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Inleiding

’n Dronk bestuurder verloor beheer oor sy motor en is betrokke by  
’n kop-aan-kop botsing met ’n minibus wat ’n gesin se dood ver-
oorsaak. ’n Ma sterf aan borskanker en laat verwarde kinders en  
’n bedroefde man agter. ’n Baba seuntjie beswyk aan ’n’ dodelike 

geboortedefek. ’n Saggeaarde, bejaarde dame sterf stil in haar slaap. ’n Des- 
perate, depressiewe tiener pleeg selfmoord.

Miskien sou die dood anders wees as dit voorspelbaar of konsekwent was. 
Maar die dood kan so onvoorspelbaar wees. Dit lyk net nie regverdig nie.

Vir ons is die lewe kosbaar. Maar die dood is oral! Ons wil nie sterf nie. Ons 
wil nie sien dat ons geliefdes sterf nie.

Selfbehoud is ’n kragtige instink. Ons ontwerp spesiale diëte en oefenpro-
gramme om ons jonk en fiks te hou. Deur die mediese wetenskap poog ons om 
die gene wat veroudering veroorsaak te isoleer, in die hoop om op een of ander 
manier die dood uit te skakel. ’n Paar het selfs gereël dat hul liggame kriogeen 
bewaar word in die hoop dat hulle weer lewend gemaak kan word wanneer die 
genesing vir wat hulle dood veroorsaak het, uiteindelik ontdek word.

Ten spyte van al ons pogings, hoop en wense, is die dood die een ding in die 
lewe wat seker bly. Hetsy deur ouderdom, siekte, ’n ongeluk of geweld, of ons 
ryk, arm, man of vrou is, dit maak nie saak of ons goed of sleg is nie, almal van 
ons—ongeag ras of geloof—staar uiteindelik die dood in die gesig.

Wetenskaplikes kan nie vir ons sê wat ná die dood gebeur nie. Te veel as- 
pekte van die lewe self is ontasbaar—te moeilik om te begryp en aan te teken. 
Filosowe verskil oor die dood en die hiernamaals.

Godsdienste stem ook nie saam nie. Tradisionele Christelike denominasies 
leer oor die algemeen dat die siele van die dooies in ’n plek of toestand van 
hemel of hel voortleef. Baie nie-Christene glo in die transmigrasie of reïnkar-
nasie van siele met die dood. Nog ander glo dat die dooies nooit weer sal lewe 
nie—dat hierdie lewe al is wat daar is.

Wat gebeur werklik met die dood? Hoekom moet ons selfs sterf? Kan ons 
werklik weet of daar lewe na die dood is? Waar kan ons gaan vir betekenis-
volle, geloofwaardige antwoorde?

Slegs die Skepper van die lewe kan die doel daarvan en die toestand van die 
dooies openbaar. Deur in die Woord van God te kyk vir antwoorde op ons 
vrae, kan ons baie leer oor beide die lewe en die dood.

Kom ons kyk nou na wat God, ons Skepper, sê oor die lewe en die dood in Sy 
geïnspireerde Woord, die Bybel. U mag dalk beide verbaas wees en uitgedaag 
word wanneer u die waarheid oor wat ná die dood gebeur ontdek!

Inleiding

Inhoud
 3 Inleiding

Die lewe is vir ons kosbaar. Ons wil nie sterf nie. Maar wat gebeur regtig met ons 
na die dood? Wetenskaplikes, filosowe en selfs teoloë stem nie saam nie. Waar-
heen kan ons gaan vir antwoorde? Moet ons hulle nie by die Skepper van die lewe 
soek nie?

 4 Die Wonderlike Gawe van die Lewe
Om die dood te verstaan, moet ons eers na die lewe kyk. Waar kom lewe vandaan? 
Waarom is ons hier? Wat is ons doel? Is mense enigsins anders as ander lewende 
dinge? Die antwoorde is van kardinale belang as ons die groter prentjie wil begryp.

 7 Die Verborgenheid van die Dood
Die dood is een van die lewe se grootste raaisels. Sterf ons regtig, of het ons ’n 
siel wat voortleef sonder die liggaam? Baie is verward hieroor en dit het tot groot 
misverstande oor die dood gelei. Verskaf die Bybel die antwoorde?

 19 Die Belofte van die Lewe na die Dood
God se Woord verskaf versekering van lewe na die dood—hoewel nie in ’n hemelse 
hiernamaals soos deur so baie gedink word nie! God belowe dat die lewe sal terug- 
keer deur ’n opstanding van die dooies. Dit is hoe die mensdom Sy gawe van die 
ewige lewe kan ontvang.

 30 Hoe die Ewige Lewe Uiteindelik aan Almal  
  Geoffer sal Word

Wat gebeur met diegene wat, bloot as gevolg van wanneer en waar hulle gebore 
is, nooit ’n geleentheid gehad het om van Jesus Christus en God se Woord te hoor 
nie? Is hulle gedoem tot ewige foltering? Wat presies leer die Bybel oor die hel?

 49 Stappe in die Hantering van Rou
Ons almal moet die verlies wat deur die dood veroorsaak word, verwerk. Hoe kan 
ons ons droefheid hanteer en ander help wat treur? Om te verstaan wat die Bybel 
oor die dood openbaar, en Sy belofte van die opstanding, bied groot aanmoediging.

 55 Die Ewige Lewe Oorwin die Dood
Deur ’n opstanding van die dooies beloof God om ons met geliefdes te herenig en 
die ewige lewe aan almal te bied. Uiteindelik sal God se plan daartoe lei dat die 
dood self vernietig word in ’n ontsagwekkende toekoms wat amper ons verstand te 
bowe gaan!
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Die Wonderlike Gawe 
van die Lewe

Om die dood te verstaan, moet ons eers die volgende oorweeg: Wat is 
lewe? Die wêreld se grootste denkers, insluitend Plato, Aristoteles 
en Sokrates, die Griekse filosowe, het met hierdie vraag gesukkel. 
Wetenskaplikes en teoloë het hul lewens toegewy om die sleutels te 

probeer vind wat die verborgenheid van die menslike bestaan ontsluit.
Maar net die Een wat lewe in die eerste plek geskape het, kan die antwoorde 

verskaf wat ons so broodnodig het. Om dit te verstaan moet ons kyk hoe die 
lewe eers begin het.

Godsdiens, filosofie en wetenskap erken dat die fisiese lewe ’n begin gehad 
het. Sommige glo dat die lewe oor millennia ontwikkel het. Maar die Bybel 
openbaar ’n God wat openhartig beweer dat Hy die Skepper van alle lewe is en 
dat Hy die menselewe vir ’n ontsaglike doel geskape het. Deur Sy Woord gee 
God vir ons Sy antwoorde op die lewe se belangrikste vrae.

Waarom mense van diere verskil 

Baie van die mensdom is bekend met die verslag in Genesis, die eerste boek 
van die Bybel. Genesis beteken eenvoudig “begin” of “oorsprong.” In Genesis 
openbaar God die oorsprong van die vorme van lewe wat ons op planeet aarde 
vind.

Let op wat God oor die menselewe in Genesis 1:26 sê: “Laat Ons mense 
maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die 
see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die 
diere wat op die aarde kruip” (beklemtoning deurgaans bygevoeg). God het 
bedoel dat ander vorme van lewe aan die mens onderworpe moet wees as deel 
van ’n uitsonderlike hoër doel vir die mens.

Slegs die mensdom is na God se beeld geskape—’n aanwysing wat op geen 
ander deel van Sy skepping van toepassing is nie. Mense is uniek in God se 
fisiese skepping in hul goddelike vermoëns om besluite te neem, te beplan en te 
skep. God het ons geskape met intellek, selfbewustheid, die vermoë om te leer, 
te redeneer, te kommunikeer en voort te bring, wat ver bo dierlike instink is.

Die menslike brein is fisies baie soortgelyk aan sommige dierebreine, maar 
mense het baie hoër vermoëns. Die Bybel openbaar dat die verskil tussen die 
menslike verstand en die dierebrein die geestelike wese is wat God in die 
samestelling van mense ingesluit het: “Want wie van die mense weet wat in ’n 
mens is, behalwe [deur] die gees van die mens wat in hom is?” (1 Korintiërs 
2:11; sien ook Job 32:8; Sagaria 12:1).

Iets ontbreek nog in mense

Paulus verwys na die “gees van die mens” as dit wat mense intellektueel ver-
hewe bo diere maak. Dit skei ons van ander fisiese wesens, wat ons in staat stel 
om “wat in ’n mens is,” te ken, om op ’n veel hoër vlak te dink en te verstaan.

Ons is geskape om sekere intellektuele vermoëns te besit soortgelyk aan dié 
van die Skepper self (Genesis 1:26), wat ons in staat stel om vaardighede in 

wiskunde en wetenskap te ontwikkel, 
geskrewe tale uit te dink, groot beska-
wings te bou, uit die verlede te leer en 
vir die toekoms te beplan.

Toe God die “asem van die lewe” 
in die eerste mens Adam, geblaas het 
(Genesis 2:7), het Hy hom meer as ’n 
fisiese bestaan gegee. God het aan 
Adam daardie geestelike en intellek-
tuele wese oorgedra wat die mensdom 
die merkwaardige vermoëns van die 
menslike verstand gee.

Maar die apostel Paulus openbaar 

dat iets belangriks nog ontbreek: “So weet ook niemand wat in God is nie, be- 
halwe [deur] die Gees van God” (1 Korintiërs 2:11). Hier praat Paulus van ’n 
ander Gees, die Gees van God.

Hy gaan voort, “Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, 
maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade ge- 
skenk het” (vers 12). Geestelike begrip wat ons normale menslike intellek oor-
tref kom slegs deur die ekstra hulp, invloed en krag van God se Heilige Gees.

“Die natuurlike mens,” voeg Paulus by, “kan nie hierdie waarhede toe-eien 
wat van die Gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit 
nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit ’n geestelike perspektief ver-
staan word” (vers 14, Nuwe Lewende Vertaling). Ons sal sien dat hierdie gees-
telike verbintenis met God noodsaaklik is om die doel van die lewe te leer ken 
en te ervaar.

Die menslike lewe is geskape vir ’n hoër doel

In vergelyking met die plant- en dierelewe is die mens deur God geskape 
met ’n geestelike dimensie vir ’n veel hoër doel. Verskeie skrifture openbaar 

Die Wonderlike Gawe van die Lewe
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Die Bybel openbaar ’n God wat openhartig beweer dat Hy 
die Skepper van alle lewe is en dat Hy die menselewe vir ’n 
ontsaglike doel geskape het. Deur Sy Woord gee God vir  
ons Sy antwoorde op die lewe se belangrikste vrae.
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dat die rede vir menslike lewe voorbereiding is vir ’n oneindig hoër vlak van 
bestaan, wat ’n onsterflike geestelike lewe insluit.

God het ons geskape met die doel dat ons Sy gawe van verlossing deur Jesus 
Christus aanvaar en vir ewig lewe: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat 
Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore 
mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê” (Johannes 3:16).

Jesus het in gebed tot 
God die Vader aangaande 
Homself gesê: “Soos U 
Hom mag oor alle vlees 
gegee het, sodat Hy aan 
almal wat U Hom gegee 
het, die ewige lewe kan 
gee” (Johannes 17:2). God 
belowe om “aan die wat 
deur volharding in goeie 
werke heerlikheid, eer en 
onverganklikheid soek—
die ewige lewe” te gee 

(Romeine 2:7). Ons het die “hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg 
nie, van ewigheid af beloof het” (Titus 1:2). Weereens, dit is deel van die rede 
vir die menslike lewe—dat ons uiteindelik die ewige lewe kan ontvang.

Opsomming

God is die Skepper en onderhouer van die lewe. Hy het menselewe op ’n 
ander vlak as dié van plante en diere geskape om ’n veel groter doel te vervul. 
Ons lewens bestaan uit verhoudings, doelwitte en ervarings wat soms genotvol, 
soms moeilik is. Maar die uiteindelike doel van ons lewens is baie meer as om 
net aan behoeftes te voldoen en die plesier van ons daaglikse omstandighede  
te vervul.

(Om meer te wete te kom oor die ongelooflike doel van die menslike lewe, 
die uiteindelike rede vir u bestaan, vra vir What is Your Destiny? of laai dit van 
ons webtuiste af: ucg.org.za.)

Noudat ons kortliks na die betekenis van die lewe gekyk het, sal ons die rol 
ondersoek wat die dood speel om die doel van die menslike lewe te vervul. 
Hoekom sterf ons? Wat gebeur as ons sterf? Wat is die hoop wat verder as die 
dood lê?

Die Verborgenheid 
van die Dood

Die dood is ’n vreesaanjaende, dikwels traumatiese gebeurtenis. Soms 
word dit voorafgegaan deur lyding, die gevolg van die swakheid van 
die ouderdom, siekte of besering. Dikwels is die dood skokkend en 
onverwags. Familie en vriende ly aan smart van die verlies. Die Skrif 

verwys na die dood as “die laaste vyand” wat oorwin moet word (1 Korintiërs 
15:26) en wys op die mensdom se ingebore vrees vir die dood (Hebreërs 2:15). 
Die dood bly een van die lewe se grootste geheimenisse.

Godsdienste bied ’n verskeidenheid antwoorde aan, sommige skynbaar 
geloofwaardig en ander ongeloofwaardig. Hulle verduidelikings weerspreek 
mekaar dikwels en dra by tot die verwarring en onsekerheid oor wat ná die 

dood gebeur. ’n Baie alge-
mene idee is dat mense met 
onsterflike siele gebore 
word. Baie glo dat die siel na 
die dood bewus is en na ’n 
letterlike plek of toestand 
van saligheid of foltering 
gaan. Ander leer dat die siel 
by die dood opgeneem word 
in ’n “groter bewussyn.” 
Sommige verwag om gere-
inkarneer te word, om as ’n 

ander persoon of as ’n dier na die aarde terug te keer.
Kan ons presies vasstel wat die dood is? Het ons onsterflike siele? Het ons 

bewustheid nadat ons gesterf het? Is ons bestem om iewers heen te gaan om 
een of ander vorm van beloning of straf te ervaar? Wat gaan regtig gebeur 
wanneer ons sterf?

Om te verstaan, kom ons gaan voort met die Bybelse weergawe van die  
eerste mense.

God het Adam en Eva persoonlik onderrig, maar hulle het gekies om aan 
Hom ongehoorsaam te wees. Hulle het Satan hulle laat beïnvloed om hulle eie 

Die Verborgenheid van die Dood

Dikwels is die dood skokkend en onverwags. Familie en 
vriende ly aan smart van die verlies.

God het menselewe geskape op ’n vlak wat baie verskil van 
dié van plante en diere om ’n veel groter doel te vervul.
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Die woord wat in hierdie vers as “siel” vertaal word, is weer die Hebreeuse 
woord nephesh. Ander vertalings van die Bybel sê dat die mens ’n lewende 

“wese” of “mens” geword het. Hier-
die vers sê nie dat Adam ’n onsterf- 
like siel gehad het nie; dit sê eerder 
dat God die “asem van die lewe” in 
Adam geblaas het, en Adam het ’n 
lewende siel geword. Aan die einde 
van sy dae, toe die lewensasem 
Adam verlaat het, het hy gesterf en 
tot stof teruggekeer.

Die siel (nephesh) is nie onsterf- 
lik nie, want dit sterf. Dit is duidelik 
in die Bybel. God het byvoorbeeld 
deur die profeet Esegiël verkondig: 
“Kyk, al die siele is myne; soos die 

siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, 
dié moet sterwe” (Esegiël 18:4, sien ook vers 20). Weereens, die Hebreeuse 
woord wat hier as “siel” vertaal word, is nephesh. Inderdaad, dieselfde woord 
word selfs vir lyke gebruik—dooie liggame (sien Levitikus 22:4; Numeri 5:2; 
6:11; 9:6-10). Die Skrif sê dus duidelik dat die siel kan sterf. Dit is sterflik—dit 
is geensins onsterflik nie—want dit is onderworpe aan dood en verval.

Wat gebeur met die dooies?

Bygelowe, aannames en allerlei soorte oortuigings is volop oor die toestand 
van die dooies. Baie hou daarvan om deur boeke en flieks oor spoke en ander 
vreemde kinkels oor die hiernamaals bang gemaak te word. Flieks en televisie-
programme beeld verskynings en engele uit wat na die aarde teruggestuur is 
om ’n paar finale goeie dade te verrig of mense uit moeilike situasies te red. 
Spotprente vermaak ons kinders met idees oor diere wat hemel toe gaan en die 
manewales van vriendelike spoke.

Aan die ander kant leer baie godsdiensgroepe natuurlik dat ’n persoon by 
die dood onmiddellik na sy beloning of straf gaan.

Maar die realiteit van wat ná die dood gebeur, is heeltemal anders as al hier-
die idees. Daar is geen ontliggaamde geeste van dooie mense wat ronddwaal 
om mense bang te maak of wraak te neem op mense—of hulle selfs te help nie.

wil te kies eerder as om God se instruksies te gehoorsaam. God het hulle ingelig 
dat, omdat hulle aan Hom ongehoorsaam was, hulle lewens moeilik sou word 
en, soos Hy gewaarsku het, hulle sou sterf. “In die sweet van jou aangesig” het 
God vir Adam gesê, “sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want 
daaruit is jy geneem; Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer” (Genesis 3:19).

Ons lewens is fisies; ons verouder en sterf uiteindelik. Soos Adam en Eva 
keer ons uiteindelik terug na stof. Salomo het ’n eenvoudige maar diepgaande 
opmerking gemaak toe hy geskryf het dat daar “’n tyd is om gebore te word en 
’n tyd om te sterwe” (Prediker 3:2). Kyk regoor die wêreld na die voorbeeld van 
die natuur. Alle lewende prosesse breek uiteindelik af en kom tot ’n einde, dan 
begin die fisiese oorblyfsels verval.

