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Bijbelstudie over de hel
In het nieuwe testament wordt
een uitspraak van Jezus in de
evangeliën zeven keer 1 genoemd.
Een bijzondere reden dus, om
aan die uitspraak van Jezus aandacht te schenken.
Als Hij die uitspraak één keer
gedaan had, was het al de moeite waard geweest om daar aandacht aan te schenken, maar als
Jezus zeven keer dezelfde uitspraak doet, moeten we daar zeker aandacht aan schenken.
Die uitspraak van Jezus luidt: "
Daar zal gejammer zijn en tandengeknars."
En bovendien heeft Jezus nog
drie keer de uitspraak gedaan
over diezelfde plek, de hel dus,
dat daar " Hun worm niet sterft
en het vuur niet uitgeblust
wordt."

Daarenboven heeft Jezus ook
nog genoemd in Math. 10:28 de
volgende woorden:
En weest niet bevreesd voor hen
die het lichaam doden en de ziel
niet kunnen doden; maar wees
veeleer bevreesd voor Hem, Die
zowel ziel als lichaam te gronde
kan richten in de hel.
Dus in totaal heeft Jezus in de
evangeliën minstens 12x over de
hel gesproken. Reden te meer
voor ons om aan dit onderwerp
aandacht te schenken.
We beginnen met Marcus 9:47
waar staat:
En als uw oog u doet struikelen,
werp het dan uit; het is beter
voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met
twee ogen in het helse vuur geworpen te worden.
Waar hun worm niet sterft en
het vuur niet uitgeblust wordt.
Jezus waarschuwde voor de hel
en zei in feite: maak ernst met
de begeerte der ogen.
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Mt. 8:12 13:42 13:50 22:13 24:51
25:30 en Lukas 13:28

- 2 -

Natuurlijk sprak Hij in figuurlijke zin toen Hij zei: ruk je oog
uit en hak je hand af als je
daardoor tot zonde zou komen.
Of, zoals Paulus het noemt in 1
Corinthiërs 15:34
Komt tot de rechte nuchterheid
en zondigt niet langer, want
sommigen hebben geen besef
van God..
Ook sprak Jezus over de realiteit
van de hel waarin mensen terecht kunnen komen.
Als Jezus over de hel sprak, dan
richtte Hij Zich vooral tot Zijn
discipelen.
Een enkele keer richtte Hij Zich
ook tot de Schriftgeleerden toen
Hij zei: Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?
(Mt. 23:33)
Wat is de hel? Het is de poel des
vuurs en we lezen daarover in
Openb. 20:14/15 het volgende:
14 En de dood en het rijk van de
dood werden in de poel van vuur

geworpen. Dit is de tweede
dood.
15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek
des levens, werd hij in de poel
van vuur geworpen..
Deze tweede dood is een plaats
van geestelijke dood. De hel is
scheiding van God; men is buitengesloten. Het is ook een
plaats van morele verdorvenheid.
Hoe druk het in de hel ook zijn
mag, men zal zich wanhopig
eenzaam voelen in die massa,
vooral omdat er absoluut geen
enkele liefde, medeleven en
vriendelijkheid zal zijn.
Even afschuwelijk als de afwezigheid van God daar, is de
aanwezigheid van satan, de bron
van alle kwaad.
Duizenden van zijn engelen, die
sedert hun opstand in de hemel
bekend staan als demonen, zullen de bevolking aanzwellen en
de sfeer vervuilen met hun smerige gedachten, woorden en daden.
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God wil, dat niemand in de hel
komt want er staat in 1 Tim. 2:4
Die wil dat alle mensen zalig
worden en tot kennis van de
waarheid komen.
Dat wil God, Hij wil dat alle
mensen behouden worden, zalig
worden.
Mensen, die naar de hel gaan,
zullen het er dus naar gemaakt
hebben. De hele bijbel gaat er
van uit, dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn daden.
God is waarheid en Hij kan niet
liegen. Hij haat de leugen en alle
leugenaars komen in de poel des
vuurs terecht, of ze nu godsdienstig zijn of niet. In Openb. 21:8
staat:
Maar wat betreft de lafhartigen2, de ongelovigen, verfoeilijken3, moordenaars, ontuchtple-

2

die verachtelijke daden hebben
gedaan, b.v. een laffe overval.
3
zij die zedelijk moreel slecht en
verdorven zijn.

