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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 03 

 

Tema: Die siele van die gelowiges na die dood? 

 

Opsomming 02: 

 As die mens sterwe, sal hy weer lewe? 

Hierdie is ’n vraag na die onsterflike voortbestaan van die mens na die dood. 

 God het die mens se liggaam gevorm [soos ’n kunswerk] en Sy asem [ruach – 

Gees] in hom geblaas [Geb.2:7]. Dit vorm die liggaam en siel van die mens wat 

hom van die dier onderskei. Die siel gee ook aan die mens persoonlikheid en 

onsterflikheid. 

 Die wegneem van Henog [Gen.5:24 en Heb.11:5]; die opneem van Elia [2 

Kon.2:11]; God se verbod op die “vra na die gees van ’n afgestorwene” en die 

“raadpleging van die dooies” [Deut.18:10-12]. Hierdie is die bewys van die 

onsterflike voortbestaan ná die dood. Psalm 73:24-26 wys ook op die verwagting 

van ’n hiernamaals. 

 Jesus Christus het gesterf maar ook opgestaan. Omdat Hy leef, leef ons. 

 Die woord paradys is van Persiese oorsprong en dui op ’n park of ’n tuin. Dit het 

later ontwikkel om ’n plek van geluk aan te dui. Hierdie belofte van Jesus aan die 

kruis is daarom nie vir die verre toekoms bedoel nie. Dit is bedoel vir die 

onmiddellike hede – dit is die dood van die misdadiger. 

 Heiliges uit die Ou Bedeling [Ou Testament] verskyn hier aan Jesus en die 

dissipels. Hulle het reeds eeue gelede gesterwe maar is onsterflik as kinders van 

God. 

 Ook Paulus beskryf die dood nie as die einde nie, maar as ’n deurgaan na Christus 

[Fil.1:23]. 

 

 

BYBELSTUDIE 03. DIE SIELE VAN DIE GELOWIGES NA DIE DOOD? 

 

Ons het in Les 02 gesien dat die mens onsterflik is en dat die siel bly leef. Maar 

waarheen gaan die siel? Gaan die siel onmiddellik hemel toe? 

1. LEES: Genesis 5:24 en Hebreërs 11:5; 2 Konings 2:11. 

Waarheen het Henog en Elia gegaan toe hulle lewe op aarde beëindig is? 

 

 

 

 

 

2. LEES: Hebreërs 9:24. 

Waarheen is Christus direk na sy hemelvaart? 
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3. LEES: Lukas 23:43; 2 Korintiërs 12:2,4. 

Waarheen gaan die misdadiger aan die kruis volgens Jesus in vers 43? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LEES: Johannes 17:24; 2 Korintiërs 5:8; Psalm 73:24,25a. 

Wat beteken dit om “met Jesus” te wees? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar beteken dit dat die siel van ’n gelowige bewusteloos is of slaap? Die Bybel 

praat tog dikwels van die dood as slaap [Matt.27:52; Luk.8:52; 1 Kor.7:39; 15:6,18; 1 

Tess.4:13]. Daarmee saam lees ons nêrens in die Bybel dat iemand wat uit die dood 

opgewek is, vertel wat hy/sy in die hemel gesien of gehoor het nie. Daarom die vraag 

of die siel van ’n gelowige miskien slaap ná die dood? 

5. Beantwoord die volgende vrae met ’n JA of ’n NEE: 

JA = hulle slaap! 

NEE = hulle is wakker! 

 LEES: Lukas 16:23-24. 

Die ryk man was onmiddellik na sy dood in smarte en het geroep en gesmeek. 

Het hy geslaap of was hy wakker? 

  

 

 LEES: 2 Korintiërs 5:8. 
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Ons slaap wanneer ons uit ons liggaam uitwoon, by die Here inwoon en ons 

verheug in gemeenskap met Hom? Ja, of Nee? 

   

 

 

 

 LEES: Openbaring 5:9; 14:3. 

’n Nuwe lied word gesing terwyl die verlostes aan die slaap bly? Ja, of Nee? 

   

 

 

Maar indien die siele van die ontslapenes wakker is, wat doen hulle in die hemel? 

