dag 
van die Kerk se stigting, soos opgeteken in Handelinge 2, die goeie nuus 
verklaar:

“Israeliete, luister na hierdie woorde! Jesus, die Nasaréner, ’n man deur 
God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur 
Hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet—Hom, wat deur die 
bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die 
hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring; Hom 
het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat 
dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word” (Handelinge 
2:22-24).

Die nuus van die opstanding van Jesus van Nasaret het soos ’n skok-
golf deur die land versprei. Jesus se dissipels het skielik met alle ywer 
begin preek. Wat beskou was as ’n groep afvallige Jode het gou in ’n 
florerende Kerk gegroei.

In sy vroeë dae het die Kerk met duisende gegroei (Handelinge 2:41; 
4:4). Die jong Kerk het hoop versprei—hoop op die ewige lewe deur 
die opstanding. Die dissipels het onder God se inspirasie geleer dat 
almal wat Jesus as hulle persoonlike Verlosser aanneem, hulle bekeer, 
gedoop word en die Heilige Gees ontvang, opgewek sal word (vergelyk 
Handelinge 2:38; Romeine 8:11).

Die opstanding wat die dissipels verwag het was nie een of ander sub-
standaard halwe-lewe, wat die Grieke en Romeine geglo het anderkant 

Die Opstanding: God se Belofte van Lewe na die Dood
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die graf gelê het nie. Die dissipels was geroep “sodat hulle die egte lewe 
kan ontvang” (1 Timoteus 6:19, Nuwe Lewende Vertaling).

Jesus het vir hulle voordat Hy gekruisig was, gesê, “omdat Ek lewe, en 
julle sal lewe” (Johannes 14:19). Jesus het ook Sy voorneme vir die hele 
mensdom met Sy dissipels gedeel: “Ek het gekom, dat hulle lewe en oor-
vloed kan hê” (Johannes 10:10). Alhoewel ons in die oorvloedige lewe, 
waarvan Christus gepraat het, in hierdie lewe mag ingaan, bereik dit sy 
volle vervulling in die opstanding uit die dood.

Die opstanding gee betekenis aan die lewe

Die eerste-eeuse wêreld het baie teenstrydige idees oor die lewe na 
die dood gehad. Heidense filosofieë het die begrip van die meeste mense 

vertroebel.
Ons situasie is soortge-

lyk. In die Westerse wêreld 
glo ’n beduidende aantal 
mense dat daar niks ander-
kant die graf is nie. Ateïsme 
en agnostisisme het hul 
spore gelaat. Die wêreld het 
nodig om die oorspronklike 
opstandingsboodskap van 
Christus en die apostels te 
hoor en te verstaan.

Baie mense, soos dié van die antieke wêreld, is angstig oor die dood. 
Die waarheid van die opstanding wat deur God se Woord verkondig 
word kan die angs en hopeloosheid wat inherent is aan enige beskouing 
wat God uitsluit, teenwerk.

Paulus, toe hy gepraat het van die wederkoms van Christus en die  
gepaardgaande opstanding van die getroues, moedig gelowiges aan  
“Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde” (1 Tessalonisense 4:18).  
Die waarheid van die opstanding bied vertroosting vir ons natuurlike 
angs oor die dood.

Die opstanding: ’n historiese feit

Waarom moet ons glo in ’n opstanding uit die dood? Ons moet bemoe- 

Baie mense, soos dié van die antieke wêreld, is angstig oor die 
dood. Die waarheid van die opstanding wat deur God se Woord 
verkondig word kan die angs en hopeloosheid wat inherent is aan 
enige beskouing wat God uitsluit, teenwerk.
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dig wees omdat die opstanding van Christus, in wie se spore ons volg, ’n 
Bybelse en historiese bevestigde feit is.

