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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 05 
 
Tema: Meer oor die hiernamaals. 
 
Opsomming 04: 
● Die Bybel as goddelike openbaring is genoeg vir die mens. Daarom is dit vir die               

Here ’n gruwel wanneer iemand probeer om die afgestorwenes te raadpleeg. Ons            
moet onthou dat die onsienlike dinge geskei is van die sienlike. God het hierdie              
skeiding bewerk. 

● Die engele weet wat op die aarde aangaan en leef intens mee met wat op die aarde                 
gebeur [Heb.1:14]. Daarteenoor weet die ontslapenes in die hemel nie wat op die             
aarde gebeur nie. Hulle weet alleen wat in hul eie omgewing plaasvind. 

● Ons sal mekaar in die hiernamaals herken, wel op grond van die eienskappe van              
die mens se siel en tweedens van wat die Woord ons leer. 

 
 
BYBELSTUDIE 05. MEER OOR DIE HIERNAMAALS. 
In hierdie Bybelstudie kyk ons vêrder na die redding van mense [siele]. Die vrae wat               
na vore kom is onder andere: 
● Indien iemand nog nooit die Evangelie gehoor het nie, kan so ’n persoon gered              

word of nie? 
● Wanneer ’n ongelowige sterf, kan hy/sy daarna nog gered word of nie? 
● Wat is die vaevuur wat deur die Roomse Kerk voorgehou word? 
● Gaan ’n goddelose dadelik na die hel wanneer hulle sterf? 
● En kinders wat sterf? Is hulle gered of nie? 
Kom ons kyk na hierdie vrae en antwoorde in die lig van God se Woord. 
 
 
Gaan ongelowiges wat nog nooit die Evangelie gehoor het nie, hel toe of nie?              
Onmiddellik moet ons verduidelik dat daar volgens die Bybel grade van straf in die              
hel is. Gelowiges wat Christus later verwerp, word swaarder gestraf as diegene wat             
nooit die Evangelie gehoor het nie [vgl. Lev.26:28; Luk.12:47,48; Heb.10:29]. 
1. LEES: Johannes 3:16; 14:6; Romeine 3:23,24; 10:12-15. 

Hoe gebeur verlossing volgens hierdie gedeeltes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. LEES: 2 Tessalonisense 1:8,9; Hebreërs 3:7,8; 2 Kor. 6:2; Jes.55:6-7. 

Lees in besonder die gelykenis van Matteus 25:1-13 [wyse en dwase meisies]. 
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Wanneer ’n ongelowige sterf, kan hy/sy daarna nog gered word of nie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Roomse Kerk leer dat alle gelowiges [behalwe die martelare, klein kindertjies            
wat gedoop is en die volmaakte heiliges] na die dood in die vagevuur kom. Dit is ’n                 
tussenplek tussen die dood en die hemel, om daar vir hul sondes gestraf te word               
voordat hulle die hemel kan binnegaan. Volgens die Roomse Kerk is die siel nog nie               
so heilig en rein by die dood dat dit geskik is vir die hemel nie. Daarom moet dit nog                   
eers van sy skuld bevry en van sy smet gesuiwer word. Die ewige straf vir die                
doodsondes het Christus wel gedra, maar nie die tydelike strawwe nie. Daarom is die              
vagevuur [vuur wat skoonvee] vir die siel nodig. Naasbestaandes op aarde kan            
daarvoor bid dat die siele gouer daarúít mag kom. 
Die gedagte van die vagevuur kom wel in die Apokriewe geskrifte voor maar het              
definitief ’n heidense oorsprong. Tog is daar twee Skrifgedeeltes wat deur die            
Roomse Kerk voorgehou word as bewys vir die vagevuur, naamlik Matteus 12:32 en             
1 Korintiërs 3:12-15 [15]. Presiese Skrifuitleg leer egter dat dit nie waar is nie. Van               
’n vagevuur is in die Bybel nie sprake nie. 
3. LEES: 1 Korintiërs 6:11; Hebreërs 12:23; Filippense 1:23. 

Toon uit bogenoemde Skrifgedeeltes aan waarom die vagevuur foutief en ’n           
dwaalleer is. 
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4. LEES: Matteus 10:28; 25:30; Markus 9:43; Openbaring 20:10,15. 

Wat leer hierdie gedeeltes ons oor die bestaan van die hel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. LEES: Psalm 73:12-19; Lukas 16:23,26; Handelinge 1:25. 

