Bestaat de Hel Werkelijk?
Is de Hel Echt?? - De Hoofdzaken
Mensen over de hele wereld stellen de vraag: "Is de hel echt?". Kan er werkelijk een
fysieke plaats van brandende foltering en afstraffing bestaan zoals er in de Bijbel over
gesproken wordt? Slechts drie van de tien volwassenen (31%) zien de hel als een
feitelijke locatie: "een plaats van fysieke folteringen waar mensen naar toe gestuurd
kunnen worden"1 Dit artikel beantwoordt enkele veel gestelde vragen over de hel en het
bestaan ervan. Omdat de Bijbel de basis is voor de doctrine van de hel, zul je zien dat
we deze hier bespreken en citeren.
Is de Hel Echt?? - Waarom Werd Deze Geschapen?
De vraag waarom de hel bestaat heeft mensen in alle tijdperken versteld doen staan.
Ontelbare mensen hebben de volgende vraag gesteld: "Als God zo goed is, waarom
zou Hij dan een plaats als de Hel scheppen?" Dit is hetzelfde als vragen: "Als onze
regering zo goed is, waarom zou deze dan gevangenissen scheppen?" Het antwoord
lijkt eenvoudig genoeg - plaatsen als de hel en gevangenissen bestaan omdat sommige
mensen er voor kiezen om de verkeerde dingen te doen en zij moeten daarom worden
gestraft. Het is tamelijk eenvoudig om te begrijpen hoe deze redenering op het bestaan
van gevangenissen kan worden toegepast, maar hoe heeft dit werkelijk ook betrekking
op de hel?
In het bijbelse verslag over de Schepping, dat in het boek Genesis kan worden
gevonden, wordt geen gewag gemaakt van een plaats die de hel wordt genoemd. Alles
dat God tijdens deze periode van Schepping maakte was goed. Maar, de Bijbel vertelt
ons in Matteüs 25:41 dat de hel later werd klaargemaakt voor "de duivel en zijn
engelen" (zie ook Jesaja 14:12). God wilde geen hel voor de mens scheppen; het was
nooit de bedoeling dat er ook maar een man of vrouw naar de hel zou hoeven te gaan.
In 2 Petrus 3:9 leren we dat God wil dat "iedereen tot inkeer komt en niemand verloren
gaat".
Wat is de hel? De hel is een werkelijk bestaande plaats. We weten dit uit diverse verzen
in de Bijbel, waarvan een aantal door Jezus Zelf uitgesproken; en we weten dat de
slechten en de onrechtschapenen er naar toe zullen gaan wanneer zij sterven. We zijn
nu dus weer terug bij het punt waar we weten dat God goed is, en het leven in de hel
vreselijk is, dus waarom zou God een dergelijke plaats scheppen? Ook al was de hel
oorspronkelijk geschapen om Satan en de engelen die met hem gevallen waren op te
sluiten, toch zullen er ook mannen en vrouwen in de hel te vinden zijn.
Is de Hel Echt?? - Waarom Gaan Mensen Daar Naartoe?
Is de hel echt? De hel is een plaats van eeuwige afscheiding van God, en mensen gaan
er naar toe wanneer ze sterven omdat ze er in hun leven op aarde voor gekozen
hebben om zichzelf van God af te scheiden. God schiep ons met een vrije wil om onze
eigen keuzes te kunnen maken, en ons afscheiden van God is één van die keuzes die
we vrijelijk kunnen maken. Onze vrije wil is een prachtig geschenk van God, omdat Hij
ons niet dwingt om van Hem te houden of om Hem te volgen. Zonder onze vrije wil
zouden we niets anders dan marionetten of robots zijn, wat God niet zou tevreden
stellen, en wat zeker niet iets zou zijn wat onze levens beter zou maken.
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Hoewel God verlangt dat iedereen er voor zou kiezen om van Hem te houden, kiezen
sommige mensen er voor om dit niet te doen. Deze mensen zullen in hun zonden
sterven en voor altijd van God afgescheiden zijn in de hel. Velen zouden zeggen dat dit
niet eerlijk is en dat een liefhebbende God nooit een dergelijk systeem zou opzetten;
maar, het is juist God's liefde voor ons en het feit dat Hij perfect rechtvaardig is die ons
vertellen waarom de hel bestaat en waarom mannen en vrouwen er voor kiezen om
daar naartoe te gaan. God houdt zo veel van ons dat Hij onze keuzevrijheid respecteert.
Als we er voor kiezen om niet van Hem te houden, waarom zou Hij ons er dan toe
dwingen om eeuwig met Hem in de hemel te leven? Zou een eeuwigheid doorbrengen
met iemand waar we niet van houden niet ook een hel zijn? God wil de mensen die niet
van Hem houden behoeden voor een eeuwig leven met Hem onder Zijn heerschappij.
Is de Hel Echt?? - Is Het een Straf voor de Slechten?
De vraag: "Is de hel echt?" wordt door een groot aantal mensen met "nee" beantwoord.
Deze mensen geloven liever dat we, wanneer we sterven, niet naar een hemel of een
hel gaan maar gewoon ophouden te bestaan. Maar, zou een God die ons bij onze dood
naar een "niet-bestaan" zou sturen niet net zo "wreed" zijn als een God die ons toestaat
om ons noodlot zelf vrijuit te kiezen, ook al zou dit de hel kunnen zijn? Zelfs atheïst
Friedrich Nietzsche zei dat hij liever voor een eeuwig lijden zou kiezen dan voor een
niet-bestaan.
