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waarom dit onderwerp?

Antwoord:

om aan de hand van “de Schrift” 
mythen aan de te kaak stellen.



de hel, volgens....
evangeliegemeente ‘de Regenboog’ in Veenendaal:



De hel bestaat echt. (...) De Bijbel vertelt 
meer over de hel dan over de hemel en neemt 
alle twijfel weg over het bestaan ervan. 

“ ,,



De hel is een verschrikkelijke plaats. Ze wordt in de 
Bijbel beschreven als een plaats van ellende en pijn, en 
van tranen en verdriet. Een plaats van een 
allesverterend en eeuwig vuur. Een plek van lijden, 
waar geen moment rust is. Dit zijn vreselijke woorden, 
maar ze zijn waar. Diegenen die in de hel zijn, zijn 
afgesloten van al het goede; ze zijn vervloekt door God 
en verstoken van de geringste hulp of vertroosting die 
Gods aanwezigheid biedt.

“

,,



De hel is definitief. Alle wegen naar de hel 
zijn éénrichtingswegen. Er is geen uitweg. 
Tussen hemel en hel zit een enorme kloof. De 
verschrikking, eenzaamheid en zielsangst van 
de hel is niet om te zuiveren maar om te 
straffen - voor eeuwig!

“

,,



Waar komen we ‘de hel’ in de Bijbel  tegen?

Antwoord:
dat hangt ervan af welke Bijbelvertaling we 
raadplegen...

Maar wat zegt de Schrift???



In de Staten Vertaling komt ‘hel’ 54 keer voor. 

In het OT is het de vertaling van het Hebreeuwse 
woord ‘sheol’ ... als het zo uitkomt.



Numeri 16:30 

... indien (...)  het aardrijk zijn mond zal opendoen, 
en verslinden hen met alles wat hunner is, en zij 
levend TER HELLE zullen nedervaren; alsdan zult 
gij bekennen, dat deze mannen de HEERE getergd 
hebben.



Genesis 37:35 

...  hij (=Jakob) weigerde zich te laten troosten, en 
zeide: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijn zoon 
in HET GRAF  (sheol) nederdalen. 



•Hades (9x)

•Tartarus (1x)

•Gehenna (12x). 

In het NT komt het woord ‘hel’ in de 
Staten Vertaling 24 keer voor. Het is de 
weergave van 3 totaal verschillende 
Griekse woorden:



Matteüs 11:23

En gij, Kapernaum (...) gij zult tot DE HEL 
(Hades) toe nedergestoten worden. Want zo in 
Sodom die krachten waren geschied, die in u 
geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag 
gebleven zijn.



Hades = betekent letterlijk: onwaarneembaar

Kapernaüm vandaag alleen nog een ruïne

http://www.atpm.com/7.09/israel/images/capernaum-ruins.jpg


In de NBG-vertaling komt ‘hel’ nog maar
12 keer voor. 
Uitsluitend in het NT.

Het de weergave van het Griekse woord ‘Gehenna’

http://www.dorpskerk.com/fotos/bijbel_16bit.jpg


Wat is Gehenna?

Gehenna is de Griekse uitspraak van een 
Hebreeuwse naam: Gai (=dal) Hinnom

Dit dal ligt ten zuid-westen van de oude stad 
Jeruzalem.



Jeremia 19:1,2

“De HERE zeide aldus: Ga heen (...) naar het dal 
Ben-hinnom, dat voor de Schervenpoort ligt... ”

Jozua 15:8

“Vervolgens liep de grens op naar het dal Ben-
hinnom, naar de zuidelijke berghelling van (...) 
 Jeruzalem....”



dal van 
(ben-)Hinnom



Jeremia 7:31,32

“... zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die 
zich in het dal Ben-hinnom bevinden, om hun 
zonen en dochters met vuur te verbranden, 
hetgeen Ik niet geboden heb en wat in mijn hart 
niet is opgekomen. Daarom zie, de dagen komen, 
luidt het woord des Heren, dat niet meer gezegd 
zal worden: Tofet en dal Ben-hinnom, maar: 
Moorddal...”



