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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 

 

Hierdie Bybelstudie het ontstaan as gevolg van soveel vrae rondom die dood van ’n 

gelowige. Vrae wat gereeld na vore kom is byvoorbeeld: 

 Is gees en siel by die mens dieselfde? 

 Waarheen gaan die siel van ’n ontslapene? 

 Was Jesus tussen sterwe en opstanding in die hel? 

 Is die ontslapenes alomteenwoordig? 

 Is daar ’n tweede kans in die hiernamaals? 

 Hoe moet ons die eindoordeel verstaan? 

Metode van Bybelstudie: 

’n Reeks Skrifgedeeltes word gegee waarop ’n vraag volg. Lees die Skrifgedeeltes en 

beantwoord die vraag daarvolgens. Aan die einde van elke Les volg antwoorde wat as 

riglyne dien.  

Indien verdere vrae uit elke les ontstaan, kan dit opskrif gestel en aan my gestuur 

word na izakdevilliers50@gmail.com. Die volgende Bybelstudie handel oor die 

Evangelies. 

 

 

BYBELSTUDIE 01. DIE STERFLIKHEID VAN DIE MENS. 

 

1. LEES: Psalm 39:5,6; 89:49; 90:9; Prediker 3:2 en 19; Hebreërs 9:27 [alles in 

1953-vertaling]. 

Wat het die Bybel te sê oor die sterflikheid van die mens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LEES: Psalm 23:4; Prediker 12:7; Lukas 23:46 en 52 [alles in 1953-vertaling]. 

Wat is die dood? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

3. LEES: Genesis 2:7; Prediker 12:7; Sagaria 12:1; Lukas 1:46,47; 1Tessalonisense 

5:23; Hebreërs 4:12 [alles in 1953-vertaling]. 

In die Bybel word daar van liggaam, siel en gees gepraat. Is gees en siel by die 

mens dieselfde of nie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LEES: a. Efesiërs 2:1; 5:14  b. Prediker 12:7  c. Openbaring 2:11; 20:6; Matteus 

10:28 [ alles in 1953-vertaling]. 

Watter drie verskillende vorme van dood bestaan daar volgens die Bybel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LEES: Johannes 11:25; 1 Korintiërs 15:55; Filippense 1:21; Hebreërs 2:15 [alles 

in 1953-vertaling]. 

Hoe verander die gedaante van die dood vir die gelowige kind van die Here? 
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6. LEES: Lukas 16:22; Hebreërs 1:14; Vergelyk hierby ook Matteus 24:31, waar in 

verband met die wederkoms van Christus gesê word: “En Hy sal sy engele 

uitstuur.....en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke....” 

Watter diens verrig engele by die dood van gelowiges? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD. 

1. Die dood – dit is die sterflikheid van die mens – is die groot sekerheid in die mens 

se lewe op aarde. Almal moet en sal eenmaal sterwe. So seker is dit dat die 

sterflikheid van die mens vir ons geteken word as “’n paar handbreedtes” 

[Ps.39:5,6] en die jare word deurgebring “soos ’n gedagte” [Ps.90:9]. 

2. Die dood is in sy wese skeiding. Dit is die skeiding van die liggaam en die siel wat 

gedurende die aardse bestaan ten nouste saamverbind en vervleg was. Vir ’n 

gelowige is hierdie skeiding nie volkome nie. God se goedheid en liefde vergesel 

die gelowige tot in die heerlikheid. Daarom lees ons in Psalm 23:4 van die Dal 

van Doodskaduwee en nie van die Dal van die Dood nie. Ook in hierdie dal is die 

gelowige nie alleen nie. Dit bly vir hom/haar slegs ’n skaduwee. Niks, selfs nie die 

dood, kan hom skei van die liefde van God in Christus Jesus, sy Here nie. Soos 

genoem is die siel op die allernouste wyse met die liggaam verenig. Só is die dood 

niks minder as die uiteenskeur en geweldige losrukking van siel en liggaam. 