Dit is in die eerste plek belangrik om te verstaan dat die verlostes in die hemel, nog 

nie die hoogste heerlikheid bereik het nie al is hulle sielsgelukkig. Hulle leef egter 

nog voor die wederkoms van Christus en daarom voor die Nuwe Aarde. Al is hulle 

toestand uiters gelukkig, dra dit tog nog ’n voorlopige karakter. 

a. Ons moet onthou dat hulle nou nog beperk is tot die hemel en nie in besit is van 

die nuwe aarde wat aan hulle as erfdeel belowe is nie. 

b. Hulle is ook sonder ’n liggaam en dit is ’n verlies. Ons moet onthou dat die 

liggaam tot die wese van die mens behoort. Met die wederkoms van Jesus 

Christus sal hulle in hierdie opsig weer volmaak wees met die eenwording van 

liggaam en siel. 

c. Die deel kan nooit volmaak wees sonder die geheel nie. Dit is slegs in 

gemeenskap van al die heiliges [uitverkorenes] dat die volheid van Christus se 

liefde geken kan word [Ef.3:18]. 

[vgl. H. Bavinck Gereformeerde Dogmatiek Volume 4 pp 708-709 Derde druk].  

 

6. LEES: Openbaring 7:9-17 [in besonder verse 16-17]. 

Openbaring 7:9-17 praat oor die tussentoestand [tussen dood en wederkoms] in 

die hemel. Vers 16-17 is pragtige beskrywing in beeldende taal van wat die siele 

van die ontslapenes ervaar en beleef. 

Lees die verse verklarend en skryf neer wat u daarin vind en verstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wat doen die ontslapenes in die hemel? Lees die onderskeie verse en verduidelik 

by elkeen wat die siele in die hemel doen. 

7.1. LEES: Openbaring 14:13. 
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7.2. LEES: Openbaring 22:4. 

 

 

 

 

 

7.3. Openbaring 22:3 [Let op dat “dien” werk of arbeid beteken]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD. 

1. Hulle is onmiddellik die hemel ingeneem om by God te wees. 

2. Hy het in die hemel ingegaan om voor die aangesig van God vir ons te verskyn. 

3. Na die Paradys wat baie duidelik die hemel beteken [vgl. 2 Kor.12:2 en 4. Hier 

word iemand weggeruk na die derde hemel. Dit kan aangeneem word dat die 

eerste hemel die van die wolke was, die tweede dié van die sterre en die derde dié 

van die verlostes. Volgens vers 2 is die man weggeruk na die hemel, volgens vers 

4 na die paradys. Hemel en paradys dui daarom dieselfde plek aan. 

4. Dit beteken om in die hemel te wees. So bid Jesus dat ons as gelowiges na ons 

dood “saam met” Hom sal wees. Dat dit onmiddellik sal wees word duidelik uit 2 

Korintiërs 5:8. So leer die Bybel ons dat die siel van God se kind met sy dood na 

die hemel gaan. 

5. Nee! 

Nee! 

Nee! 

6. Die Lam – Jesus Christus – lei sy kudde [die verlostes] na lewende waterfonteine. 

Hierdie water simboliseer die ewige lewe en verlossing. Die fonteine dui die 

oorsprong van lewe aan, want deur die Lam Jesus Jesus Christus, het die verlostes 

ewige en ononderbroke gemeenskap met die Vader. En die wonderlikste van alles: 

“en God sal alle trane van hulle oë afvee.” Ons moet oplet: volgens die Grieks 
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word die trane nie afgevee of weggevee nie. Dit word uit die oë uitgevee. Al wat 

vir die verlostes oorbly is volkome vreugde en saligheid asook ’n oorvloedige 

lewe saam met God. 

7.  

 

 

 

7.1.  Hulle rus. In die graf rus die liggaam vir die Opstandingsdag. In die hemel rus 

die siel van al die stryd en smart en pyn in die lewe maar veral van die sonde. 

7.2. Hulle sien die aangesig van Christus. Hulle oë is gerig op Christus as die 

openbaring van die Drie-enige God. Hier op aarde is ons oë dikwels 

weggedraai van die Here. Maar in die hemel is die Here die middelpunt van 

ons aandag. Ons sal nie meer selfgesentreerd wees nie. 

7.3.   “Sy diensknegte sal Hom dien.” Dit beteken dat hulle vir die Here sal werk. 

Daar sal ’n groot verskeidenheid werk wees, soos duidelik blyk uit Matteus 

25:21 en ook uit 1 Korintiërs 15:41-42. 

 

 

 

 

*********************** 
  