• Hierousalem Jeruzalem

• Bethleem  Bethlehem

• Nazaret Nazareth

• Iordanes Jordaan

• Galilaia Galilea

• Ioudaia Judea

• Gehenna hel????

namen behoren NIET vertaald te worden



enkele recente foto’s van ‘de hel’...





Marcus 9:47,48

“En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk 
het uit. Het is beter, dat gij met een oog het 
Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee 
ogen in de hel (=Gehenna) geworpen wordt, waar 
hun worm niet sterft en het vuur niet wordt 
uitgeblust.”



Jesaja 66:23,24

“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 de HERE. 
Zij zullen uitgaan en DE LIJKEN aanschouwen 
der 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.”



Jeremia 31:40

“... het gehele lijkendal met de as, en al de velden 
tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de 
Paardenpoort oostwaarts, zal de HERE heilig 
zijn; er zal niet weer vernield en verwoest worden 
tot de eeuw...”



Matteüs 5:22

“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 (vuur van Gehenna) .”



Gehenna komt voor:

• 11x voor in de evangelieën => Israël 

• 1x in Jakobus                      => Israël

• Paulus, de “apostel der heidenen” gebruikt het 
woord NOOIT.



Andere typisch ‘Koninkrijks-oordelen’

• “daar zal geween zijn en tandengeknars”

• “de buitenste duisternis”

• de scheiding van de schapen en de bokken



Lucas 13:24-30

Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge 
poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, 
doch het niet kunnen. (...) En Hij zal tot u spreken, 
zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van 
Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal 
het geween zijn en het tandengeknars...



.... wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien 
en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf 
buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en 
west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het 
Koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, die de 
eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten 
zullen zijn.



Matteüs 25:45,46

Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik 
zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet 
gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. En 
dezen zullen heengaan naar de eeuwige (=aeonische) 
straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige 
(=aeonische) leven.

de scheiding van schapen en bokken



waar moeten we dit plaatsen: 
“het eeuw-ige (aeonische) leven”?

Lucas 18:29,30

En Hij zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, er is 
niemand, die huis of vrouw of broeders of 
ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het 
Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer 
ontvangen in deze tijd en in de toekomende 
eeuw het eeuwige leven.



de tegenwoordige eeuw

de toekomende eeuw

de eeuw der eeuwen

Millennium

nieuwe 
schepping



hel en verdoemenis II

ver-doe-men, voor eeuwig veroordelen, 
naar de hel verwijzen“ ,,



In de Staten Vertaling komt het woord 26 keer voor.

In de NBG-vertaling niet 1 keer. De NBG geeft het 
woord ‘verdoemen’ correct weer met ‘veroordelen’.

2Korinthe 7:3 (Staten Vertaling)

Ik zeg [dit] niet tot [uw] veroordeling; want ik 
heb te voren gezegd, dat gij in onze harten zijt, om 
samen te sterven en samen te leven.



verdoemt God mensen bij de “grote witte troon”?

“de duizend jaren”

witte 
troon

“nieuwe schepping”

a



Openbaring 20

En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop 
gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de 
hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen 
gevonden. En ik zag de doden, de groten en de 
kleinen, staande voor de troon, en er werden 
boeken geopend. En nog een ander boek werd 
geopend, het [boek] des levens; en de doden 
werden geoordeeld op grond van hetgeen in de 
boeken geschreven stond, naar hun werken (...)



(...) En de dood en het dodenrijk werden in de poel 
des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de 
poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden 
werd geschreven te zijn in het boek des levens, 
werd hij geworpen in de poel des vuurs. 



Heeft de dood dan tóch het laatste woord?



1Korinthe 15:22-28

22 Want evenals in Adam ALLEN sterven, ZO zullen 
ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als 
eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn 
komst;
24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan 
God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle 
heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.



25 Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn 
vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,
27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. 
Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is 
blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen 
heeft.
28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon 
zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles 
onderworpen heeft, opdat God zij alles in ALLEN.



Romeinen 5:18

Derhalve, gelijk het door één daad van 
overtreding voor alle mensen tot veroordeling 
kwam, ZO komt het ook door één daad van 
gerechtigheid voor alle mensen tot 
rechtvaardiging van leven.
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