
27 oktober 2022
Nunspeet

2. waar zijn de doden? 



terugblik vorige keer: vijf feiten over de dood

1. dood is het tegendeel van leven
▪ ontkenning van de dood: de leugen v.d. slang



terugblik vorige keer: vijf feiten over de dood

1. dood is het tegendeel van leven
▪ ontkenning van de dood: de leugen v.d. slang

2. dood is een terugkeer
▪ wordt dit keer uitgewerkt



terugblik vorige keer: vijf feiten over de dood

1. dood is het tegendeel van leven
▪ ontkenning van de dood: de leugen v.d. slang

2. dood is een terugkeer
▪ wordt dit keer uitgewerkt

3. dood is als een slaap
▪ zonder bewustzijn
▪ tijdelijk: men wordt weer wakker



terugblik vorige keer: vijf feiten over de dood

1. dood is het tegendeel van leven
▪ ontkenning van de dood: de leugen v.d. slang

2. dood is een terugkeer
▪ wordt dit keer uitgewerkt

3. dood is als een slaap
▪ zonder bewustzijn
▪ tijdelijk: men wordt weer wakker

4. men wordt uit de dood gewekt om op te staan
▪ eerst gewekt (geest), daarna opstaan (lichaam)



terugblik vorige keer: vijf feiten over de dood

1. dood is het tegendeel van leven
▪ ontkenning van de dood: de leugen v.d. slang

2. dood is een terugkeer
▪ wordt dit keer uitgewerkt

3. dood is als een slaap
▪ zonder bewustzijn
▪ tijdelijk: men wordt weer wakker

4. men wordt uit de dood gewekt om op te staan
▪ eerst gewekt (geest), daarna opstaan (lichaam)

5. de dood wordt (als laatste vijand) teniet gedaan
▪ = de levendmaking van allen
▪ essentie van het Evangelie!





Prediker 3

19 Want het lot van de zonen der mensheid 
is gelijk het lot van het beest; 
ja hetzelfde lot treft hen; 
zoals dood is voor de één, 
zo is dood voor de ander...

= beëindiging van het bestaan



Prediker 3

19 ... en zij allen hebben één geest, 
en er is geen voordeel van de mens 
boven het beest; 
want alles is ijdelheid.

Hebr. roeach
▪ verzamelnaam voor wat niet gezien wordt: 
▪ hier: levenskracht; vergl. electriciteit >



één kracht - verschillende uitwerkingen



Prediker 3

20 Alles gaat NAAR ÉÉN PLAATS; 
alles is uit het stof, 
en alles keert terug tot het stof.

zie Genesis 3:19



Prediker 3

21 Wie bemerkt dat geest 
van de zonen der mensheid 
opgaat naar boven
en geest van het beest, 
neerdaalt naar beneden in de aarde?

▪ zie 12:7 >



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 mens gedesintegreerd:
▪ =uiteengevallen in oorspronkelijke elementen
▪ stof + levensadem = levende ziel (Gen.2:7)





Psalm 115

17 Niet de doden zullen JAHWEH prijzen, 
niemand van wie is neergedaald in de stilte,
18 maar wij zullen JAHWEH zegenen, 
van nu aan tot in [de] aeon. Hallelujah!

= waar niets gezegd of gehoord wordt
▪ zie ook 

31:17 - "tot zwijgen gebracht in SHEOL"



Psalm 88

12 Zal Uw goedertierenheid 
in het graf worden verhaald, 
Uw trouw in het verderf?
13 Is Uw wonderlijk werk 
in de duisternis bekend, 
Uw rechtvaardigheid in het land der vergetelheid?





Het Hebreeuwse woord voor 'dodenrijk': SHEOL

▪ lett. 'vraag' > onwetendheid
▪ St.Vert. vertaalt SHEOL (inconsequent) 

met 'hel' en 'graf'

• Ps.9:18
De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel
(SHEOL) toe, alle godvergetende heidenen.

• maar in Genesis 42:38
... zo zoudt gij mijn (=Jakob) grauwe haren 
met droefenis ten grave (SHEOL) doen 
nederdalen.



Het Grieks woord voor 'dodenrijk': HADES

▪ lett. het onwaargenomene
▪ in de LXX en het NT wordt het Hebreeuwse SHEOL

weergegeven met HADES > 



Psalm 16

10 Want U geeft mijn ziel 
niet prijs aan het dodenrijk (Hebr. SHEOL), 
noch laat U uw gunstgenoot bederf zien.
11 U maakt mij het pad van leven bekend, 
overvloed van vreugde 
is bij Uw aangezicht; 
lieflijkheden zijn in uw rechterhand bestendig.