Salomo het, nadat hy die siklusse van die lewe waargeneem het, opgemerk 
dat ons mense smag na ’n ewige bestaan (vers 11). Met die wete dat die dood 
onvermydelik is, soek ons na ’n dieper betekenis van die lewe.

Wat is ’n siel?

Baie misverstande oor die dood hou direk verband met verwarring oor die 
“siel.” Wat is ’n siel? Bestaan dit? As dit bestaan, is dit apart van die fisiese lig-
gaam? Leef dit voort na die dood?

Die Hebreeuse woord wat die meeste vertaal word as “siel” of “wese” in  
die Bybel is nephesh. Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible definieer 
hierdie woord bondig as “’n wese wat asemhaal.” Wanneer dit in die Bybel 
gebruik word, beteken nephesh nie ’n gees-entiteit of die gees binne ’n persoon 
nie. Dit beteken eerder gewoonlik ’n fisiese, lewende wese wat asemhaal. Soms 
dra dit ’n verwante betekenis oor soos asem, lewe of persoon.

Verrassend vir baie word hierdie term nephesh gebruik om na mense en 
diere te verwys. In die Ou Testament word daar baie na die mens verwys as ’n 
“siel” (nephesh). Maar dieselfde Hebreeuse term word ook toegepas op see-
diere, voëls en landdiere, insluitend beeste en “kruipende” wesens soos reptiele 
en insekte. Almal is “siele.”

Let byvoorbeeld op na die verslag 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 wat in hierdie vers as “wesens” vertaal is, is nephesh. In die Bybelse 
verslag is hierdie spesifieke “siele” skepsels van die see, gemaak voordat die 
eerste mense gevorm en lewe gegee is.

Nephesh en die mens

Kom ons kyk verder hoe hierdie woord gebruik word om na die mensdom 
in die Skrif te verwys. Die eerste plek wat ons nephesh met verwysing na die 
mensdom vind, 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).

Die Verborgenheid van die Dood
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In die Ou Testament word daar baie na die mens verwys  
as ’n “siel.” Maar dieselfde Hebreeuse term word ook toe-
gepas op seediere, voëls en landdiere, insluitend beeste en 
“kruipende” wesens soos reptiele en insekte. Almal is “siele.”



10 Wat Gebeur na die Dood?  11

Verder praat die Bybel nie van die dooies wat vir ewig in ’n plek of toestand 
van “hemel” of “hel” voortleef nie. Salomo het opgemerk dat die mensdom en 
diere bestem is vir ’n geenskaplike lot in die dood. “Want die lot van die men-
sekinders is ook die lot van die veediere: hulle het een en dieselfde lot; soos die 
een sterwe, so sterwe die ander … Alles gaan na een plek toe; alles is uit die 
stof, en alles keer na die stof terug” (Prediker 3:19-20).

In ’n inspirerende profesie verwys die boek Daniël na die toestand van die 
dooies: “En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, som-
mige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik” 
(Daniël 12:2). 

Hierdie gedeelte dra belangrike inligting oor. Dit bied die belofte van lewe na 
die dood—nie deur mense wat apart van hul liggame na die dood voortleef nie, 
maar deur ’n opstanding uit die dood wat in die toekoms sal plaasvind. Sommige 
sal dan onsterflikheid ontvang, en sommige sal nie. So, duidelik is ons tans nie on- 
sterflike siele nie. Boonop vergelyk dié gedeelte die dood met slaap—en verduide-
lik die opstanding as wakker word uit daardie slaap.

Slaap dui op bewusteloosheid, en die Bybel maak dieselfde analogie op ander 
plekke. Hoe kan mense wat gesterf het in hul grafte slaap, diep bewusteloos—
soos geopenbaar in die Bybel—maar tog salig in die hemel woon en afkyk na 
ons op die aarde (of, vermoedelik, in die hel ly en opkyk)?

Die Verborgenheid van die Dood

Leer Sommige Bybelverse dat  
ons ’n Onsterflike Siel het?

Sommige glo dat verskeie skrifgedeeltes ge-
loof 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 ver- 
nietig 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 bewus-
syn aandui.

Eenvoudig gestel, Christus het gewys dat 
wanneer een man ’n ander doodmaak, is  
die gevolglike dood net tydelik; God kan  
enigiemand 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 per-
soon 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 ge-
praat word? Die Griekse woord wat hier ge-
bruik word, is gehenna, wat uit die kombinasie 
van twee Hebreeuse woorde, gai en hinnom 
kom, wat “Vallei van Hinnom” beteken. 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 ont-
slae te raak.

Slegs God kan die menslike bestaan heel-
temal vernietig en enige hoop op ’n opstan-
ding uitskakel. Die Skrifture leer dat God in die 
toekoms die onverbeterlike goddeloses in ’n 
allesverterende vuur sal verbrand en hulle sal 
as word (Maleagi 4:1, 3)—hulle sal vir ewig 
uitgewis wees. 

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 
ontleed (sien ook Job 32:8; 1 Korintiërs 2:11). 
Deur “siel” (psuche), bedoel Paulus die per-
soon se fisiese wese met sy bewussyn. Deur 
“liggaam” (soma), bedoel Paulus ’n fisiese lig-
gaam van vlees. Kortliks, Paulus wou hê dat 
die hele persoon, insluitende die verstand, die 
lewenskrag van die bewuste lewe en fisiese lig-
gaam, 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 wêreld-
onrus wat Christus se wederkoms voorafgaan. 
In hierdie visioen sien Johannes onder die al-
taar 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 beves- 
tig 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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Salomo het opgemerk dat die dooies geen bewustheid het nie, en hulle is 
ook nie in ’n ander toestand van bewussyn nie: “Want die lewendes weet dat 
hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie … want daar is geen 
werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heengaan nie” 

(Prediker 9:5, 10). Die persoon wat gesterf het is bewusteloos en onbewus van 
die verloop van tyd.

Die lewe is verbygaande

Die patriarg Job het die verganklike aard van die fisiese lewe oorpeins. Die 
mens, het hy gesê, “spruit uit soos ’n blom en verwelk; ook vlug hy soos ’n ska-
duwee en hou nie stand nie” (Job 14:2). Job het sy opmerkings tot God gerig en 
kommentaar gelewer oor die fisiese beperkings wat algemeen is vir alle mans 
en vroue en gesê: “As dan sy dae vasgestel is, die getal van sy maande by U is, 
U vir hom grense gestel het waar hy nie oor kan gaan nie” (vers 5).

Job het die skerp werklikheid van die dood opgemerk: “So lê die mens daar 
sonder om weer op te staan; totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie 
wakker of uit hul slaap opgewek nie” (vers 12). Job het verstaan dat die dood 
die absolute beëindiging van die lewe was.

Let op dat God in Genesis 2:17 vir Adam en Eva gesê het dat ongehoor- 
saamheid aan Hom, deur van die boom van die kennis van goed en kwaad te 
neem, tot die dood sou lei. Dan, in Genesis 3:4, lees ons dat die slang (Satan) 
vir Eva gesê het dat as sy van daardie boom eet, sy “gewis nie [sal] sterwe nie.” 
Eenvoudig gestel, God het gesê dat die mens sterflik en aan die dood onder-
worpe is. Satan het God weerspreek en gesê dat die mens nie sal sterf nie—dat 
die mens onsterflik is.

Is dit nie verstommend dat, soos blyk uit die deurdringende geloof in die 
onsterflikheid van die siel, meer mense Satan se lering as God s’n aanvaar nie? 
Maar miskien is dit tog nie so skokkend nie. Die Bybel sê wel dat Satan “die 
hele wêreld verlei” (Openbaring 12:9), en hy het beslis baie mislei oor wat ná 
die dood gebeur.

Die Hebreeuse Geskrifte, wat gewoonlik die Ou Testament genoem word, 
leer dat, by die dood, die siel sterf en die bewussyn eindig. Die siel leef nie voort 
in ’n ander toestand nie. Dit transmigreer nie in ’n ander vorm nie. Dit word nie 
in ’n ander wese gereïnkarneer nie. In die dood hou dit op om te bestaan.

Wat sê die Nuwe Testament?

Die apostel Jakobus het die tydelike aard van die lewe verstaan. Hy het die 
lewe met ’n oggendmis vergelyk: “Julle weet nie eers wat die lewe môre vir 
julle inhou nie! Julle is soos die oggendmis—dis vir ’n rukkie sigbaar, en dan 
is dit weer weg” (Jakobus 4:14, Nuwe Lewende Vertaling). ’n Ander sendbrief 
bespreek ook hierdie onderwerp, en sê dat “die mense bestem is om een maal 
te sterwe en daarna die oordeel” (Hebreërs 9:27).

Die Nuwe Testament gebruik ’n woord soortgelyk in betekenis aan nephesh 
om die lewe of lewenskragtigheid van ons fisiese bestaan te kenmerk, die 
Griekse woord psyche of psuche. (Ons sal laasgenoemde spelling hier gebruik, 
aangesien die Griekse y, die letter upsilon, as ’n u uitgespreek was, en die spel-
ling psyche, gewoonlik ’n ander betekenis as die woord se oorspronklike bete-
kenis dra.)

Die Verborgenheid van die Dood

Die Geskiedenis van die  
Onsterflike-Siel Lering

Ten spyte van wydver-
spreide gebruik van die 

frase onsterflike siel, word 
hierdie terminologie nêrens 
in die Bybel gevind nie. 
Waar het die idee van ’n on-
sterflike siel ontstaan?

Die konsep van die siel 
se veronderstelde onsterflik-
heid is vir die eerste keer 
in antieke Egipte en Babil-
lon geleer. “Die oortuiging 
dat die siel voortgaan om 
te bestaan na die dood van 
die liggaam is … spekulasie 
… nêrens word dit uitdruk-
lik in die Heilige Skrif geleer 
nie … Die geloof in die on-
sterflikheid van die siel het 
na die Jode gekom deur 
kontak met Griekse denke  
en hoofsaaklik deur die filo- 
sofie van Plato, sy hoof eksponent, wat  
daartoe gelei is deur Orphiese en Eleusi- 
niese geheimenisse waarin die Babiloniese en 
Egiptiese opvattings vreemd vermeng was” 
(Jewish Encyclopedia, 1941, Vol. 6, “Immor-
tality of the Soul,” bl. 564, 566).

Plato (428-348 vC), die Griekse filosoof en 
student van Sokrates, het geleer dat die lig-
gaam en die “onsterflike siel” met die dood 
skei. The International Standard Bible Ency-
clopedia 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 heel-
temal in stryd met die Isra-
elitiese bewussyn en word 
nêrens in die Ou Testament 
gevind nie” (1960, Vol. 2, 
“Death” bl. 812).

Vroeë Christenskap is 
beïnvloed en bedorwe deur 
Griekse filosofieë soos dit 
deur die Griekse en Romein-
se wêreld versprei het. Teen 
nC 200 het die leerstelling 
van die onsterflikheid van 
die siel ’n twispunt onder 
Christen gelowiges geword.

The Evangelical Dictionary 
of Theology dui daarop dat 
Origenes, ’n vroeë en in-
vloedryke Katolieke teoloog, 
deur Griekse denkers be-
invloed 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) afgekoel 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 
geloof is wat deur baie heidense godsdienste 
aangeneem was. Maar dit is nie ’n Bybelse 
lering nie en word nie in die Ou of Nuwe Tes-
tamente gevind nie.

Plato, die Griekse 
filosoof, het geleer 
dat die liggaam en 
die onsterflike siel 
by die dood skei.
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Volgens Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible het hierdie woord 
“asem” beteken toe die Nuwe Testament geskryf is. Dit kan in dieselfde sin as 
die Hebreeuse woord nephesh gebruik word. Onthou dat nephesh voorkom 
met verwysing na die skepping van Adam in Genesis 2:7, waar die woord as 
“siel” of “wese” vertaal is. 
Hierdie vers word in die 
Nuwe Testament geparafra-
seer as “Die eerste mens, 
Adam, het ’n lewende siel 
geword” (1 Korintiërs 15:45), 
en die Griekse woord hier, 
psuche, vervang die woord 
nephesh.

Albei hierdie woorde wat 
dikwels as “siel” vertaal 
word, dra die konsep oor dat 

die mens ’n lewende, asemhalende wese is wat onderhewig is aan die dood. 
Let op Christus se gebruik van die woord psuche: “Want elkeen wat sy lewe 
[psuche] wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe [psuche] om My ont-
wil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit ’n mens as hy die hele wêreld win, 
maar aan sy siel [psuche] skade ly? Of wat sal ’n mens gee as losprys vir sy siel 
[psuche]?” (Matteus 16:25-26).

Let op dat Jesus, soos opgeteken deur Matteus, psuche vier keer in hierdie 
gedeelte gebruik. Dit word in Afrikaans as beide “lewe” en “siel vertaal.” 
Christus het bloot gesê dat dit belangriker is om Hom en Sy boodskap te volg 
as die lewe self. Wat help dit as u die hele wêreld wen en dan u lewe verloor? 
Jesus het geweet dat die siel, ’n mens se fisiese wese met sy bewussyn, tydelik 
en sterflik was. Dit kan verlore gaan of opgeoffer word vir iets van minder 
waarde.

Wat het Petrus geleer?

Wat het Jesus se vroeë dissipels oor die dood geleer? Die boek Handelinge 
teken die apostel Petrus se kragtige preek aan waarin hy eertydse Israel se 
koning Dawid, en sy gebrek aan bewussyn terwyl hy op sy opstanding wag, 
genoem het. “Broeders,” het Petrus vermaan, “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 … Want Dawid het nie in die hemel opgevaar nie …” 
(Handelinge 2:29, 34).

As mense waarlik in die hemel saam met God die Vader en Jesus Christus 
lewe soos so baie glo, sou koning Dawid sekerlik onder hulle wees. Maar Petrus 
het gesê Dawid is dood en begrawe en nie in die hemel nie. In teenstelling met 
Christus, wat opgewek is sodat “Sy siel nie in die doderyk verlaat is” nie (vers 
31). Dawid is in die graf.

Sy hoop, en ons s’n, is om weer te lewe deur die offerdood van Jesus Christus 
en die opstanding wat deur Hom beskikbaar is.

Paulus se leringe oor die dood

Die apostel Paulus lewer kommentaar oor die toestand van die dooies in sy 
een brief aan die kerk in Korinte: “Daarom is daar onder julle baie swakkes  
en sieklikes, en ’n aantal het ontslaap (1 Korintiërs 11:30). Volgens Strong’s 
Exhaustive Concordance beteken die Griekse woord kõimaõ, wat hier deur  
die Afrikaanse vertalers as ontslaap vertaal is, om te slaap, te sluimer, te sterf, 

Die Verborgenheid van die Dood

Wat van Gerapporteerde  
Lewe-na-Dood Ervarings?Die apostel Paulus, soos ander Bybelskrywers, vergelyk die 

dood met slaap. Hy gebruik die woord slaap om die dood as 
’n toestand van bewusteloosheid te beskryf.
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Soms berig die nuusmedia die storie van 
iemand wat na bewering weer lewendig 

geword het nadat hy of sy gesterf, en na hulle 
bewussyn teruggekeer het, om van die voor-
val te vertel. Soms lyk hierdie gebeure werklik 
merkwaardig en blyk dit die baie Bybelse ge-
deeltes wat die dood beskryf te weerspreek. 
Hoe is dit moontlik?

Die basiese uitgangspunt van hierdie ver-
slae is dat die mense wat hul ervarings be- 
skryf, eintlik gesterf het. Baie van hulle is  
weliswaar “klinies dood” verklaar. Soos met 
die lewe self is daar egter baie wat die me-
diese wetenskap nie oor die aard van die 
dood begryp het nie. Dokters en wetenskap-
likes stem nie saam oor presies wat “dood” 
behels nie. Sommige mense kan byvoorbeeld 
breindood of komateus wees terwyl die res 
van hul liggaam vir jare aanhou funksioneer. 
Ander wie se harte of longe gestop het is 
suksesvol geresussiteer sonder permanente 
nadelige gevolge.

In die Bybel word die dood beskryf as ’n 
toestand van totale bewusteloosheid sonder 
bewustheid, kennis of persepsie (sien Psalm 
6:6; Prediker 9:5, 10). As ons die Bybel se 

beskrywing van die dood aanvaar, besef 
ons dat diegene wat na hul bewussyn terug- 
gekeer het of medies herleef en later hul  
ervarings vertel het, nie werklik in die ware 
sin dood was nie. Sommige lewensbelangrike 
organe, soos die hart, het dalk tydelik opge-
hou funksioneer, maar nie alle breinaktiwiteit 
het gestop nie.

Navorsers het gevind dat die menslike 
senuweestelsel en brein grootliks deur elek-
triese impulse werk. Die brein benodig bloed 
en suurstof om behoorlik te funksioneer, en 
wanneer die asemhaling of die bloedsirkula-
sie benadeel word, begin die brein abnormaal 
funksioneer. As hierdie funksies lank genoeg 
onderbreek word, staak die brein uiteindelik 
alle aktiwiteit.

Sommige navorsers kom tot die gevolg-
trekking dat die ongewone sensasies, inslui-
tend ligte en klanke, wat gerapporteer word 
deur diegene wat herleef nadat hulle klinies 
dood was, toegeskryf kan word aan abnor-
male funksies van die senuweestelsel en die 
brein wat veroorsaak word deur die skok vir 
die liggaam as gevolg van byna sterf.
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dra: “Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrek-
king tot die ontslapenes [kõimaõ] nie, sodat julle nie treur soos die ander wat 
geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan 
sal God ook so die wat in Jesus ontslaap [kõimaõ] het, saam met Hom bring” 
(1 Tessalonisense 4:13-14). 

