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Q&A, deel 3 



enkele belangrijke bevindingen tot dusver... 

1. "de doden weten niets";
2. ontkenning van de dood is de primaire leugen van 

"de oude slang" en essentiëel in alle religies;
3. ... en een ontkrachting de waarheid van de 

opstanding der doden; 
4. Q&A:

▪ Lucas 23 - ik zeg u, heden...
▪ 2Korinthe 5 - ontkleed en overkleed
▪ Filippi 1 - ontbonden zijn
▪ Lucas 16:19-31 - de rijke man & Lazarus
▪ 1Samuël 28 - Saul te Endor 
▪ Johannes 11 - in eeuwigheid niet sterven? 
▪ Lucas 20 - voor Hem leven zij allen
▪ Openbaring 6 - de zielen onder het altaar





1Petrus 3

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

nl. NA zijn levendmaking



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...

▪ doden heten in de Schrift nimmer "geesten"
▪ Petrus verwijst naar "de zonen Gods" in 

Genesis 6, evenals in 2Petr.2:4 en Judas:6,7
• engelen die gezondigd hebben; 
• hun oorsprong ontrouw werden; 
• hun eigen woonplaats verlieten 
• andersoortig vlees achterna gingen





1Petrus 4

6 Want daartoe werd ook 
aan doden geëvangeliseerd 
opdat zij wel geoordeeld zouden worden 
naar de mens in vlees, 
maar leven zouden naar God in geest.

d.w.z. aan inmiddels overledenen





Matteüs 16

28 Amen, Ik zeg jullie dat er sommigen zijn 
van degenen die hier staan, 
die voorzeker niet de dood zullen smaken...



Matteüs 16

28 ... voordat zij ook maar de Zoon van de mens 
zien komen in zijn Koninkrijk. 

vaak als bewijsplaats genoemd:
▪ Jezus zou zich zou hebben vergist

(>moderne theologie)
▪ preterisme (wederkomst in 70 AD) 



Matteüs 17

1 En na zes dagen nam Jezus 
Petrus en Jakobus en Johannes zijn broer mee 
en bracht hen op een hoge berg, privé. 

op de zevende dag! > de sabbat!



Matteüs 17

2 En Hij werd getransformeerd 
vlak voor hun ogen
en zijn gezicht straalde als de zon 
en zijn kleding werd wit als het licht. 

preview van het Koninkrijk!
▪ ze waren ooggetuigen van de parousia

2Petr.1:16
▪ het was een "gezicht" (visioen); Mat.17:9
▪ evenals later Johannes meegenomen in "de 

dag van de Heer" (Openb.1:10)



Matteüs 17

3 En let op, Mozes en Elia verschenen en spraken 
met Hem. 

geen overleden zielen, maar opgewekt in 
de dag van de Heer





Hebreeën 11

13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, 
de beloften niet verkregen hebbende... 

de namen die zojuist gepasseerd zijn:
Abel, Henoch (!!), Noach, Abraham, Sara!



Hebreeën 11

5 In geloof werd Henoch overgeplaatst
om de dood niet waar te nemen 
en hij werd niet gevonden, 
omdat God hem namelijk had overgeplaatst... 

SV+ NBG: weggenomen 
▪ Hand.7:16: overgebracht
▪ men zocht hem als profeet (Jud.14,15) te 

doden maar God spaarde hem voor een 
vroegtijdige dood door hem over te zetten



ter aanvulling:

▪ niemand is opgevaren naar de hemel, dan alleen 
de Zoon van de mens (Joh.3:13);

▪ Elia is weliswaar opgenomen maar niet definitief
• zijn opneming vond plaats tijdens Josafats 

regering (2Kon.3:11,12);
• maar diens zoon Joram, ontving later als 

koning een brief (2Kronieken 21:12).





Matteüs 10

28 En vreest niet degenen die het lichaam doden 
maar niet de ziel kunnen doden...

objectief (= in het perspectief van de 
achterblijvers op aarde) spreekt de Schrift van:
▪ "stervende zielen"; Ezech.18:4,20
▪ "dode zielen"; Lev.19:28

maar subjectief (=in de beleving van de 
sterveling) 'bestaat' de dood niet:
▪ sterven en opstanding = één moment



Matteüs 10

28 Vreest echter veeleer degene 
die en ziel en lichaam verloren kan doen gaan
in het Gehenna.

wie straks omgebracht wordt in Gehenna 
(Jes.66:24) lijdt grote 'zielse' (Gr. psyche) schade:
▪ Gods gericht en geen deel in het Koninkrijk 

(=Christus' heerschappij).





Hebreeën 12

1 Daarom dan ook, terwijl wij zo'n grote wolk van 
getuigen rondom ons hebben, laten we wegdoen 
elke belemmering en zonde...

geen getuigen omdat ze ons waarnemen maar 
omdat ze een getuigenis hebben gegeven;
▪ zij spreken nog, zelfs nadat ze zijn 

gestorven; 11:4
▪ zij zullen niet zonder ons de volmaaktheid 

bereiken (11:39,40)





Johannes 5

25 Amen, amen, Ik zeg jullie 
dat [het] uur komt en zij is nu...



Johannes 5

25 Amen, amen, Ik zeg jullie 
dat [het] uur komt en zij is nu, 
dat de doden de stem zullen horen 
van de Zoon van God 
en die haar horen zullen leven.

▪ lett. doden zoals Lazarus, dochtertje van 
Jaïrus, enz. 

▪ overdrachtelijk: zij die zich nog geen 
weet hebben van God en zijn Woord 
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