Nadat Hy tereggestel en begrawe was, het Jesus se liggaam verdwyn 
en selfs Sy vyande wat Sy opstanding wou weerlê kon nie die leë graf 
verduidelik nie. Jesus se opstanding is deur baie getuies bevestig—inslui-
tende op een geleentheid deur 500 mense (1 Korintiërs 15:6). Petrus, wat 
namens al die apostels gepraat het, het triomfantlik verkondig, “ons is sy 
getuies van hierdie dinge”—tot die feit dat “die God van ons vaders het 
Jesus opgewek” (Handelinge 5:30-32).

Jare later het Paulus insgelyks van Jesus gesê “Maar God het Hom uit 
die dode opgewek. En gedurende baie dae het Hy verskyn aan die wat 
saam met Hom opgegaan het van Galiléa na Jerusalem, en hulle is sy ge-
tuies by die volk” (Handelinge 13:30-31). Die apostels en ander lede van 
die vroeë Kerk het hulle lewens as gewillige martelare vir hierdie waar-
heid gegee—want hulle het geweet dat dit inderdaad die waarheid was.

Elke persoon in sy eie orde

Die feit dat Jesus opgewek is as ’n voorloper van die toekomstige op-
standing van Sy volgelinge, word deur baie Bybellesers verstaan. Wat 
nie vir baie so duidelik is nie, is dat die Bybel meer as een toekomstige 
opstanding beskryf.

In 1 Korintiërs 15 skryf Paulus: “Maar nou, Christus is opgewek uit 
die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het … Want 
soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus 
lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, 
daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, 
wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heer-
skappy en alle gesag en mag vernietig het” (verse 20-24).

Die verwysing na eerstelinge dui daarop dat ander vrugte moet volg—
Jesus hier, gevolg deur diegene wat Syne is by Sy wederkoms. Paulus 
spesifiseer dat God ’n orde in Sy plan bepaal het waardeur Hy alle 
mense—”alles,” soos dit sê—in ’n opstanding sal opbring en in hierdie 
volgorde. Nie almal sal terselfdertyd opgewek word nie.

Let op dat Jesus hier die eersteling genoem word. Tog word Sy volge- 
linge egter elders eerstelinge genoem—en eersgeborenes (Jakobus 1:18; 
Openbaring 14:4; Hebreërs 12:23). Dus is Christus die eerste van die 
eerstelinge. Die implikasie is dat nog ander sal volg soos later vrugte—
aan “die einde,” soos ons in 1 Korintiërs 15:24 gesien het. Soos ons sal 
sien, bevestig ander Skrifgedeeltes dit.

Diegene wat glo dat mense hemel of hel toe gaan met die dood is ver- 
ontrus oor die aanduidings wat hulle in die Skrif sien dat relatief min 
gered sal word. Hulle baseer dikwels hierdie aanname op sulke gedeeltes 
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soos Matteus 7:13-14: “Gaan in deur die nou poort, want breed is die 
poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daar-
deur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe  
lei, en daar is min wat dit vind.”

In hierdie verse verduidelik Jesus wat gebeur in hierdie “teenwoordige 
bose wêreld” (Galasiërs 1:4), waarin God nie almal roep om nou bekeer 
te word nie. Ons lees in Openbaring 12:9 dat Satan “die hele wêreld ver-
lei.” Johannes skryf, “Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in 
die mag van die Bose lê (1 Johannes 5:19).

Die mensdom as geheel word verlei—voorlopig. Jesus verklaar, “Nie-
mand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek 
nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag” (Johannes 6:44). Jesus dui 
duidelik hier aan dat slegs sekeres in die opstanding sal wees waarna 
Hy verwys—diegene wat spesifiek deur God geroep is. Die Bybel leer 
dat in hierdie spesifieke eeu—die eeu wat die wederkoms van Christus 
voorafgaan—God slegs ’n klein deel van die mensdom roep om in Sy 
Koninkryk in te gaan en daaraan deel te neem.

“Dit is die eerste opstanding”

Die komende opstanding van diegene wat nou in hierdie eeu geroep 
word, word verder beskryf in die 20ste hoofstuk van Openbaring.