Op grond van soveel skriftuurlike getuienis het Martin Luther, leier van die 
Protestantse Hervorming, op ’n stadium geskryf: “Dit is waarskynlik, na my 
mening, dat, met baie min uitsonderings inderdaad, die dooies in uiterste be- 
wustloosheid slaap tot die dag van oordeel … Op watter gesag kan gesê word 
dat die siele van die dooies nie mag slaap nie … op dieselfde manier as wat die 
lewendes in diepe sluimering gaan tussen die tyd van hulle neerlê in die nag en 
hulle opstaan in die oggend?” (Brief aan Nicholas Amsdorf, 13 Januarie 1522, 
aangehaal in Jules Michelet, The Life of Luther, vertaal deur William Hazlitt, 
1862, bl. 133). Tog het die Reformasie nie die Bybelse waarheid, dat die dooies 
in totale onbewustheid slaap nie, aangeneem nie.

Is die gees in die mens die onsterflike siel?

Ons het vroeër ’n spesiale geestelike aspek van die menslike verstand wat 

dood te wees. Let op hoe Paulus, soos die Ou Testamentiese boek Daniël, die 
dood met slaap vergelyk. Paulus sê dat baie in die Korintiese kerk swak en  
sieklik was. Baie het gesterf. Paulus gebruik die woord [kõimaõ] om die dood 
as ’n toestand van bewusteloosheid te beskryf.

Maar dit is nie die einde van die saak nie. In die beskrywing van die toe-
komstige opstanding van Christus se volgelinge, skryf Paulus in dieselfde 
brief: Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap 
[kõimaõ] nie, maar ons sal almal verander word” (1 Korintiërs 15:51). Hierdie 
verandering is nog in die toekoms—en Christene wat onbewustelik in die dood 
slaap, sal dit tot op daardie tydstip doen. 

Daarbenewens wys Paulus spesifiek daarop dat ons nou sterflik is—vernietig- 
baar—en dat ons op een of ander manier onsterflik—onvernietigbaar—moet 
word om die ewige lewe te ontvang. “Want hierdie verganklike moet met onver- 
ganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee 
word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hier-
die sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat 
geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning” (1 Korintiërs 15:53-54).

Paulus het ’n soortgelyke boodskap aan die gemeente in Tessalonika oorge-

Die Verborgenheid van die Dood

oorspronklike plan om aan die mensdom die 
ewige lewe te gee, wat deur Adam en Eva ver- 
werp is, vandag vir elkeen van ons beskik- 

baar is as gevolg van God se persoonlike 
roeping.

Adam en Eva het sonde aan die mensdom 
bekendgestel, en alle mense wat uit hulle 
voortspruit, is “bestem” om te sterf omdat 
almal gesondig het (Romeine 5:12; Hebreërs 
9:27). Tog staan God se doel vir die mens-
dom; Sy doel, om die mensdom die ewige 
lewe te gee, sal slaag! Regdeur die res van die 
Bybel sien ons die ontvouing van God se ver-
lossingsplan—die aankoop van die mensdom 
vir ’n prys. Die mens, sien ons, is in staat om 
van die dood gered te word as gevolg van die 
kosbare gestorte bloed van die Seun van God, 
Jesus Christus.

Die min verstaande waarheid is dat God se 
aanvanklike doel vir die mensdom is dat hy nie 
sterf nie. Die tydelike bestaan wat eindig in die 
dood, wat lyding en verlies meebring, is nie 
God se oorspronklike doel vir die mensdom nie. 
Dit is deel van die vloek vir sonde wat oor die 
mensdom gebring is deur die verkeerde keuse 
wat deur ons eerste ouers gemaak is, en almal 
het sedertdien gekies om daardie sondige weg 
te volg (Romeine 3:23).

God se Verlossingsplan

God het vir ons ’n fisiese, tydelike lewe ge-
gee. Aangesien ons fisies is, staar ons al-

mal uiteindelik die dood in die gesig. Dit is geen 
toeval van evolusie nie, maar het ontstaan as 
gevolg van omstandighede wat slegs uit die 
Bybel geken kan word—wat besluite behels 
wat deur ons eerste ouers in die Tuin van Eden 
geneem is.

In die begin van God se plan vir die mens-
dom het God aan Adam en Eva Sy gawe van 
die ewige lewe, verteenwoordig deur die boom 
van die lewe, beskikbaar gestel (Genesis 2:9, 
16). Hierdie boom het die keuse verteenwoor-
dig om te glo in, en gehoorsaam te wees aan, 
God se geopenbaarde wil wat Sy manier van 
lewe behels.

Die tuin het ook ’n ander boom bevat, die 
boom van die kennis van goed en kwaad 
(vers 9). Hierdie boom het iets heeltemal an-
ders voorgestel—die mens kies sy eie manier 
van lewe eerder as om God se openbaring te 
volg—hulle besluit self wat goed en kwaad is.

Beïnvloed deur Satan, het Adam en Eva ’n 

fundamentele keuse gemaak wat die mensdom 
nog steeds beïnvloed. Hulle het gekies om van 
die verkeerde boom te neem en die verbode 
vrugte te eet. Omdat hulle geweier het om God 
te glo en te gehoorsaam, het hulle onder die 
heerskappy van Satan en die straf vir sonde—
lyding en dood—gekom (Genesis 2:17).

As Adam en Eva van die boom van die lewe 
geneem het, sou hulle die ewige lewe ontvang 
het (Genesis 3:22). Dit is hoekom, nadat hulle 
die verkeerde keuse gemaak het en van die 
verkeerde boom geneem het, God hulle van die 
boom van die lewe moes afsny sodat hulle nie 
kon “lewe in ewigheid nie.” God kon hulle nie 
toelaat om vir ewig in hulle sondige, opstandige 
toestand te lewe nie.

Weens hulle ongehoorsaamheid het God 
hulle van hulle seker lot vertel: “In die sweet 
van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy 
terugkeer na die aarde, want daaruit is jy ge-
neem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terug-
keer” (Genesis 3:19).

Dit is belangrik om te besef dat God se 

Die mens is in staat om van 
die dood gered te word as ge-
volg van die kosbare gestorte 
bloed van die Seun van God, 
Jesus Christus.
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ons ons intellektuele vermoëns gee, en wat ons van diere skei in funksie en 
doel, opgemerk (sien 1 Korintiërs 2:11).

Wat ons tot dusver gesien het, is dat die Bybel wys ’n dooie persoon is geen- 
sins onsterflik nie; sy lewe het vergaan. So, wat gebeur met die geestelike wese 
wat die mens van ’n dier skei? Gaan dit voort as ’n bewuste, onsterflike siel 
onafhanklik van die fisiese liggaam? Beslis nie!

Die Bybel wys dat die gees in die mens, wat oorspronklik van die Skepper 
God gekom het, na Hom terugkeer. “En die stof na die aarde terugkeer soos dit 
gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het” (Prediker 12:7). 
Hierdie gees wat na God terugkeer is nie die bron van die menslike lewe nie, en 
ook nie die menslike bewussyn nie. Lewe en bewussyn vergaan albei wanneer 
iemand sterf. God sê nie vir ons hoekom hierdie gees na Hom terugkeer nie, net 
dat dit wel gebeur. Dit kan die manier wees waarop God die eienskappe van elke 
persoon bewaar tot die opstanding.

Die waarheid is dat die mens geen geestelike siel het met bewustheid onaf-
hanklik van die fisiese liggaam nie. Dit is keer op keer bewys wanneer indi- 
vidue vir weke, maande en soms jare op ’n slag in komas gegaan het, en uit 
daardie komatose toestand gekom het met geen herinnering van die verloop 
van tyd nie.

As ’n mens ’n siel gehad het wat onafhanklik van die menslike liggaam 
bestaan het, sou daardie siel nie ’n geheue hê van bewustheid 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 mens- 
like liggaam—maar niemand het nog ooit so iets gerapporteer nie, ten spyte 
van duisende sulke gebeurtenisse.

Opsomming

In hierdie hoofstuk het ons na die verborgenheid van die dood gekyk. Die  
goeie nuus is dat dit nie ’n raaisel hoef te wees nie. Die skrifture wat ons her- 
sien het maak dit duidelik dat ’n mens ’n sterflike siel is en nie ’n onsterflike 
siel besit nie. By die dood hou die lewe op. Dit gaan nie voort in ’n ander 
vorm nie; ’n dooie persoon transmigreer nie om as ’n ander wese gereïnkar- 
neer te word nie.

Sedert die tyd van Adam en Eva het alle mense ’n fisiese dood gesterf— 
selfs Jesus Christus. Maar die dood is nie die einde nie. Soos Paulus geskryf 
het, “Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus 
lewend gemaak word” (1 Korintiërs 15:22). Al is ons lewe tydelik, het God ons 
nie sonder hoop en ’n groter doel vir die lewe gelaat nie.

Nog ’n belangrike stap wat ons hier genoem het en in die volgende hoofstuk  
in ’n groter mate sal bespreek, die opstanding, bring ons van die dood terug na  
die lewe.

Die Belofte van die 
Lewe na die Dood

In die eerste hoofstuk het ons God se gawe van fisiese lewe behandel. In die 
tweede hoofstuk het ons die dood self bespreek. Ons het geleer dat ons 
sterflik is; die lewe is tydelik. Nou sal ons fokus op wat na die dood gebeur. 
Al is ons liggame tydelik, onderhewig aan ontbinding en die dood, het God 

vir ons baie meer beplan as net hierdie beperkte, fisiese bestaan.
Duisende jare gelede het die patriarg 

Job dieselfde vraag gevra wat ons onsself 
afvra: “As ’n mens sterwe, sal hy weer 
lewe?” (Job 14:14). Hy het voortgegaan 
om die vraag te beantwoord deur aan God 
te sê: “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” (verse 14-15). Na 
die dood is ’n persoon bewusteloos en 
wag dat God hom uit die graf sal roep en 
weer lewend maak.

Wat sê die Bybel oor die merkwaardige 
verskynsel om weer tot die lewe terugge-
bring te word? Wanneer sal dit plaasvind? 

Wat gebeur nog in hierdie tyd? Sal die opgewektes nog vlees en bloed wees, of 
sal hulle na ’n ander soort lewe teruggebring word?

Die antwoorde op hierdie vrae gaan na die kern van die betekenis van ons be- 
staan. Soos ons die Bybel bestudeer om die antwoorde te vind, kan ons bemoe- 
dig, gemotiveer en geïnspireer word deur God se plan vir die lewe na die dood.

Die belofte van die opstanding

Paulus, soos ons kortliks in die laaste hoofstuk gesien het, het gepraat van  
’n groot verandering wat sal plaasvind wanneer hy verwys het na beide die 

Die Belofte van die Lewe na die Dood

Paulus toon duidelik dat hierdie opstanding sal plaasvind 
wanneer Jesus Christus na die aarde terugkeer: “Want die 
Here self sal van die hemel neerdaal … en die wat in Christus 
gesterf het, sal eerste opstaan.”

Fo
to

 il
lu

st
ra

si
e 

de
ur

 S
ha

un
 V

en
is

h/
Ph

ot
oD

is
c



20 Wat Gebeur na die Dood?  21

opstanding van die dooies en die toestand van diegene wat nog lewe ten tye 
van die opstanding by die wederkoms van Christus. ’n Wonderlike transforma-
sie moet plaasvind voordat ons die gawe van die ewige lewe kan ontvang. Die 
dooies in Christus sal opgewek word tot ’n “onverganklike” bestaan, en die-
gene in Christus wat nog lewe, sal oombliklik verander word van ’n sterflike, 
fisiese bestaan na ’n onverganklike toestand.

Let weer op Paulus se beskrywing van hierdie verstommende gebeurtenis: 
“Kyk, ek deel julle ’n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap [sterf] 
nie, maar ons sal almal verander 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).

Soos in die vorige hoofstuk verduidelik is, is diegene wat gesterf het, 
bewusteloos asof hulle ’n droomloseslaap slaap, wagtend op hul tyd om uit die 
graf geroep te word en tot ’n nuwe lewe opgewek te word. Die tydperk vanaf 
die laaste oomblik van bewussyn totdat hulle in die opstanding wakker word, 
sal blyk asof daar geen tyd verbygegaan het nie, net asof hulle uit die slaap of 
uit ’n koma wakker word.

Paulus toon duidelik dat hierdie opstanding sal plaasvind wanneer Jesus 
Christus na die aarde terugkeer: “Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkun-
dig moet wees met betrekking tot die ontslapenes [dooies] nie, sodat julle nie 
treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe 
en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met 
Hom bring. 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 hoege-
naamd 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 4:13-17).

Twee groepe opgewek met Christus se wederkoms

In beide gedeeltes onderskei Paulus tussen twee groepe van Christus se vol-
gelinge—dié wat gesterf het en dié wat nog lewe wanneer Jesus terugkom—

Die Belofte van die Lewe na die Dood

floreer nie, maar ook onder die 
barbaarse stamme in en om 
Griekeland … Hierdie geheime-
nisse [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 ‘geïnisieer’ te word 
in die geheime van die kultus … 
dan is verlossing vir hom verse-
ker, en geen oormaat onsede-
likheid 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 ant-
woorde op die geheime-
nisse 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 ewigheid 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 komen-
de Koninkryk van God wat 
op aarde gevestig sal word 
met Sy wederkoms (Open-
baring 3:21; 5:10; 11:15). 
Uiteindelik sal hulle die  
hele heelal en geestesryk 
beërwe as mede-erfgen- 
ame met Christus (ver- 

gelyk Romeine 8:17; Hebreërs 1:1-2; 2:5-11; 
Openbaring 21:7).

Antieke Heidense Geloof oor die Hemel

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 vermoede-
lik doodgemaak, opgewek en hemel toe ge-
neem: “Osiris het weer gelewe! Hy was won-
derbaarlik opgewek uit die dood en is na die  
hemel opgeneem; en in die hemel, so het die 
mite verklaar, het Hy vir ewig geleef” (1946, 
bl. 83).

Browne verduidelik: “Die Egiptenare het ge-
redeneer dat as dit die lot van die god Osiris 
was om na die dood opgewek te word, dan 
kan ’n manier gevind 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 da-
delik 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 verdien-
stelik 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 misteriegods- 
dienste. 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 al-
leen onder die Babiloniërs en Egiptenare ge-

Die Egiptiese god 
Osiris is vermoede-
lik doodgemaak, 
opgewek en hemel 
toe geneem
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wat albei in hierdie opstanding sal wees. “En net soos die mense bestem is om 
een maal te sterwe” (Hebreërs 9:27), sal sommige lewe tot Jesus terugkeer. Wat 
sal dan met hierdie getroue volgelinge gebeur wat dan nog lewe?

Op daardie tydstip sal hierdie mense se fisiese lewens verby wees, want hulle 
sal wonderbaarlik en oom-
bliklik verander word na onver-
ganklike gees en sal die gawe 
van die ewige lewe beërf.

Paulus beskryf hierdie won-
derlike verandering ’n bietjie 
vroeër in 1 Korintiërs 15. “So  
is ook die opstanding van die 
dode: daar word gesaai in ver-
ganklikheid, daar word opge-
wek in onverganklikheid; daar 
word gesaai in oneer, daar 
word opgewek in heerlikheid; 
daar word gesaai in swakheid, 

daar word opgewek in krag. ’n Natuurlike liggaam [vlees en bloed] word 
gesaai, ’n geestelike liggaam [nie meer fisies nie, maar bestaan uit gees] word 
opgewek. Daar is ’n natuurlike liggaam, en daar is ’n geestelike liggaam” 
(verse 42-44).

Paulus verduidelik dan dat “Die eerste mens, Adam, het ’n lewende siel 
geword,” ’n fisiese skepsel van die stof van die aarde, en “die laaste Adam 
[Jesus Christus] ’n lewendmakende Gees” (vers 45)—Hy was opgewek as ’n 
geeswese met ’n liggaam wat saamgestel is uit gees. En so sal dit ook met ons 
wees, soos Paulus verduidelik.

Die apostel gaan voort: “En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so 
sal ons ook die beeld van die hemelse [Christus] dra. Maar dit verklaar ek, 
broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook 
beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie” (verse 49-50). 

Aan die einde van ons fisiese lewe—die einde van hierdie tydelike en sterf- 
like bestaan—kom die dood. Daarna kom ’n opstanding waarin ons verander 
moet word omdat, soos Paulus geskryf het, sterflike “vlees en bloed die konink- 
ryk van God nie kan beërwe nie.” Diegene wat “in Christus” is—wat geroep is, 
berou het, gedoop is en gelei word deur God—sal in daardie opstanding tot ’n 
ewige, geestelike lewe verander word, verheerlik as geeswesens soos die opge-
stane Jesus Christus (Romeine 8:16-17).

Wat gebeur na die opstanding?

Die woorde wat vroeër uit 1 Tessalonisense 4:13-17 aangehaal is, beskryf 
Jesus se triomfantlike terugkeer na die aarde. Aangekondig deur die geroep 
van ’n aartsengel en met die blaas van ’n basuin, sal God die dooies in Christus 
opwek tot die ewige lewe; die lewendes wat aan Christus behoort, sal van sterf- 
lik na onsterflik verander word en sal opvaar om Hom te ontmoet en te groet.

Die Skrif wys dat diegene in hierdie opstanding nie in die “hemel” (in hier-
die geval die aarde se atmosfeer—”die lug,” soos dit sê) saam met Christus sal 
bly nie, maar saam met Hom sal neerdaal soos Hy beheer neem van, en begin 
heers, oor die nasies (sien Daniël 2:44; 7:13-18; Sagaria 14:1-4; Handelinge 
15:15-17; Openbaring 11:15; 19:15).

Die opgestane heiliges (hierdie term beteken diegene wat geheilig of afge-
sonder is, van toepassing op al Christus se volgelinge) sal saam met Christus 
op aarde in Sy Koninkryk regeer. Soos Openbaring 5:10 sê, sal Jesus van hulle 
“konings en priesters vir onse God [ge]maak, en ons sal as konings op die 
aarde heers.” (Om meer te wete te kom oor hierdie ongelooflike gebeurtenisse, 
maak seker dat u u gratis kopie van ons boekie The Gospel of the Kingdom 
aflaai of aanvra.)

