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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 09 

 

Tema: Eindbestemming – die hel. 

 

Opsomming Les 08: 

1. Ook ongelowiges sal opstaan met die wederkoms. Hulle sal in ’n onsterflike 

liggaam van oordeel voortbestaan en die gelowige in ’n verheerlikte liggaam van 

lewe. 

2. Almal sal nie met die wederkoms van Christus sterf nie. Alle liggame sal wel 

verander word in ’n onsterflike liggaam. 

3. Die eindoordeel vind onmiddellik na die wederkoms en eenwording van liggaam 

en siel plaas. Waar die oordeel presies plaasvind is nie duidelik nie. Sommige 

verklaarders plaas dit op die aarde en ander weer in die lug [1 Tes.4:17]. 

4. Die Vader oefen die eindoordeel uit deur Jesus Christus. 

5. Die volgende sal saam deel wees met Christus se eindoordeel: 

 Die engele. Hulle sal die gelowiges versamel. 

 Die gelowiges. Hulle sal Christus se regverdige oordele prys. 

6. Alle gevalle engele sal geoordeel word – dit is Satan en sy helpers. Daarmee saam 

al die mense wat ooit op aarde geleef het. 

7. Die eindoordeel moet plaasvind om die volgende redes: 

 Diegene wat met die wederkoms leef, is nog nie toegewys aan hemel of hel 

nie. 

 Die siele in die hemel of hel is sonder die liggaam. Die volle mens [liggaam en 

siel] moet geoordeel word. 

 Met die eindoordeel moet God se geregtigheid openbaar word. 

 Met die eindoordeel moet Christus se geregtigheid en die eer van alle 

gelowiges openbaar word. 

8. Die eindoordeel handel oor die volgende: 

 Jou verhouding [geloof] in en met Jesus Christus. 

 Die werke van die mens. Dit is jou woorde, gedagtes, begeertes ens. 

 Die boek van die lewe verwys na die ewige raadsbesluit van God oor wie deel 

sal hê aan die ewige lewe. Die ander boeke wat geopen word, is die boeke van 

ons herinnering en ons gewete [NGB art. 37]. 

9. Die troos van die eindoordeel vir ’n gelowige is dat almal wat in Hom glo nie 

veroordeel word nie [ verlore gaan nie]. 

10. Daar sal grade van straf en heerlikheid wees. Ons as gelowiges word volgens 

grade van heerlikheid veroordeel. Hierdie graad van heerlikheid word bepaal deur 

ons werke – dit is die vrug van die Gees. 

 

 

Bybelstudie Dood en Hiernamaals 09.  Eindbestemming – Die hel. 

1. LEES: Matteus 7:13,14; 25:46; Openbaring 20:15. 

Sal alle mense dieselfde ewige bestemming ingaan? 
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2. LEES: Markus 9:43; Matteus 25:41; 2 Tessalonisense 1:9. 

Wat leer die Bybel ons aangaande die eindbestemming van die goddelose? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LEES: Matteus 18:8; 25:30; 2 Tessalonisense 1:9; Openbaring 20:10,15; 21:8 

[vgl. 2:11]. 

Deur watter uitdrukkings word die smart van die hel beskryf? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons weet dat die goddelose na die hel gestuur word met liggaam en siel. Die woord 

‘hel’ in ons taal dui die plek van ewige straf vir die goddelose aan. In die Nuwe 

Testament word drie woorde in die oorspronklike taal gebruik: Hades [10], Gehenna 

[12] en Tartarus [1]. In die Ou Testament word die Hebreeuse woord Sheol [doderyk] 

gebruik. Dit is vir Hades in die Nuwe Testament. Maar waarom die verskillende 

woorde vir hel? Wat is die betekenis van die onderskeie woorde? Ons moet die 

onderskeie begrippe reg verstaan. Die betekenis en gedagte rondom die hel in die 

Bybel sal dan duidelik word. Ons kyk eers na die Ou Testament: Sheol en dan die 

Nuwe Testament. 