Kom ons let op hoe Johannes hierdie opstanding beskryf: “En ek het 
trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel ge- 
gee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van 
Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aan-
bid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang 
het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 
duisend jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend 
jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

“Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle 
het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en 
van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar 
lank. (Openbaring 2:4-6). Let op dat sommige opgewek word aan die 
begin van die 1,000-jaar heerskappy van Christus—by “die eerste op-
standing.” Diegene in hierdie opstanding van die getroues sal onsterflik 
en onverganklik opgewek word om saam met Hom te regeer en om nooit 
weer te sterf nie. 

Maar let daarop dat die gebruik van die term eerste opstanding toon 
dat ten minste nog een moet volg!

Nog ’n opstanding volg

Inderdaad, soos ons kan sien, verduidelik dieselfde gedeelte, “En die 
ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.” 

Dit is duidelik dat daar nog ’n opstanding 1,000 jaar na die eerste is, en 
in hierdie opstanding sal ander die geleentheid kry om verlossing te ont-
vang. Hulle sal geroep word om God se waarheid en Sy plan te verstaan 
gedurende ’n tydperk wat soms na verwys word as die “groot wit troon” 
oordeel (vers 11).

Hierdie tyd van oordeel word verder in vers 12 beskryf: “En ek het die 
dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ’n 
ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel 
na wat in die boeke geskryf is, 
volgens hulle werke.”

Diegene wat in hierdie groep 
opgewek is, het nog nooit die 
waarheid van God heeltemal 
verstaan nie. Dink daaraan dat 
die meerderheid van alle mense 
wat al ooit geleef het, nog 
nooit God se waarheid gehoor 
het nie. Eerder as om sulke 
mense te veroordeel tot ewige 
lyding in ’n vurige hel, is die 
God van die Bybel baie meer 
vertroostend en bemoedigend. 
Hy sal die geleentheid vir die 

ewige lewe aan almal gee—relatief min in hierdie eeu, maar aan biljoene 
mense in die komende tweede of algemene opstanding.

Oordeel is baie meer as ’n finale besluit om te beloon of te veroordeel. 
Oordeel is ’n proses wat met verloop van tyd plaasvind voordat ’n finale 
beslissing gelewer word. Diegene wat weer in hierdie opstanding tot ’n 
tydelike, fisiese lewe gebring word met ’n opstanding (sien Esegiël 37:1-14)  
se gedagtes sal vir die eerste keer vir die waarheid van God se plan ge- 
open word. Hulle sal die geleentheid kry om te besluit of hulle God se 
opdrag sal aanvaar en volg, of nie.

Nadat hulle die waarheid gesien het, sal hulle geoordeel word volgens 
hul reaksie op hul nuwe begrip. Baie sal daardie waarheid aanvaar, hulle 
bekeer en God se gawe van die ewige lewe ontvang—en by diegene wat 
onsterflik gemaak is in die eerste opstanding, aansluit.

Die Opstanding: God se Belofte van Lewe na die Dood

Jesus het gesê dat die antieke Assyriese stad Ninevé en die Bybelse 
“koningin van die Suide” uit Salomo se tyd wat lank gelede dood 
is, “sal in die oordeel opstaan” saam met dié uit Christus se geslag.
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Vorige geslagte sal saam opgewek word

Jesus self het gepraat van hierdie tweede opstandingstydperk toe Hy 
gesê het dat selfs die sondaars van die stad Sodom wat lankal verwoes 
was, die geleentheid sou kry om hulle in ’n toekomstige oordeel te bekeer. 
Toe Hy Sy dissipels uitgestuur het op ’n sending om die evangelie te ver- 
kondig (Matteus 10:9-14), het Hy vir hulle gesê dat sommige wat hulle 
sou teëkom, hulle boodskap sou verwerp. Van hierdie Jesus het gesê, 
“Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra 
verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad” (vers 15).