Wie sal opgewek word?

Kom ons kyk nou na nog ’n belangrike detail rakende die opstanding: Som-
mige sal opgewek word om die ewige lewe te ontvang, maar ander sal opgewek 

Die Belofte van die Lewe na die Dood

D
es

ig
np

ic
s

Bekering is ook ons voorneme om ons vorige lewenswyse te 
verlaat om ’n nuwe lewe in Christus te begin. Die doop beeld 
daardie besluit uit.

Woorde van Bemoediging

Die apostel Paulus het opgemerk dat God 
besonderhede geopenbaar het oor wat 

ná die dood gebeur om ons aan te moedig 
en te vertroos, om ons hoop te gee in tye  
van persoonlike verlies, dat ons nie “treur 
soos die ander wat geen hoop het nie”  
(1 Tessalonisense 4:13).

God se belofte van die ewige lewe is seker; 
ons kan met sekerheid daarop vertrou solank 
ons aan Hom getrou is. Paulus het aan ’n me-
dedienaar geskryf en gepraat van sy vertroue 
in die “hoop van die ewige lewe wat God, wat 
nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het” 
(Titus 1:2). 

Wanneer ’n familielid of vriend sterf, kan 
die gevoel van eensaamheid en leegheid en 
die gevoel van onafgehandelde sake nie ont-
ken word nie—dat ons meer moes gesê of 
gedoen het. Om ’n meer volledige begrip van 

die dood en die lewe te kry, kan ons help om 
ons eie sterflikheid in die gesig te staar. Ons 
vind moed, troos en hoop, deur die lewe in ’n 
groter konteks te beskou. Ons besef dat, net 
soos ons huidige bestaan tydelik is, so is die 
dood. Daar kom ’n tyd wanneer ons sal her-
enig word met diegene wat gesterf het en ons 
verhoudings sal hernu. 

Alhoewel dit tyd neem om aan te pas by 
die verlies en eensaamheid wat deur die dood 
veroorsaak word, moet ons onthou dat selfs 
hierdie mees uiterste ervaring ons of ons ge-
liefdes nie skei van God se plan of Sy liefde 
nie: “Want ek is versekerd dat geen dood 
of lewe … of enige ander skepsel ons sal 
kan skei van die liefde van God wat daar in 
Christus Jesus, onse Here, is nie” (Romeine 
8:38-39).
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word tot ’n komende oordeel. Jesus maak self hierdie onderskeid: “Moenie 
julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ’n uur wanneer almal wat in die 
grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die op- 
standing van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van  
die veroordeling (Johannes 5:28-29).

God het vir ons hierdie tydelike, sterflike lewe gegee om ons voor te berei 
vir die ewige lewe. Die hoop en belofte van daardie opstanding is belangwek-
kend en inspirerend. Maar die wete dat daar ook ’n “opstanding van veroorde-
ling” is, gee ons rede om stil te staan. Waarom kan een persoon tot die lewe, en 
’n ander tot veroordeling, opgewek word?

Die opstanding van die lewe is deur Jesus Christus

Toe Petrus deur godsdiensleiers uitgedaag was, het hy die punt gemaak dat 
die enigste weg tot redding deur Jesus Christus is (Handelinge 4:12). Paulus 
wys daarop dat ons opstanding kan plaasvind omdat God Jesus eers opgewek 
het. Tensy Hy voor ons opgewek is, het ons 
geen hoop nie (1 Korintiërs 15:12-19).

Jesus het belowe: “Ek is die opstanding 
en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het 
hy ook gesterwe” (Johannes 11:25)—dit is, 
sal weer lewe. Een van die bekendste verse 
in die Bybel, Johannes 3:16, belowe dat 
“elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag 
gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

Die eenvoudige waarheid is dat ons die 
gawe van die ewige lewe slegs deur Jesus 
Christus kan ontvang. “Want daar is ook 
geen ander naam onder die hemel wat 
onder die mense gegee is, waardeur ons 
gered moet word nie” (Handelinge 4:12). 
Hoe toon ons ons geloof in Hom? Watter 
verpligtinge behels dit?

Jesus het gesê dat diegene wat Sy dissipels is, bereid moet wees om alles  
in die lewe ondergeskik te plaas om die Koninkryk van God te soek (Lukas 
14:25-33; Matteus 6:33; 13:44-46). Mense het baie maniere uitgedink om te 
lewe, met baie valse waardes en afleidings (Matteus 6:19-20; 7:13-14), maar  
die realiteit is dat daar net een regte weg, en net een Verlosser is.

Met die afsluiting van die eerste opgetekende preek na Jesus se dood, het 
Petrus gelowiges in Christus versoek om hulle te bekeer, gedoop te word en 
van God Sy Heilige Gees te ontvang (Handelinge 2:38). Bekering is ’n opregte 
besef van ons eie sondigheid en ontoereikendheid.

Die Belofte van die Lewe na die Dood

Wat van mense wat in die verlede geleef en gesterf het, of in 
afgeleë streke vandag leef sonder om ooit eers die naam van 
Jesus Christus te hoor, en nog minder Sy leringe leer om met 
enige soort toewyding aan Hom te kan reageer?
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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 op-
gevaar 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 By-
bel 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 na-
dat Jesus gesterf en na die hemel opge-
vaar 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 duisende 
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 heerlikheid 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 we-
derkoms en die opstanding van Sy volgelinge. 
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 ge-
sien 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.
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Maar dit is ook ons voorneme om ons vorige lewenswyse te verlaat om ’n 
nuwe lewe in Christus te begin. Die doop beeld daardie besluit uit (Romeine 
6:1-6). (Om hierdie onderwerpe beter te verstaan, vra vir, of laai u gratis kopie 
van ons boekie The Road to Eternal Life, af.)

Baie tekste openbaar wat ons moet doen om ons geloof in Jesus Christus te 
toon.

Kolossense 3-4 is byvoorbeeld ’n lang gedeelte wat die volledige verbintenis 
beskryf wat ons moet maak. Ons moet God toelaat om ons eie natuur te ver- 
ander, en ons moet leer om Jesus na te volg in alles wat ons doen. As ons ons 
werklik aan God oorgee sal Christus Sy lewe in ons leef deur die krag van God 
se Heilige Gees (Galasiërs 2:20).

Ons leer ook dat ons persoonlike beloning gebaseer sal wees op hoe ons 
leef. Inderdaad, God gee “aan die wat deur volharding in goeie werke heerlik-
heid, eer en onverganklikheid soek—die ewige lewe; maar aan die wat eiesin-
nig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoor- 
saam is—grimmigheid en toorn; verdrukking en benoudheid oor die siel van 
elke mens wat kwaad doen … maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat 
goed doen” (Romeine 2:7-10).

Meer as een opstanding

Nog ’n belangrike aspek van die opstanding wat deur die Skrif geopenbaar 
word, is dat die dooies in ’n bepaalde orde terugkeer na die lewe, in volgorde, 
volgens ’n plan.

Nie almal sal op dieselfde tyd opgewek word nie, alhoewel Christus se vol-
gelinge van hierdie eeu, sal wees: “Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; 
Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood  
deur ’n mens is, is die opstanding van die dode ook deur ’n mens [Christus]. 
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” (1 Korintiërs 15:20-23). 

In sy brief aan die gemeente in Rome skryf Paulus dat ons God se Gees in 
ons moet hê as ons tot die lewe opgewek wil word: “En as die Gees van Hom 
wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit 
die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees 
wat in julle woon” (Romeine 8:11).

Die opstanding wat ons tot dusver beskryf het vind plaas wanneer Jesus 
terugkeer. Dit sal slegs “dié wat aan Christus behoort” insluit (1 Korintiërs 

Die Belofte van die Lewe na die Dood

Het Paulus Verwag om Bewus te Wees 
in die Hemel net na hy Gesterf het?

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 onder-
werp aan vervolging, is geslaan en was ver- 
skeie kere in die gevangenis. Toe hy sy brief 
aan die Filippense geskryf het was hy vir ’n  
tydperk in huisarres in Rome. Paulus het ge-
weet 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 vrylating 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 terminologie van 
vertrek nie bedoel om geografies te wees—
soos om die aarde te verlaat om hemel toe te 
gaan, nie. Daar is geen verwysing 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  
einde van sy fisiese lewe naby was en hy ge-

reed 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 ge-
stry; 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 
verskyning 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 ge-
skryf het, dat daar is vir hom ’n kroon van  
geregtigheid opgelê wat hy “in dié dag” van 
Christus se verskyning, gegee sou word—by 
Jesus se tweede koms. Soos Paulus opge-
merk het, sal Jesus Paulus se beloning saam 

met Hom bring. Paulus sal dit op daardie tyd-
stip 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 
verander word, in ’n oomblik, in ’n oogwink, by 
die laaste basuin; want die basuin sal weer-
klink, en die dode sal onverganklik opgewek 
word; en ons sal verander word” (1 Korintiërs 
15:51-52). Paulus het geweet hy sou sy belo-
ning 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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15:23), ook genoem “die dooies wat aan Christus behoort” (1 Tessalonisense 
4:16, Nuwe Lewende Vertaling).

Dit is mense wat verstaan het dat verlossing deur Jesus Christus is en wat 
hul geloof in Hom getoon het deur die toewyding van bekering, doop en gehoor- 
saamheid aan God se Woord, soos gelei deur die Heilige Gees. Soos ons gesien 
het, sal hulle met Christus se wederkoms in onsterflike gees verander word, en 
sodoende die ewige lewe beërwe (1 Korintiërs 15:50-53).

Ander wat gesterf het

Maar nou het ons ’n dilemma. Wat gebeur met mense wat nooit die geleent-
heid gehad het om tot ’n behoorlike begrip te kom en die nodige toewyding aan 
God deur Christus te maak nie? Is hulle diegene van wie Christus gepraat het 
wat tot oordeel opgewek sal word?

Wat van babas en ander jong kinders wat sterf lank voordat hulle kan ver-
staan of die volwassenheid bereik om die Heilige Gees te ontvang en God se 
Koninkryk te soek? Wat van mense wat in die verlede geleef en gesterf het, of 
in afgeleë streke vandag leef sonder om ooit eers die naam van Jesus Christus 
te hoor, en nog minder Sy leringe leer om met enige soort toewyding aan Hom 
te kan reageer? Wat van mense wat trou bly aan hoë morele waardes maar geen 
spesifieke verbintenis of godsdiensoortuigings het nie?

Wat sal met hulle gebeur en wanneer? Sal die behandeling wat hierdie 
mense ontvang regverdig wees? Is God regverdig? Sal Hy almal ’n gelyke 
geleentheid gee om die ewige lewe te ontvang? Of is Hy selektief en bied Hy 
die ewige lewe slegs aan sommiges?

Die eerste opstanding

Kom ons begin met wat Johannes beskryf as die eerste opstanding. Hy praat 
van “dié wat in Christus gesterf het,” van wie sommige martelaars was en almal 
wat vals godsdienste en bedrieglike leringe verwerp het.

Hy skryf oor die visioen wat hy in die boek Openbaring ontvang het: “En ek 
het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; 
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 aanbid 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 opstan-
ding” (Openbaring 20:4-6).

Let op dat sommige tot lewe kom na die 1,000-jarige heerskappy van  
Christus. Diegene wat die ewige lewe aan die begin van daardie tydperk gegee 
is, met Christus se wederkoms wanneer hulle saam met Hom sal regeer, ver- 
teenwoordig die eerste opstanding. Maar hier sien ons duidelik dat ander, “die 
ander dode,” nie weer lewendig word voordat 1,000 jaar verby is nie. As net 
een opstanding sou plaasvind, sou Johannes bloot daarna verwys het as die 

opstanding. Aangesien hy egter die frase “die eerste opstanding” gebruik, is dit 
duidelik dat ten minste nog een opstanding moet volg.

Opsomming

Ons het vanuit die hoogste geskrewe gesag—die Bybel—geleer dat met 
Jesus Christus se wederkoms, Hy Sy ware, getroue volgelinge sal opwek en  
aan hulle die ongelooflike gawe van die ewige lewe sal gee. Hulle is die 
enigstes wat deel sal hê aan hierdie opstanding.

Tog word ons in 1 Timoteus 2:3-4 vertel dat “God, ons Verlosser … wil hê 
dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.” Wat dan van 
die biljoene mense wat reeds gesterf het en nooit die kennis van die waarheid 
gehad het nie? Is dit te laat vir hulle?

Dit bring ons by ’n bespreking van een van die wonderlikste aspekte in God 
se plan vir die lewe en die dood—wat God vir die res van die dooies in die 
vooruitsig het.

Die Belofte van die Lewe na die Dood
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Hoe die Ewige Lewe 
Uiteindelik aan Almal 

Geoffer sal Word

Die dood diskrimineer nie. Die regverdiges en sondaars sterf almal. 
Jesus het twee alombekende tragedies van Sy dag gebruik om te  
wys dat die dood arbitrêr kan wees en om ’n belangrike les daaruit  
te leer:

“En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat Hom berig gebring 
het van die Galiléërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus 
antwoord en sê vir hulle: Dink julle dat hierdie Galiléërs groter sondaars was 
as al die Galiléërs, omdat hulle sulke dinge gely het? Nee, sê Ek vir julle; maar 
as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie agttien op 
wie die toring van Silóam geval en hulle gedood het—dink julle dat hulle meer 
skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê Ek vir julle; maar 
as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom” (Lukas 13:1-5).

Die besonderhede is onduidelik. Blykbaar is sommige Jode wreed deur Ro- 
meinse soldate doodgemaak tydens ’n godsdienstige seremonie by die tempel 
in Jerusalem. By ’n ander geleentheid het ’n toring ineengestort en sommige is 
dood. Albei voorvalle is voorbeelde van die willekeurige dood van onskuldige 
mense. Jesus sê hierdie mense was nie erger as ander nie. Hulle was net op die 
verkeerde plek op die verkeerde tyd.

Soortgelyke tragiese gebeure is oral om ons. Ons is veral ontsteld wanneer 
kinders se lewens kortgeknip word deur ongelukke, misdaad of siekte. Ons 
skud ons koppe in verbystering wanneer ’n vliegtuig neerstort, ’n huis brand  
of ’n terreuraanval dosyne onskuldige mense doodmaak wat bloot met hul  
alledaagse lewe aangegaan het. Slagoffers van hierdie tragedies was op die  
verkeerde plek op die verkeerde tyd; God het hulle nie uitgesonder vir straf  
nie. Soos Salomo verduidelik het, is ons almal onderworpe aan die onseker-
hede van tyd en toeval (Prediker 9:11-12).

Is lewe en dood arbitrêr?

In die vorige hoofstukke het ons gesien dat God ’n geweldige doel het vir 
ons tydelike, fisiese bestaan: Dit berei ons voor vir die ewige, geestelike lewe 
wat Hy vir ons wil gee. Diegene wat in hierdie tyd in Jesus Christus en Sy 
leringe glo en toewyding aan Hom toon deur die manier waarop hulle lewe,  
sal die gawe van die ewige lewe ontvang in ’n opstanding wat sal plaasvind  

met Sy terugkoms na die aarde.
In die voorbeeld wat ons so pas uit Lukas 13 beskou het, het Jesus die punt 

gemaak dat die lewe en dood doelloos is tensy ons ons bekeer en God se 
Koninkryk soek. Maar soos ons voorheen gevra het, wat van almal wat geleef 
het, hul bes gedoen het en gesterf het sonder die geleentheid om die regte keu-
ses en verpligtinge te maak? Was hulle lewens en dood lukraak, sonder doel?  
Is daar geen hoop of belofte vir hulle nie? Sal hulle nie ’n gelyke geleentheid 
gegun word om die gawe van die ewige lewe te ontvang nie?

Die Skrif bevat baie versekerings dat God ernstig is oor Sy beloftes. Petrus 
sê dat dit God se wil is dat 
almal uiteindelik tot be- 
kering sal kom: “Die Here 
vertraag nie die belofte 
soos sommige dit vertra-
ging ag nie, maar Hy is 
lankmoedig oor ons en 
wil nie hê dat sommige 
moet vergaan nie, maar 
dat almal tot bekering 
moet kom” (2 Petrus 3:9). 
Hierdie vers verseker ons 

dat God nie sal faal nie. Dit impliseer ook dat sommige gedink het dat God 
onbesorgd en inkonsekwent is.

Nie almal is nou tot redding geroep nie

Soms was Jesus se dissipels verward en gefrustreerd weens Sy onderrig- 
metodes. Hulle het Hom gevra hoekom Hy in gelykenisse met ander mense 
gepraat het in plaas daarvan om meer direk te wees. Hy het vir hulle geant-
woord: “Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk 
van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie” (Matteus 13:11).

Baie sal vandag geskok wees as hulle dink oor wat Jesus hier gesê het. Dit 
was duidelik nie Sy bedoeling om verlossing aan elke persoon in hierdie tyd 
aan te bied nie. Sy boodskap was eerder bedoel om net deur sommige op hier-
die tydstip verstaan te word.

Jesus het voortgegaan om ’n profesie uit Jesaja aan te haal wat voorspel het 
dat mense ’n geslote verstand sou hê, nie in staat sou wees om Sy leringe te 
aanvaar nie, of te verstaan wie Hy was nie. Toe het Hy verduidelik: “Maar julle 
oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor” (vers 16). Ons 

Tragiese gebeure is oral om ons. Ons is veral ontsteld wan-
neer kinders se lewens kortgeknip word deur ongelukke, 
misdaad of siekte.
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kan hier ’n verskil sien tussen die dissipels, wat op hierdie stadium ten minste 
’n mate van geloof en begrip gehad het, en die massas mense wat dit nie gehad 
het nie.