In die Ou Testament is Sheol die toestand of plek waarheen iemand neerdaal, of dit 

nou letterlik of figuurlik is. Daarom het die woord verskillende betekenisse en die 

konteks bepaal die betekenis. 

4. LEES: Psalm 9:18; 55:16. 

Wie daal hier af na hulle dood? 
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5. LEES: Genesis 44:29,31; 1 Konings 2:6,9. 

Na wat verwys Sheol in hierdie verse? 

 

 

 

 

 

 

 

6. LEES: 1 Samuel 2:6, Jesaja 38:10. 

Kan Sheol [doderyk] ook ’n plek soos ’n graf wees of nie? 

 

 

 

 

 

 

 

IN DIE NUWE TESTAMENT: 

7. LEES: Lukas 16:23-24. 

Wat is die betekenis van Hades [doderyk] in hierdie gelykenis? Dui dit op die 

doderyk as onderwêreld met twee afdelings [boesem van Abraham en iets anders] 

of beteken dit hier hel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD 

Vraag 1. 

Nee. Baie duidelik onderskei die Bybel tussen die ewige straf en die ewige lewe 

[Matt. 25:46]. Dit is in algemene taal gestel die hemel en die hel. 

Vraag 2. 
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Heelwat besware word geopper teen die bestaan van die hel.  

 

 

 

Volgens diegene is dit strydig met die liefde van God of sy regverdigheid. Jesus self 

verduidelik egter dat die bestaan van die hel werklik is. Ons Skrifgedeeltes bevestig 

dat die goddelose se einde die hel is. 

Vraag 3. 

Hierdie uitdrukkings moet geestelik of natuurlik verstaan word. Dit dui as reël die 

geestelike lyding van die goddelose aan. Die vuur wat nie uitgeblus word nie, 

simboliseer die benoudheid en straf van die skuldige gewete. Die geween en gekners 

van die tande, dui nie alleen liggaamlike smart aan nie, maar ook pynigende 

selfverwyt. Die buitenste duisternis dui op die nag van verterende wanhoop, weg van 

die lig en genade van God, terwyl die tweede dood nie vernietiging aandui nie, maar 

die ewige skeiding van God. 

Vraag 4. 

Die goddelose daal hier af na die dood. Hier is Sheol die plek van straf oor die 

goddelose. In sulke gevalle is ‘hel’ ’n goeie vertaling. 

Vraag 5. 

In die Afrikaanse Bybel word Sheol vertaal met doderyk. In beginsel verwys Sheol 

hier na die graf waarheen alle mense, regverdige en goddelose, gaan [wat liggaam 

betref. 

Vraag 6. 

Die doderyk [Sheol] van die Ou Testament word baie duidelik voorgestel as ’n plek 

[toegerus met hekke – Jesaja]. Natuurlik daal alle mense neer na daardie plek 

[figuurlik gesien]. Wanneer liggaam en siel met die dood skei, gaan alma volgens die 

Ou Testament na die Sheol [doderyk]. Maar ons moet oplet: in geen gedeelte in die 

Bybel [Ou en Nuwe Testament] word geleer dat die siele van alle mense by die dood 

in werklikheid na dieselfde plek gaan nie. Inteendeel. Die Bybel leer konsekwent dat 

die goddelose by die dood vir ewig verdoem is en die regverdige in Christus vir ewig 

salig is. 

Vraag 7. 

Hades beteken hier in die Nuwe Testament ‘hel’. Dit is die plek van smarte en vlam. 

So kan hel ook die korrekte weergawe wees in Matteus 1:23 en Lukas 10:15. 

 

In ons volgende studie kyk ons nader na die Nuwe Testament en wel die woorde 

Gehenna en Tartarus vir hel. 

 

 

 

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

 

 

8. LEES: Psalm 9:18; 