Dat daar ruimte is vir verdraagsaamheid teenoor Sodom en Gomorra 
in dié dag, wys dat hulle die geleentheid sal kry om hulle te bekeer en 
God se Koninkryk binne te gaan. Dit is omdat hulle, toe hulle voorheen 
geleef het, nooit die geleentheid gehad het om God of Sy weg te ken nie, 
of hulle het nooit heeltemal verstaan wat hulle gehoor het nie. Die tyd vir 
hulle roeping en oordeel is nog in die toekoms. Dit is nie soos sommige 
dit kan beskou, ’n tweede kans vir verlossing nie. Dit sal eerder hulle 
eerste kans wees—hulle eerste geleentheid om op grond van ’n duidelike 
begrip van God se waarheid op te tree.

In ’n soortgelyke voorbeeld, het Jesus gesê dat die antieke Assyriese 
stad Ninevé en die Bybelse “koningin van die Suide” uit Salomo se tyd 
wat lank gelede dood is, “sal in die oordeel opstaan” saam met dié uit 
Christus se geslag (Matteus 12:41-42). Die mense van daardie geslagte 
het baie eeue vroeër geleef en gesterf sonder om die ware God of Sy plan, 
om die ewige lewe wat Hy deur Sy Seun Jesus die Messias bied, te begryp.

Deur groot barmhartigheid teenoor alle mense te hê, sal God verlos- 
sing bied aan almal wat in alle eeue geleef en gesterf het sonder om Hom 
ooit werklik te ken. Die Bybel sê vir ons dat God niemand voortrek nie 
(Handelinge 10:34; Romeine 2:11). Hy roep almal op die tydstip wat vir 
hulle gepas is, en uiteindelik sal almal dieselfde wonderlike geleentheid 
gegee word om Sy gawe van verlossing te ontvang.

Bewyse van ’n derde opstanding

Jesus het verduidelik dat sommige doelbewus en wetend God se waar- 
heid en geestelike begrip sal verag. Hierdie individue, het Hy gesê, sal 
nie vergewe word “in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie” 
(Matteus 12:31-32).

“Almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan” (Johannes 
5:28-29). Selfs diegene wat nie vergewe sal word nie, moet uit die dood 
opgewek word.

Hierdie groep sal bestaan uit diegene wat doelbewus God se lewens- 
wyse verwerp het, selfs nadat hulle “eenmaal verlig geword het en die 
hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het”  

(Hebreërs 6:4-6). Hierdie paar mense is dié wat eens vergewe en bekeerd 
was maar later gekies het om die Heilige Gees en die kosbare kennis wat 
God aan hulle gegee het, te verwerp.

Omdat hulle “die Seun van God vertrap het en die bloed van die 
testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade 
gesmaad het” bly daar vir hulle “geen offer vir die sondes meer oor nie, 
maar ’n verskriklike verwagting van oordeel en ’n vuurgloed wat die 
teëstanders sal verteer” (Hebreërs 10:26-29).

Soos ons vroeër gesien het, het God geopenbaar dat die uiteindelike 
lot van die onverbeterlike goddeloses sal wees om verbrand te word: 
“Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ’n oond. Dan sal al die ver-
meteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ’n stoppel wees; en die dag 
wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; 
sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie” (Maleagi 4:1).

Dit sal die einde wees vir die paar wat hardnekkig sal weier, of ge-
weier het, om hulle te bekeer van hulle eiewillige rebellie ten spyte van 
al die geleenthede wat deur God aan hulle beskikbaar gestel is. Hulle sal 
vernietig word in die poel van vuur en sterf in “die tweede dood,” waar- 
uit daar geen opstanding sal wees nie (Openbaring 20:13-14; 21:8).

Ons word vertel dat die dood self en hades (die doderyk) in hierdie 
vuur vernietig sal word (Openbaring 20:14). Dit is omdat die oordeel van 
God dan volkome sal wees. Diegene wat gered is sal nooit weer die dood 
hoef te vrees nie. Paulus se woorde in 1 Korintiërs 15:26 sal dan waar 
geword het: “Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.”

Die Opstanding: God se Belofte van Lewe na die Dood
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U Ontsagwekkende  
Toekoms

Waar laat dit ons in die lig van hierdie Bybelse waarhede? 
Soos ons gesien het, het die oortuigings van mense oor die 
aard van die hemel en die hel oor ’n breë—en verwarrende 
—spektrum gewissel. Maar daar is een ding waarmee al- 

mal moet saamstem: “Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe” 
(Prediker 9:5). 

