
2 september 2018
Urk

de dood:
haar functie 

& einde



de dood:
= een universeel probleem

alle mensen zijn stervelingen  



hier eindigt ons bestaan  



de slang zegt...



De slang echter zei tot de vrouw: 
Je zult geenszins sterven, 

maar God weet, 
dat ten dage, dat je daarvan eet, 
je ogen geopend zullen worden…

Genesis 3:4,5

ontkenning van dood(gaan):
je leeft voort!

'men gaat niet écht dood, slechts het 
stoffelijk omhulsel wordt afgelegd...'



dood(gaan) = 
op een andere wijze voortleven

reïncarnatie



dood(gaan) = 
op een andere wijze voortleven

'hiernamaals'/ 'onsterfelijke ziel'

= de mens blaast de laatste adem uit en
leeft voort in de hemel of 'hel'

of 'tussentoestand'



maar God zegt...



Want in de dood 
is aan U geen gedachtenis; 

wie zou U loven in het dodenrijk? 
Psalm 6:6



De levenden weten tenminste, 
dat zij sterven moeten, 

maar de doden weten niets… 
Prediker 9:5



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

wie in de groeve zijn neergedaald, 
hopen niet op uw trouw. 

Jesaja 38:18



... er is geen werk of overleg 
of kennis of wijsheid 

in het dodenrijk waarheen gij gaat. 
Prediker 9:10



In de Bijbel is de vraag nooit:

waar gaat een mens heen als hij sterft?



In de Bijbel is de vraag nooit:

waar gaat een mens heen als hij sterft?

de vraag is:

"Als een mens sterft, zou hij herleven?"
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In de Bijbel is de vraag nooit:

waar gaat een mens heen als hij sterft?

de vraag is:

"Als een mens sterft, zou hij herleven?"
Job 14:14 

"En Hij zei tot mij: 
Mensenkind, zullen deze beenderen herleven? 

En ik zei: mijn Heer JAHWEH, 
U weet het."
Ezechiël 37:3



het antwoord van de Schrift op de dood is...

opstanding & levendmaking!
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het einde



het antwoord van de Schrift op de dood is...

opstanding & levendmaking!

de dood is naar aardse maatstaven 
het einde

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

eer dat ik heenga 
en niet meer ben. 

Psalm 39:14



het antwoord van de Schrift op de dood is...

opstanding & levendmaking!

de dood is naar aardse maatstaven 
het einde

maar voor de levende GOD 
een onderbreking, een pauze

en vandaar vergeleken met de slaap
Joh.11:11-13; Mat.9:24; Job.14:11, etc.



het goede bericht 
in notendop...



... de verschijning van onze Redder, 
Christus Jezus, 

die de dood teniet doet 
en leven en onvergankelijkheid 

aan het licht brengt 
door het goede bericht.

2Timotheüs 1:10

de dood doet teniet 
= het beeindigt ons bestaan

dood = annihilatie > nihil = niets
> annuleren = nietig verklaren



... de verschijning van onze Redder, 
Christus Jezus, 

die de dood teniet doet 
en leven en onvergankelijkheid 

aan het licht brengt 
door het goede bericht.

2Timotheüs 1:10

de dood doet teniet 
= het beeindigt ons bestaan

dood = annihilatie > nihil = niets
> annuleren = nietig verklaren

het Evangelie = 
Christus Jezus doet de dood teniet!

HIJ ANNIHILEERT DE ANNIHILATIE!



... de verschijning van onze Redder, 
Christus Jezus, 

die de dood teniet doet 
en leven en onvergankelijkheid 

aan het licht brengt 
door het goede bericht.

2Timotheüs 1:10

NBG51: "van zijn kracht beroofd heeft"
SV: "die den dood heeft teniet gedaan"

Grieks: aorist = tijdloos
teniet doen van de dood = toekomst

"de dood is de laatste vijand" 
1Kor.15:26



... de verschijning van onze Redder, 
Christus Jezus, 

die de dood teniet doet 
en leven en onvergankelijkheid 

aan het licht brengt 
door het goede bericht.

2Timotheüs 1:10

wat zegt het Goede Bericht/Evangelie?

dat Christus Jezus de dood teniet doet
 = onvergankelijk leven aan het licht brengt



de tweede dood



Bij "de grote witte troon" (Openbaring 20)
na "de duizend jaren"

staan "de overige doden" op (:5).
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Bij "de grote witte troon" (Openbaring 20)
na "de duizend jaren"

staan "de overige doden" op (:5).
Zij worden geoordeeld "naar hun werken" (:12)

alles komt aan het licht
en alles wordt rechtgezet!



Bij "de grote witte troon" (Openbaring 20)
na "de duizend jaren"

staan "de overige doden" op (:5).
Zij worden geoordeeld "naar hun werken" (:12)

Als hun naam niet staat geschreven 
in het boek van het leven

worden ze geworpen 
in het meer van het vuur,

"dat is de tweede dood" (:15)



leven op aarde

dood



leven op aarde witte troon

dood



leven op aarde witte troon

dood (2e) dood



leven op aarde witte troon

dood (2e) dood

• men zal de navolgende aeon van 
Christus' heerschappij niet meemaken;

• maar alles is rechtgezet.



1Korinthe 15



22  Want evenals in Adam allen sterven, 
zó zullen ook in Christus 

allen levend gemaakt worden.

niet: allen in Christus
maar: "in Christus allen"



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

Vervolgens degenen van de Christus 
in de parousia van hem.

Christus de 
Eersteling

nl. in onvergankelijkheid, heerlijkheid 
en kracht (Kor.15:42,43)



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

Vervolgens degenen van de Christus 
in de parousia van hem.

Christus de 
Eersteling

die van 
Christus zijn

in 
de

 p
ar

ou
sia



24  Daarna het einde. 
Wanneer hij zou overdragen 

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

alle overheid en alle autoriteit en macht.

"het einde"-  van wat?
van de levendmakingen! (:22)



24  Daarna het einde. 
Wanneer hij zou overdragen 

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

alle overheid en alle autoriteit en macht.

de laatste levendmaking = 
bij de overdracht van het 

Koninkrijk aan God



25  Want hij moet als koning heersen 
totdat hij zou plaatsen 

al de vijanden onder zijn voeten.



Christus de 
Eersteling

1
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Christus heerst

 Openb.20: 
de 1000 jaren

 Openb.21/22 (:5!)
nieuwe Jeruzalem



Christus de 
Eersteling

die van 
Christus zijn

in 
de

 p
ar

ou
sia1

3

he
t e

ind
e

Christus heerst



Christus de 
Eersteling

die van 
Christus zijn

in 
de

 p
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Christus heerst

 de dood wordt teniet gedaan
 = allen worden levend gemaakt



27  Want hij onderschikt alles onder zijn voeten.
Wanneer hij echter zou zeggen, 

dat alles is onderschikt, 
is dat duidelijk buiten degene om 

die hem het al onderschikt.



28  Wanneer echter het al 
aan hem onderschikt wordt, 

dan zou 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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