
Les	  7:	  Is	  er	  een	  (eeuwige)	  hel?

Ga	  jij	  naar	  de	  hel?	  Zijn	  sommige	  van	  jouw	  geliefden	  al	  in	  de	  hel?	  Maak	  je	  geen	  zorgen.	  De	  
'hel'	  is	  niet	  wat	  de	  meeste	  mensen	  denken	  dat	  het	  is.	  De	  Bijbel	  openbaart	  de	  waarheid	  over	  
dit	  enorm	  misbegrepen	  onderwerp.

Van	  de	  filosofen
Een	  paar	  invloedrijke	  mannen	  die	  leefden	  de	  Ajd	  van	  de	  Messias	  hebben	  geschriCen	  en	  
leerstellingen	  nagelaten	  die	  zo	  alom	  geloofd	  werden	  dat	  ze	  orthodox	  werden	  in	  de	  
christelijke	  wereld.	  Een	  van	  de	  belangrijkste	  en	  meest	  invloedrijke	  schrijvers	  was	  AugusAnus	  
(354-‐430).
AugusAnus	  redeneerde	  dat	  er	  een	  Ajdelijke	  reiniging	  zou	  moeten	  zijn	  van	  diegene	  met	  zonde	  
in	  het	  'vagevuur'.	  AugusAnus,	  net	  zoals	  vele	  andere	  vroege	  christelijke	  theologen,	  werden	  
beïnvloedt	  door	  "voor-‐christelijke	  leer",	  de	  leer	  namelijk	  van	  de	  oude	  heidense	  filosofen	  en	  
andere	  vroege	  kerk	  vaders.	  (zie	  Encyclopedia	  Britannica,	  11e	  ed.,	  "vagevuur")

Dante	  Alighieri	  (1265-‐1321)	  schreef	  een	  alom	  gekend	  gedicht	  genaamd	  "Le	  Divina	  
Commedia",	  opgedeeld	  in	  drie	  delen	  "hel,	  vagevuur	  en	  paradijs".	  "Uit	  alle	  dichters	  van	  
moderne	  Ajden"	  zegt	  een	  hedendaagse	  auteur,	  "was	  Dante	  Alighieri,	  mogelijk,	  de	  grootste	  
onderwijzer.	  Hij	  heeC	  mogelijk	  een	  grotere	  invloed	  gehad	  op	  de	  samenleving	  dan	  gelijk	  welke	  
andere	  sinds	  zijn	  Ajd...	  hij	  schreef	  een	  fantasierijke	  getuigenis	  van	  een	  reis	  doorheen	  een	  
verdoemde	  hel,	  een	  lang	  gedicht	  waarin	  sommige	  zinnen	  staan	  die	  de	  aandacht	  hebben	  
gegrepen	  van	  de	  wereld.	  (Thomas	  N.	  Page,	  Dante	  en	  zijn	  invloed,	  p.	  3,	  7)
Er	  werd	  gezegd	  dat	  Dante	  dat	  hij	  bijzonder	  gefascineerd	  en	  onder	  de	  indruk	  was	  van	  de	  
ideeën	  en	  filosofie	  van	  Plato	  en	  Virgil,	  dat	  hij	  in	  feite	  geloofde	  dat	  deze	  geïnspireerde	  werken	  
waren.

Maar	  wie	  waren	  Plato	  en	  Virgil?
Encyclopedie	  Americana:	  "Virgil,	  de	  heidense	  Romeinse	  dicher,	  7-‐19	  v.	  Ch.	  was	  van	  een	  
heidens	  Romeinse	  school	  als	  achtergrond	  en	  was	  beïnvloed	  door	  Griekse	  schrijvers.	  
Christenen	  in	  de	  Middeleeuwen,	  waaronder	  Dante,	  geloofden	  dat	  deze	  werken	  tot	  op	  een	  
bepaalde	  hoogte	  geïnspireerd	  waren."

Plato,	  een	  Griekse	  filosoof,	  geboren	  in	  Athene	  42	  v.	  Ch.,	  was	  een	  student	  van	  de	  bekende	  
Socrates	  en	  Plato	  zijn	  beroemde	  literaire	  werk	  Faedo	  onderwees	  de	  onsterfelijkheid	  van	  de	  
'ziel'	  -‐	  dit	  was	  het	  fundament	  voor	  andere	  werken	  over	  de	  leer	  van	  een	  eeuwig	  brandende	  
hel	  waar	  boosaardigen	  zogezegd	  tot	  in	  de	  eeuwigheid	  worden	  gestraC.	  Daarmee	  is	  het	  
wereldwijd	  verbreide	  concept	  van	  de	  "hel"	  niets	  meer	  dan	  het	  product	  van	  menselijk	  
redeneren	  en	  speculeren!	  De	  mens	  stelt	  zich	  vragen	  over	  het	  lot	  van	  de	  boosaardige.