Die vooruitsig van die dood hang oor die hoofde van die mensdom 
solank daar mense bestaan het. Wanneer mense nie God se waarheid 
verstaan nie, word hulle vasgevang deur die vrees vir die dood en word 
verslaaf in ’n wrede en onvergewensgesinde slawerny.

The Expositor’s Bible Commentary gee ’n samevatting van hoe die 
waarheid van die opstanding, soos geïllustreer in die opstanding van 
Christus, die siening van baie verander het: “In die eerste eeu was hier- 
die [vrees vir die dood] baie werklik. Die filosowe het mense aange-
moedig om kalm te wees in die aangesig van die dood, en sommige van 
hulle het dit reggekry. Maar vir die meeste mense het dit geen verligting 
gebring nie. Vrees was wydverspreid, soos die hopelose toon van die in-
skripsies op grafte duidelik illustreer. Maar een van die vele wonderlike 
dinge van die Christelike evangelie is dat dit mans en vroue uit hierdie 
vrees verlos … Hulle is gered met ’n sekere hoop op die ewige lewe, ’n 
lewe waarvan die beste anderkant die graf is” (Leon Morris, 1981, Vol. 
12, bl. 29, aantekening oor Hebreërs 2:14-15).

Die Bybel openbaar dat die beste wat die mens kan ervaar anderkant 
die graf is. Dit wys vir ons dat bekeerde Christene die ewige lewe sal 
beërwe by die eerste opstanding en dat die dood nooit weer ’n aanspraak 
op hulle sal hê nie: “En wanneer hierdie verganklike met onverganklik- 
heid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal 
vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oor-
winning” (1 Korintiërs 15:54).

Die lewe wat kom, sal aansienlik beter wees as hierdie huidige, tyde- 
like bestaan. Dit sal ’n lewe wees wat oorvloedig sal wees in beide doel 
en plesier: “U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging 
van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig” 
(Psalms 16:11).

Kom ons kyk nou wat wag op diegene wat die ewige lewe in die eerste 
opstanding ontvang.

Sal ons in Sy gelykenis deel?

Ons kan in algemene terme weet hoe ons in hierdie opstanding sal 
wees, want die Bybel sê vir ons dat ons soos die opgestane Jesus sal 
wees. “Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die 
Here uit die hemel … en soos ons die beeld van die aardse gedra het, so 
sal ons ook die beeld van die hemelse dra” (1 Korintiërs 15:47,49).

Ons leer dat ons in die opstanding dieselfde beeld of gelykenis, wat 
Christus het, sal aanneem. Dit sluit in om ’n gees te word met ’n geestes-

liggaam eerder as vlees en bloed 
(sien verse 45, 50).

Verder sê Paulus vir ons dat 
God ware Christene “aangewys 
[het] om net soos sy Seun te 
word,” wat “die oudste seun [sal] 
wees, omring deur baie broers  
en susters” (Romeine 8:29, Nuwe 
Lewende Vertaling). Het u dit 
opgemerk? Ons sal Jesus se 
broers en susters wees en Sy ge-
lykenis deel. Alhoewel Christus 

ewig bestaan en ons nie, sal ons verhef word tot ’n hoër vlak en ons sal 
kinders van God en broers en susters van Jesus Christus genoem word.

Die apostel Johannes bevestig dieselfde twee waarhede—dat ons 
kinders van God sal wees en dat ons dieselfde verheerlikte vorm as Jesus 
Christus sal hê. “Kyk wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys het,” 
skryf hy, “dat ons kinders van God genoem kan word!” (1 Johannes 3:1). 
En in die volgende vers sê hy vir ons, “maar ons weet dat ons, as Hy ver-
skyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.”

