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Waar zijn de doden na hun sterven?

1. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen het gehenna (de hel) en het dodenrijk

(sheol) De Here Jezus is naar mijn mening nedergedaald ter helle, niet na ziin dood, maar in die

drie uren duisternis en godverlatenheid op het kruis. Immers wat is de hel anders dan een totale

godverlatenheid. De dood en het dodenrijk zullen straks voorgoed overwonnen zljn. Openb. 20

:14,15. Toen Jezus uitriep : Het is volbracht, Joh 19:30 had Hij de dood overwonnen, Dat bleek

op de dag van de opstanding.

2. Maar er is ook een onderscheid tussen het dodenrljk, : paradijs en het dodenrijk : hades.

De arme Lazarus was in Abrahams schoot en de rijke man in de hades. Beiden het dodnrijk. Maar

er was een onoverkomelijke kloof tussen beide. Beiden in het dodenrijk, maar toch is er verschil.

De plek waar de zielen der gelovigen rusten wordt ook wel aangeduid als het paradijs, met

Christus zijn, Fil l'.23,24; onder het altaar, Openb, 6.10,11.
In Israël werden de doden zo veel mogelijk onder het altaar begraven, dat wil zeggen bij de plek

waar het brandofferaltaar gestaan heeft, dus waar de tempel gestaan heeft. De zielen onder het

altaar uit Openbaringen 6 zljn dus dicht bij het hemelse heiligdom (Hebr 8). Al met al kan je

concluderen, dat zelfs de dood niet kan scheiden van Gods liefcle in Christus Jezus Rom 8:38,39

En dat men ook daar dus niet zonder Christus is. Vandaar dat de catechismus terecht zegt, dat

mijn ziel van stonde aan tot Christus, haar hoofcl zal worden opgenomen. (utg / antw 57) Ik

geloof niet dat het 'met Christus zijn 'uit Filippenzen een straks aanduidt, d.i. de dag van de

wederkomst. Want dat zou betekenen dat we in het dodenrijk zonder Christus zouden z1n.Maar

Hij is Heer van hemel en aarde. Zelfs heeft Hlj zljn overwinning gepredikt aan de zielen in de
gevangenis ( lPetrus 3.18,19)

3. Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zegu, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de
dood in het leven. "en "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is
hij gestorven. " Joh 4. Wat is leven anders don in en door en tot Hem er zijn. Daarom is voor mij
'naar de hemel gaan', 'met Christus zijn', 'in het paradijs zijn','in Abrahams schoot' hetzelfcle.
Het geeft aan dat een mens die sterft, waarbij lichaam en zieVgeest gescheiden wordt niet zonder
Christus is.

4. Indien in I Thess. 4 gezegd wordt dat zlj die ontslapen zijn (niet zij die gestorven zijn) door

Jezus worden wedergebracht met Hem, dan ziet dat
. op de heerlijke opstanding, waarbij geestlzieVlichaam weer verenigd worden

(verheerlijktigeestlijk lichaam) , dat dat gebeurd door de opstandingskracht van Cristus,
. op het feit dat dat gebeurd niet zonder maar met H'em. Zij waren en zqn dus een met Hem.

Hun lichaam en hun zieVgeest wordt verenigd. God heeft de drievoudige dood als straf der
zonden teniet gedaan in Christus

drs J.Maliepaard.


