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DE DOOD



Hallo André,
Pendelaars, waarzeggerij en van die dingen daar blijf 

ik ver van af. Mede door wat mij vroeger geleerd werd. 

Als kinderen vragen om met Halloween mee te mogen 
doen of om naar Harry Potter te mogen kijken of zo, 
wat zeg je dan het beste als ouder? Laat je hen dit 

doen of niet?  

Sommige mensen denken dat je dan occult belast 
wordt.

Wat zegt Paulus daar eigenlijk van?

In deze tijd van het jaar, zou dit geen optie zijn voor 
een lezing?

de aanleiding...



❑ "Halloween" is afgeleid van (...) All Hallows Eve 
(Allerheiligenavond), de avond vóór Allerheiligen, 
1 november.

❑ In de Keltische kalender begon het jaar op 1 
november, dus 31 oktober was oudejaarsavond.



❑ Op het eiland Groot-Brittannië werd Halloween 
vooral door de Kelten gevierd, die geloofden dat 
op die dag de geesten van alle gestorvenen van 
het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen 
een levend lichaam in bezit te nemen voor het 
komende jaar. 



❑ Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen 
gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden 
om zielencake (brood met krenten). 

❑ Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen 
voor de dode verwanten van de schenker, om op 
die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen 
van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn 
opname in de hemel te bespoedigen.

❑ De trick-or-treattocht vindt wellicht daar zijn 
oorsprong.



Theo Maassen in 'Adieu God' (20-10-2019)

… religie zegt dat er een hiernamaals is, dat je 
NIET ECHT DOODGAAT. En dat die hemel 
toegankelijk is voor bepaalde mensen en voor 
bepaalde mensen niet.



vijf Bijbelse feiten over de dood

#1: dood is het tegenovergestelde van leven

1

❑ geen andere vorm van leven maar het 
tegenovergestelde van leven >



Openbaring 20

5 De overige doden
werden niet weder levend, 

voordat de duizend jaren voleindigd waren. 
Dit is de eerste opstanding.
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vijf Bijbelse feiten over de dood

#1: dood is het tegenovergestelde van leven

1

❑ geen andere vorm van leven maar het 
tegenovergestelde van leven > 

❑ Elke religie ontkent de dood, door te leren dat de 
dood een andere vorm van leven is, hetzij 
vanwege een onsterfelijke ziel hetzij vanwege 
reïncarnatie (> zielsverhuizing). 



vijf Bijbelse feiten over de dood

#1: dood is het tegenovergestelde van leven

1

❑ geen andere vorm van leven maar het 
tegenovergestelde van leven > 

❑ Elke religie ontkent de dood, door te leren dat de 
dood een andere vorm van leven is, hetzij 
vanwege een onsterfelijke ziel hetzij vanwege 
reïncarnatie (> zielsverhuizing).

❑ Het was de eerste leugen van "de slang" in de hof> 



Genesis 3

4 De slang echter zeide tot de vrouw: 
Je zult GEENSZINS STERVEN,

5 maar God weet, 
dat ten dage, dat je daarvan eet, 
je ogen geopend zullen worden...
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vijf Bijbelse feiten over de dood

#2: de dood is een terugkeer

2

❑ De eerste keer dat God zelf uitleg geeft aan het begrip 
‘sterven’, dan heet het een "terugkeer";



Genesis 3

19 … in het zweet van je aanschijn 
zul je brood eten, 

totdat gij tot de aardbodem terugkeert, 
omdat gij daaruit genomen bent; 

want stof ben je en tot stof zul je terugkeren.
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vijf Bijbelse feiten over de dood

#2: de dood is een terugkeer

2

❑ De eerste keer dat God zelf uitleg geeft aan het begrip 
‘sterven’, dan heet het een "terugkeer";

❑ Bij het sterven valt de mens weer uiteen in de 
'componenten' waaruit hij is samengesteld: stof en 
geest >



Prediker 12

7 … en (nl. bij het sterven)
het stof terugkeert tot de aarde, 

zoals het geweest is, 
en de geest terugkeert tot God, 

die hem geschonken heeft. 
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stof uit de 
aardbodem

geest/
levensadem
van God

GEBOORTE:
een levende ziel
(Gen.2:7)
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stof uit de 
aardbodem

geest/
levensadem
van God

GEBOORTE:
een levende ziel
(Gen.2:7)

STERVEN:
een dode ziel
(Lev. 19:28, 21:1)

geest/
levensadem
keert terug
naar God

stof keert 
terug tot de 
aardbodem
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vijf Bijbelse feiten over de dood

#2: de dood is een terugkeer

2

❑ De eerste keer dat God zelf uitleg geeft aan het begrip 
‘sterven’, dan heet het een "terugkeer";

❑ Bij het sterven valt de mens weer uiteen in de 
'componenten' waaruit hij is samengesteld: stof en 
geest >

❑ Na het sterven is de mens niet meer, zoals hij voor 
zijn geboorte ook niet was >



Psalm 39

14 Wend uw blik van mij af, 
opdat ik mij wederom verblijde, 

eer dat ik heenga 
en niet meer ben. 
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vijf Bijbelse feiten over de dood

#3: de dood is als een slaap

3

❑ Wie slaapt is in een toestand van rust en bewusteloos.



