
  



  

“Kun je met ‘de hel’ omgaan? Ik denk in 
toenemende mate, van niet. Onlangs zei 
iemand me: er zijn drie mogelijkheden, of je 
gelooft in de hel en dat betekent dat je 
permanent psychiatrisch moet worden 
opgenomen, want de gedachte dat 
familieleden daar naartoe gaan is een niet te 
verdragen gedachte; 



  

of je gelooft in de hel en je hebt je baan 
opgegeven om dag en nacht langs de huizen 
te gaan om de mensen te waarschuwen; of je 
gelooft in de hel, maar omdat de eerste twee 
dingen bij jou niet plaatsvinden, geloof je er 
diep in je hart niet in. 



  

Ik heb mijn baan niet opgegeven en ben niet 
psychiatrisch opgenomen. Kan ik dus leven 
met de afschuwelijke werkelijkheid van de 
permanente marteling van vrienden, bekenden 
en familieleden, en dat ook nog voor altijd? 
Nee, dat kan ik niet meer, en ik vraag me af 
hoe ik dat ooit heb gekund.” 



  

Annihilatie-leer

nihil

nihil = niets

De annihilatie-leer =
de goddelozen zullen tot niets worden…

PUNT



  

‘annihilatie’ in Bijbelse zin…



  

4. Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als 
kaf dat de wind verstrooit.

Psalm 1 



  

15 Want nabij is de dag des HEREN over alle 
volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan 
worden (…)
16 ja, zoals gij gedronken hebt op mijn heilige 
berg, zullen alle volken zonder ophouden 
drinken; ja, zij zullen drinken en zwelgen, en 
zij zullen worden, als hadden zij nooit 
bestaan.
17 Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn 
(…) en het huis van Jakob zal zijn bezittingen 
weer in bezit nemen.

Obadja 



  

18 De HEERE kent de dagen der oprechten; 
en hun erfenis zal in eeuwigheid (= de eeuw) 
blijven.
(…)
20 Voorwaar, de goddelozen gaan te 
gronde, de vijanden des Heren zijn als de 
pracht der landouwen: zij vergaan, in rook 
vergaan zij.

Psalm 37  SV



  

7 wanneer de goddelozen uitspruiten als het 
groene kruid en alle bedrijvers van 
ongerechtigheid bloeien, zij zullen voor immer 
verdelgd worden.
8 Maar Gij, o HERE, zetelt in den hoge voor 
eeuwig.
9 Want zie, uw vijanden, HERE, want zie, uw 
vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid 
zullen worden alle boosdoeners.

Psalm 92 



  

20 [Schin]. De HEERE bewaart al degenen, 
die Hem liefhebben; maar Hij verdelgt alle 
goddelozen.

Psalm 145 SV 

http://www.njop.org/newhebrewsounds/29.rm


  

26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat 
wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, 
blijft er geen offer voor de zonden meer over,
27 maar een vreselijk uitzicht op het oordeel 
en de felheid van een vuur, dat de 
wederspannigen zal verteren.

Hebreeën 10

verwoesting Jeruzalem 70 AD



  

7 (…) bij de openbaring van de Here Jezus 
van de hemel met de engelen zijner kracht,
8 in vlammend vuur, als Hij straf oefent over 
hen, die God niet kennen en het evangelie van 
onze Here Jezus niet gehoorzamen.
9 Dezen zullen boeten met een eeuwig 
verderf, ver van het aangezicht des Heren en 
van de heerlijkheid zijner sterkte,
10 wanneer Hij komt… 

2Thessalonika 1
Gr. olethros = 
vernietiging, ruïnering



  

40 Zoals nu het onkruid verzameld wordt en 
met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de 
voleinding der wereld (=eeuw).
41 De Zoon des mensen zal zijn engelen 
uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk 
verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, 
die de ongerechtigheid bedrijven,
42 en zij zullen hen in de vurige oven 
werpen; daar zal het geween zijn en het 
tandengeknars.

Matteüs 13 



  

7 … zoals Sodom en Gomorra en de steden 
in hun nabijheid, die op gelijke wijze als 
genen haar hoererij hebben botgevierd en 
ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen 
als voorbeeld, onder een straf van eeuwig 
vuur.

Judas 



  

“als voorbeeld, onder een straf van eeuwig 
vuur” 

Definitief vernietigd??

