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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 04 

 

Tema: Omgang tussen die ontslapenes en die lewendes? 

 

Opsomming 03: 

 Henog en Elia is onmiddellik die hemel ingeneem om by God te wees. 

 Ook Jesus Christus het die hemel ingegaan voor die aangesig van die Vader. 

 In die Bybel dui hemel en paradys dieselfde plek aan. 2 Korintiërs 12:2 en 4 

bevestig dit wanneer daar met beide woorde oor dieselfde plek gepraat word. 

 Om “met Jesus” te wees, beteken om onmiddellik saam met Christus in die hemel 

te wees. 

 Die siele van die ontslapenes in die hemel slaap nie, maar is wakker. 

 Die ontslapenes in die hemel het deel aan ewige en ononderbroke gemeenskap 

met die Vader. Dit is so volmaak dat alle trane as’t ware uit die oë uitgevee word.  

 Die ontslapenes dagdroom nie in die hemel nie. Hulle sien die aangesig van Jesus 

Christus; hulle rus; hulle werk. 

 

 

Bybelstudie 04.  Omgang tussen die ontslapenes en die lewendes. 

Sien die siele van die ontslapenes ons? Kan hulle met ons in aanraking kom? Kan ons 

met hulle in aanraking kom? Die Spiritisme sê dat dit moontlik is. Hulle glo in die 

onsterflikheid van die siel van die mens en aan die werklike voortbestaan van die 

mens aan die ander kant van die graf. Hulle probeer ook om met die geeste van die 

dodes in aanraking te kom. 

 

1. LEES: Deuteronomium 18:10-11; Jesaja 8:19-20; Lukas 16:27-31. 

Wat verbied God hier in sy Woord? Wat eis God wel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LEES: 2 Samuel 12:23; Deuteronomium 29:29. 

Watter houding [gesindheid] pas die Christen-gelowige? 
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3. LEES: 1 Samuel 28:7-15; Matteus 17:3-4; 27:52-53. 

In hierdie Skrifgedeeltes het ons te doen met die verskyning van afgestorwenes op 

aarde. Hoe moet ons hierdie drie verskynings verklaar en verstaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LEES: Hebreërs 1;14; Lukas 15:10 [vgl. Ook vers 7]; Lukas 22:43. 

Weet die engele in die hemel wat op aarde aangaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LEES: Prediker 9:5-6. 

Is diegene wat gesterf het miskien alwetend? 

 

 

 

 

 

 

6. LEES: Jesaja 14:12; Lukas 13:27-28; 16:22-24; Matteus 17:3,4. 

Sal ons mekaar in die hemel herken? 
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ANTWOORD. 

1. Dit is vir die Here ’n gruwel wanneer iemand probeer om die afgestorwenes te 

raadpleeg. Waarom? Juis omdat die Bybel as Goddelike Openbaring genoeg is vir 

die mens. Die mens moet kies tussen die Bybel en Spiritisme; tussen geloof in 

God en Sy Woord en geloof aan sogenaamde “geeste” en wat hulle “sê”. 

2. Ons moet die afgestorwenes laat rus. God het hulle van ons weggeneem. Dit is 

altyd ’n sonde om te wil indring agter die gordyn wat die sienlike van die 

onsienlike dinge wil skei. God het hierdie skeiding bewerkstellig. 

3. 1 Samuel 28:7-15: 

Hierdie is die enigste plek in die Bybel waar oproeping van afgestorwenes beskryf 

word. Saul raadpleeg ’n towerheks en dodebesweerder [medium] by Endor. Hy 

laat haar die gees van Samuel oproep. Saul self het Samuel nie gesien nie, maar 

die vrou sê dat sy hom sien. Saul moet haar op haar woord neem. Dan praat 

Samuel en Saul met mekaar, maar nie direk nie – altyd deur die vrou as medium. 

Wat duidelik is, is dat dit deur en deur duiwelswerk was en deur God veroordeel 

is. 

Dieselfde vrae kom na vore oor die egtheid van Spiritisme: 

 Waarom moet die samekomste om die geeste te ontmoet, altyd in die donker 

plaasvind – en dit deur die tussenkoms van ’n derde persoon. 

 Waarom kan die gees/te nie in die lig na die mens kom nie en waarom nie 

sommer direk – sonder tussenpersoon, aan die lewendes verskyn nie? 

 Waarom sou ons glo dat dit verskyninge van geeste is, as ons geen bewys het 

dat hulle waarlik die afgestorwenes is nie? 

 Wat is daar nuuts wat hulle aan ons kan sê wat God se Woord ons nie openbaar 

nie? 

Matteus 17:3-4. 

Op die berg van verheerliking het ons geen geval van die oproeping van 

ontslapenes, soos die Spiritisme doen nie. Dit is ’n goddelike sending wat hulle 

volbring en ’n verskyning, nie aan ’n mens nie, maar aan die Seun van God. En 

die siele wat verskyn? Moses en Elia het albei op ’n buitengewone wyse van die 

aarde afskeid geneem. 
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Matteus 27:52-53: 

 

 

 

Hier word heiliges opgewek en staan in hul liggaam op uit die graf by die 

kruisiging van Jesus. Hulle liggaamlike verskyning was bedoel om getuienis af te 

lê van die wonderkrag van die dood en opstanding van Christus. 

4. Die engele weet wat op die aarde aangaan en leef intens mee met wat op aarde 

gebeur [Heb.1:14]. In die tuin van Getsémané daal weer ’n engel neer om Jesus te 

versterk. Dan is daar enkele uitsprake van Jesus self aangaande die engele, wat 

wys dat hulle kennis dra aangaande gebeurtenisse op aarde. 

5. Nee, hulle weet nie wat op aarde gebeur nie. Hulle weet alleen goed wat in hul eie 

omgewing plaasvind. Die dood is ’n totale breuk met die lewe op aarde. 

6. Die antwoord is baie duidelik JA! en wel op grond van die aard van die mens se 

siel en tweedens op grond van wat die Woord ons leer. 

Wat die siel betref die volgende: elke mens behou sy identiteit ook na die dood. 

Sy persoonlikheid, sy selfbewuste ek, dit wat hom maak, is onsterflik en sal 

voortbestaan – ook in die hemel. 

Volgens die Woord herken die wat gesterf het sonder twyfel diegene wat hulle op 

aarde geken het. Dr. H. Bavinck stel dit pragtig: 

“Die hoop op weerontmoeting aan die ander kant van die graf is heeltemal 

natuurlik, suiwer menslik en ook in ooreenstemming met die Skrif. Want 

laasgenoemde leer nie die soort onsterflikheid wat gestroop is van alle inhoud en 

by spookagtige siele pas nie, maar eerder daardie ewigdurende lewe wat aan egte 

mense behoort....” [Gereformeerde Dogmatiek Volume IV pp707-708 3e Druk – 

my vertaling]. 

Dit is daarom belangrik om te verstaan dat die begeerte op weerontmoeting nie 

sentraal staan nie, maar juis die ontmoeting en gemeenskap met God in Jesus 

Christus. Tog kan ons met volle vertroue daarna vooruitsien dat ons mekaar 

eendag in die hemel en hiernamaals sal ken en herken. 

 

 

 

 

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

 


