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de onderwereld (1)



voorgaande avonden:
1. wat is "de aarde"? (in de Bijbel)

▪ het land, het droge
▪ de aarde is geen 'hemellichaam'

2. de dagen in Genesis 1
▪ de dagen waarin God de scheppingswoorden 

openbaarde
▪ "het uitspansel" = "de hemelen"
▪ hemelen = meervoud => meerdere hemelen
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3. het uitspansel in het midden van de wateren
▪ de hemelen staan centraal 

4. Q&A hemelcentrisch







SHE'OL & HADES (resp. Hebreeuws en Grieks)

▪ 'dodenrijk' = 'plaats' waar de doden zijn
▪ vandaar geassociëerd met 'het graf' (= onder de 

aarde; Ps.16:10; 30:4)
→ "neerdalen in SHE'OL" 

Gen.37:35; Num.16:33
▪ SHE'OL > 'vraag' 

= waar men niets weet (Pred.9:5)
▪ HADES > 'onwaarneembaar' 

= waar men niets waarneemt (Pred.9:10)
▪ in de LXX en NT: SHE'OL = HADES (Hand.2:31)



'hel' 

in NBG51 de foute (!) vertaling van GEHENNA;
▪ Griekse uitspraak van GAI HINNOM (Hebr.)
▪ = dal van Hinnom bij Jeruzalem
▪ GEHENNA is dus NIET 'onder de aarde' en dus 

ook GEEN 'onderwereld'





Bijbelse term voor 'de onderwereld' is:

Gr. ABUSSOS & TeHOM (resp. Grieks en Hebreeuws)
▪ in de LXX is ABUSSOS de vertaling van T'HOM
▪ St.Vert. 'afgrond' - NBG51: (vaak) 'waterdiepten
▪ a-bussos = lett. zonder diepte => bodemloos 



TeHOM eerste vermelding: Genesis 1:2

En de aarde was chaos en leegte 
en duisternis was 
over het aangezicht van [de] AFGROND
en de geest van God 
zweefde over het aangezicht van de wateren.
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Genesis 7

11 In het zeshonderdste jaar 
van leven van Noach, 
in de tweede maand, 
op de zeventiende dag van de maand...
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Genesis 7

11 ... op die dag werden alle 
bronnen van de grote afgrond opengebroken, 
en de sluizen van de hemel geopend.

afgrond = TeHOM/ ABUSSOS
• de bronnen > waterreservoirs onder 

de oceanen - 'primary waters'
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http://primarywaterinstitute.org/


Psalm 33

7 Hij vergadert de wateren van de zee 
als op een hoop; 
Hij stelt de afgronden in schatkamers. 

afgronden (meerv.) = TeHOM/ ABUSSOS
▪ NBG51: waterdiepten
▪ de schatkamers > reservoirs, wateropslagen
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Psalm 135

6 JAHWEH doet al wat Hem behaagt, 
in de hemelen en op de aarde, 
in de zeeën 
en alle afgronden.

Gr. abussos (meerv.)
NBG51: waterdiepten
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Jona 2

5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, 
de afgrond omving mij; 
het wier was aan mijn hoofd gebonden.

afgrond/ waterdiepte
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Lucas 8 NBG51

27 Toen Hij aan land gegaan was, 
kwam Hem een man uit de stad tegemoet, 
die door demonen bezeten was, 
en sinds lang had hij geen mantel meer aan 
en woonde niet in een huis, maar in de graven.
28 Toen hij nu Jezus zag, stootte hij een kreet uit 
en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider 
stem: Wat hebt U met mij te maken, 
Jezus, Zoon van de allerhoogste God? 
Ik smeek U, dat U mij niet pijnigt.



Lucas 8

29 Want Hij gaf de onreine geest bevel 
van de man uit te varen. 
Want menigmaal had de geest hem met geweld 
medegesleurd, en om hem te bewaken 
werd hij met ketenen en voetboeien geboeid, 
maar hij brak de boeien stuk en werd door de 
geest naar eenzame streken gedreven.
30 En Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? 
Hij zeide: Legioen; want vele geesten waren in 
hem gevaren.
31 En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet 
gelasten zou in de afgrond te varen.



Lucas 8

32 Nu werd op de berg een talrijke kudde zwijnen 
gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou 
toestaan daarin te varen. 
En Hij stond het hun toe.
33 En de demonen voeren uit die mens 
en voeren in de zwijnen en de kudde stormde 
langs de helling het meer in en verdronk. 

naar de afgrond





1Petrus 3

18 Want ook Christus (...) 
ten dood gebracht in vlees 
maar levend gemaakt in geest,
19 waarin hij ook heengegaan is... 



1Petrus 3

... aan geesten in de gevangenis proclameerde,
20 die eens ongezeglijk waren 
toen het geduld van God afwachtte 
in de dagen van Noach, 
terwijl de ark toebereid werd...

= de zonen Gods die gemeenschap hadden met 
de dochters van Adam (Gen.6)
▪ de mensheid werd genetisch 'verdorven'
▪ bij Christus' heengaan naar de hemel, 

is zijn triomf vernomen in 'de gevangenis'





2Petrus 2

4 Want indien God engelen die zondigden 
niet spaarde, maar met touwen van duisternis 
in de Tartarus wierp, 
overgeleverd om bewaard te worden 
voor het oordeel... 

= de afgrond waar engelen bewaard 
en gevangen gehouden worden
▪ dezelfde engelen als in 1Petrus 3

want ook in de tijd van Noach >



2Petrus 2

5 en de wereld van de oertijd niet spaarde 
maar het achttal van Noach, 
prediker van rechtvaardigheid, 
behoedde voor de overstroming 
die Hij bracht 
over de wereld van oneerbiedigen...





Judas 

6 [dat de Heer die] bovendien engelen 
die hun oorsprong niet bewaarden
maar hun eigen woning achterlieten...

zelfde verwijzing als in 1Petrus 3 en 2Petrus 2



Judas 

6 ... voor het oordeel van de grote dag 
in onwaarneembare boeien 
onder donkerheid heeft bewaard. 



Judas 

7 zoals Sodom en Gomorra 
en de steden rondom hen, 
die op een hen gelijkende wijze 
uitzonderlijke hoererij pleegden...



Judas 

7 ... en andersoortig vlees achterna gingen, 
daar liggen als toonbeeld van aeonisch vuur, 
terwijl zij gerechtigheid ondergaan. 

seksuele gemeenschap 
met 'andersoortig vlees'



Judas 

7 ... en andersoortig vlees achterna gingen,
daar liggen als toonbeeld van aeonisch vuur, 
terwijl zij gerechtigheid ondergaan . 





Filippi 2 

9 Daarom ook verhoogt God Hem uitermate 
en schenkt Hem in genade 
de naam boven alle naam... 



Filippi 2 

10 opdat in de naam van Jezus
alle knie zal buigen, 
van hemelsen, aardsen en onderaardsen, 

= JAHWEH is Redder!



Filippi 2 

11 en alle tong zal instemmen 
dat Jezus Christus Heer is, 
tot heerlijkheid van God, de Vader. 
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