
 

 

 

 

 
 
Bijna elke religie praat over een leven na dit leven. 
Hoewel er grote verschillen bestaan in opvatting over wat 
er precies gebeurd na de dood van de mens, kunnen we 
gevoegelijk aannemen dat er een zekere angst bestaat 
over wat er na de dood zal gebeuren. Wij Christenen 
zeggen niet wat wij denken, maar citeren de Bijbel in 
deze. Er zijn daarom verschillende woorden die ons 
helpen om de juiste opvatting te hebben over het leven 
na dit leven. 
 

HET DODENRIJK 
In Jes. 23 lezen wij van: De last over Tyrus. Daar werd 
getoond hoe deze stad door God gestraft werd. Nu, voor 
de voormalige bewoners van deze stad zal het dragelijker 
zijn in de dag des oordeels dan voor mensen van Chórazin 
en Bethsáïda. 
Hier blijkt dat er na de dood voor de onbekeerden een 
oordeel komt (Hebr. 9:27) en wel naar de mate van 
gehoorzaamheid aan het licht dat men ontvangen heeft. 
Bethsáïda had meer licht en genade ontvangen dan 
Tyrus, daarom heeft de eerstgenoemde stad meer te 
verantwoorden (Luc. 12:47, 48) 
Kapernaüm treft eveneens een ontzettend oordeel. In de 
grondtekst staat het Griekse woord “hades”, in het 
Hebreeuws sjeool, dat men gewoonlijk met “hel” 
vertaalt. Deze vertaling is echter verkeerd, want onder 
“hel” verstaat men het oord der eeuwige verdoemenis. 
Het grootste deel van de mensheid kent slechts een 
hemel en een hel, maar wat de Bijbel over deze 
belangrijke zaken schrijft is velen meestal onbekend. 
Laat ons Openb. 6:8 eens openslaan: 
       “En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, 
zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter 
hem.” 
De hades is het rijk, waar zich de zielen der gestorvenen 
bevinden. De dood rukt het lichaam weg en de hades, nl. 
het dodenrijk, de zielen. Dit zien we duidelijk in Openb. 
20:13 vermeld, waar de dood en de hades ieder  
afzonderlijk hun oogst afleveren bij het jongste gericht. 
De dood geeft de lichamen en de hades de zielen op de 
dag van de tweede opstanding (na het Duizendjarig Rijk). 
Dat de ziel na de dood in de hades komt, wordt in Hand. 
2:27, 31 duidelijk bewezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor Gods kinderen is de prikkel van de dood (1 Cor. 
15:55, 56) overwonnen. Zij gaan, na het ontslapen, naar 
het paradijs (Luc. 23:43). De zonden, welke in verbinding 
stonden met dood, zijn door het bloed van Christus 
uitgewist ( Openb. 1:5; Hebr. 9:12; Col. 1:20; Ef. 1:7). Wij 
moeten ons de hades (dodenrijk), zoals deze was 
ingedeeld vóórdat Christus was opgevaren tot de Vader 
en alles tot volheid had gebracht, voorstellen zoals de 
Heer het uitbeeldt in het verhaal van de rijke man en de 
arme Lazarus (Luc. 16:19-31). 
Volgens Bijbelverklaarders is dat volgens Ef. 4:8-10 en Ps. 
68:19 dat deel, “de schoot van Abraham”, waar de 
ontslapen gelovigen van de oude bedeling verbleven na 
het ontslapen. Hiertoe behoorde ook Lazarus. De zielen 
die zich daar bevonden, werden als krijgsgevangenen in 
triomf door de Heiland meegevoerd bij zijn opstanding en 
overgeplaatst in het “Paradijs”. 
Zij echter die nu dood gaan in Christus vertoeven in het 
paradijs, de verblijfplaats vanwaar de eerste opstanding 
zal plaatsvinden. Volgens 1 Thes. 4:13-18 zullen deze 
zielen met Christus wederkomen en bekleed worden met 
het opstandingslichaam dat verrijst uit de geopen graven; 
het nieuwe verheerlijkte lichaam waarover de apostel 
Paulus spreekt in 1 Cor. 15. 
Samen met de dan nog op aarde levende leden van de 
Bruidsgemeente, de Ecclesia, welke zonder de dood te 
ondergaan in een oogwenk worden veranderd en 
eveneens bekleed worden met het opstandings lichaam, 
zullen zij de Here tegemoet gaan in de lucht. “En de zee 
gaf de doden, die in haar waren en de dood en het 
dodenrijk ...............Openb. 20:13, 14.   
 