=> Sodom en de overige steden worden 
hersteld
* Ezechiël 16

=> de Dode Zee wordt levend gemaakt
* Ezechiël 47



  

de Grote Witte Troon…

11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die 
daarop gezeten was (…)
12 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 (…)

Openbaring 20



  

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



  

Annihilatie-leer:

de tweede dood is een teniet doen – correct

en dus… punt (uit), finito 

FOUT !!

… ontkenning van ‘Pasen’



  

17 … gelijk geschreven staat: Tot een vader 
van vele volken heb Ik u (=Abraham) gesteld. 
Voor het aangezicht van die God, in wie hij 
geloofde, die de doden levend maakt en het 
niet zijnde tot aanzijn roept.

Romeinen 4



  

26 De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, 
is de dood…  

1Korinthe 15 SV

Gr. katargeo
= buiten werking stellen 



  

wat betekent dat:

de dood teniet doen?



  

negatief x negatief = positief

Ik zeg geen nee (2x negatief).
= ik zeg ja



  

dood =

• tegenovergestelde van leven

• terugkeer

• annihilatie van leven

wat is annihilatie van de dood? 

levendmaking van allen!



  

22 Want evenals in Adam allen sterven, zo 
zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. 

1Korinthe 15

13  Ik beveel u voor God, Die alle ding 
levend maakt (lett. Die levend maakt, het al) 
…

1Timotheüs 6  SV



  

Levend maken 
= 

leven geven 
dat sterker is dan de dood!

23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus 
als eersteling… 

1Korinthe 15



  

24 …  daarna het einde, wanneer Hij het 
koninkrijk 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… 

1Korinthe 15



  

(…) 
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. 

1Korinthe 15 “Want evenals in Adam 
allen sterven…” 



  

Het teniet doen van de dood (= levendmaking 
van allen) vindt plaats aan het einde van 
Christus’ regering. 

= voorbij Openbaring 21 en 22 
waar Christus en de zijnen nog heersen. 

het teniet doen van de dood 
is daarmee inclusief “de tweede dood”



  

konsekwenties van de annihilatie-leer

• de dood wordt niet teniet gedaan;

• het verlorene wordt niet gevonden;

• God laat varen het werk van Zijn handen

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://image3.birthdaycards.com/dbc/i/c/shs_sadSmileyArt1.jpg&imgrefurl=http://wfigs.proboards48.com/index.cgi%3Fboard%3DWrestling_Figures%26action%3Ddisplay%26thread%3D1159816103%26page%3D5&h=366&w=549&sz=21&tbnid=M9512gHPejU-_M:&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dsad%2Bsmiley&start=2&ei=QNccRujaOaToQMCg3ewN&sig2=4xVyuEguu-Wo8yCeCBjbGQ&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://image3.birthdaycards.com/dbc/i/c/shs_sadSmileyArt1.jpg&imgrefurl=http://wfigs.proboards48.com/index.cgi%3Fboard%3DWrestling_Figures%26action%3Ddisplay%26thread%3D1159816103%26page%3D5&h=366&w=549&sz=21&tbnid=M9512gHPejU-_M:&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dsad%2Bsmiley&start=2&ei=QNccRujaOaToQMCg3ewN&sig2=4xVyuEguu-Wo8yCeCBjbGQ&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2


  

10 … Christus Jezus, die de dood van zijn 
kracht heeft beroofd (= berooft) en 
onvergankelijk leven aan het licht gebracht 
heeft (= brengt) door het Evangelie.
11 En ik ben daartoe aangesteld als 
verkondiger, apostel en leraar.
12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik 
schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie 
ik mijn vertrouwen heb gevestigd… 

2Timotheüs 1



  

14 Ik heb ingezien, dat al wat God doet, voor 
eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en 
daarvan kan men niet afdoen; en God doet 
het, opdat men voor zijn aangezicht vreze.
15 Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is 
reeds lang geweest; en God zoekt weer op, 
wat voorbijgegaan is.

Prediker 3



  

de dood is als een 
bouwsteiger:

het heeft een functie in 
het bouw-proces

maar bij de voltooiing 
verdwijnt het. 



  

óók in de sterren staat het geschreven!



  

de Leeuw

“... zie, de leeuw uit 
de stam Juda, de 
wortel Davids, heeft 
overwonnen... ”

Elk sterrenbeeld heeft drie decanen.

Zo ook ‘de Leeuw’… 



  

1. slang => “de oude slang”

2. beker =>  overwinning

3. raaf/kraai => zwarte aaseter,
embleem van de dood
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