gers, tovenaars4, afgodendienaars en alle leugenaars, hun
deel is in de poel die van vuur
en zwavel brandt. Dit is de
tweede dood.
God heeft de hel nooit voor
mensen bedoeld.
Wanneer bij het laatste oordeel
alle volkeren voor Hem verzameld worden en Hij ze van elkaar zal scheiden, dan zal Hij tot
degenen, die geen hart hebben
gehad voor hun medemens, zeggen: (Mt. 25:41)
Ga weg van Mij, vervloekten, in
het eeuwige vuur, dat voor de
duivel en zijn engelen bestemd
is.
De hel is dus in eerste instantie
bereid voor de duivel en zijn
engelen; toch zullen vele mensen komen in deze plaats des
onheils.
In vers 46 staat: En dezen zullen
gaan in de eeuwige straf, maar
de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
4

zij die occulte krachten doen
door de duivel.
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Nu rijst de vraag: Is de hel een
plaats van eeuwige kwelling of
komt daar een eind aan, of worden degenen, die daarin zijn, na
een periode van kwelling, vernietigd?
Om het kras te zeggen: lijkt het
geworpen te worden in de hel op
een soort eeuwige opsluiting in
een concentratiekamp of loopt
dit uit op een soort verbranding
in een crematorium?
Sommige mensen vinden, dat de
hel niet verenigbaar is met Gods
liefde. Helaas is soms de definitie van liefde vaak meer sentimenteel dan bijbels.
Wat zouden wij doen met een
psychopathische5 moordenaar?
Zulke mensen dienen permanent
van onze samenleving afgezonderd te worden.
Misschien moet men zich eerst
bezinnen op wat ware liefde inhoudt, voordat mensen God er
van beschuldigen dat het liefde-

loos is, om mensen naar de hel
te sturen.
We gaan nog even naar Marcus
9:43 en 47 waar gezegd wordt
door Jezus, dat in de hel de
worm niet sterft en het vuur niet
uitgeblust wordt.
Ook in Openbaring 14:9/11 staat
een ernstige waarschuwing voor
hen, die in de grote verdrukking
het beest en zijn beeld zullen
aanbidden en het merkteken op
hun voorhoofd of hand ontvangen:
Als iemand het beest en zijn
beeld aanbidt, en het merkteken
op zijn voorhoofd of op zijn
hand ontvangt.
Dan zal hij ook drinken van de
wijn van de toorn van God, die
onvermengd is ingeschonken in
de drinkbeker van Zijn toorn.
En gepijnigd worden in vuur en
zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.
En de rook van hun pijniging
stijgt op tot in alle eeuwigheid. .
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Iemand die niet in de maatschappij te handhaven is.
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Ook staat in Openb. 20:10 over
de satan, het beest en de valse
profeet (en die laatste twee zijn
mensen) het volgende: en zij
zullen dag en nacht gepijnigd
worden in alle eeuwigheid.
De hel is dus geen crematorium
maar een eeuwige verblijfplaats.
Iedereen krijgt een lichaam in de
eeuwigheid zowel gelovigen als
ongelovigen. 6
Toen Jezus zijn discipelen uitzond, zei Hij tegen ze in Math.
10:28
En weest niet bevreesd voor hen,
die het lichaam doden maar de
ziel niet kunnen doden; maar
weest veeleer bevreesd voor
Hem, Die zowel ziel als lichaam
te gronde kan richten in de hel.
De hel herinnert ons aan de
noodzaak van vergeving én heiliging. Daarom sprak Jezus zo
indringend over het uitrukken
van een oog of het afhakken van
een hand.
6