Opgewek in ondenkbare heerlikheid, sal ons die goddelike heerlik- 
heid en heerskappy van Christus deel (Romeine 8:16-18; 2 Korintiërs 3:18;  
2 Tessalonisense 2:14; Hebreërs 1:1-3; 2:5-9; Openbaring 21:7)—alhoewel 
ons Hom nooit sal ewenaar nie. Hy is die een Seun van God wat nog al- 
tyd bestaan het, superieur oor alles, behalwe die Vader.

Die heerlikheid van Christus

Hoe lyk die heerlikheid van Christus? Tydens Sy fisiese bediening op 
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aarde, het Hy drie van Sy dissipels ’n voorskou gegee deur in hierdie ver-
heerlikte geestelike toestand te verskyn. “Hy het voor hulle van gedaante 
verander … sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit ge-
word soos die lig” (Matteus 17:2).

Jare later, met die skrywe van die boek Openbaring, het Johannes  
’n visioen van die opgestane, verheerlikte Christus, gesien. Let op hoe 
Johannes Sy ontsagwekkende voorkoms beskryf: “Sy hoof en hare was 
wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ’n vuurvlam, en sy voete soos 
blink koper wat gloei soos in ’n oond, en sy stem soos die stem van baie 
waters … sy aangesig was 
soos die son wat skyn in sy 
krag” (Openbaring 1:14-16).

Hierdie taal beskryf 
Jesus Christus, die ver-
heerlikte Seun van God as 
’n wese van ontsagwek-
kende glansrykheid. Ons 
sal ook daardie skitterende 
voorkoms deel! 

Na Sy opstanding het 
Jesus die vermoë gehad om 

die voorkoms aan te neem wat Hy gehad het toe Hy in die vlees bestaan 
het. Vroeg die oggend nadat Hy uit die tuingraf opgestaan het, het Maria 
Magdalena Sy graf besoek. Toe sy sien dat die graf leeg was, het sy 
begin huil (Johannes 20:11).

“Jesus sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink 
dat dit die tuinier was en antwoord hom: Meneer, as u Hom weggedra 
het, sê vir my waar u Hom neergelê het, en ek sal Hom wegneem” (Vers 
15). Jesus het aan Maria verskyn as ’n normale mens eerder as in Sy 
stralende toestand. Sy het Hom aanvanklik as die tuinier vergis.

Op ’n ander geleentheid het Jesus van nêrens af in ’n geslote kamer 
verskyn waar Sy dissipels vergader het: “En agt dae daarna was sy dis-
sipels weer binne … Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het 
in hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle!’” (Johannes 20:26). Na Sy 
opstanding was Jesus in staat om deur vaste hindernisse te gaan—soos 
die mure van ’n gebou of die klipomhulsel van Sy graf.

En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak … 
en die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en 
die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.
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Soos Jesus, sal ons, wanneer ons verander word na gees, nie beperk 
word deur die wette wat fisiese dinge regeer nie. Met die vermoë om  
eenvoudig te verskyn soos Jesus gedoen het, sal ons nie onderhewig  
wees aan beperkings van fisiese voorwerpe nie. As deel van hierdie ver- 
andering hoef ons nie meer te eet om te oorleef nie, maar sal blykbaar 
die opsie hê om vir plesier en gemeenskap te eet as ons wil. In twee van 
Jesus se na-opstandingsverskynings het Hy ’n maaltyd met Sy dissipels 
gedeel (Lukas 24:28-30; Johannes 21:9-15).

Diegene aan wie God die ewige lewe in die opstanding gee, sal vir 
ewig hierdie bonatuurlike eienskappe besit. Let op die beskrywing van 
die opstanding in die boek Daniël: “En baie van die wat in die stof van 
die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot 
groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos 
die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos 
die sterre vir ewig en altoos” (Daniël 12:2-3).

Om beter te verstaan wat dit alles beteken, maak seker dat u vra vir 
ons gratis boekie What Is Your Destiny? of laai dit van ons webwerf af.

Wat sal ons doen as geestelike wesens?