Maar	  wat	  zegt	  de	  SchriC	  over	  de	  hel	  en	  voor	  welke	  straf	  waarschuwde	  Yahshua	  die	  
uiteindelijk	  zou	  toegepast	  worden	  op	  diegene	  die	  weigeren	  om	  te	  stoppen	  met	  zondigen?
Mar	  9:43	  En	  indien	  jouw	  hand	  jou	  tot	  zonde	  verleidt,	  snijd	  het	  af.	  Het	  is	  beter	  dat	  je	  het	  
leven	  binnengaat	  verminkt	  dan	  met	  twee	  handen	  naar	  Gehenna	  te	  gaan,	  in	  het	  
onuitblusbare	  vuur.

Opmerking:	  Wat	  bedoelde	  Yahshua	  met	  dit	  Aramees	  idioom?	  Hij	  bedoelde	  beslist	  niet	  dat	  
we	  legerlijk	  lichaamsdelen	  moeten	  afsnijden	  maar	  wél	  om	  te	  stoppen	  met	  zondigen	  met	  
enig	  welk	  lichaamsdeel	  dan	  ook.	  "Hel"	  is	  geen	  Hebreeuws	  of	  Aramees	  woord.	  Wanneer	  
Markus	  de	  woorden	  van	  Yahshua	  opschreef,	  deed	  hij	  dat	  in	  het	  Aramees.	  Het	  Aramese	  



woord	  dat	  men	  vertaald	  met	  "hel"	  is	  in	  het	  oorspronkelijke	  Aramees;	  "gehenna",	  dit	  woord	  
werd	  onvertaald	  in	  de	  Griekse	  NT	  vertalingen	  opgenomen.	  Mits	  dit	  vers	  zegt	  dat	  "de	  
zondaren	  naar	  gehenna	  gaan,	  naar	  het	  vuur",	  is	  het	  logisch	  dat	  diegene	  die	  naar	  gehenna	  
gaan	  een	  straf	  met	  vuur	  ontvangen.	  Houd	  in	  gedachten	  dat	  Yahshua	  het	  Aramese	  woord	  in	  
verband	  brengt	  met	  vuur.

Wat	  zei	  Yahshua	  dan	  in	  Markus	  9:45,	  om	  te	  benadrukken	  wat	  hij	  zei	  in	  v.	  43?

En	  indien	  jouw	  voet	  jou	  tot	  zonde	  verleidt,	  snijd	  het	  af	  want	  het	  is	  beter	  voor	  jou	  om	  lam	  
het	  leven	  binnen	  te	  gaan	  dan	  met	  twee	  voeten	  in	  gehenna	  geworpen	  wordt,	  in	  het	  
onuitblusbare	  vuur.	  

Opmerking:	  Markus	  schreef	  ook	  hier	  weer	  het	  Aramese	  woord	  gehenna	  neer,	  net	  zoals	  in	  
vers	  43.	  Zowel	  de	  Nederlandse	  vertalers	  als	  de	  King	  James	  vertalers,	  opteerden	  voor	  het	  
woord	  "hel"	  om	  gehenna	  mee	  te	  vertalen.	  Straks	  zullen	  we	  hierover	  meer	  leren.

Het	  woord	  "hel"	  slaat	  de	  plank	  volledig	  mis
Een	  citaat	  uit	  'Een	  Bijbels	  woordenboek	  -‐	  James	  HasAngs'	  in	  verband	  met	  de	  vertaling	  "hel"	  
in	  zowel	  de	  Hebreeuwse	  als	  NT	  geschriCen.	  (Vergeet	  niet	  dat	  het	  zogenaamde	  OT	  in	  de	  
Hebreeuwse	  en	  voor	  een	  deel	  Aramese	  taal	  werd	  geschreven,	  terwijl	  het	  NT	  oorspronkelijk	  
grotendeels	  in	  het	  Aramees	  werd	  geschreven	  en	  deels	  Hebreeuws	  zoals	  Magheus)
"In	  onze	  Standaard	  Versie	  is	  het	  woord	  "hel"	  jammer	  genoeg	  verkeerd	  gebruikt	  als	  zijnde	  een	  
vertaling	  voor	  drie	  verschillende	  woorden	  met	  uiteenlopende	  betekenissen.	  	  Het	  werd	  
gebruikt	  om	  het	  Hebreeuwse	  'sheol'	  te	  vertalen	  in	  het	  OT,	  als	  mede	  om	  'hades'	  te	  vertalen	  in	  
het	  NT..	  Dit	  is	  vrij	  misleidend,	  vooral	  dan	  in	  de	  NT	  passages.	  De	  Engelstalige	  herzieners	  
hebben	  daarom	  het	  woord	  'hades'	  onvertaald	  gelaten	  terwijl	  de	  Amerikaanse	  herziening	  het	  
woord	  "hel"	  volledig	  links	  heeC	  laten	  liggen	  op	  dit	  gebied..	  Geen	  wonder	  dat	  miljoenen	  
mensen	  verward	  zijn	  door	  dit	  onderwerp.