God's perfecte rechtvaardigheid vereist ook dat er een hel is om die mensen onder ons
te straffen die geen berouw tonen of die slecht zijn. Zoals Walter Martin in zijn boek The
Kingdom of the Cults (oftewel: Het Koninkrijk der Culten) zei over het bestaan van de
hel en eeuwige bestraffing: "Ze maken veel heisa over hoe God Liefde is, maar ze
vergeten dat, omdat Hij Liefde is, Hij ook Rechtvaardigheid is en een oneindige wraak
moet vereisen op eenieder die het dierbare bloed van Christus met voeten treedt, het
Lam dat werd omgebracht voor alle verloren zondaars sinds het begin van de wereld."
Wat voor een liefhebbende God zou Hij zijn als de slechten nooit zouden worden
gestraft? Waarom zou Hij Zijn Zoon gestuurd hebben om voor onze zonden te sterven
als we die verlossing zouden kunnen afwijzen en uiteindelijk nooit de prijs daarvoor
zouden betalen? Welke drijfveer zouden we hebben om goede dingen te doen en om
God lief te hebben als we zouden weten dat we Zijn Zoon zouden kunnen afwijzen en
er voor zouden kunnen kiezen om ons hele leven lang kwaad te doen en er nooit voor
gestraft zouden worden? We zouden een dergelijk gebrek aan rechtvaardigheid nooit in
de straten van onze steden en dorpen tolereren, dus waarom zouden we van God
verwachten dat Hij zoiets in het universum als geheel zou doen?
Is de Hel Echt? - Wordt Iemand Gedwongen om er naar toe te Gaan?
Is de hel echt? Jazeker, de hel is een werkelijkheid en God wil graag dat niemand er
naar toe gaat. Het is Zijn verlangen dat we allemaal met Hem in de hemel zullen
samenzijn; maar, God kan niet iedereen in de hemel toestaan. De hemel is een perfecte
plaats, en God is een perfecte God, dus als Hij zondaars in de hemel zou toelaten
zonder dat er op de een of andere manier met hun zonden is afgerekend, dan zouden
zij door Zijn perfectie worden verteerd. Een liefhebbende God staat niet toe dat iemand
verteerd zal worden, dus ontwierp Hij een perfect plan voor de verlossing: Hij kwam, als
een perfecte en heilige God, naar de aarde als een mens, Jezus Christus, en Hij stierf
als een boetedoening om met onze zonden af te rekenen. Als we er voor kiezen om
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Jezus Christus als onze boetedoening te accepteren, dan kunnen we de hemel
binnengaan zonder verteerd te worden, maar als we er voor kiezen om Jezus Christus
niet als dusdanig te accepteren, dan zal God ons in Zijn oneindige liefde en genade niet
toestaan om de hemel binnen te gaan en verteerd te worden. In plaats daarvan heeft Hij
een plaats van afzondering van Hem geschapen waar zondaars naar toe kunnen gaan
zonder verteerd te worden. Die plaats is de hel.
God houdt van ons en daarom heeft Hij ons vele geschenken gegeven. De twee
belangrijkste geschenken die Hij ons heeft gegeven zijn ongetwijfeld onze vrije wil en de
verlossing door Zijn genade, door middel van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij gaf ons een
vrije wil zodat we er voor konden kiezen om van Hem te houden en om niet te
zondigen, en vervolgens gaf Hij ons Zijn Zoon om ons te verlossen toen we de
verkeerde keuze hadden gemaakt. Als we er voor kiezen om God niet lief te hebben, en
we wijzen ook Zijn Zoon af, die gestuurd was om ons van onze verkeerde keuze te
verlossen, wat kan God dan nog doen? In Zijn oneindige liefde en rechtvaardigheid
moet Hij ons de vrijheid geven om deze keuzes te maken en er bij te blijven, en het
gevolg van deze keuzes is een eeuwige afscheiding van Hem in de hel. Openbaring
20:15 zegt: "Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel
gegooid".
Niemand hoeft naar de hel te gaan. God heeft in een gegarandeerd plan voorzien om
ons uit de hel te houden - de verlossing door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus. Het
enige dat we hoeven te doen is het volgen van dat plan, en dan kan niets ons van Hem
afscheiden.
Is de Hel Echt? - Hoe Zal de Hel er uit Zien? De Doctrine van de Hel
Als de hel echt is, hoe zal deze er dan uitzien voor hen die er naar toe gaan? In de
Bijbel spreekt Jezus verscheidene malen over de realiteit van de hel en zijn uiterste
duisternis. Hij beschrijft het als een poel van vuur. Hij zegt ook dat de hel een plaats is
van jammeren en knarsetanden. Matteüs 8:12 zegt: "Maar de erfgenamen van het
koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren
en knarsetanden". Het Boek Openbaring beschrijft de hel als een poel van vuur dat met
zwavel brandt.
Aan het eind der tijden zal de duivel zelf in de hel geworpen worden om zijn straf te
ontvangen. Openbaring 20:10 zegt dat de kwelling dag en nacht zal doorgaan, tot in de
eeuwigheid.
Is de Hel Echt? - Wat is je Antwoord?
Ieder mens op aarde moet de volgende vraag overwegen: "Is er een hel?" Het is een
essentiële vraag voor je leven! Ben je er klaar voor om deze te beantwoorden? Als dat
zo is, geloof je dan in een letterlijke hel waar God die mensen naar toe stuurt die Zijn
gratis geschenk van verlossing niet accepteren? Heb jij dat gratis geschenk
geaccepteerd dat God je heeft aangeboden en dat je van een eeuwigheid in de hel kan
redden? God verlangt er naar dat jij de eeuwigheid met Hem in de hemel zal
doorbrengen!
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