As geestelike wesens in God se familie, sal ons op die hoogste moont-
like vlak en milieu leef en werk. Jesus het gesê, “En dit is die ewige lewe,  
dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U ge- 
stuur het” (Johannes 17:3). Ons sal die ewigheid saam met God deurbring 
in Sy milieu—die wêreld van gees en ondenkbare krag. Ons sal nie ledig 
sit in ons nuwe lewe nie. Ons sal positief besig wees. Jesus het gesê, “My 
Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook” (Johannes 5:17).

Wanneer Christus terugkeer om die Koninkryk van God op aarde te 
vestig, sal diegene in die eerste opstanding as regters dien (Openbaring 
20:4) en priesters (vers 6) en sal “op die aarde heers” (Openbaring 5:10). 
Ons sal nie hemel toe gaan om passief en ledig te lewe nie.

Jesus sal terugkeer na ’n wêreld wat homself grootliks vernietig het 
deur te lewe in teenstelling met die gebooie van sy Skepper. Hy sal 
mense leer om God se wette te gehoorsaam. Hy sal met ’n massiewe 
heropvoedingsproses begin om mense te help om hulle ou maniere om 
dinge te doen af te leer, en vir die eerste keer te leer om dinge op God se 
manier te doen.

Let op Jesaja se profesie van hierdie toekomstige heerskappy van Jesus 
as Messias en Koning oor die aarde, waar “berge” en “heuwels” onder-
skeidelik simbolies is van groter en kleiner koninkryke of politieke state: 

“En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE 
vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al  
die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en sê: Kom  

U Ontsagwekkende Toekoms
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laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van 
Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want 
uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.

“En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en 
hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie 
meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer 
om oorlog te voer nie” (Jesaja 2:2-4).

Op daardie tydstip sal Christus alle mense wat nie God se weg geken 
het nie, leer. Hy sal hierin bygestaan word deur almal wat tydens die op-
standing by Sy wederkoms verander sal word na verheerlikte kinders van 
God (sien Lukas 20:36).

As ons daardie nuwe lewe betree, sal ons toegerus word met groot 
krag en onbeperkte energie. As onsterflike lede van God se familie sal 
ons wees soos “die Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg of 
gedaan nie” (Jesaja 40:28, Nuwe Lewende Vertaling).

’n Verandering ten goede

Deur die gebeurtenis te beskryf wat ons sterflike liggame sal ver- 
ander, skryf Paulus: “Anders is die heerlikheid van die son en anders 
die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre; 
want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. So is ook die 
opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word 
opgewek in onverganklikheid; daar word gesaai in oneer, daar word op-
gewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek 
in krag. ’n Natuurlike ligaam word gesaai, ’n geestelike liggaam word 
opgewek. Daar is ’n natuurlike liggaam, en daar is ’n geestelike liggaam” 
(1 Korintiërs 15:41-44).

God sal vir ons liggame gee wat nooit moeg of siek sal word nie—en 
’n verstand wat die soort bonatuurlike vermoëns het wat Hy het. Om 
saam met Christus te regeer (Openbaring 2:26; 3:21), sal ons help om 
wêreldwye vrede te bewerkstellig. Ons sal help om die kennis van God 
te versprei na die verste lande in Sy wêreldwye program van opvoeding. 
“Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg 
nie;” sê God vir ons, “want die aarde sal vol wees van die kennis van die 
HERE soos die waters die seebodem oordek” (Jesaja 11:9).

Diegene wat met Christus se wederkoms verander is, sal al Sy getroue  
volgelinge by Sy wederkoms insluit, asook die dooies wat geroep is, be- 
rou gehad het, en wat in getroue gehoorsaamheid aan God geleef het. Dit 
sal al die getroues insluit wat in Hebreërs 11 gelys is, wat “In … geloof 
het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het 
dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreem-
delinge en bywoners op aarde was” (vers 13).

Diegene wat in geloof gesterf het sluit Abraham, Isak en Jakob in 
(verse 17-21). Die belofte wat hulle nog nie ontvang het nie is die belofte 
van die Koninkryk van God. Soos Jesus sê, “Maar Ek sê vir julle dat 
baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob 
sal aansit in die koninkryk van die hemele” (Matteus 8:11). Onthou dat 
die Koninkryk van die hemele sinoniem is met die Koninkryk van God, 
wat Christus op aarde sal vestig by Sy wederkoms.