GEHENNA 

Dit is het uitendelijk verblijf van de goddelozen, het 
eeuwige vuur, gehenna (poel des vuurs of hel). De 
betekenis van dit woord is ‘pijn’. Dit woord “gehenna” 
komt twaalf keren voor in het Nieuwe Testament. We 
vinden dit woord o.a. op de volgende plaatsen: Matt. 
5:22, 18:9, 25:30; Marc. 9:43, 45, 47; Luc. 12:5. De 
gehenna is dus identiek met de poel des vuurs dat 
beschreven is in Openb. 19:20, 20:15. 
De bijbelse encyclopedie zegt over de gehenna, dat “dal 
van Hinnom” betekent, het volgende: 
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“Dal van Hinnom, of dal der zonen van Hinnom, is 
het dal Er-Rahabi ten zuiden van Jeruzalem. Hier 
was het Tofeth waar de kinderen door het vuur 
aan Molech gewijd werden, 2 Kon. 23:10; 2 Kron. 
28:3. Volgens Jer. 7:32; 19:6, 11 zou het Ben 
Hinnomdal en het daarin aanwezige Tofeth 
(plaats in het dal van Hinnom) worden tot een 
moorddal en een kerkhof, en omdat Jes. 30:33 
spreekt van Tofeth en van vuur en een 
brandstapel, heeft de Targoem (Aramese 
vertaling van de Hebr. tekst van het O.T.) hier het 
dal Hinnom (gé hinnom) de hel, waarvan in de de 
Tamoed gezegd werd, dat een poort van de hel in 
het Ben Hinnomdal was op een plaats waar 
tussen twee palmen rook opstijgt. Zo werd de 
naam van dit dal tot gehenna, de naam voor de 
hel (poel des vuurs).” 

De Here gebruikte dus dit woord om de verschrikking te 
beschrijven van het oord van de eeuwige verdoemenis. 
Het Leven Hiernamaals 
De Bijbel toont aan dat wij drie fasen in ons bestaan te 
doorlopen hebben. 
De eerste fase is ons verblijf in het menselijk lichaam 
hier op aarde. De tweede fase is ons leven als “geest” in 
het paradijs of het dodenrijk. De derde fase is het het 
eeuwige leven na de wederkomst van Christus, in ons 
verheerlijkt en verrezen lichaam, in het vaderhuis of 
voor de goddelozen in de hel (gehenna). 
De eerste fase nu is voor ons toekomstig leven van 
onnoemelijk groot belang. Het is zelfs zo, dat alle 
toekomstige fasen afhangen van de wijze waarop deze 
eerste doorleefd wordt. Het is de vormende fase, 
waarvan de invloed zich zal doen gevoelen door de 
eeuwigheid heen. We zullen daar zijn, wat wij hier 
geworden zijn. Daarom draagt u hier reeds het stempel 
van uw toekomstig verblijf: “hel” of “hemel”, en dat is 
duidelijk op uw gelaat te lezen (Jes. 3:9). 

WAT DE BIJBEL ZEGT OVER 
OCCULTISME 

Er zijn vele Christenen die niet op de hoogte zijn van 
demonen en hun werken. Als we de Bijbel lezen komen 
wij dit herhaaldelijk tegen. Het is goed als Christenen op 
de hoogte zijn van het bestaan van deze boze machten. 
 