Johannes 11

11 ... Lazarus, onze vriend is ingeslapen, 
maar ik ga om hem uit de slaap te halen. 

12 De leerlingen dan zeiden tot hem: 
Heer, als hij is ingeslapen, 
zal hij worden hersteld.

13 Jezus nu had het uitgesproken 
omtrent zijn dood, 
maar zij meenden 
dat hij het omtrent 

de rust van de slaap zei. 
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Prediker 9

5 De levenden weten tenminste
dat zij sterven moeten, 

maar de doden weten niets… 
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Prediker 9

10 Al wat uw hand vindt 
om naar uw vermogen te doen, 

doe dat, 
want er is GEEN WERK of OVERLEG

of KENNIS of WIJSHEID
in het dodenrijk, 

waarheen je gaat. 
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Jesaja 38

18 Want het dodenrijk looft U niet, 
de dood prijst U niet; 

wie in het graf zijn neergedaald, 
hopen niet op uw trouw. 
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vijf Bijbelse feiten over de dood

#4: de doden worden gewekt om op te staan

4

❑ Opwekking gaat vooraf aan opstanding. 



verschil tussen '(op)wekken' en 'opstaan' 

(op)wekken, overeind komen
• Gr. egeiro

opstaan
• Gr. anastemi > 

anastasis
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verschil tussen '(op)wekken' en 'opstaan' 

(op)wekken, overeind komen
• Gr. egeiro

• > de geest

opstaan
• Gr. anastemi > 

anastasis
• > het lichaam

4



verschil tussen '(op)wekken' en 'opstaan' 

(op)wekken, overeind komen
• Gr. egeiro

• > de geest
• ontwaken

opstaan
• Gr. anastemi > 

anastasis
• > het lichaam
• opstaan

4



Efeze 5

14 Daarom zegt hij: 
ontwaak jij die sluimert 

en sta op vanuit de doden 
en Christus zal over jou lichten!
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Romeinen 6

4 ... opdat net zoals Christus 
vanuit de doden werd opgewekt

door de heerlijkheid van de Vader, 
zo ook wij in nieuwheid van leven 

zouden wandelen.
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1Korinthe 15

16 Want indien 
er geen doden worden opgewekt, 
dan is ook Christus niet opgewekt.

17 Maar indien Christus niet is opgewekt, 
zinloos is jullie geloof...
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vijf Bijbelse feiten over de dood

#5: de dood wordt teniet gedaan!

5

❑ de dood wordt teniet gedaan door alle mensen levend 
te maken;

❑ de dood is overwonnen toen de Eersteling verrees 
maar zal aan het einde van Christus' heerschappij 
worden teniet gedaan (1Kor.15:22-28)



2Timotheüs 1

10 … onze Redder, Christus Jezus, 
die de dood teniet doet
en onvergankelijk leven 

aan het licht brengt 
door het Evangelie.
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1Korinthe 15

22 Want evenals 
in Adam allen sterven, 

zó zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden.
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1Korinthe 15

22 Want evenals 
in Adam allen sterven, 

zó zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden.

23 Ieder echter in de eigen rangorde. 
Als eersteling Christus. 

Vervolgens degenen van Christus 
in zijn parousia.

5



1Korinthe 15

22 Want evenals 
in Adam allen sterven, 

zó zullen ook in Christus 
allen levend gemaakt worden.

23 Ieder echter in de eigen rangorde. 
Als eersteling Christus. 

Vervolgens degenen van Christus 
in zijn parousia.

24 Daarna het einde, 
wanneer hij zal overdragen 

het koninkrijk aan de God en Vader. 
Wanneer hij zal teniet doen 

alle overheid en alle autoriteit en macht.

5



1Korinthe 15

25 Want hij moet als koning heersen 
totdat hij zal plaatsen 

al de vijanden onder zijn voeten.

5



1Korinthe 15

25 Want hij moet als koning heersen 
totdat hij zal plaatsen 

al de vijanden onder zijn voeten.
26 De laatste vijand die teniet gedaan wordt 

is de dood.
(...)
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1Korinthe 15

25 Want hij moet als koning heersen 
totdat hij zal plaatsen 

al de vijanden onder zijn voeten.
26 De laatste vijand die teniet gedaan wordt 

is de dood.
(...)

28 Wanneer echter ook het al 
aan hem onderschikt zal worden, 

dan zal ook de Zoon zelf 
onderschikt worden aan Degene 

die hem het al onderschikt, 
opdat de God zou zijn, 

alles in allen.
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