Reageer op God se uitnodiging

u kan onder diegene wees wat uit alle dele van die wêreld tydens die 
opstanding op sal staan om by Christus in Sy Koninkryk te wees—as u  
op God se uitnodiging reageer. God is besig om daardie oproep uit te 
reik deur die verkondiging van die evangelie. Hierdie einste boekie wat  
u lees, is deel van daardie poging.

Die roeping van God word nie aan almal in hierdie eeu aangebied nie. 
Jesus het vir Sy dissipels gesê dat die begrip van God se waarheid nog 
nie vir baie beskikbaar is nie: “Omdat dit aan julle gegee is om die ver-
borgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is 
dit nie gegee nie” (Matteus 13:11).

Die Bybel praat op verskeie plekke oor God se “uitverkorenes” of 
verkose volk. Hulle is geroep om hierdie dinge nou in hierdie huidige 
era te verstaan, maar die res—die oorgrote meerderheid—sal eers later 
geroep word.

Die meeste van die mense van Israel, die volk van God waaroor omvat-
tend in die Ou Testament gepraat word, was nie geroep om die Koninkryk 
van God gedurende hulle leeftyd te verstaan nie. Hulle harte was verhard, 
hulle gedagtes verblind. Maar die meeste van hulle sal die geleentheid kry 
in die tweede opstanding. “Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar 
die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard” (Romeine 11:7).

Soos Paulus egter in dieselfde hoofstuk verduidelik, kom die tyd wan-
neer “die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit 
Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob [d.w.s., Israel] afwend’” 
(Vers 26). God se roeping word uitgevoer volgens Sy tydtafel. Sy plan is 
heeltemal regverdig teenoor almal.

Petrus verduidelik dat diegene wat nou deel van Sy Kerk word, in hier- 
die eeu gekies word om verlossing in die eerste opstanding te ontvang. 
Petrus sê van hulle, “Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike 
priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig 
die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonder- 
bare lig” (1 Petrus 2:9).

Die goeie nuus is dat God uiteindelik die ewige lewe sal bied aan elk- 
een wat hulle bekeer. Hy begeer dat almal Sy Koninkryk binnegaan. Hy 
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wil hierdie geleentheid vir die ewige lewe met almal deel (2 Petrus 3:9).
In ’n laaste, asemrowende siening van wat God in die vooruitsig stel 

vir diegene wat Hom dien, was die apostel Johannes geïnspireer om hier- 
die blik op die toekoms in Openbaring, die laaste boek in die Bybel, te 
skryf: “En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood 
meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer 
wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan … Hy wat oorwin, sal 
alles beërwe; en Ek sal vir hom ’n God wees, en hy sal vir My ’n seun 
wees” (Openbaring 21:4,7).

Die toekoms wat God vir ons beplan het is ongelooflik fantasties! Dit 
is baie beter as die fantasievolle hemel van mense se verbeelding. God 
sal die werklike toekoms deel met almal wat hulle bekeer en van hulle 
sondes wegdraai. Diegene wat opsetlik weier om tot inkeer te kom sal 
nie vir ewig in die hel ly nie. Hulle sal eenvoudig ophou om te wees. 
Maar dit hoef nie met u te gebeur nie.

U mag deel in die ewige Koninkryk van God as u ag slaan op die 
woorde wat Jesus gespreek het toe Hy Sy bediening begin het: “Die tyd 
het aangebreek. God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik 
begin! Kom tot inkeer en glo die Goeie Nuus!” (Markus 1:15, Nuwe  
Lewende Vertaling).

Vertroos u in die waarheid van God. Dit is nie nodig om die dood te 
vrees as u u lewe na Hom toe draai nie. Hy wil immers hê dat u vir ewig 
en altyd saam met Hom in oorvloedige vreugde moet leef. En Hy sal dit 
laat gebeur—as u Hom toelaat!
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