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het woord 'hel' in de Staten Vertaling  



het woord 'hel' in de NBG-51  



vanwaar dit verschil?

Staten Vertaling: 'hel' 
▪ weergave van het Griekse GEHENNA (12x) 
▪ ruim 40x weergave van het woord voor 

'dodenrijk' (SHE-OL/HADES) 
• maar lang niet altijd

NBG-51: 'hel' 
▪ consequent weergave van het Griekse 'GEHENNA'

NBV 'hel': geheel verdwenen 
▪ GEHENNA onvertaald gelaten





Google-map Jeruzalem vandaag

500 meter







Jozua 15

8 En deze grens zal opgaan 
door het dal van Ben-Hinnom, 
aan de zijde van de Jebusiet van het zuiden, 
dat is Jeruzalem
en deze grens zal opwaarts gaan 
tot de top van den berg, 
die voor het dal van Hinnom is, westwaarts...

kennelijk was Hinnom de naam van een Jebusiet





2Kronieken 28

1 Achaz was twintig jaren oud, 
toen hij koning werd, 
en regeerde zestien jaren te Jeruzalem; 
en hij deed niet dat recht was 
in de ogen van JAHWEH, 
zoals zijn vader David;

de 12e koning van Juda (de twee stammen)>



1. Rechabeam
2. Abia
3. Asa
4. Josafat
5. Joram
6. Achazja
7. Atalja
8. Joas
9. Amasja
10.Uzzia (Azarja)

11.Jotam
12.Achaz
13.Hizkia
14.Manasse
15.Amon
16.Josia
17.Joachaz
18.Jojakim
19.Jojachin
20.Sedekia

de koningen van Juda

Saul
David

Salomo



2 Maar hij wandelde in de wegen 
van de koningen van Israel; 
daartoe maakte hij ook gegoten beelden 
voor de Baals.

2Kronieken 28

= van de tien stammen
allemaal goddeloze koningen



3 en hij rookte [offers] 
ook in het dal van Ben-Hinnom; 
en hij brandde zijn zonen in het vuur, 
naar de gruwelen van de natiën, 
die JAHWEH voor het aangezicht 
van de zonen van Israel had verdreven.

2Kronieken 28





1 Manasse was twaalf jaren oud, 
toen hij koning werd, 
en regeerde vijf en vijftig jaren te Jeruzalem.

2Kronieken 33

= de kleinzoon Achaz en zoon van Hizika



2 En hij deed dat kwaad was 
in de ogen van JAHWEH, 
naar de gruwelen van de natiën, 
die JAHWEH voor het aangezicht 
van de zonen van Israel had verdreven.

2Kronieken 33



3 Want hij bouwde de hoogten weder op, 
die zijn vader Hizkia afgebroken had, 
en richtte voor de Baals altaren op, 
en maakte Asjera-palen, 
en boog zich neder 
voor heel het heer van de hemel, 
en diende ze (...)

2Kronieken 33

= de sterren



4 En hij bouwde altaren
in het huis van JAHWEH 
waarvan JAHWEH gezegd had: 
Te Jeruzalem zal Mijn Naam zijn tot in de aeon.

2Kronieken 33

= naast het altaar dat er 
volgens het voorschrift stond



5 Daartoe bouwde hij altaren 
voor heel het heer van de hemel, 
in de beide voorhoven van het huis van JAHWEH.

2Kronieken 33

syncretisme: vermenging van 
afgodendienst met de dienst aan God



6 En hij deed zijn zonen door het vuur gaan, 
in het dal van Ben-Hinnom, 
en raadpleegde wolken, 
en deed waarzeggerij en toverij, 
en hij stelde een medium van spiritisme; 
en hij deed zeer veel kwaad 
in de ogen van JAHWEH
om Hem te krenken.

2Kronieken 33





Jeremia 7

30 Want de kinderen van Juda hebben gedaan 
wat kwaad is in Mijn ogen, spreekt JAHWEH; 
zij hebben hun gruwelen gesteld in het huis, 
dat naar Mijn Naam genoemd is, 
om dat te verontreinigen.



Jeremia 7

31 En zij hebben gebouwd 
de hoogten van Tofeth, 
dat in het dal van Ben-Hinnom is, 
om hun zonen en hun dochteren 
met vuur te verbranden...



Jeremia 7

31 ...hetgeen Ik niet heb geboden, 
noch in Mijn hart is opgekomen.

= wat in het dal van Ben-Hinnom 
plaatsvond was voor God gruwelijk
• de christelijke theologie heeft van 

Gehenna 'de hel' gemaakt...
• waar deze praktijken in eeuwigheid 

worden verlengd...
• en aan God worden toegeschreven!!!   