Die mense in Jesus se tyd het gereeld probeer vasstel presies wie Hy was. 
Was Hy net ’n rabbi? Was Hy die geprofeteerde Elia of Johannes die Doper? 
Was Hy ’n bedrieër, ’n valse messias? Was Hy die enigste ware Messias?

Op ’n stadium het Jesus vir die dissipels gevra wie hulle gedink het Hy was. 
“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende 
God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees 
en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele 
is” (Matteus 16:15-17).

God moet begrip gee

Jesus het Sy dissipels geleer dat God geestelike insig moet gee. Niemand 
kan na Jesus toe kom as God die Vader hom nie “trek” nie (Johannes 6:44).

God het oorspronklik met die nasie Israel gewerk en ’n verhouding met die 
Israeliete deur middel van die Ou Verbond tot stand gebring. Maar as ’n nasie 
het hulle voortdurend daardie verbond geskend en uiteindelik Christus self 
verwerp. Nadat Sy eie mense Hom verwerp het, is die beloftes van die Nuwe 
Verbond, wat Jesus gekom het om tot stand te bring, uitgebrei na mense uit  
alle nasies.

Paulus het dit in gedagte gehad toe hy beide die godsdienstige Jode (’n ge- 
deelte van die volk Israel) en die heidene (nie-Israeliete) in sy brief aan die 
Kerk in Rome aangespreek het. Hy het Jesaja 29:10 geparafraseer en gesê: 
“God het hulle [die Israeliete] gegee ’n gees van diepe slaap, oë om nie te sien 
nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.” 

Paulus het verduidelik dat selfs die meerderheid van die mense van Israel 
geestelik verblind bly (Romeine 11:7). In Efesiërs 4:17-18 wys Paulus dat die 
heidene ook deel het in hierdie byna universele geestelike blindheid.

Paulus het in Romeine 11:2-4 ’n ander Ou Testamentiese voorbeeld aange-
haal. Die getroue profeet Elia het gedink dat hy die enigste lewende man was 
wat nie verlei was om die valse god Baäl te aanbid nie. Maar God het aan Elia 
geopenbaar dat Hy ander bewaar het wat aan Hom getrou gebly het. Paulus het 
’n belangrike les uit hierdie voorbeeld getrek: “Net so is daar dan ook in die 
teenwoordige tyd ’n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade” 
(vers 5).

’n Oorblyfsel is net ’n klein bietjie, ’n oorblywende greintjie. En die “ver-
kiesing” wat Paulus genoem het, verwys na ’n relatiewe klein deel van die mens- 
dom. Dit is duidelik dat God geopenbaar het dat Hy slegs ’n paar tot redding in 
hierdie tyd sal roep. Let op hoe Jesus dit verduidelik: “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 daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die 
lewe lei, en daar is min wat dit vind” (Matteus 7:13-14). 

God volg nie hierdie benadering sodat Hy die meeste van die mensdom van 

Sy beloftes kan uitsluit nie. Trouens, God het hierdie metode gekies om uitein-
delik Sy beloftes na almal uit te brei. “God sluit alle nasies in die ongehoor- 
saamheid in sodat Hy Hom oor almal kan ontferm (Romeine 11:32, Nuwe 
Lewende Vertaling).

Paulus het erken dat hierdie metode met die eerste oogopslag onlogies mag 
lyk, maar in Sy wysheid weet God presies wat Hy doen. Ons plek is nie om 
God te adviseer oor hoe Hy Sy plan moet uitvoer nie. In plaas daarvan kan ons 
saam met Paulus uitroep: “Hoe ongelooflik wonderlik is God nie—hoe ontsag-
lik ryk en wys en vol kennis is Hy nie! Sy beslissings gaan ons begrip te bowe; 
sy manier van doen kan ons nie deurvors nie. Wie van ons kan regtig verstaan 
hoe God dink? Of wie sou as sy raadgewer kon optree? Of wie sou ooit aan 
Hom ’n guns kon bewys vir wie Hy dit sou moes vergoed? Hy is die bron van 
alles. Alles bestaan deur sy krag, en alles is op Hom gerig. Aan Hom behoort 
die heerlikheid vir altyd en altyd” (verse 33-36, Nuwe Lewende Vertaling).

Omdat God lewe geskep het, het Hy die gesag om lewe te neem en weer te 
gee. En Hy het die mag om ten tye van Sy keuse, die geleentheid vir verlossing 
te verskaf—hetsy in hierdie tyd of in ’n tyd wat nog voorlê.

Die toekomstige Koninkryk van God

Kyk weer na ’n skriftuurlike gedeelte wat in die voorafgaande hoofstuk aan-
gehaal is: “En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is 
die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die ge- 
tuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie 
aanbid 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 [die een aan die begin van die 1,000 jaar] is die eerste opstanding” 
(Openbaring 20:4-5).

Soos voorheen genoem, skryf Johannes hier hoofsaaklik oor dieselfde op- 
standing waarna Paulus verwys het in 1 Korintiërs 15 en 1 Tessalonisense 4, en 
noem dit die “eerste” opstanding. Aangesien dit die eerste, en nie net “die” op- 
standing genoem word nie, moet ten minste nog een opstanding volg. Johannes 
verklaar ook dat die res van die dooies na die 1,000 jaar weer sal lewe.

Kom ons kyk na wat gedurende die tydperk van 1,000 jaar sal gebeur (alge-
meen genoem die Millennium, Latyn vir “duisend jaar”) en die verantwoorde-
likheid wat diegene in die eerste opstanding op daardie tydstip sal hê.

Daniël 7 gee ’n profetiese oorsig van die mensdom se geskiedenis. Daniël 
beskryf kortliks ’n reeks groot ryke (Babilon, Persië, Griekeland en Rome) wat 
die Midde-Ooste sou oorheers vanaf Daniël se tyd vorentoe. Daardie magte 
word onderskeidelik deur ’n leeu, ’n beer, ’n luiperd en ’n “vreeslik en skrik- 
wekkend[e]” dier verteenwoordig.

Uiteindelik sal Christus terugkeer en ’n koninkryk oprig wat al hierdie ryke 
sal opvolg—God se ewige Koninkryk, wat nooit oorgeneem sal word nie: “Ek 
het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een 

Hoe die Ewige Lewe Uiteindelik aan Almal Geoffer sal Word



34 Wat Gebeur na die Dood?  35

gekom soos die Seun van ’n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en 
hulle het Hom nader gebring voor Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en 
eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heer- 

skappy is ’n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat 
nie vernietig sal word nie” (Daniël 7:13-14).

Die profesie gaan voort: “Hierdie groot diere wat vier is—vier konings sal 

Hoe die Ewige Lewe Uiteindelik aan Almal Geoffer sal Word

Die Bybelse Beskouing van die Hel

Die einde van hierdie hoofstuk delf in die 
kwessie van wat sal gebeur met die on-

verbeterlik goddeloses—diegene wat uitein-
delik weier om hulle van hul sondes te bekeer. 
Baie neem aan dat hul lot die ewigheid is in ’n 
immer brandende inferno in ’n donker onder-
wêreld genaamd hel, maar is dit regtig wat die 
Bybel sê?

Om daardie vraag te beantwoord, moet ons 
die Hebreeuse en Griekse woorde verstaan 
wat in die meeste weergawes van die Bybel 
as “hel” vertaal word. Soos ons sal sien, is die 
Bybelse siening van die hel nie een van onein-
dige foltering nie.

Twee woorde wat as “hel” vertaal is, verwys 
na die graf

Sheol is die Hebreeuse woord wat regdeur 
die Ou Testament as “hel” vertaal is. Dit ver-
wys na “die staat en woonplek van die dooies; 
vandaar die graf waarin die liggaam rus”  
(William Wilson, Wilson’s Old Testament Word 
Studies, “Hell,” bl. 215). The Expository Dictio-
nary of Bible Words verduidelik: “Daar is dus 
geen verwysings na die ewige bestemming nie, 
maar bloot na die graf as die rusplek van die 
liggame van alle mense” (Lawrence Richards, 
1985, bl. 336).

Sommige Bybelvertalings, wat die ware be-
tekenis daarvan weerspieël, vertaal hierdie 
woord bloot as “die graf” of laat dit onvertaal 
as Sheol. 

Onder diegene wat geweet het dat hulle 
self na sheol sou gaan, was sulke manne van 
geloof soos Jakob (Genesis 37:35), Job (Job 
14:13), Dawid (Psalm 88:4) en Hiskia (Jesaja 
38:10). Hierdie volgelinge van God sou nie na 
’n immer brandende inferno gegaan het nie. 
Dit is dus duidelik dat sheol bloot die graf moet 
beteken, nie ’n plek van ewige foltering nie.

Die eweknie van sheol in die Griekse taal 
is hades, wat ook na die graf verwys. Ten 
spyte van die gebruik van die term Hades in 
die Griekse mitologie om na ’n ondergrondse 
ryk van skaduagtige bewussyn na die dood 
te verwys, is dit nie die Bybelse gebruik nie. 
In die vier Nuwe-Testamentiese verse wat 
Ou-Testamentiese gedeeltes wat sheol bevat 
aanhaal, word hades vir sheol gebruik (Lukas 
10:15; Handelinge 2:27, 31, Nuwe Lewende 
Vertaling). Soos met sheol, word hades in  
sommige Bybelvertalings as “die graf” of 
“dood” weergegee.

Soos met sheol, verwys die woord hades 
ook nie na ’n plek van vurige foltering nie.  
Inderdaad, die apostel Petrus verwys na  
Christus, dat Hyself in “Hades” (Handelinge 
2:27, 31, Nuwe Lewende Vertaling) was, met 
verwysing na die tyd toe Hy begrawe is voor 
Sy opstanding. Weereens verwys albei woorde 
bloot na die graf. En in die graf is daar glad 
geen bewussyn nie (Prediker 9:5, 10; Psalm 
6:6; 146:4).

Een woord verwys na die gevangenskap van 
demone

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

The Expository Dictionary of Bible Words  
verduidelik dat tartaroo beteken “om in  
Tartaros te beperk” en dat “Tartaros die  
Griekse naam was vir die mitologiese afgrond 
waarin rebelse gode opgesluit was” (Lawrence 
Richards, 1985, “Heaven and Hell”). Petrus 
het hierdie verwysing na destydse mitologie 
gebruik om aan te toon dat die sondige engele 

“gewerp en aan kettings van duisternis oorge- 
gee … om vir die oordeel in bewaring gehou 
te word.” Hierdie gevalle engele word nou 
ingeperk gehou terwyl hulle wag vir hul uit-
eindelike oordeel vir hul rebellie teen God en  
vernietigende invloed op die mensdom. Die 
plek waar hulle ingeperk word, is die aarde, 
waar hulle invloed oor die nasies uitoefen, nie 
een of ander donker onderwêreld nie.

Verder is tartaroo net van toepassing op 
demone. Nêrens verwys dit na ’n vurige hel 
waarin mense na die dood gestraf word nie.

’n Woord verwys wel na brand—dit is uit-
brand

Dit is slegs met die oorblywende woord wat 
as “hel” vertaal word—die Griekse woord 
gehenna—dat ons sekere elemente sien wat 
mense gewoonlik met die tradisionele siening 
van die hel assosieer. Hierdie woord het eg-
ter ook beduidende verskille van die populêre 
opvatting.

Gehenna “is afgelei van die Hebreeuse uit-
drukking, ga-Hinnom, Vallei van Hinnom … 
Godsdienstig was dit ’n plek van afgodiese en 
menslike offers. Ten einde ’n einde aan hierdie 
gruwels te maak, het [Juda se Koning] Josia 
dit verontreinig met menslike bene en ander 
korrupsies (2 Konings 23:10, 13, 14)” (Spiros 
Zodhiates, The Complete Word Study Dictio-
nary: New Testament, 1992, bl. 360).

Grootliks te danke aan sy slegte reputasie, 
was hierdie vallei wat aan Jerusalem grens 
in die suide, mettertyd as die stadsvullishoop 
gebruik. Afval is daar verbrand, saam met die 
liggame van dooie diere en misdadigers. Vure 
het dag en nag die vullis verteer.

Gehenna word 12 keer in die Bybel gebruik, 
met 11 van dié wat Christus se woorde op- 
teken. Toe Jesus van gehenna gepraat het, 
het Sy toehoorders geweet dat hierdie “hel” ’n  
verterende vuur was waarin vullis en die lig-

game van die goddeloses vernietig was. Hy 
het reguit gewaarsku dat hierdie vernietigende 
vuur die lot van die onverbeterlike goddeloses 
sou wees (Matteus 5:22, 29-30; 23:15, 33; 
Lukas 12:5).

Maar wanneer sou dit plaasvind? Die boek 
Maleagi openbaar dat die toekomstige tyd wat 
kom, is wanneer die onberouvolle goddeloses 
in ’n alles verterende inferno verbrand en stof 
op die aarde sal word (4:1-3).

Die boek Openbaring noem hierdie inferno 
“die poel van vuur”—diegene wat daarin  
gewerp word aan die einde, sal “die tweede 
dood” ervaar, ’n dood waaruit daar geen op-
standing sal wees nie (Openbaring 19:20; 
20:10, 14-15; 21:8).

In die tydsraamwerk wat in die Bybel ge-
openbaar word, volg dit die 1,000 jaar van 
Christus se heerskappy op aarde (Openbaring 
20:1-6) en ’n opstanding tot fisiese lewe van 
almal wat nog nooit God en Sy weë geken het 
nie (verse 5, 11-13). Diegene wat in daardie 
tyd opgewek word, sal die geleentheid hê om 
God se weë te leer, te bekeer en Sy gawe van 
die ewige lewe te ontvang. Sommige sal egter 
daardie geskenk weier. Die Bybel teken hulle 
tragiese einde op: “En as dit bevind is dat ie-
mand nie opgeskryf was in die boek van die 
lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” 
(vers 15).

Diegene wat met volle begrip moedswillig 
kies om God se weg te verwerp, sal nie toe-
gelaat word om voort te leef in die ellende wat 
hul keuse sal meebring nie. Hulle sal sterf en 
ophou bestaan en nie vir ewig ly nie.

Ons sien dus dat ’n ondersoek van al die 
woorde wat as “hel” vertaal word en van ver-
wante begrippe in die Skrif, dat die tradisionele 
siening van ’n ewig-brandende plek van folte-
ring waar die goddeloses vir ewig gestraf word, 
nie in die Bybel gevind kan word nie.
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uit die aarde opstaan; en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap 
ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle 
ewigheid” (verse 17-18). 

Die wêreld word verander

Jesus Christus sal na die aarde terugkeer met krag en gesag. Hy sal God  
se Koninkryk vestig en die menseryke onder die mag van Satan die duiwel, 
vervang. Satan, wat nou die hele wêreld verlei (Openbaring 12:9), sal van die 
toneel verwyder word (20:1-3). Die “heiliges van die Allerhoogste”—al die 
getroue mense van God wat opgewek sal word met Jesus se wederkoms—sal 
saam met Jesus oor die aarde regeer. Bygestaan deur Sy opgestane volgelinge, 
sal Christus die aarde vul met die kennis van God “soos die waters die seebo-
dem oordek” (Jesaja 11:9).

Die apostels het geleer dat Jesus sal terugkeer en die nasie van Israel herves-
tig. In daardie tyd sal Hy ook die gawe van verlossing en die ewige lewe aan die 
hele mensdom bied. Die apostel Jakobus het in Handelinge 15 gesê: “En hier-
mee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is: Daarna sal Ek 
terugkom en die vervalle hut van Dawid [die koninklike huis van Israel] weer 
oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die 
oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam 
uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen” (verse 15-17).

Jakobus haal hier uit die Ou-Testamentiese boek Amos aan, wat voortgaan 
om die toestande te beskryf wat sal bestaan nadat Jesus die nasie Israel herves-
tig het. Let op wat God in Amos openbaar, en ons begin met die woorde wat 
Jakobus in Handelinge aangehaal het:

“In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure 
toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd; sodat hulle 
in besit kan neem die oorblyfsel van Edom [antieke Israel se naaste nasionale 
teëstander] en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE 
wat dit doen. 

“Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en 
die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die 
heuwels daarvan oorvloei sal wees. En Ek sal die lot van my volk Israel veran-
der, en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde 
plant en die wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En 
Ek sal hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land 
wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God” (Amos 9:11-15).

Wat ’n pragtige beeld van die voorspoed en vrede wat die nasies uiteindelik 
gelei na sal word om te geniet nadat Jesus terugkeer!

Almal sal God se weg leer

Net so aantreklik en bevredigend soos fisiese seëninge van oorvloed en 
sekuriteit is, is God besig om ’n veel groter doel uit te werk. Alles wat fisies is, 
is tydelik, insluitend die fisiese voorspoed van die Millennium en selfs menslike 

lewe. God het baie meer om te bied as net ’n gemaklike fisiese lewe.
Die profeet Jeremia praat nie net van ’n fisiese herstel nie (Jeremia 31:1-4), 

maar van die geestelike herstel wat Jesus ook sal bewerkstellig wanneer Hy 
terugkom: “ Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van 
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Sal die Foltering van die  
Goddeloses vir Ewig Duur?

“Hy sal gepynig word met vuur en swa-
wel 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 ge-
deelte ’n heel ander omstandigheid beskryf.

Eerstens, let op die tydsbepaling vir hierdie 
gedeelte. Uit die konteks sien ons dat die ge-
beure wat dit beskryf op die aarde voorkom te 
midde van aardskuddende gebeure en rampe 
wat onmiddellik voor, of by Christus se weder-
koms plaasvind, glad nie in die hel of die hier-
namaals 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 ge-
trouheid 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 ver-
wys na hierdie gebeurtenis in die hoogtepunt 
van die eeue.