Wat zijn boze geesten? 
Toen satan, na een mislukte opstand, uit de hemel werd 
verstoten, volgde hem een menigte afvallige engelen. Zij 
haten God en Zijn schepping en richten hun aanvallen 
dan ook hierop vanuit de hemelse gewesten. Vergist u 
zich niet: dit rijk der duisternis kent gradaties en rangen 
en is een hiërarchie waarvan satan zelf aan het hoofd 
staat. Ieder kind van God leeft op voet van oorlog met dit 

rijk. Paulus wist waarover hij het had toen hij schreef aan 
de gemeente van Efeze (hoofdstuk 12:6): “Want wij 
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar 
tegen overheden, tegen machten, tegen de 
wereldbeheerser dezer duisternis, tegen de boze geesten 
in de hemelse gewesten.” Deze boze geesten bezitten 
geen lichaam waarmee zij zich kunnen uiten. Ze willen 
zich uiten in deze wereld en daarom zoeken zij rusteloos 
naar een lichaam, waarin zij zich kunnen manifesteren. 
Als zij op het machtswoord van Christus de bezetene 
moeten verlaten (Luc. 8 vanaf vers 26), nemen zij 
desnoods genoegen met een kudde zwijnen, liever dan 
de afgrond in te varen of op dorre plaatsen te moeten 
rondzwerven op zoek naar een lichaam (Matt. 12:43). 
 
Satan als engel des lichts 
Er is geen terrein waar boze geesten zoveel succes 
boeken als dat van het occultisme (bonu). Occultisme wil 
zeggen: de leer van, of drang naar het verborgene! 
Daarom is het goed dat de kerk van Christus kennis draag 
van wat te koop is op de markt van het occultisme, 
waardoor wij ons kunnen bewapenen tegen deze 
machten. In Hosea 4:6 zegt de Here ons: “Mijn volk gaat 
te gronde door gebrek aan kennis.” 
Onder occultisme vallen de volgende zaken: 
Somnambulisme (helderziendheid door magnetische 
slaap), hypnotisme, spiritisme, waarzeggerij, telepathie 
en magnetisme. De Bijbel noemt dit alles TOVERIJ! Al 
deze dingen zijn van de duivel en niemand anders. Hier 
bestaat geen enkele neutraliteit, het is òf – òf.. Omdat 
het hier gaat om bovennatuurlijke krachten en 
manifestaties is het of uit God of uit de duivel. Omdat de 
Christelijke kerk in de loop der eeuwen door 
ongehoorzaamheid aan God, en menselijke zienswijze 
heeft ingevoerd in de kerk haar kracht heeft verloren, 
heeft zij ook haar visie op dit gebied verloren. Er is een 
geestelijke vacuum ontstaan en de duivel heeft zijn kans 
schoon gezien en heeft een prima gelijkend surrogaat 
voor in de plaats gegeven. Voor profetie kwam 
waarzeggerij en voor gave van genezing kwam 
magnetisme in de plaats. Tegenwoordig wordt dit ook in 
kerken toegepast op een wijze dat wij met ons menselijk 
verstand niet kunnen onderscheiden. 
Hier heb je de gave van onderscheiden der geesten nodig 
Daarom zegt de Bijbel ons: “Beproeft de geesten of zij uit 
God zijn!” 
In het Zoeklicht van 1963 staat: 
“Napels, in Italië, telt 7500 officiele tovenaars, maar 
slecht 3980 artsen. Rome telt 2000 en Palermo 1300 
waarzeggers. Vooral op Vrijdag, de dag van de kruiziging, 
zijn de wachtkamers van magiërs vol. In Nederland 
bezoeken ongeveer 12000 mensen per dag deze magiers. 
In onze kleine Suriname loopt dit nu in de honderden. 