Gaan die goddelose dadelik hel toe wanneer hulle sterf? Wat leer die Bybel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. LEES: Genesis 17:7; Handelinge 2:38,39; 1 Korintiërs 7;14; Dordtse Leerreëls 1           

Artikel 18 [NB]. 
Is alle kinders wat gesterf het gered? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTWOORD. 
1. Geloof in Jesus Christus is die enigste weg tot verlossing. Hierdie verlossing is             

suiwer genade en gebeur baie duidelik deur die verkondiging van God se Woord. 
2. Volgens die Bybel is daar geen kans op verlossing in die hiernamaals nie. Die              

gelykenis van die dwase meisies verduidelik dat daar later tevergeefs geklop word            
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om toelating en gesmeek word om nog ’n kans. Die deur van genade is dan               
gesluit.  
 
 
 
So verduidelik Hebreërs 3 en 2 Korintiërs 6 dat alle klem in die Bybel val op die                 
nou, die hede van genade. Hierdie lewe is God se genadetyd vir die sondaar. In die                
oomblik van die dood word die deur vir ons gesluit. So kry ons kans in hierdie                
lewe met die lig van God se Woord [Rom.10:12-15]. Na die dood is daar geen               
tweede kans nie. 

3. Volgens 1 Korintiërs 6 en Hebreërs 12 is daar geen vagevuur nodig om aan te vul                
by wat Jesus gedoen het nie. Die gelowige self hoef nie meer te ly vir wat Jesus as                  
sy plaasvervanger aan die kruis gely het nie. Daar is niks meer vir ons om reg te                 
maak of voor te boet as ons glo in die soenverdienste van Christus in ons belang                
nie. By die dood word die laaste smet van die sonde van ons weggeneem en               
behoort ons tot die “volmaakte regverdiges” [Heb.12:23]. Die dood is vir alle            
gelowiges ’n heengaan om “met Christus te wees” [Fil.1:23]. Daarmee saam vind            
ons geen steun in die Bybel vir die vagevuur nie. 

4. Soveel besware word gebring teen die bestaan van die hel. Dit sou dan strydig              
wees met die liefde van God of met sy regverdigheid. Die meeste uitsprake vír die               
bestaan van die hel kom uit die mond van die Here self. Wie die leer oor die hel                  
verwerp, verwerp dus die gesag van Christus en verstaan nie die betekenis van sy              
kruisdood nie [later meer oor die hel self]. 

5. Wanneer die Bybel oor die goddelose se ewige bestemming praat, gaan dit            
gewoonlik oor hulle uiteindelike toestand ná die oordeelsdag. Die vraag is of die             
goddelose hel toe gaan die oomblik wanneer hulle sterf. Die Bybel praat nie             
volledig hieroor nie. Tog kan ons duidelike afleidings uit bogenoemde          
Skrifgedeeltes maak. 
● Volgens Asaf vergaan die goddelose in ’n oomblik. Hulle raak tot niet deur             

verskrikking [Ps.73:12-19]. 
● Wanneer die “ryk man” sterf, gaan hy na die plek van smarte [Luk.16:23,26]. 
● Toe Judas selfdood gepleeg het, het hy “na sy eie plek” gegaan, natuurlik na              

die verdoemenis [Hand.1:25]. 
Dit is duidelik dat die goddelose na die hel gaan die oomblik wanneer hulle sterf. 

6. Vir die Roomse Kerk is die argument eenvoudig: alle ongedoopte kinders is            
verlore, in die sin dat wanneer hulle sterf, hulle die Limbus Infantum binnegaan.             
Dit is ’n plek aan die buitewyke van die hel. Hierteenoor is daar ’n siening dat alle                 
babas “onskuldig” is. Klein kindertjies is nie in staat tot werklike oortreding nie. 
Die Bybel leer egter nêrens uitdruklik dat alle kinders van ongelowiges, gered is             
nie. Wat wel waar is, is dat God aan gelowige ouers die belofte gegee het dat hulle                 
kinders uit genade deel het aan die genadeverbond. Op grond hiervan sê die             
Dordtse Leerreëls in 1 Artikel 18 so pragtig: 
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“.......daarom moet godsalige ouers nie twyfel aan die        
uitverkiesing en saligheid van hul kinders wat God in         
hul kinderjare uit hierdie lewe wegneem nie”. 

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