Die verwysing in vers 11 na die godde- 
loses 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 hier-
die 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. 
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Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond sal sluit; nie soos die verbond wat 
Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om 
hulle uit Egipteland uit te lei nie—my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel 
Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE. Maar dit is die verbond wat Ek 
ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in 
hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en 
hulle sal vir My ’n volk wees” (verse 31-33).

Onthou Jakobus se woorde in Handelinge 15. Hy praat van die fisiese nasie 
Israel en sê dat God belowe het om “sy bouvalle [te] herstel en dit weer reg-
maak sodat ook die ander volke die 
Here kan soek” (verse 16-17, Nuwe 
Lewende Vertaling). Hierdie fisiese en 
geestelike herstel sal vanaf Israel en 
Juda na die res van die wêreld versprei. 
God beplan om die Israeliete te gebruik 
om Sy beloftes aan die hele mensdom 
uit te brei (Galasiërs 3:26-29).

Die geestelike herstel is die belang- 
rikste werk wat Jesus Christus in hier-
die tyd sal verrig, en sal die gawe van 
verlossing aan almal bied. Nie meer sal 
wêreldse politiek mense verwar nie, 
want Jesus sal oor al die nasies heers 
(sien Openbaring 11:15; Daniël 7). Daar 

sal geen godsdienstige verwarring meer op die aarde gevind word nie, want in 
daardie tyd sal God die verstand van alle mense oopmaak en hulle na Christus 
toe trek (Esegiël 36:26-27; Jesaja 11:9; 25:7; Joël 2:27-28).

Diegene in die eerste opstanding word ’n belangrike rol in hierdie groot werk 
gegee. Opgewek tot verheerlikte ewige geeslewe by Christus se wederkoms, sal 
hulle saam met Hom as konings en priesters op die aarde regeer, en sal help in 
die onderrig van God se waarheid aan die hele mensdom (Openbaring 5:10; 
20:6; Jesaja 30:20-21).

Wat van diegene wat God nooit regtig geken het nie?

Tot dusver het ons gesien dat verlossing aan sommige mense in hierdie tyd 
aangebied word—voordat Jesus kom om die wêreld te regeer. Ons het ook ge- 

sien dat wanneer Jesus terugkeer om te regeer, Hy verlossing aan die mensdom 
in die algemeen sal bied.

Maar, soos ons voorheen gevra het, wat van almal wat gesterf het, of nog sal 
sterf in hierdie era, sonder om ooit tot redding geroep te word? Hierdie groep 
verteenwoordig die meerderheid van alle mense wat nog ooit geleef het. Wat is 
hulle ewige lot?

Johannes het gesê dat diegene wat nie opgewek word ten tyde van Jesus se 
wederkoms nie (“die ander dode”) weer sal lewe aan die einde van die Millen-
nium: “En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig 
was nie” (Openbaring 20:5).

’n Paar verse later kom ’n beskrywing van hierdie latere opstandingstyd-
perk: “En ek het ’n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se 
aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle 
gevind nie. 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. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die dode-
ryk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens  
sy werke” (Openbaring 20:11-13). 

Jesus het gepraat van ’n toekomstige tydperk van oordeel wanneer almal Sy 
leringe sal verstaan—wanneer mense van alle geslagte sal lewe en gelyktydig 
geoordeel word: “Toe het Hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade 
plaasgevind het, begin verwyt, omdat hulle hul nie bekeer het nie: Wee jou, 
Górasin, wee jou, Betsáida! want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaas-
gevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle hul lankal in sak en as bekeer 
het. Maar Ek sê vir julle, dit sal vir Tirus en Sidon verdraagliker wees in die 
oordeelsdag as vir julle. 

“En jy, Kapérnaüm, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk 
toe neergestoot word; want as in Sodom [die verdorwe stad wat God vernietig 
het] die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly 
staan het tot vandag toe. Maar Ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom 
verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou” (Matteus 11:20-24). 

Die eertydse eiesinnige heidene wat hier genoem word, het geleef en gesterf 
sonder om God, en Sy aanbod van die gawe van die ewige lewe deur Jesus 
Christus, ooit te leer ken. Let daarop dat Jesus sê hulle sou tot bekering gekom 
het as hulle die geleentheid gegee was wat die stede van Sy dag gehad het. Is dit 
dan regverdig dat hulle nooit so ’n geleentheid sou ontvang nie?

In soortgelyke voorbeelde verwys Jesus na die lank gestorwe mense van die 
heidense stad Nineve, na die koningin van die Suide (van Skeba) van Salomo se 
tyd, en weer na antieke Sodom saam met Gomorra, wat dien as die toonbeeld 
van goddeloosheid (Matteus 10:14-15; 12:41-42). God duld nie perversie en son- 
digheid nie, maar dit is duidelik dat Hy nie klaar gewerk het in die lewens van 
die mense van hierdie antieke geslagte nie. Dit vereis dat hulle opgewek word—  
weer lewend gemaak word—en uiteindelik in God se weë onderrig word.

Hoe die Ewige Lewe Uiteindelik aan Almal Geoffer sal Word

Jesus het ’n tyd beskryf waartydens die lank gestorwe mense 
van die antieke Assiriese stad Nineve en die Bybelse “konin-
gin van die Suide” uit Salomo se tyd saam met diegene uit 
Christus se geslag sal opstaan en terselfdertyd sal lewe.
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Jesus het ’n tyd beskryf waartydens mense van alle vorige eeue—die lank 
gestorwe mense van die antieke Assiriese stad Nineve en die Bybelse “koningin 
van die Suide” uit Salomo se tyd, saam met diegene uit Christus se geslag sal 
opstaan en terselfdertyd sal lewe. Saam sal hulle die waarheid oor wie Christus 
was en die doel van die lewe verstaan. Diegene uit verskillende geslagte sal dit 
merkwaardig vind dat die mense van Jesus se tyd Hom verwerp het.

’n Opstanding tot fisiese lewe

Van die profeet Esegiël leer ons dat diegene wat deel is van hierdie opstan-
ding nog nie in onsterflike geeswesens, soos dié in die eerste opstanding, sal 
verander word nie, maar eerder aanvanklik weer sal lewe as fisiese, vleeslike, 
sterflike mense. Esegiël is ’n visioen gegee oor hierdie verstommende toekom-
stige gebeurtenis—’n opstanding in ’n vallei van ou bene (Esegiël 37:1-7).

Die profeet het gekyk hoe die droë bene hulleself weer in geraamtes byme-
kaarmaak, toe bedek is met vlees en as ’n groot menigte opgewekte mense 
gestaan het (verse 8-10). Dit verteenwoordig die menigtes van antieke Israel, 

wat God uit hulle grafte sal bring om dan Sy Gees in hulle te plaas (verse 12-14).
Tog is dit duidelik dat meer as net Israel ingesluit sal word. Wanneer ons 

hierdie verslag saam met Christus se stellings plaas oor ou heidene wat op die-
selfde tyd as dié van die Joodse stede van Sy dag tot lewe opgewek word—en 
met Johannes se stelling in Openbaring 20:5 dat diegene wat nie in die eerste 
opstanding herleef het nie, weer sal lewe aan die einde van die Millennium  
(die eerste 1,000 jaar van Jesus se ewige heerskappy), word dit duidelik dat  
nie net die Israeliete nie, maar mense van alle nasies uit vorige eeue in hierdie 
opstanding tot lewe sal terugkeer.

Hulle sal in hierdie tyd slegs ’n sterflike lewe leef, omdat hulle nog nie die 
weg van ewige verlossing deur Christus gekies het en toewyding aan God ge- 
toon het nie. Maar sodra hulle weer lewendig is, sal hulle uiteindelik daardie 
geleentheid hê.

Aan die einde van die Millennium sal almal wat nog nie in die vorige stappe 
van God se plan verantwoord is nie, voor Hom staan. In Openbaring 20:12 ver-
wys die “boeke” (Griekse biblia, waaruit ons die woord “Bybel” kry) wat des- 
tyds “geopen” is, klaarblyklik na die boeke van die Skrif wat oopgemaak word 
vir hulle begrip (vergelyk Lukas 24:32). Vir die eerste keer in hul lewens sal 
hulle gelei word om God se Woord, die leringe van die Bybel, korrek te ver-
staan. God sal daardeur vir hulle die geleentheid bied om die ewige lewe te 
ontvang.

Let daarop dat “’n ander boek, die boek van die lewe, is geopen” (Openbaring 
20:12; vergelyk Filippense 4:3). En hulle, soos elke vorige geslag, sal geoordeel 
word volgens hulle werke—dit is, hulle werke tydens daardie tyd.

Oordeel vind mettertyd plaas

Wat beteken dit in hierdie konteks om geoordeel te word? Sal mense on- 
middellik beloon of veroordeel word ten tyde van hul opstanding op grond  
van wat hulle in hul vorige lewens gedoen het, voordat hulle God se waarheid 
verstaan het?

Oordeel is meer as die finale besluit om ’n persoon te beloon of te veroor-
deel. Oordeel is ’n proses wat oor tyd plaasvind en uiteindelik uitloop op ’n 
finale besluit.

Soos ons voorheen gesien het, het Jesus die feit aangespreek dat daar meer 
as een opstanding is deur te sê dat “Want daar kom ’n uur wanneer almal wat 
in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die 
opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van 
die veroordeling [of oordeel]” (Johannes 5:28-29).

Die meer algemene betekenis van die woord krisis, wat in hierdie vers as 
“veroordeling” vertaal word, is oordeel, soos dit gewoonlik vertaal word. Hier-
die woord verwys na ’n proses van evaluering eerder as ’n daad van vonnis- 
oplegging of straf. Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New 
Testament Words definieer dit as “die proses van ondersoek, die handeling van 
onderskeid en skeiding, … ’n oordeel, ’n oordeel uitspreek oor ’n persoon of 
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Word die Goddeloses in ’n  
Ewig-Brandende hel Gestraf?

“En as jou oog jou laat struikel, pluk dit 
uit. 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 vuur gewerp te word, 
waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uit-
geblus word nie” (Markus 9:47-48).

Het Jesus hier gewaarsku teen oneindige 
lyding in ’n helse vuur? 

Die aangehaalde frase “helse vuur” is 
vertaal uit gehenna—die Griekse vorm van 
die Hebreeuse Gai Hinnom, wat Vallei van 
Hinnom beteken, wat net buite Jerusalem 
was. In Jesus se dag was hierdie area ’n vul-
lishoop waarin vure voortdurend gebrand het, 
aangevuur deur vullis en die lyke van diere en 
misdadigers.

Jesus het hierdie verlate en ellendige plek 
gebruik om die lot van onberouvolle sondaars 
voor te stel. Let op dat Jesus gesê het dat die 
wurm nie sterf nie, nie dat die mense wat in 
die helse vuur gestraf word, nie sterf nie. Die 
straf is ewig, wat beteken dat dit permanent 
en volledig is. Maar dit beteken nie dat die 
onverbeterlikes gedurig aan die lewe gehou 

en onophoudelik deur ’n wraaksugtige God 
gemartel word nie.

Verbrande oorblyfsels van die liggame in 
die oorspronklike gehenna, die Vallei van 
Hinnom, het ontbind en is met maaiers  
besmet. Die vuur is nie geblus nie—dit het 
gebrand solank daar afval was om dit aan  
die brand te hou—en die maaiers (die 
“wurms” van Markus 9:48) is nie vernietig 
nie. Maaiers is die wurmagtige larwes van 
vlieë. Vlieë swerm oor die verrottende vullis 
en hou dit voortdurend met maaiers besmet. 
Dan, in plaas daarvan om te sterf, verander 
daardie wesens, in ’n voortdurende siklus, in 
meer vlieë.

Die liggame van diere en mense wat in 
gehenna gegooi was, het egter óf vergaan óf 
verbrand en is natuurlik uiteindelik heeltemal 
verteer. Net so sal onberouvolle sondaars nie 
vir ewig gepynig word nie. Inteendeel, hulle 
sal heeltemal en vir ewig vernietig word in die 
poel van vuur, waarna in Openbaring 20:14 
verwys word.
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ding” (1985, bl. 119). Krisis verskil van die verwante term krima, wat verwys 
na “die vonnis wat uitgespreek is, ’n uitspraak, ’n veroordeling, die besluit wat 
uit ’n ondersoek voortspruit” (ibid.).

In Openbaring 20:12-13 is die woord vir “geoordeel” ’n vorm van die ver-
wante Griekse werkwoord krino, wat “om te skei, te kies” beteken (ibid., bl. 
336). Alhoewel dit kan beteken dat ’n finale besluit geneem word, kan dit ook 
die evalueringsproses vooraf, wat tot die besluit lei, insluit—soos dit sekerlik 
moet as ons in ag neem dat God se oordeel oor mense met verloop van tyd 
plaasvind.

Soos ons vroeër gesien het, sal diegene wat in hierdie lewe geroep is en rea-
geer deur te glo en ag te gee aan God, die ewige lewe gegee word by Christus 
se wederkoms. Vir hulle sal dit nie nodig wees om evaluering gedurende die 
Millennium of daarna te ondergaan nie (Johannes 5:24). Dit is omdat hulle nou 
geoordeel word (1 Petrus 4:17), nie later nie. Hierdie huidige oordeel is ’n voort- 
durende proses, met diegene wat deur God geroep is wat getrou op Sy waar-
heid reageer en mettertyd vrugte dra (Johannes 15:2-8; Galasiërs 5:22-23)—of 
wegdraai van daardie roeping (2 Petrus 2:20-22).

Wanneer Jesus terugkom, sal Hy elkeen beloon volgens Sy dade (Matteus 
16:27), die vrugte wat voortspruit uit ’n gesindheid en karakter wat mettertyd 
ontwikkel is. Baie Skrifture beskryf die resultate waarna God in ons lewens 
soek (sien Romeine 12; Kolossense 3-4, Efesiërs 4-6; Jakobus 2:20-24; Open-
baring 22:14). 

God is besorg oor ons harte, ons diepste gedagtes en motivering. Hy kyk na 
die hart en sien hoe ons werklik is (1 Samuel 16:7). God verwag van ons om 
Jesus Christus na te volg in alles wat ons dink en doen (Filippense 2:5; 1 Petrus 
2:21). Iemand wat soos Christus is, is opreg. Sy of haar uiterlike optrede—ge- 
drag en werke—weerspieël die hart, die innerlike persoon. Ons sal almal geoor- 
deel word vir ons gewone dade, want dit wys wat ons geword het (2 Korinthiërs 
5:10). Die manier waarop ons leef—hoe ons ander behandel en op God se wette 
reageer—weerspieël wat ons glo en belangrik ag, en demonstreer of ons in har-
monie met God se weë is of nie.

Dieselfde standaarde en geleentheid

Uiteindelik sal almal op dieselfde manier geoordeel word, “Want God gaan 
elke daad beoordeel, ook wat jy in die geheim gedoen het, of dit goed is of 
kwaad” (Prediker 12:14, Nuwe Lewende Vertaling).

Om volgens werke beoordeel te word, impliseer nie dat ’n mens die gawe 
van verlossing verdien nie. Dit beteken eenvoudig dat ’n persoon deur sy lewe 
demonstreer dat hy in Jesus Christus glo en gewillig is om God te gehoorsaam 
(Matteus 7:21). ’n Persoon wat daardie verbintenis nakom, sal natuurlik in sy 
lewe die positiewe resultate van daardie keuse en lewenswyse toon (Galasiërs 
5:22-23; Jakobus 2:14-26).

God sal genoeg tyd gee aan diegene wat na die 1,000 jaar opgewek is om 
deur hul optrede en besluite te bewys dat hulle wel in Jesus Christus as hul  

Verlosser glo, en bereid is om aan Sy lewenswyse te onderwerp en hul eie wil 
oor te gee—net soos Hy aan diegene wat vandag geroep is, hierdie tydperk van 
hul lewens gee.

Met Satan die aartsbedrieër, permanent verwyder aan die einde van die  
Millennium (Openbaring 20:10), sal diegene wat deel is van die tweede of al- 
gemene opstanding wat volg, se voorheen geslote verstand uiteindelik geopen 
word vir die waarheid van God se plan. Hulle sal dan die geleentheid kry om  
te besluit of hulle die Vader se wil sal doen of nie.

Nadat hulle geestelike oë geopen is en hierdie waarheid aan hulle geopen-
baar word, sal hulle beoordeel word volgens hulle werke, hulle reaksie op hulle 
nuwe begrip. Hulle sal dieselfde verantwoordelikheid gegee word as wat in 
vroeër stadiums van God se plan aan ander gegee is. Hulle sal die geleentheid 
kry om geloof in Jesus Christus te ontwikkel en hul geloof en toewyding te 
demonstreer deur die manier waarop hulle lewe.

Dit moet duidelik gemaak word dat die tweede opstanding nie ’n tweede 
kans op redding is nie. Diegene in hierdie opstanding sal eerder hul eerste en 
enigste geleentheid kry om God werklik te ken en te dien.

Diegene in hierdie opstanding wat getrou aan God bly, sal uiteindelik tot 
heerlikheid opgewek word om aan te sluit by diegene in die eerste opstanding— 
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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. Ter-
wyl 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 dui-

wel 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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en word eweneens in onsterflike geeswesens getransformeer om met God as Sy 
goddelike familie in Sy Koninkryk vir ewig te lewe.

Die plan van God, net soos Hy belowe het, is ’n volmaakte en volledige plan 
—en een wat heeltemal regverdig is. Deur Sy plan sal Hy uiteindelik die gawe 
van ewige verlossing aan almal wat nog ooit gelewe het, bied (Efesiërs 1:9-10).

Wat van diegene wat die aanbod van redding verwerp?

Ongelukkig sal sommige—deur hulle keuse—nie die wonderlike gawe van 
die ewige lewe ontvang nie. Johannes het hul lot beskryf en geskryf: “En die 
dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En 
as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy 
in die poel van vuur gewerp” (Openbaring 20:14-15).

