
26 januari 2023
Nunspeet

4. Q&A, deel 2 



terugblik avond 1: 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 (naar de staat van niet-
zijn)

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!



terugblik avond 2: waar zijn de doden?

▪ alle doden gaan "in stilte" naar één plaats;
▪ SHEOL & HADES zijn (resp.) het Hebreeuwse en 

Griekse grondwoord voor 'het dodenrijk':
• SHEOL > 'vraag' = waar men niets weet
• HADES > 'onwaarneembaar' 

= waar men niets waarneemt
• in LXX en NT: SHEOL = HADES (b.v. Hand.2:31)

▪ Luc.23:43
• niet: "Ik zeg u, heden zult u met Mij..."
• maar: "Ik zeg u heden, u zult met Mij..."

▪ 1Thes.4:14-17:
• de onslapenen gelovigen worden gewekt als de 

bazuin klinkt en samen met de dan levenden
zullen zij de Heer tegemoet gaan in de lucht"



terugblik avond 3: Q&A (1)

▪ 2Korinthe 5:1-9
• dit (oude) lichaam - een 'tent'
• ontkleed worden - sterven
• overkleed worden 

- lichaam wordt getransformeerd
▪ Filippi 1:20-23

• Paulus' sterven is winst... voor Christus
• "ontbonden worden" = losmaking van het 

vernederd lichaam



terugblik avond 3: Q&A (1)

▪ Lucas 16:19-31 (de rijke man in de HADES)
• rijke man: type van het koninklijk-priesterlijk 

volk (> in purper en linnen gekleed)
• letterlijk opgevat: ongerijmd

o 'ogen opslaan' in de HADES

(=onwaarneembaar) is als 'droog water'
o pijn terwijl men geen lichaam heeft?
o 'uitzicht op' en communicatie tussen plaats 

van pijniging en "Abrahams schoot"?
o dorst lessen met een enkele druppel water?

• opstanding uit de doden zal het volk (de "vijf 
broers" > Juda!)  niet doen bezinnen

• men zou luisteren naar "Mozes en de profeten"



thema's die nog wachten...

▪ vanavond en de komende keer (23 februari):
Q&A 2 en 3 
(> leert de Bijbel een bewust zijn 
tussen sterven en opstanding?)

▪ 30 maart: 
tweeërlei opstanding & de tweede dood

▪ 27 april: 
ieder in zijn rangorde

▪ 25 mei: 
de dood teniet gedaan & onsterflijkheid





1Samuël 28

3 Samuel nu was gestorven, 
en heel Israel had rouw over hem bedreven; 
en zij hadden hem begraven 
in zijn stad te Rama. 
En Saul had uit het land 
de mediums en waarzeggers verwijderd.

zie o.a. Deut.18:11,12 en Jes.8:19
▪ 'medium' = iemand die/iets dat 

boodschappen van 'overledenen' overbrengt
▪ 'waarzeggers': claimen waarheid maar 

spreken leugen



1Samuël 28

4 En de Filistijnen kwamen 
en verzamelden zich 
en zij legerden zich te Sunem; 
en Saul verzamelde geheel Israel
en zij legerden zich op Gilboa.



1Samuël 28

5 Toen Saul het leger der Filistijnen zag, 
werd hij bevreesd en zijn hart beefde zeer.



1Samuël 28

6 En Saul vroeg JAHWEH; 
maar JAHWEH antwoordde hem niet; 
noch door dromen, noch door de urim, 
noch door de profeten.



1Samuël 28

7 Toen zei Saul tot zijn knechten: 
zoekt mij een vrouw, 
een bezitster van een medium, 
dan zal ik naar haar gaan en haar raadplegen. 
Zijn knechten nu zeiden tot hem: 
zie, te Endor is een vrouw, 
die een bezitster is van een medium.

glazen bol, Ouijabord, wichelroede, etc.



1Samuël 28

8 En Saul vermomde zich, 
en trok andere kleren aan, 
en ging heen, en twee mannen met hem. 
En zij kwamen 's nachts tot de vrouw, 
en hij zei: waarzeg voor mij door het medium
en doe voor mij opkomen, 
degene die ik tot u zeggen zal.



1Samuël 28

9 Toen zeide de vrouw tot hem: 
Zie, u weet, wat Saul gedaan heeft, 
hoe hij de mediums en waarzegsters 
uit dit land heeft afgesneden;
waarom stelt u voor mijn ziel 
dan een valststrik, om mij te doden?



1Samuël 28

10 Saul nu zwoer haar bij JAHWEH en zei: 
[zo waar als] JAHWEH leeft, 
geen afrekening zal u om deze zaak overkomen!



1Samuël 28

11 En de vrouw zei: 
wie zal ik voor u doen opkomen? 
En hij zei: doe voor mij Samuel opkomen.



1Samuël 28

12 Toen nu de vrouw Samuel zag, 
schreeuwde zij met luide stem...

= zogenaamd 'Samuël'
geest heeft zich (zoals Saul) vermomd; :8 



1Samuël 28

12 Toen nu de vrouw Samuel zag, 
schreeuwde zij met luide stem,
en de vrouw sprak tot Saul en zei: 
waarom hebt u mij bedrogen? 
U bent Saul!

