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1. wat is dood? - 5 Bijbelse feiten 



in deze studieserie o.a. aandacht voor de volgende 
onderwerpen:

▪ wat is de dood? 
▪ waar zijn de doden?
▪ vragen & misverstanden
▪ tweeërlei opstanding
▪ de tweede dood
▪ ieder in zijn rangorde
▪ onsterfelijkheid





de dood is geen andere vorm (hoger of lager) van 
leven maar het ontbreken/het tegendeel van leven
▪ wie dood is, leeft niet >



Openbaring 20

5 De overige van de doden leven niet, 
totdat de duizend jaren voleindigd zijn. 
Dit is de eerste opstanding.



de leugen van "de slang" is 
de ONTKENNING van de dood > 



Genesis 3

4 De slang echter zeide tot de vrouw: 
U zult GEENSZINS STERVEN, 
5 maar God weet, 
dat ten dage, dat u daarvan eet, 
uw ogen geopend zullen worden…



de leugen van "de slang" is 
de ONTKENNING van de dood > 
Alle religies gaan daarin mee:
▪ reïncarnatie = de leeft voort in een andere 

hoedanigheid op aarde
▪ onsterfelijke ziel = de mens leeft voor in 'het 

hiernamaals'



de leugen van "de slang" is 
de ONTKENNING van de dood > 
Alle religies gaan daarin mee:
▪ reïncarnatie = de leeft voort in een andere 

hoedanigheid op aarde
▪ onsterfelijke ziel = de mens leeft voor in 'het 

hiernamaals':
• dit idee opent de deur naar spiritisme 

= demonenbedrog





Genesis 3

19 … in het zweet uws aanschijns 
zult u brood eten, 
totdat u tot de aardbodem wederkeert, 
omdat u daaruit genomen bent; 
want stof bent u 
en tot stof zult u wederkeren.



Prediker 12

7 en het stof wederkeert tot de aarde, 
zoals het geweest is, 
en de geest wederkeert tot God, 
die hem geschonken heeft.



De dood is geen nieuwe ervaring, 
in de dood is de mens weer 'terug bij af'. 
▪ vóór onze geboorte hebben we geen 

gewaarwordingen en in dood is deze toestand 
teruggekeerd (= niet-zijn) >



Psalm 39

14 Wend uw blik van mij af, 
opdat ik mij wederom verblijde, 
eer dat ik heenga en niet meer ben. 





Job 14

11 Zoals water verdampt uit een meer 
en een rivier verloopt en uitdroogt, 
12 zó legt een mens zich neer...

= non-existent



Job 14

12 zó legt een mens zich neer
en staat niet weer op; 
totdat de hemelen niet meer zijn, 
ontwaken zij niet 
en worden NIET WAKKER uit hun SLAAP. 



Matteüs 9

24 Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, 
maar het slaapt. 
En zij lachten Hem uit…



Johannes 11

11 Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga 
daarheen om hem uit de slaap te wekken. 
12 De discipelen zeiden dan tot Hem: 
Here, als hij slaapt, zal hij herstellen.
13 Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; 
zij echter meenden, 
dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. 



Wanneer de dood als een slaap is, verklaart dit ook 
het totale stilzwijgen van de Schrift over dood-
ervaringen:

▪ het dochtertje van Jaïrus
▪ de jongeling van Naïn
▪ Lazarus
▪ enz.

De enige hoop voor ontslapenen is: 
opgewekt worden en opstaan! >



1Korinthe 15

17 Maar indien Christus niet is opgewekt, 
zinloos is jullie geloof -
jullie zijn nog in jullie zonden!
18 Dan zijn ook zij 
die ontslapen in Christus, verloren.

hoezo, als zij in een 'gelukzalig 
hiernamaals' vertoeven?!?



Psalm 115

17 Niet de doden zullen JAHWEH loven, 
niemand van wie in de stilte zijn neergedaald... 



Psam 30

10 Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, 
in mijn nederdalen in het graf? 
Kan het stof U loven, 
kan dat uw trouw vermelden? 



Psalm 6

6 Want in de dood is aan U geen gedachtenis; 
wie zou U loven in het dodenrijk? 

Hebr. she'ol > vraag



Prediker 9

5 De levenden weten tenminste, 
dat zij sterven moeten, 
maar de doden weten niets… 



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 u gaat. 



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. 





Opwekking is primair een zaak van de geest, terwijl 
opstaan het effect van het lichaam daarop is. 
▪ Zoals een mens in de morgen eerst (op)gewekt

wordt (passief) en vervolgens opstaat (actief). >



Efeze 5

14 Daarom heet het: 
Ontwaak, gij die slaapt, 
en sta op uit de doden, 
en Christus zal over u lichten.



1Korinthe 15

16 Immers, indien er geen doden opgewekt 
worden, dan is Christus ook niet opgewekt; 
17 en indien Christus niet is opgewekt, 
dan is uw geloof zonder vrucht…

'de onsterfelijke ziel' verijdelt de waarheid 
van de opstanding => het Evangelie





2Timotheüs 1

10 … onze Redder, Christus Jezus, 
die de dood teniet doet
en onvergankelijk leven 
aan het licht brengt door het evangelie.

= aorist (zonder horizon) > tijdloos