Daarom is daar altyd in mindere of meerdere mate ’n doodstryd of worsteling in 

die sterfuur. Vandaar die menslike angs en vrees vir die dood. 

3. 1 Tessalonisense 5:23 wys ons die drie areas waaruit die totale pakket van 

menswees bestaan: liggaam, siel en gees. Die mens is dus ook ’n “driedeling” soos 

God drie-enig is. God is gees [Joh.4:24], daarom is die mens ook gees. Toe die 

tweede Persoon van die Drie-eenheid na die aarde gekom het, het Hy juis as Mens 

gekom. Volgens Genesis 2:7 het God self die mens se liggaam ontwerp en Sy 
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asem in die mens geblaas sodat die mens ’n ‘lewende siel’ [Hebreeus: nefesh = 

siel] geword het. Dit is die siel wat lewe aan die liggaam gee. 

Volgens Sagaria 12:1 vorm God die mens se gees binne-in hom/haar. Hy gee die 

menslike gees [Pred.12:7]. Hy lê die ewigheid in die mens se hart [Pred.3:11]. 

Hoe moet ons tussen siel en gees onderskei? Buite om deur die Heilige Gees word 

alle gedrag by die mens bepaal deur: Ek dink, ek voel, ek wil. Dit is intellek, 

emosie  wil. Daarbý kom ook nog verbeelding, intuïsie en gewete. Dít is die 

menslike siel: intellek, emosie, wil, verbeelding, intuïsie, gewete. 

Die gees van die mens word van die siel onderskei [Hebr.4:12]. Die mens is 

geskep om in persoonlike geloofsgemeenskap met God te leef. Dit is veral die 

Gees wat op hierdie verhouding gerig is. Dit onderskei die mens van die res van 

die skepping. Verbreking van hierdie gemeenskap lei tot die dood. Net soos wat 

die sondeval die mens se liggaam en siel aangetas het, het die menslike gees 

gesterf. Die menslike gees word lewend wanneer die mens tot geloofsaanvaarding 

kom en die Heilige Gees sy invloed uitoefen. Die vernuwing van ’n gelowige is 

dus ’n lewenslange proses waar Christus deur sy Gees-en-Woord die gelowige se 

menslike gees beheers [heiligmaking]. 

4. a. Die geestelike dood. Dit is die eerste skeiding of breuk wat na die sondeval 

ingetree het tussen die mens en God. Soos Adam en Eva, so is alle sondaars ook 

geestelik dood as gevolg van hulle sondes. Waar die gemeenskap met God 

verbreek is, sterf hy/sy onmiddellik en tree die geestelike dood in. 

b. die liggaamlike dood [of tydelike dood]. Dit is die skeiding tussen liggaam en 

siel wat intree die oomblik wanneer ek sterf [Pred.12:7]. 

c. Die ewige dood [of die tweede dood]. Dit is die ewige skeiding in die 

hiernamaals tussen die mens en God. Hierdie ‘tweede dood’ of ewige skeiding 

tussen God en mens, is die voleindigde straf op die sonde. Teenoor die ewige lewe 

staan die ewige geestelike dood. 

5. Vir die gelowige word die dood beroof van sy verskrikking en die graf van sy 

oorwinning. Die dood word vir ons “die deurgang tot die lewe”; en wat vir die 

ongelowige ’n verskriklike oordeel is, word vir ons as gelowiges ’n genadige 

verlossing. 

6. Die Bybel praat op verskeie plekke van die engele se bemoeienis met die mense op 

aarde. Dink maar aan die verskynings in die Ou Testament en ook rondom die 

geboorte van Jesus, sy stryd in Getsémané en Sy opstanding. Hulle is onsigbare, 

geestelike wesens, wat tot diens van die uitverkorenes gebruik word. Uit die geval 

van die dood van Lasarus [Luk.16] kan ons aflei dat die diens van die engele by die 

dood van gelowiges daarin bestaan dat hulle by ons is en dat hulle ons na ons sterwe 

na die hemel dra. Hierin lê vir ons bemoediging opgesluit. Hulle is ook daarin 

dienaars van God se liefde. 
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