= de vrouw schrok niet van 'Samuël' 
maar van de aanwezigheid van Saul   



1Samuël 28

13 En de koning zei tot haar: 
vrees niet, maar wat ziet u? 
Toen zei de vrouw tot Saul: 
Ik zie goden uit de aarde opkomen.

elohiem
ook het werkwoord 'opkomen' is meervoud



1Samuël 28

14 En hij zei tot haar: 
hoe is zijn gedaante? 
En zij zei: er komt een oude man op, 
en hij is gehuld in een mantel...



1Samuël 28

14 ... Toen begreep Saul dat het Samuel was
en boog zijn hoofd [en] neus ter aarde 
en wierp zich neer.

d.w.z. Saul herkent 'Samuël' in de beschrijving



1Samuël 28

15 En Samuël sprak tot Saul: 
waarom stoort u mij en doet u mij opkomen? 
En Saul zei: ik ben zeer benauwd 
want de Filistijnen strijden tegen mij...



1Samuël 28

15 ... en God is van mij geweken 
en antwoordt mij niet meer, 
noch door de hand van de profeten, 
noch door dromen. 
Daarom heb ik u geroepen 
opdat u mij zou doen weten wat ik doen zal.



1Samuël 28

16 Maar Samuël zei: waarom raadpleegt u mij? 
JAHWEH is van u geweken 
en stelt zich tegen u op.

SV en NBG51: uw vijand geworden
▪ LXX: uw naaste geworden
▪ JAHWEH antwoordt Saul niet, maar zegt 

hem (via 'Samuël') zijn ondergang aan.





Johannes 11 NBG51

25 Jezus zeide tot haar: 
Ik ben de Opstanding en het Leven; 
wie in Mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven...

nl. het leven van de opstanding



Johannes 11 NBG51

25 Jezus zeide tot haar: 
Ik ben de Opstanding en het Leven; 
wie in Mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven...

lett. ook al zou hij sterven



Johannes 11 NBG51

26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, 
zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

lett. zal in de aeon niet sterven
= het leven van de toekomende aeon





Lucas 20 NBG51

37 Maar dat de doden opgewekt worden, 
heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, 
waar hij de Here noemt...

Jezus is in dispuut met de Sadduceeën die 
de opstanding ontkennen (20:27) 



Lucas 20 NBG51

37 Maar dat de doden opgewekt worden,
heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, 
waar hij de Here noemt 
de God van Abraham 
en de God van Isaak 
en de God van Jakob.

God spreekt over hen als levenden:
niet: Ik was/ben geweest de God van...  



Lucas 20 NBG51

38 Hij is niet een God van doden, 
maar van levenden, 
want voor Hem leven zij allen.

God rekent met de aartsvaders als 
levenden omdat ze zullen worden opgewekt





Openbaring 6

9 En toen Hij het vijfde zegel opende, 
nam ik waar onder het altaar 
de zielen van hen die geslacht waren
vanwege het woord van God 
en vanwege het getuigenis dat zij hadden.

lett. en fig. 'slachtoffers'
▪ onder het altaar bevindt zich bloed
▪ bloed = ziel (Lev.17:11)



Openbaring 6

10 En zij schreeuwden met luide stem
en zeiden: tot hoelang 
heilige en waarachtige Heerser 
oordeelt U niet 
en verschaft U geen recht 
van ons bloed aan degenen 
die op de aarde wonen?

zoals het bloed van Abel vanaf 
de aardbodem 'riep' (Gen.4:10 



Openbaring 6

11 En aan elk van hen werd 
een wit gewaad gegeven
en tot hen uitgesproken 
dat zij nog een kleine tijd zouden rusten...

= een lijkwade - wit (vanwege de verwachting) 
▪ "rusten" in het graf



Openbaring 6

11 ... tot ook het getal compleet zou zijn 
van hun medeslaven en hun broeders 
die op het punt staan 
gedood te worden, evenals zij.

de opstanding van Israëls heiligen
▪ dag 1335 - de laatste dag; Dan.12:11-13



de volgende keer 
(DV 23 februari)

Q&A 3

• Wat betekent het dat aan doden het Evangelie 
verkondigd is?

• Wie zijn de geesten in de gevangenis?

• Hoe konden Mozes en Elia in heerlijkheid 
verschijnen?

• Zijn Henoch en Elia nooit gestorven?

• Wat te denken van Jezus’ uitspraak over “de ziel 
niet kunnen doden”?

• Hebben we geen wolk van getuigen om ons heen?
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