
9 februari 2020
Zoetermeer





DOMINEES MILDER OVER DE HEL

Predikanten zijn de afgelopen vijftien jaar 
minder traditioneel gaan denken over de 
hel, en ze zijn er minder over gaan preken. 
Kerkleden denken daarentegen opvallend 
traditioneel over de hel.



DOMINEES MILDER OVER DE HEL

(...)
Dat zijn de opvallendste uitkomsten uit een 
onderzoek van opinieblad De Nieuwe Koers en 
kennisplatform Weetwatjegelooft.nl. 
Zij hielden een enquête onder 1500 christenen, 
onder wie zo’n driehonderd predikanten en 
voorgangers. 
Het is een herhaling van een onderzoek naar 
geloof in de hel uit 2004.   
Vrijdag 14 februari houdt Weetwatjegelooft.nl er 
een studiedag over, aan de Theologische 
Universiteit Kampen.



DOMINEES MILDER OVER DE HEL

(...)
... de vragenlijst is vijftien jaar geleden met 
name uitgezet onder predikanten, en binnen een 
beperkt aantal kerken (...) Dit keer kon iedereen 
reageren, dus ook gemeenteleden, en 
predikanten uit de volle breedte van de 
Protestantse Kerk en mensen (gemeenteleden en 
voorgangers) uit andere kerken...



vraag 5: Wat is de hel?
In welke van de onderstaande beschrijvingen kunt u zich 
het beste vinden?

1. De hel is een eeuwigdurende, bewuste fysieke en 
geestelijke kwelling....

2. De hel is een eeuwigdurende bewuste geestelijke 
kwelling....

3. De hel is eeuwige scheiding van God...
4. De hel kent gradaties: voor satanaanbidders zal het 

een eeuwigdurende kwelling zijn, als straf van God. 
voor ‘gewone ongelovigen’ een eeuwige scheiding van 
God.



vraag 5: Wat is de hel?
In welke van de onderstaande beschrijvingen kunt u zieh 
het beste vinden?

5. De hel is tijdelijk: het ‘vuur’ van de hel is (...) een 
verterend vuur: het vernietigt en de ongelovige houdt 
op te bestaan.

6. De hel is tijdelijk: uiteindelijk komt iedereen in de 
hemel/op de nieuwe aarde.

7. De hel is geen bestemming voor mensen (...) Voor wie 
niet tot geloof komt, is de dood het einde.

8. De hel is geen bestemming voor mensen: iedereen 
komt na het sterven in de hemel.



andere vragen vanuit de enquête:

7. Spreekt u zelf wel eens met anderen over de hel?

8. Wie gaan er naar de hel?

9. Hoe cruciaal is de hel voor het christelijk geloof?

10. Moeten we het wel over de hel hebben?





1. 'hel' komt 12x voor in het NT (NBG51)
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1. 'hel' komt 12x voor in het NT (NBG51)
2. in het Grieks staat 'Gehenna'
3. Gehenna = dal van Hinnom >



vertááld als 'hel'??



Griekse NT:

Hierousalem

Bethleem

Nazaret

Galilaia

Ioudaia

Gehenna

Nederlandse NT:

> Jeruzalem

> Betlehem

> Nazaret

> Galilea

> Judea

> HEL ??????????????





2Kronieken 28

1 Achaz was twintig jaar oud, 
toen hij koning werd: 

hij regeerde zestien jaar te Jeruzalem. 
Hij deed niet wat recht is 
in de ogen van JAHWEH 
zoals zijn vader David...



2Kronieken 28

2 maar hij wandelde 
in de wegen der koningen van Israel 

en maakte zelfs gegoten beelden voor de Baals;
3 ja, hij ontstak offers 

in het dal Ben-hinnom
en verbrandde zijn zonen met vuur

in overeenstemming met 
de GRUWELEN der volken, 

die JAHWEH voor het aangezicht 
van de Israelieten had verdreven.

mensen levend "door het vuur doen gaan" 
(2Kon.23:10) is voor God een gruwel! 





Matteüs 5 NBG51

22 Maar Ik zeg u: 
Een ieder, die in toorn leeft 

tegen zijn broeder, 
zal vervallen aan het gerecht. 

Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, 
zal vervallen aan de Hoge Raad, 

en wie zegt: Dwaas, 
zal vervallen aan het hellevuur.

lett. het vuur van Gehenna



Marcus 9 NBG51

47 ... Het is beter, dat gij met één oog 
het Koninkrijk Gods binnengaat, 

dan dat gij met twee ogen 
in de hel geworpen wordt...  

lett. in het Gehenna



Marcus 9 NBG51

47 ... Het is beter, dat gij met een oog 
het Koninkrijk Gods binnengaat, 

dan dat gij met twee ogen 
in de hel het Gehenna geworpen wordt... 

48 waar hun worm niet sterft 
en het vuur niet wordt uitgeblust. 

een verwijzing naar Jesaja 66





Jesaja 66

23 En het zal geschieden 
van nieuwe maan tot nieuwe maan 

en van sabbat tot sabbat, 
dat al wat leeft zal komen 

om zich voor mijn aangezicht 
neer te buigen, zegt JAHWEH.  



Jesaja 66

24 Zij zullen uitgaan 
en de lijken aanschouwen 

van de mannen, 
die van Mij afvallig geworden zijn; 
WANT hun worm zal niet sterven, 

en hun vuur zal niet uitdoven, 
en zij zullen voor al wat leeft 

een afgrijzen wezen.  

nl. van de lijken





In dezelfde editie van De Nieuwe 
Koers biedt systematisch theoloog 
Willem Maarten Dekker een manier 
om vast te houden aan het idee van 
Gods oordeel, maar dat los te zien 
van de hel. (...)



Liever koppelt hij de hel los van het 
oordeel, met het uitgangspunt dat 
goddelozen - ‘en wie dat zijn, daar 
hebben wij ons totaal niet mee te 
bemoeien’ - vernietigd worden, 
zodat er maar één rijk overblijft: 
Gods rijk. 



Liever koppelt hij de hel los van het 
oordeel, met het uitgangspunt dat 
goddelozen - ‘en wie dat zijn, daar 
hebben wij ons totaal niet mee te 
bemoeien’ - vernietigd worden, 
zodat er maar één rijk overblijft: 
Gods rijk. 
‘De keuze voor de hel als 
DEFINITIEVE DOOD is bijbels 
gezien niet de enige mogelijke 
keuze, maar geloofsmatig gezien 
wel de meest verantwoorde keuze’, 
aldus Dekker in De Nieuwe Koers.





2Timotheüs 1

9 (God) die ons redt en roept, 
in een heilige roeping, 
niet naar onze werken, 

maar naar zijn eigen voornemen 
en genade die aan ons gegeven wordt 

in Christus Jezus, 
vóór eeuw-ige tijden,

Gr. aionios
eeuwig = zonder begin en/of einde?



2Timotheüs 1

10 maar nu geopenbaard wordt 
door de verschijning 

van onze Redder, Christus Jezus, 
DIE DE DOOD TENIET DOET
en leven en onvergankelijkheid 

aan het licht brengt 
door het Evangelie,



2Timotheüs 1

11 waartoe ik werd geplaatst 
als heraut en afgevaardigde 

en leraar van natiën.



2Timotheüs 1

12 Om die reden lijd ik ook deze dingen, 
maar ik schaam me daarvoor niet, 
want ik weet in wie ik geloofd heb 

en ik ben ervan overtuigd, 
dat Hij vermogend is, 
het mij toevertrouwde 

te bewaken tot in die dag.


