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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 

 

Tema: Meer oor Sheol en Hades. 

 

 

Sheol is ’n Hebreeuse woord wat in die Ou Testament gebruik word en Hades ’n 

Griekse woord wat dieselfde beteken as Sheol. Hades word in die Nuwe Testament 

gebruik. Feitlik deurgaans in die Afrikaanse Bybel word hierdie woorde vertaal met 

doderyk. Daar is uitsonderings. 

 

Kom ons konsentreer op Sheol in die Ou Testament: 

Sheol word meer as 60 keer gebruik. 

In die 1953 vertaling word die woord deurgaans met doderyk vertaal. Ander 

vertalings waaronder die 1983 vertaling, gebruik ook put of hel. Maar deurgaans is 

dit doderyk [vgl. Deut. 32:22; 2 Sa m. 22:6; Job 11:8; Ps. 9:17; 139:8; Spr. 5:5; Jes. 

5:14; Eseg. 31:16; Amos 9:2; Jona 2:2; Hab. 2:5 ens.]. 

Kyk ons na Sheol, moet ons versigtig wees vir die volgende verkeerde gedagtes of 

maniere hoe hierdie woord verstaan en verklaar is: 

1. Ons moenie aanvaar dat die King James Version altyd reg is in sy vertaling van 

Sheol nie. 

Byvoorbeeld: het die skrywer van Psalm 116:3 regtig bedoel dat die angste van 

die doderyk hom getref het [1953 vertaling]? Die 1983 vertaling lees: Doodsangs 

het my aangegryp.  

2. Dan is daardie opvatting dat alle mense volgens die Ou Testament na dieselfde 

plek gaan wanneer hulle sterf. Hierdie plek – of doderyk [Sheol] – is dan volgens 

hulle ’n plek van skaduwees. Daar is nog nie saligheid nie, maar ook nie pyn nie. 

Die mense met hierdie siening verstaan nie dat alles in die Ou Testament nie 

letterlik verklaar en toegepas moet word nie. Van die woorde en gedagtes moet 

ook figuurlik verstaan word. 

Byvoorbeeld: 

 Indien almal na hierdie doderyk [Sheol] gaan in die Ou Testament wanneer 

hulle sterf [gelowige en ongelowige] waarom word hulle dan voor die tyd 

gewaarsku? [Ps. 9:18; Spr. 5:5; 7:27; 15:24; 23:14]. 

3. Indien Sheol nie ’n plek van pyn is nie, hoe kan Moses ons vertel dat God se toorn 

daar brand [Deut. 32:22]? 

En indien die Ou Testament ons leer dat almal [gelowige en ongelowige] na die 

aaklige tuiste van die skaduwees gaan, hoe is dit dat die gelowiges sterf met ’n 

blye verwagting? [Num.23:10; Ps.16:9-11; 17:15; 73:24-26]. 

4. ’n Derde verkeerde siening is dat Sheol ’n onderwêreld is met sy twee afdelings: 

een vir die regverdiges en ’n ander vir die goddeloses. Maar nêrens in die Ou 

Testament word ’n verdeelde Sheol verkondig nie. Psalm 9:18 sê nie dat die 

goddelose na die afdeling van die Sheol sal gaan nie, maar na die Sheol. Spreuke 

15:24 moedig ’n mens nie aan om ’n afdeling van Sheol te vermy nie, maar Sheol  

self.  
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En ons lees nooit dat God se kinders na hierdie of daardie afdeling van Sheol gaan 

nie. 

 

Wat moet die regte siening wees? 

Sheol is die plek of toestand waarheen iemand neerdaal, of dit nou letterlik of 

figuurlik in die teks beskryf word. Hierdie woord het ’n verskeidenheid van 

betekenisse. In elke afsonderlike geval moet die konteks die betekenis bepaal. 

1. In sommige plekke is Sheol die plek van straf oor die goddelose. Is sulke 

gevalle is hel ’n goeie vertaling [bv. Deut.32:22; Ps.9:18; 55:15; Spr.15:11,24 

ens.]. in sulke gevalle is Sheol die plek waar God se toorn brand en waarheen 

die goddelose na hulle dood afdaal. NB: Die goddelose en nie die regverdiges 

nie. 

2. In ander gedeeltes verwys Sheol na die graf waarin alle mense, regverdiges en 

goddeloses, neerdaal [wat liggaam betref] wanneer hulle sterf. Dink aan Jakob 

se “grys hare” wat in Sheol neerdaal [Afrikaans vertaal dit met doderyk] dit is, 

in die graf [Gen.44:29,31; 1 Kon.2:6,9]. 

3. In verskeie ander gedeeltes beteken Sheol die “toestand van die dood”. Maar 

Let op: hierdie toestand van dood word ook voorgestel asof dit ’n plek is [1 

Sam.2:6], toegrus met hekke [Jes.38:10]. Natuurlik daal alle mense neer na 

daardie plek – figuurlik gesien. Maar waarop in besonder gelet moet word, is 

dit: 

In geen gedeelte van die Ou of Nuwe Testament word geleer dat die siele van 

alle mense by die dood na dieselfde plek [letterlik] gaan nie. Inteendeel, die 

Bybel leer konsekwent dat die goddelose by die dood vir ewig verdoem is en 

dat die regverdiges vir ewig salig is [in Christus]. 

 

Die betekenis van Hades [Sheol] in die Nuwe Testament. 

In die bekende gelykenis van die ryk man en Lasarus [Luk. 16] is Hades nie die 

onderwêreld met twee afdelings nie – een by Abraham en die ander iets anders nie. 

Nee. Hades beteken daar hel. Dit is die plek van smarte en van vlam [Luk.16:23,24]. 

So kan hel die korrekte vertaling wees vir Hades in Matteus 11:23 en Lukas 10:15. 

Hier is Hades inskerp teenstelling met die hemel. 

 

 

 

VIR BESPREKING. 

 

1. Wat beskou u as die korrekte siening aangaande die betekenis van Sheol in die Ou 

Testament? 
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2. Watter reël moet ’n mens nakom om die betekenis van Sheol in enige spesifieke 

gedeelte te bepaal? 

 

 

 

 

 

 

3. Wat sou u se is die oorwegende betekenis van Hades in die Nuwe Testament? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIGLYNE. 

1. Sheol is die plek van straf oor die goddelose en waar God se toorn brand. Al word 

dit feitlik deurgaans met doderyk vertaal, is hel ’n beter vertaling. Maar Sheol kan 

ook verwys na die graf waarin ons begrawe word. Dan verwys dit na goddelose en 

regverdige. In ander gevalle verwys Sheol na die dood self en stel dit figuurlik 

voor as ’n plek. 

2. In elke afsonderlike geval waar die woord Sheol gebruik word, moet die betekenis 

binne die konteks van die gedeelte bepaal word. 

3. Hades [Sheol] beteken doodeenvoudig hel of plek van smarte [Luk.16:23,24]. 

Hades staan hier in sterk teenstelling met die hemel. 

 

 

Indien julle Gehenna [hel] in Les 10 behandel, kan ons ook nader daarna kyk indien 

nodig. 
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