Die tweede dood is volslae vernietiging waaruit daar geen opstanding sal 
wees nie. Die poel van vuur sal die wat daarin gewerp word, totaal verteer. Dit 
stem ooreen met ’n profesie in Maleagi 4:1-3, wat sê dat die goddelose uiteinde-
lik sal uitbrand en stof sal word.

Wie is die mense wat nie in die Boek van die Lewe gevind word nie wat 
hierdie vurige einde sal ontmoet? Onthou dat God teen hierdie tyd die geleent-
heid sal gegee het aan almal wat nog ooit geleef het om die gawe van die ewige 
lewe te aanvaar en te ontvang, wat in hierdie verse weergegee word as om u 
naam in die Boek van die Lewe geskryf te hê. Diegene wie se name nie daarin 
geskryf is nie, sal self deur hul eie optrede en besluite gekies het om uitgesluit 
te word.

Johannes gaan voort om te wys dat diegene wat in die poel van vuur gewerp 
word onberouvolle sondaars is: “Maar wat die vreesagtiges aangaan en die 
ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en 
afgodedienaars en al die leuenaars—hulle deel is in die poel wat brand met 
vuur en swawel: dit is die tweede dood” (Openbaring 21:8).

Dit is nie te sê dat almal wat ooit aan enige van hierdie dade skuldig was, in 
die tweede dood verbrand sal word nie, want God sal ons van enige van hierdie 
sondes vergewe by bekering. Diegene wat hier beskryf word, is eerder die ver-
harde goddeloses—diegene wat op die ou end God se manier geleer het en dit 
aanvanklik aangeneem het en steeds in hul sondes volhard—wat weier om te 
bekeer en God en Sy redding volkome verwerp (Hebreërs 6:4-8; 10:26-31).

God sal nie Sy weg op iemand afdwing nie. As ’n persoon bewustelik kies 
om nie te bekeer nie en God en Sy plan van die ewige lewe verwerp, sal daar-
die persoon deur sy dade geoordeel en vernietig word.

Nie vir ewig gefolter nie

Om vernietig te word beteken nie om voort te leef as ’n onsterflike siel nie. 
Soos reeds gesê, beteken dit om na stof verander te word—en heeltemal ophou 
om te bestaan.

Ons het reeds gesien dat die mens sterflik is. Die dood word vergelyk met  
’n diep slaap, ’n toestand van bewusteloosheid. Een rede waarom God ons ’n 

tydelike, fisiese lewe gegee het, was sodat, as ons kies om nie die bepalings, 
voorwaardes en vereistes van die ewige lewe te aanvaar nie, ons lewens genadig- 
lik maar permanent tot ’n einde gebring kan word.

Baie mense glo egter in ’n ewige, immer brandende helse vuur of ’n toe-
stand van geestelike marteling waarin bose mense tot in alle ewigheid gemar-
tel word. Maar die Bybel se eenvoudige lering sê glad nie so nie. Ons God is ’n 
liefdevolle, barmhartige Vader wat nooit iemand aan so ’n onredelike lot sou 
oorlewer nie.

In ’n bekende vers sê Paulus vir ons: “Want die loon van die sonde is die 
dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse 
Here” (Romeine 6:23). Lewe wat vir ewig aanhou, is ’n genadegawe wat God 
skenk aan diegene wat vir ewig in Sy familie sal wees. Die dood waaruit daar 
geen hoop op ’n opstanding is nie, word gereserveer vir diegene wat God se 
aanbod van die ewige lewe in die Koninkryk van God verwerp. Hulle gaan nie 
vir ewig gefolter word nie. Inteendeel, diegene wat uiteindelik weier om in God 
se weë te wandel en Sy gawe van onsterflikheid te ontvang, sal ophou bestaan.

Ons het vroeër geleer dat hierdie lewe in die menslike vlees vir almal tyde-
lik is (Prediker 3:2; Hebreërs 9:27). Diegene wat die doel van hierdie fisiese 
lewe vervul het, sal opgewek word in liggame wat saamgestel is uit gees om die 
gawe van die ewige lewe te ontvang. Diegene wat nooit geroep is nie, sal deur 
’n opstanding weer tot ’n fisiese bestaan opgewek word en geoordeel word, en 
hul geleentheid vir die ewige lewe gegee word. Diegene wat die offer van Jesus 
Christus en die ewige lewe wat deur Sy offer kom verwerp, sal in die poel van 
vuur gewerp word (Openbaring 20:15).

Jesus het gewaarsku dat sommige in hierdie kategorie sal val. Hy het gesê 
dat die regverdiges die ewige lewe gegee sal word, maar dat die goddelose in 
die ewige straf sou gaan (Matteus 25:41-46). Let op dat Jesus nie sê dat die ver-
oordeeldes vir ewig gemartel sal word nie. Hy het gesê hulle straf is vir ewig—
dit wil sê, vir ewig dood, algehele bewusteloosheid en selfs ophou om te 
bestaan, waaruit daar geen opstanding is nie (Openbaring 20:14).

Sommige sal dalk tot die gevolgtrekking kom dat so ’n lot wreed is. Maar 
God is immers die Skepper van die lewe. Hy het die gesag en mag om die lewe 
van almal, wat kies om die doel waarvoor Hy hulle geskape het te verwerp, te 
beëindig. 

Daarbenewens is die finale dood van die verharde goddeloses in ’n poel van 
vuur ’n daad van geregtigheid en genade van God se kant. Om die korruptes 
toe te laat om onberouvol en in ewige opstand voort te lewe, sou vir hulle en 
ander groot droefheid en angs besorg. Daarom sal God hulle nie die ewige 
lewe in ewigdurende ellende gee nie, en Hy sal hulle ook nie martel tot in alle 
ewigheid nie. Inteendeel, beide liggaam en siel (die persoon se fisiese wese, 
insluitend lewe en bewussyn) sal heeltemal vernietig word (Matteus 10:28).

Vir meer oor wat die Bybel sê oor die helvuur en die lot van die onberou-
volle goddeloses, lees “Die Bybelse Beskouing van die Hel” wat op bladsy 34 
begin, en die verwante kantverwysings regdeur hierdie hoofstuk.

Hoe die Ewige Lewe Uiteindelik aan Almal Geoffer sal Word
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Opsomming

Deur die eeue heen is sommige die geleentheid gebied vir die ewige lewe 
deur Jesus Christus. Tog is die oorgrote meerderheid mense nie in hul leeftyd 

geroep om God se plan te verstaan nie. Soos Jesus verduidelik het in die gely-
kenis van die saaier (Matteus 13:3-23), kan ander behalwe die gelowiges ge- 
roep gewees het, maar om verskeie redes, nie die minste daarvan die kragtige 
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Lasarus en die Ryk Man:  
’n Bewys van Hemel en Hel?

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 engele weggedra na die boesem van  
Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en 
is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë op-
hef, 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 barm-
hartig 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 ge-
troos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar 
tussen ons en julle ’n groot kloof gevestig, so-
dat 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, so-
dat 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 op-
staan” (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 

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 sma-
lend 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 on-
oortuig gebly het nie … En so het Christus ’n 
storie vertel wat bedoel was om die belangrik-
heid 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  
kameras sou gefokus het op sy marmer here-
huis met sy dekoratiewe bewerkte yster hekke 
… en die fantastiese feeste wat hy vir sy be-
langrike 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 ge-
sterf 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 al-
leen. 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 ge-
staaf. 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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misleiding en invloed van Satan en sy demone—het hulle nie daarin geslaag 
om ten volle op God se roeping te reageer nie. Alles sal in die tyd van oordeel 
deur ’n genadige God uitgesorteer word.

Nadat Jesus Christus terugkom, sal Hy die proses uitbrei om verlossing aan 
die hele mensdom te bied. Elkeen wat gedurende die 1,000 jaar, onmiddellik 
na Hy terugkom lewe, sal die geleentheid ontvang om die geskenk van die ewige 
lewe wat deur Hom beskikbaar is, te aanvaar. Na die Millennium sal ’n fisiese 
opstanding van almal wat nie die roeping tot redding gedurende hul leeftyd 
ontvang het nie, gebeur. Dan sal hulle ook geroep word—hulle eerste geleent-
heid vir redding, nie ’n tweede kans nie.

Die Skrif toon oorweldigend dat dit God se groot doel en begeerte is om die 
ewige lewe aan Sy kinders te gee en om hulle te weerhou van mislukking 
(Judas 21-24; Romeine 8:31-32; 2 Timoteus 4:18; Lukas 12:32). Almal sal die 
geleentheid gebied word om in Jesus Christus te glo, die ewige lewe deur Hom 
te aanvaar en hulle toewyding aan God te bewys deur hulle werke, die dade in 
hulle lewens. Slegs diegene wat wetend, doelbewus en opsetlik God tart en die 
offer van Jesus Christus verwerp, sal die ewige lewe geweier word.

Stappe in die  
Hantering van Rou

God het in Sy groot liefde vir ons, antwoorde geopenbaar op van die 
grootste vrae wat ons het: Wat is die lewe? Wat is die dood? Wat ge- 
beur na die dood? Ons kan groot bemoediging vind in die wete dat 
God ’n plan vir die hele mensdom het en dat die dood ’n tydelike 

skeiding is. Ons sal met ons geliefdes herenig word deur die opstandings wat 
God belowe het.

Uiteindelik kan hierdie begrip ons help om ’n verlies wat deur die dood ver-
oorsaak word, beter te hanteer. Tog kan ons nie die gevoel van verlies wat deur 
die dood veroorsaak word, ontken of verminder nie. Ons is steeds hartseer en 
ons rou. Hoe kan ons ons hartseer hanteer? En hoe kan ons ander wat treur 
aanmoedig?

Om te rou is ’n diep persoonlike en traumatiese ervaring. Om rou te kan 
hanteer, sal dit nuttig wees as u die rouproses verstaan. Skrywers oor die 
onderwerp het verskeie stadiums van rou geïdentifiseer, insluitend ontkenning, 
woede, bedinging, depressie en aanvaarding. (Sien byvoorbeeld Dr. Elisabeth 
Kübler-Ross se voorbeeld in On Death and Dying, 1969.)

Ons sal kortliks elke stadium ondersoek om u te help om hierdie groot hart-
seer te verstaan en sodat u voorbereid kan wees om die dood te hanteer. Maar 
hou in gedagte dat ’n persoon in rou dalk nie hierdie stadiums opeenvolgend 
ervaar nie. Daar bestaan geen tydtafel om deur smart te werk nie. Iemand gaan 
dalk deur verskeie van die stadiums wat hier beskryf word, maar ander nie. 
Iemand anders kan verskeie stadiums gelyktydig ervaar. En om reeds deur ’n 
sekere stadium te gegaan het beteken nie dat ’n mens nie daarheen kan terug-
keer nie. Elke persoon se ervaring kan anders wees.

Stadiums van rou: ontkenning

Wanneer ’n mens ontkenning ervaar, kan sy fisiese reaksies sweet, flouheid, 
naarheid of ’n onreëlmatige hartklop insluit, net soos met enige ander slagoffer 
van skok. Die verstand en emosies word oorweldig. Sommige kan eenvoudig 
nie in staat wees om die realiteit van die dood te hanteer nie.

Sommige onttrek van die wêreld om hulle. Ander mag voel asof hulle ’n 
slegte droom ervaar en dat hulle binnekort daaruit sal ontwaak. Miskien is dit 
God se manier om vir ons ’n beskermende buffer te voorsien. Dit is gedurende 
hierdie tyd dat ons kan begin om ons gevoelens op ons eie tempo en gemaks-
vlak uit te sorteer en te verwerk.

Verskeie belangrike beginsels van die rouproses moet in hierdie stadium 

Stappe in die Hantering van Rou
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oorweeg word. Eerstens help dit om oor u gedagtes en gevoelens te praat. Die-
gene wat treur is diep seergemaak deur hul verlies. Hulle het die geleentheid 
nodig om te genees, om versorg te word. Hulle kan mense rondom hulle in 
staat stel om tot hulp te wees deur diegene wat wil help te laat weet wat hulle 

ervaar. U kan help deur hulle 
aan te moedig om openlik oor 
hul hartseer te praat, om te praat 
oor die omstandighede rondom 
die dood van hul geliefde.

Moedig hulle aan om die ver-
houding wat hulle met hul ge- 
liefde geniet het, te deel, wat dit 
was wat daardie persoon anders 
gemaak het, hoekom hulle hom 
of haar liefgehad het. Om hul 
hartseer te hanteer, moet hulle 

vry voel om uit die hart te praat, om hul gevoelens te deel oor die verlies wat 
hulle gely het en die eensaamheid wat hulle verduur.

In moeilike tye soos hierdie is die ondersteuning van vriende en liefdevolle 
familie van onskatbare waarde. “Die vriend het altyd lief” en “maar daar is ’n 
vriend wat sterker aanhang as ’n broer” (Spreuke 17:17; 18:24). Die dag sal kom 
wanneer hulle bly sal wees om dieselfde vir u te doen. Dit maak nie saak hoe 
diep hulle hartseer is nie, laat hulle weet dat hulle nie alleen is nie, dat ander sal 
doen wat hulle kan om die las te help deel as hulle die geleentheid kry.

In so ’n tyd verloor diegene wat treur dikwels die behoefte om fisies vir hul-
self te sorg, uit die oog. Hul gesondheid en welstand is dikwels die laaste ding 
waaroor hulle dink en oor omgee. Help hulle om te besef dat hulle belangrik is, 
dat hulle lewens waardevol is.

Gedurende tye van hartseer is dit maklik om emosioneel en fisies uitgeput te 
raak. Diegene wat ’n verlies gely het moet na hul dieet kyk, kitskos vermy en 
goed gebalanseerde en voedsame maaltye eet.

Oefening, ’n ander moet, is goed om spanning te verlig en woede en frus- 
trasie te ontlaai. Dit help met die eetlus en om beter te slaap. Oefening kan so 
eenvoudig wees soos om ’n paar keer in ’n week vir 30-minute lank te stap.

Om te rus is nog ’n manier om vir ’n mens se liggaam te sorg. Rou is uitput-
tend. Om sonder rus te gaan vererger net die probleem.

Stadiums van rou: woede

Sodra ontkenning begin afneem, is ons natuurlike neiging om iemand— 
enigiemand—vir ons verlies en pyn te wil blameer. Hierdie woede is dalk nie 
rasioneel nie. Ons kan vind dat ons kwaad is vir die oorledene, selfs al het die 
persoon gesterf deur geen skuld van hul eie 
nie, as gevolg van wat die verlies aan ons 
doen. Ons kan kwaad wees oor die tydsbere-
kening van die dood. Wanneer ons treur, kan 
woede uitgespreek word teenoor gesagsfi-
gure—die dokter, die hospitaalpersoneel, 
familielede of selfs God. Ons mag wonder 
hoekom God nie in die situasie ingegryp het 
om die dood te voorkom nie. Hierdie woede 
kan ook tot skuldgevoelens lei.

Woede is ’n kragtige emosie. Dit kan tot 
negatiewe gedrag lei of tot ons eie voordeel 
ingespan word. Onthou dat God sê: “Word 
toornig en moenie sondig nie” (Efesiërs 4:26). 
Ons kan die energie wat ons woede genereer 
neem en dit positief kanaliseer. Ons kan by- 

voorbeeld daardie los werkies rondom die huis doen wat ons uitgestel het. Ons 
kan ons emosies positief kanaliseer deur ’n nuwe stokperdjie aan te pak of dalk 
ons opleiding voort te sit deur vir sommige aandklasse in te skryf. ’n Uitste-
kende manier om woede te verdring, is om ander van diens te wees. Om ander 
te help sal hul laste verlig en ons emosionele las tydens ons rou verlig.

Stadiums van rou: bedinging

In die bedingingsfase wil sommige, kom ons maak ’n ooreenkoms met God, 
speel. Hulle verbeel hulle dat as hulle belowe om dit of dat te doen, God dinge 
sal terugbring soos dit voorheen was. Op hierdie stadium begin diegene wat 
treur dikwels daarna streef om die dood van hul geliefde te verstaan. Dit is ’n 
normale deel van die genesingsproses. Hulle kom tot die besef dat daar geen 
onderhandeling met die dood is nie. Dit is slegs deur aanvaarding van die feite 
dat die werklikheid van die dood in hoop en positiewe aksie omskep kan word.

In hulle strewe na begrip, moet diegene wat verlies gely het, nie die bron van 
inligting wat die antwoorde het op die vrae wat hulle oor die dood vra—God se 

Stappe in die Hantering van Rou

Ons moet die positiewe aspekte van die lewe wat ons met 
ons geliefde gedeel het, onthou. Herinneringe is kosbaar. 
Ons sal vir altyd die tye wat ons geniet het saam met die 
een wat ons verloor het, onthou.

Maak nie saak hoe diep die hartseer is van diegene wat 
rou nie, laat hulle weet dat hulle nie alleen is nie, dat ander 
sal doen wat hulle kan om die las te help deel as hulle die 
geleentheid kry.
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Woord, die Bybel—ignoreer nie.
Soos deurgaans in hierdie publikasie beklemtoon word, het God ’n plan.  

U en al u geliefdes is deel daarvan. God wil nie hê dat iemand deur droefheid 
oorweldig word en sonder hoop moet wees nie. Met dit in gedagte, onthou dat 
die apostel Petrus gesê het dat ons ons aan God moet onderwerp, “Werp al 
julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle” (1 Petrus 5:7).

Stadiums van rou: depressie

Die werklikheid tree uiteindelik in. Ons word gekonfronteer met die nood- 
saaklikheid om aan te gaan met die lewe sonder die een wat ons liefgehad het. 
Dit is maklik om onsself te begin teister met die gedagtes van wat moes of kon 
gewees het.