Zie daarvoor: Hand. 24:15
Daniel 12:2 Joh. 5:29 Op. 20:5 Mt. 5:30
Mt. 10:28

Daarom spreekt Petrus – door de
heilige Geest gedreven – zo indringend over het gevaar om
begerig naar onreinheid te zijn.
Wij leven in een tijd van zedeloosheid en aanbod van pornografie op TV en via Internet.
Wie godvruchtig is, ontvlucht
deze dingen.
Petrus schrijft het volgende
hierover in 2 Petrus 2:9/10
Dan weet de Heere ook nu de
godvruchtigen uit de verzoeking
te verlossen maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag
van het oordeel, om gestraft te
worden,
In het bijzonder echter hen die
in onreine begeerte het vlees
achternalopen en het gezag verachten.
Deze woorden van Petrus gelden
ook voor onze tijd. Ook in deze
tijd weet de Heere de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen.
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Maar wie zich niet willen bekeren van hun zonden, weet God
te straffen, in het bijzonder hen
die in onreine begeerte het vlees
achternalopen.
Zo zien we, dat God liefde is
maar dat Hij tevens de zonde
haat en wel op zo'n wijze, dat er
een hel is.
Maar prijst God: Hij Die wil dat
alle mensen zalig worden, en de
waarheid zullen erkennen. Het
is nu nog genadetijd!
Er zijn in feite drie zaken, die de
Heere Jezus van Zijn discipelen
verwacht.

dig geacht zult worden om al die
dingen, die gebeuren zullen, te
ontvluchten.
Dus niet alleen vergeving maar
ook heiliging. De vijf wijze
bruidsmeisjes, die olie in de
kruik hadden, waren gereed.
Ten tweede verwacht Hij van
ons ijver.
Petrus schrijf in zijn tweede
brief (2 P. 1:4/5) dat Hij ons de
grootste en kostbare beloften
geschonken heeft, opdat wij
daardoor deel zouden krijgen
aan de Goddelijke natuur. En
dat zijn de vruchten van de
Geest.

Ten eerste waakzaamheid.
En dan schrijft hij verder:
In Lucas 21:36 lezen we: Waak
dan te allen tijde en bid dat u
waardig geacht zult worden om
al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te
kunnen bestaan voor de Zoon
des mensen.
Niet iedereen wordt opgenomen
bij de komst van de Bruidegom,
want Hij zegt Zelf: waak dan te
allen tijde en bid, zodat je waar-

En daarom moet u zich er met
alle inzet op toeleggen om aan
uw geloof deugd toe te voegen.
Alle inzet, door het geloof, de
deugd aan uw geloof toevoegen.
En dat zijn de vruchten van de
Geest.
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Ten derde verwacht de Here Jezus van zijn discipelen weldadigheid

Het verzekert ons dat God niet
onverschillig staat ten opzichte
van het kwaad.

In Math. 25:41 lezen wij:

De mengeling van goed en
kwaad in deze wereld, zal niet
voor altijd getolereerd worden.
De boosdoeners zullen geoordeeld, afgewezen en geïsoleerd
worden.

Dan zal Hij ook zeggen tegen
hen die aan de linkerhand zijn:
Ga weg van Mij, vervloekten, in
het eeuwige vuur, dat voor de
duivel en zijn engelen bestemd
is.
Want Ik ben hongerig geweest
en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u
hebt Mij niet te drinken gegeven.
En dan in vers 45:
Dan zal Hij hun antwoorden:
Voorwaar, Ik zeg u, voor zover
u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u
het ook niet voor Mij gedaan.
En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
In zeker opzicht is de hel ook
goed nieuws.

Maar de hel is ook slecht nieuws
voor allen, die genieten van hun
goddeloosheid en zozeer vasthouden aan het kwaad, dat het
een deel van hun persoonlijkheid wordt.
In dat geval kan God de zonde
alleen verwijderen door de zondaar uit te werpen.
Als een zondaar niet bereid is
zich af te scheiden van zijn zonden, dan zal hij met zijn zonden
verloren gaan.
Dat deze bijbelstudie ons mag
aansporen tot drie dingen, waar
over gesproken is:
1. Waakzaamheid, om te ontkomen aan alles wat geschieden zal.
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2. IJver in het aandoen van de
nieuwe mens, de vruchten
van de Geest.
3. Weldadigheid, want wat wij
aan de minste van Jezus'
broeders doen, dat doe we
aan Hem.
Ere zij God, Die wil, dat alle
mensen zalig worden en tot erkentenis van de waarheid komen.
Glorie voor het Lam, de geliefde
Zoon van God, die daar alles
voor over had.
En u, die dit leest en Jezus liefheeft en Zijn geboden in acht
wilt nemen:
Wat geen oog heeft gezien en
geen oor heeft gehoord en in
geen mensenhart is opgekomen,
dat wat God bereid heeft voor
hen die Hem liefhebben.
(1 Cor. 2:10)