Jeremia 19

1 Zo zegt JAHWEH: 
Ga heen en koop een pottenbakkerskruik, 
en neem enigen van de oudsten van het volk, 
en van de oudsten van de priesters.

die hij later demonstratief moet 
stukslaan als uitbeelding van wat 
met de stad zal gebeuren (:10 e.v.)



Jeremia 19

2 En ga uit naar het dal van Ben-Hinnom, 
dat voor de deur van de Schervenpoort is, 
en roep daar uit de woorden, 
die Ik tot u spreken zal;

als de lokatie bij uitstek waar 
het gericht zal plaatsvinden 



Jeremia 19

3 En zeg: Hoort het woord van JAHWEH, 
jullie koningen van Juda 
en inwoners van Jeruzalem! 
Alzo zegt JAHWEH van de legermachten, 
de God van Israel: 
Ziet, Ik zal een kwaad brengen (...)



Jeremia 19

4 Omdat zij Mij verlaten 
en deze plaats vervreemden, 
en anderen goden daarin [offers] gerookt hebben 
die zij niet gekend hebben...



Jeremia 19

4 ... zij, noch hun vaderen, 
noch de koningen van Juda; 
en zij hebben deze plaats vervuld 
met bloed van onschuldigen.

de kinderoffers!



Jeremia 19

5 Want zij hebben 
de hoogten van Baal gebouwd, 
om hun zonen met vuur te verbranden, 
aan Baal tot brandoffers; 
hetgeen Ik niet geboden, 
noch gesproken heb, 
noch in Mijn hart is opgekomen.



Jeremia 19

6 Daarom, ziet, de dagen komen, 
spreekt JAHWEH 
dat deze plaats 
niet meer Tofeth genoemd zal worden 
of dal van Ben-Hinnom, maar 'Moorddal'.

zoals eerder voorzegd in 7:32



Jeremia 19

7 Want Ik zal de raad van Juda en Jeruzalem 
in deze plaats verijdelen, 
en Ik zal hen voor het aangezicht van hun 
vijanden doen vallen door het zwaard, 
en door de hand van degenen 
die hun ziel zoeken; en Ik zal hun lijken 
aan het gevogelte des hemels 
en het gedierte der aarde tot spijze geven.



Jeremia 19

8 En Ik zal deze stad zetten 
tot een ontzetting en tot een aanfluiting; 
al wie voorbij haar gaat, 
zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen.

vervuld in Jeremia's dagen: 
de verwoesting van Jeruzalem

ons woord 'generen' (genant) betekende 
oorspronkelijk 'kwelling' > afgeleid van Gehenna





Jeremia 31

38 Ziet, de dagen komen, 
spreekt JAHWEH, dat deze stad 
voor JAHWEH herbouwd zal worden, 
van den toren Hananeel af 
tot aan de Hoekpoort.(...)

ziet in dit hoofdstuk op de dagen 
van het nieuwe verbond (31:31)



Jeremia 31

40 En het gehele lijkendal en van de as, 
en al de velden tot aan de beek Kidron (...)
zal JAHWEH heilig zijn; 
er zal niet weer uitgerukt, 
noch afgebroken worden tot in de aeon.

= het dal van Ben-Hinnom!





Jesaja 66

23 En het zal geschieden, 
dat van de ene nieuwe maan tot de andere, 
en van de ene sabbat tot den andere, 
alle vlees komen zal om te aanbidden 
voor Mijn aangezicht, zegt JAHWEH.

= in het Messiaanse rijk, wanneer alle volken 
zullen optrekken naar Jeruzalem (Jes.2:2-5)



Jesaja 66

24 En zij zullen uitgaan, 
en zij zullen de lijken van de mannen zien, 
die tegen Mij overtreden hebben; 
want hun worm zal niet sterven, 
en hun vuur zal niet uitgeblust worden, 
en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen wezen.

= Gehenna > Mar.9:45,46
▪ wormen (=maden) sterven niet 

maar verpoppen zich tot vliegen



samengevat:

1. de Schrift kent geen 'hel', maar Gehenna;
2. de gruwel van Gehenna: 

het door het vuur laten gaan van kinderen;
3. 'de leer van de hel' heeft de gruwel van Israël...

a) eindeloos uitvergroot 
b) en vervolgens op God geprojecteerd: 

= een gruwel in het kwadraat!
4. Gehenna zal in het toekomende vrederijk heilig en 

een universele demontratieplaats van Gods gericht 
zijn.
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