Vir baie kan dit die moeilikste stadium wees om deur te gaan. Tekens van 
depressie sluit in ’n gevoel van weemoedigheid, traak-my-nie-agtigheid oor die 
buitewêreld of ’n verlies aan belangstelling in eet en slaap. Skuldgevoelens, 
hulpeloosheid, hopeloosheid en waardeloosheid is algemeen.

Gedurende hierdie stadium moet ons die positiewe aspekte van die lewe wat 
ons met ons geliefde gedeel het, onthou. Herinneringe is kosbaar. Ons sal vir 
altyd tye wat ons saam gespandeer en geniet het, onthou. Dit is ’n herinnering 
wat niemand van ons kan neem nie en is deel van die nalatenskap wat ons ge- 
liefde vir ons nagelaat het.

Verder is dit noodsaaklik om te besef dat ons nooit alleen in ons hartseer 
hoef te wandel nie. God is steeds met ons, selfs in tye van rou. “Want Hy het 
gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle 
vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ’n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 

’n mens aan my doen” (Hebreërs 13:5-6).
In tye soos hierdie moet ons onthou om 

die kommunikasielyne met God oop te hou. 
Hy kan ons help om hartseer te hanteer. Vra 
Hom vir krag en moed. “Laat ons dan met 
vrymoedigheid na die troon van die genade 
gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry 
en genade vind om op die regte tyd gehelp te 
word” (Hebreërs 4:16). Hy is “die God van 
alle vertroosting, wat ons troos in al ons ver-
drukking” (2 Korintiërs 1:3-4).

Stadiums van rou: aanvaarding

Uiteindelik, soos ons ons hartseer han-
teer, kom ons tot die begrip en aanvaar ons 
dat ons ’n nuwe hoofstuk in die lewe begin. 
Ons leer ’n nuwe normaal ken. Daar moet by 
nuwe realiteite aangepas word, want ons is 

in ’n nuwe situasie. As gevolg van die beproewing waardeur ons gaan, word 
ons sterker en beter omdat ons hierdie groot moeilikheid in die gesig gestaar en 
verduur het. Emosionele balans keer bietjie vir bietjie terug, soos die genesing 
van ’n fisiese wond.

Die tyd wat nodig is vir die genesingsproses kan vir elke persoon verskil. 
Sommige sal steeds emosies soos skuldgevoelens, depressie of woede voel. Dit 
is nie noodwendig negatief nie. Dit beteken net dat die geliefde hul lewens op ’n 
kragtige manier beïnvloed het en steeds gemis word. Hierdie gevoelens moet 
verwag word; hulle is normaal.

Niemand kan ooit die plek inneem van ’n geliefde wat ons verloor het nie. 
Maar ons sal by die punt kom waar ons gereed is om vorentoe te beweeg en 
nuwe uitdagings die hoof te bied.

Moses was ’n man wat geliefd was deur die nasie van Israel maar daar het  
’n tyd gekom dat God hom toegelaat het om te sterf. Die nasie moes vorentoe 

Stappe in die Hantering van Rou

Hoe kan ons Diegene Help wat Treur?

Daar is praktiese maniere waarop ons 
vriende en geliefdes kan help wat treur. 

Hier is ’n paar:
• Luister aandagtig. ’n Swaar las lê op 

die harte en gedagtes van diegene wat treur. 
Hulle moet weet dat hulle kan treur sonder 
om deur iemand gekritiseer of beoordeel te 
word, veral iemand met wie hulle hul diepste 
gedagtes deel. Ons moenie bekommerd wees 
oor wat ons sal sê of dat ons iets diepsinnigs 
moet sê nie. Dit is nie wat diegene wat treur 
nodig het nie.

• Toon deernis. Ons toon ons deernis vir 
ander deur hul lyding te erken en te begeer 
om hulle daarvan te verlos. Ons kan deernis-
volle mense wees deur hulle te help met take 
wat gedoen moet word. Hoe weet ons wat 
om te doen? Ons kan maar net vra. Ons kan 
dalk help om familie en vriende van die dood 
in kennis te stel. Ons kan dalk die huis voor-

berei om die baie besoekers te ontvang wat 
mag aankom. Ons kan die insameling van kos 
organiseer wat ander sal bring. Ons kan dalk 
vra of ons die kinders kan oppas vir die gesin 
om ouers tyd vir hulself te gee. Ons kan op 
alledaagse, praktiese maniere help.

• Bly naby na die begrafnis. Na die 
begrafnis moet ons nie dadelik vergeet van 
diegene wat treur nie. Hulle sal baie onder- 
steuning nodig hê in die ure en dae onmid-
dellik na die dood van hul geliefde, maar sal 
iemand daar wees om te luister en medelye 
te hê ’n week later, ’n maand later, ’n paar 
maande later? Dit is met tye soos hierdie, 
wanneer ons teruggaan na ons roetines, dat 
diegene wat treur onthou dat hul geliefde 
nie meer in hul roetine is nie. Dit is die tye 
wat die bedroefdes ons ondersteuning die  
nodigste het.

Niemand kan ooit die plek inneem van ’n geliefde wat ons 
verloor het nie. Maar ons sal by die punt kom waar ons 
gereed is om vorentoe te beweeg en nuwe uitdagings die 
hoof te bied.
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beweeg al was die Israeliete bedroef oor die verlies: “En ná die dood van 
Moses, die kneg van die HERE, het die HERE met Josua, die seun van Nun, 
die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My kneg Moses is dood; maak jou 
dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land  
wat Ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee” (Josua 1:1-2).

Die lewe het vir Israel voortgegaan sonder een van sy grootste leiers. God 
het verder gesê: “Niemand sal voor jou standhou al die dae van jou lewe nie; 
soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou nie begewe en 
jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed” (verse 5-6).

God gee ons vandag dieselfde belofte. Ons moet net in geloof na Hom kyk. 
As ons tot Hom nader, sal Hy by ons wees net soos Hy naby Moses en Josua 
was. Hy is daar om ons te help om ’n nuwe fase van ons lewe met nuwe uit- 
dagings te betree. God sal dieselfde krag en ondersteuning verskaf wat Hy 
destyds aan Sy getroue volgelinge gegee het.

Dit sal ook verbygaan

Tyd is ’n groot geneser. Dit is veral waar in die geval van die verlies van ’n 
geliefde.

In ’n toespraak voor die Wisconsin State Agricultural Society in 1859 het 
Abraham Lincoln gesê: “Daar word gesê dat ’n Oosterse monarg eenkeer sy 
wyse manne aangesê het om vir hom ’n sin uit te dink om altyd onthou te word, 
en wat te alle tye en situasies waar en toepaslik moet wees. Hulle het hom dié 
woorde voorgehou: ‘En dit sal ook verbygaan.’ Dit spreek boekdele. Hoe ver-
nederend in die uur van hoogmoed. Hoe vertroostend in die dieptes van be- 
proewing.”

So somber soos die lewe lyk na die dood van iemand wat ons liefhet, moet 
ons onthou dat dit ook sal verbygaan. Die lewensvreugde kan terugkeer. Met 
die hulp van God, met die begrip van Sy groot doel vir die lewe, met die hoop 
van die toekoms, kan ons die krag vind om hartseer te oorkom.

Ons hou veral vas aan die belofte van daardie wonderlike dag wanneer ons 
met vreugde herenig sal word met ons gestorwe geliefdes—en uiteindelik van 
die tyd wanneer die dood en alle lyding vir ewig sal verbygaan (Openbaring 
21:4).

Tot dan, soos Salomo geskryf het, “Alles het sy bepaalde uur, en vir elke 
saak onder die hemel is daar ’n tyd … ’n tyd om te sterwe … ’n tyd om gesond 
te maak … ’n tyd om te ween en ’n tyd om te lag, ’n tyd om te weeklaag en ’n 
tyd om van vreugde rond te spring” (Prediker 3:1-4). Emosionele genesing sal 
kom. ’n Tyd om te sing, ’n tyd om te lag en ’n tyd om te dans sal terugkeer. 

Die Ewige Lewe  
Oorwin die Dood

Die dood was nog altyd die mensdom se vyand. Dit bring eensaam-
heid, hartseer, disoriëntasie. Maar dit hoef nie ’n raaisel te wees of 
heeltemal vernietigend nie. Al is dit onvermydelik, is die dood nie 
die einde nie. Alhoewel die dood soms onregverdig en arbitrêr lyk, 

stuit dit nie God se plan vir die ewige lewe nie. Deur ’n opstanding sal God ons 
met familie en vriende herenig en Sy beloftes uitbrei aan almal wat nog ooit 
geleef het.

Uiteindelik sal daar ’n tyd kom wanneer die dood self verban sal word.  
Paulus het geskryf oor die opstanding wat sal plaasvind wanneer Jesus terug-
kom, en het uit die boek Hosea geparafraseer: “Want hierdie verganklike moet 
met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid 
beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is 
en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord 
wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou 
angel? Doderyk, [graf] waar is jou oorwinning?” (1 Korintiërs 15:53-55). Die 
dood sal verswelg en verslaan word in die oorwinning van die ewige lewe.

Om aan hierdie siening van die toekoms vas te hou kan ons hoop en opti-
misme gee in ’n tyd van groot verlies. “Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle 
onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes [die dooies] nie, sodat 
julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.” (1 Tessalonisense 4:13).

’n Toekoms ver bo ons hoogste verwagtinge 

Sommige mense word afgeskrik deur die gedagte aan die ewige lewe. Som-
mige voel hierdie lewe is pynlik en moeilik genoeg, so waarom sal iemand vir 
ewig wil lewe? Ander mag dink dat die ewigheid vaag en oninteressant klink, 
dat as dit beteken dat hulle plesier moet prysgee in hierdie leeftyd, dit net nie 
die moeite werd is nie. Hulle sal eerder al die goeie tye nou wil ervaar en op ’n 
ander tyd oor die ewigheid bekommerd wees.

In al die skrifture wat ons gelees het, het ons gesien dat God vir ons ’n ewige, 
onsterflike lewe wil gee. Ons is verseker dat dit meer werd is as enige fisiese 
skat (Kolossense 1:26-27; 2:2-3). Maar presies wat gaan ons vir ewig doen? As 
dit inspanning en opoffering in hierdie lewe verg om die ewige lewe te ontvang, 
sal dit die moeite werd wees?

Kom ons onthou die beperkings van ons menslike ervaring en waarneming. 
God is so ver bo ons dat dit vir ons moeilik is om Sy weë en gedagtes te ver-
staan (Jesaja 55:8-9). Wat God voorberei om vir ons te gee gaan ons wildste 

Die Ewige Lewe Oorwin die Dood
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verbeelding en fantasieë te bowe: “En aan Hom wat mag het om te doen ver bo 
alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heer-
likheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid” 

(Efesiërs 3:20-21).
God is die Skepper. Hy beplan, bou, imple-

menteer. Hy het die heelal ontwerp en Sy plan 
en ons beloning bedink voordat Hy dit eers 
begin skep het (Matteus 25:34). Hy beplan en 
berei ’n oneindig meer opwindende en 
lonende lewe vir ons in Sy goddelike familie 
voor (Johannes 14:1-3). Ons kan maar net pro-
beer om die ongelooflike en ewig genotvolle 
lewe voor te stel wat Hy vir ons wil gee—’n 
ewige lewe vry van menslike beperkinge en 
teleurstellings, swakhede en lyding.

Pyn, teleurstelling en dood sal nie meer 
daar wees nie. Aangaande die visioen wat hy 
ontvang het van “’n nuwe hemel en ’n nuwe 
aarde” (Openbaring 21:1), het die apostel 

Johannes geskryf: “Hy sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal glad 
nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer be- 
staan nie. Die ou dinge het verbygegaan” (vers 4, Nuwe Lewende Vertaling).

Uit Openbaring 21 en 22 leer ons dat diegene wat die ewige lewe ontvang  
’n familie sal wees, die kinders van God, met gemeenskapsverhoudings in die 
Nuwe Jerusalem. Verhoudingsbeginsels wat God ons nou leer, sal net so toe- 
paslik wees soos dit vandag is. Daarom wil God hê dat ons Sy weë nou in ons 
lewens moet leer en toepas. Wat ons tot in alle ewigheid met ons kan saam-
neem, is ons liefde en besorgdheid vir mekaar.

Die volle hoop en betekenis van ’n ewige bestaan saam met God en Jesus 
Christus is werklik bo ons vermoë om te begryp of uit te druk. “Geliefdes, nou 
is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar 
ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal 
sien soos Hy is” (1 Johannes 3:2).

Johannes sê dat God nie alles wat Hy vir ons in gedagte het, geopenbaar het 
nie, aangesien ons nog nie kan begryp wat dit beteken om ten volle soos die ver- 
heerlikte Jesus Christus te wees nie. Ons beperkte verstand kan dit nie bevat nie.

Ons het profesieë gesien wat ons ongeveer 1,000 jaar ná Christus se be- 
loofde wederkoms in die toekoms neem. Soos Paulus geskryf het, sien ons 
geestelike konsepte en beloftes in ’n soort vae uiteensetting, asof ons deur ’n 
opgestoomde spieël kyk (1 Korinthiërs 13:12). Maar eendag, soos Paulus ook in 
hierdie vers sê, sal ons duidelik sien—net so duidelik soos wat God alles 
omtrent ons sien.

Reageer op God in geloof

Is dit die moeite werd om God se Koninkryk te soek eerder as sondige genot 
of prioriteite in hierdie wêreld? Baie mense is nie so seker nie.

Maar God verseker ons dat Sy belofte van die ewige lewe die moeite, stryd 
en teleurstellings van lewe en dood, meer as die moeite werd is: “Daarom gee 
ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die 
innerlike mens dag ná dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir ’n 
oomblik is, bewerk vir ons ’n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid; 
omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sig-
bare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig” (2 Korintiërs 4:16-18).

Die ewige lewe is immers ’n saak van geloof (Johannes 3:16). Geloof is nie 
net ’n warm, vae gevoel dat Jesus 
alles vir ons gedoen het nie. Geloof 
is ’n denkraamwerk wat uitgedruk 
word deur die soort persoon wat u 
kies om te wees, die aksies wat 
openbaar wat u glo (Jakobus 2:20-
24). Na alles gesê en gedoen is, 
moet ons geloof hê dat die ewige 
lewe enigiets werd is wat ons dalk 
moet verduur om dit te ontvang 
(Romeine 8:18; Filippense 3:12-14).

Om meer te wete te kom oor die 
lewe, die dood en wat ná die dood 

gebeur, behoort nogal ’n impak te maak op hoe u leef. Daardie kennis moet u 
laat stilstaan en dink watter gebruik u maak van die kosbare gawe van die lewe 
en of u dit gebruik om voor te berei vir die ewige lewe wat God u bied.

Psalm 90 is deur Moses geskryf. In hierdie gebed tot God kontrasteer hy die 
krag van God met die swakhede van die mens. Hy skryf van God se siening 

Die Ewige Lewe Oorwin die Dood

God het die heelal ontwerp en Sy plan en ons beloning be-
dink voordat Hy dit eers begin skep het. Hy beplan en berei 
’n oneindig meer opwindende en lonende lewe vir ons in Sy 
goddelike familie voor.
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Om meer te wete te kom oor die lewe, die dood en wat ná 
die dood gebeur, behoort nogal ’n impak te maak op hoe 
u leef. Daardie kennis moet u laat stilstaan en dink watter 
gebruik u maak van die kosbare gawe van die lewe.
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van tyd, van die relatiewe blote oomblik wat ons leeftyd verteenwoordig, en 
van die straf wat soms nodig is om die mens se weë reg te stel. In verse 10-12 
sê hy: “Die dae van ons jare—daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, 
tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan 
dit verby, en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterkte van u toorn en u grimmig-
heid, ooreenkomstig die vrees wat aan U verskuldig is? Leer ons om ons dae  
so te tel dat ons ’n wyse hart mag bekom!” 

Ongelukkig lyk dit of die meeste mense eers agterkom dat die lewe kort is 
nadat baie daarvan weggeglip het. Ons moet leer om ons dae te tel, en in gedagte 
hou dat ons tyd sal verbygaan en ons moet sorg om die meeste daarvan te maak 
(sien Efesiërs 5:16; Kolossense 4:5). Salomo het vir ons gesê om aan die Skepper 
te dink in die dae van ons jeug (Prediker 12:1).

Wat gaan u doen?

Petrus het geskryf oor die 
hoogtepunt van God se plan. 
Hy het geprofeteer van die tyd 
waartydens alles fisies verbrand 
en vervang sal word deur nuwe 
hemele en ’n nuwe aarde. Dan 
vra hy ’n uitdagende retoriese 
vraag: Hoe verander daardie 
kennis u lewe? “Maar die dag 
van die Here sal kom soos ’n 
dief in die nag, waarin die 
hemele met gedruis sal verby-

gaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat 
daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet 
julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? …” (2 Petrus 3:10-11).

Om die betekenis van die lewe, die dood en wat op hierdie fisiese lewe volg, 
te verstaan, kan onskatbare troos en hoop in die aangesig van die dood gee. Dit 
behoort ook ’n groot impak te hê op die soort mens wat u is, wat u motiveer om  
reg te lewe en wyse keuses te maak. Om te weet dat die doel van hierdie lewe is 
om u voor te berei vir ’n ewige lewe van krag en vermoë bo enigiets wat u kan 
dink, behoort u aan te moedig om na God te draai sodat Hy Sy doel in u kan 
begin vervul!

Everlasting Life Conquers Death

Geloof is ’n gemoedstemming wat uitgedruk word deur die 
soort persoon wat u kies om te wees, wat u glo word deur 
aksies uitgedruk.

iS
to

ck
ph

ot
o

United Church of God, South Africa
Posbus 73606 

Lynnwood Ridge 
0040

Telefoon: +27 79 725 9453

E-pos: unitedchurchofgod.sa@gmail.com

Webwerf: www.ucg.org.za

Internasionale webwerf: www.ucg.org 

(United Church of God, an International Association)