In Handelingen 2 geciteerd door Petrus:
▪ SHEOL => HADES >



Handelingen 2

29 Mannenbroeders! 
Het is geoorloofd met vrijmoedigheid 
naar jullie toe te zeggen 
aangaande de aartsvader David 
dat hij en is overleden
en werd begraven
en zijn graftombe is te midden van ons
tot op deze dag.



Handelingen 2

30 Zijnde dan een profeet 
en waargenomen hebbend 
dat God met een eed aan hem zwoer, 
één vanuit de vrucht van zijn lende 
te doen zitten op zijn troon.



Handelingen 2

31 Terwijl hij tevoren waarnam, sprak hij 
aangaande de opstanding van de Christus, 
dat Hij niet in de steek werd gelaten 
tot in het dodenrijk (SHEOL = HADES) 
noch zijn vlees ontbinding waarnam.



Handelingen 2

32 deze Jezus deed God opstaan, 
waarvan wij allen getuigen zijn.





waar was Jezus tussen sterven en opstanding?

1. Hij was in de dood; Hand.2:24
2. zijn lichaam lag in het graf; Joh.20:12
3. Jezus zelf lag in het graf; Luc.23:53; 1Kor.15:4
4. in SHEOL/HADES

= resp. onwetend & niet-waarnemend
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2. zijn lichaam lag in het graf; Joh.20:12
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traditioneel echter wordt geleerd dat Jezus op de 
dag van zijn sterven naar het paradijs ging > 



Lucas 23 NBG51

43 En Hij (=Jezus) zeide 
tot hem (=de misdadiger): 
Voorwaar, Ik zeg u, 
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

echter... het Grieks kent geen interpunctie... 



Lucas 23

42 En hij zei tot Jezus: 
gedenk mij wanneer u in uw Koninkrijk komt.
43 En hij zei tot hem, 
amen, ik zeg tegen u vandaag: 
u zult met mij in het paradijs zijn. 

de misdadiger vroeg Jezus hem te gedenken 
wanneer Hij in het Koninkrijk zou komen

maar Jezus garandeerde hem die dag reeds!





1Thesssalonika 4

13 Maar wij willen jullie niet onwetend laten
aangaande degenen die ontslapen zijn, 
opdat jullie niet bedroefd zijn,
zoals de overigen, die geen hoop hebben.

Paulus gaat uitleggen waarom zijn lezers niet 
bedroefd hoeven zijn over de ontslapenen



1Thesssalonika 4

14 Want indien wij geloven 
dat Jezus stierf en opstond, 
zal God ook zó hen die ontslapen zijn, 
door Jezus geleiden, samen met Hem.

nl. door ook hen te doen opstaan



1Thesssalonika 4

15 Want dit zeggen wij jullie, 
met een woord van de Heer...

bekend gemaakt aan Paulus
slechts bij hem treffen we 
deze toekomstverwachting



1Thesssalonika 4

15 ... dat wij de levenden, 
die overleven tot de parousia van de Heer, 
niet de ontslapenen zullen voorgaan.

= bij de parousia van de Heer hebben 
de overlevenden geen voorrang



1Thesssalonika 4

16 Want de Heer zelf zal, 
in een commando, 
in [het] roepen van [de] aartsengel
en in bazuingeklank van God, 
neerdalen vanaf de hemel...

= bij het signaal van Michaël - die zal 
opstaan voor zijn volk (= bij het begin van 
de grote verdrukking; Dan.12:1)



1Thesssalonika 4

16 ... en de doden in Christus 
zullen eerst opstaan;   

= t.g.v. de parousia



1Thesssalonika 4

17 vervolgens zullen wij, de levenden, 
de overlevenden, 
tegelijkertijd samen met hen 
worden weggerukt in wolken...

= alle ontslapenen en levende gelovigen tegelijk



1Thesssalonika 4

17 ... tot ontmoeting van de Heer in de lucht. 
En zó zullen wij altijd samen zijn met de Heer. 

= op die wijze 
niet één voor één, maar allemaal tegelijk!



1Thesssalonika 4

18 Daarom, bemoedigt elkaar in deze woorden. 



de volgende keer: 24 november

bespreking van diverse teksten,  
vragen en tegenwerpingen zoals:

▪ de geschiedenis van Saul te Endor
▪ de rijke man en Lazarus
▪ wat bedoelde Paulus met "heen te gaan en met 

Christus zijn"?
▪ zijn Mozes en Elia nu reeds verheerlijkt?
▪ verlangde Paulus het lichaam te verlaten en in te 

trekken bij de Heer?
▪ wie zijn de geesten in de gevangenis aan wie 

Christus heeft gepredikt? 
▪ enz.