Wat	  betekenen	  deze	  woorden	  dan	  wel?
Het	  woord	  'sheol',	  dat	  zowel	  voorkomt	  in	  het	  OT	  Hebreeuws	  als	  het	  NT	  Aramees	  en	  het	  
woord	  in	  de	  Griekse	  NT	  vertalingen	  'hades',	  impliceren	  allebei	  hetzelfde	  namelijk,	  het	  graf.	  
Deze	  woorden	  zijn	  in	  veel	  plaatsen	  van	  de	  Bijbel	  wel	  correct	  vertaald	  als	  "graf"	  maar	  soms	  
zijn	  dezelfde	  woorden	  vertaald	  als	  "hel".	  "Hel"	  is	  een	  oud	  Engels	  woord	  want	  meer	  dan	  350	  
jaar	  geleden,	  toen	  de	  King	  James	  uitkwam,	  zeiden	  de	  mensen	  van	  Engeland	  dat	  ze	  hun	  
"aardappelen	  in	  de	  hel	  zouden	  stoppen	  gedurende	  de	  winter"	  -‐wat	  overigens	  een	  goede	  
manier	  is	  om	  aardappelen	  te	  bewaren-‐	  want	  "hel"	  betekende	  toen	  niets	  meer	  dan	  een	  gat	  in	  
de	  grond	  dat	  werd	  afgedekt,	  m.a.w.	  de	  grond	  of	  een	  donkere	  en	  sAll	  plaats,	  het	  graf	  dus.	  
Maar	  de	  verkeerde	  opvanngen	  zorgden	  ervoor	  dat	  de	  mensen	  het	  oude	  woord	  "hel"	  
verkeerd	  zijn	  gaan	  toepassen	  op	  datgene	  wat	  Dante	  beschreef.

Het	  tweede	  Aramese	  woord	  tahatha	  (Hebreeuws:	  tahath),	  wat	  in	  de	  Griekse	  vertalingen	  
tartaros	  werd,	  komt	  ook	  voor	  in	  het	  NT.	  Het	  komt	  slechts	  éénmaal	  voor	  in	  2	  Petrus	  2:4,	  waar	  
het	  werd	  vertaald	  als	  "in	  de	  hel	  te	  werpen".	  Tahatha	  of	  tartaros	  verwijst	  niet	  naar	  een	  plaats	  
voor	  mensen	  maar	  naar	  een	  beperkende	  toestand	  voor	  gevallen	  engelen	  (of	  demonen).	  De	  
betekenis	  in	  het	  Nederlands	  zou	  zijn	  "de	  ondergrond"	  of	  "gevangenis".

Maar	  wat	  dan	  met	  gehenna?	  Dit	  Aramese	  woord	  is	  afgeleid	  van	  de	  nauwe	  steenachAge	  
'vallei	  van	  Hinnom'	  die	  net	  buiten	  Jeruzalem	  ligt.	  Het	  was	  de	  plaats	  waar	  een	  brandende	  
afvalhoop	  was.	  Afval,	  vuilnis	  en	  dode	  dieren	  of	  verachte	  misdadigers	  werden	  in	  dit	  vuur	  van	  



gehenna	  of	  vallei	  van	  Hinnom	  geworpen.	  Normaal	  gezien	  werd	  alles	  dat	  in	  deze	  vallei	  werd	  
gegooid,	  vernieAgd	  door	  het	  vuur	  -‐	  het	  werd	  dus	  volledig	  opgebrand.	  Daarom	  gebruikt	  de	  
Messias	  deze	  gehenna	  om	  het	  lot	  van	  de	  onberouwvolle	  zondaren	  te	  omschrijven.

De	  verschillende	  soorten	  "hel'
In	  vele	  NT	  passages	  waar	  men	  het	  woord	  "hel"	  leest	  is	  het	  Aramese	  woord,	  zowel	  in	  het	  
Aramese	  origineel	  als	  in	  de	  Griekse	  vertalingen,	  niet	  gehenna.	  Veelal	  is	  het	  sheol	  in	  het	  
Aramese	  origineel	  en	  'hades'	  in	  de	  Griekse	  vertalingen	  en	  deze	  woorden	  verwijzen	  in	  de	  
verste	  verten	  niet	  naar	  vuur	  maar	  naar	  een	  graf	  of	  een	  gat	  in	  de	  grond.	  Toch	  hebben	  de	  
vertalers	  deze	  twee	  totaal	  verschillende	  woorden	  door	  elkaar	  geslaan	  door	  zowel	  gehenna	  
als	  sheol/hades	  te	  vertalen	  met	  "hel".	  Laten	  we	  het	  bewijs	  bekijken:

Wat	  zei	  Yahshua	  over	  de	  "hel"	  in	  Lukas	  12:5?
Maar	  ik	  waarschuw	  jullie	  voor	  wie	  jullie	  moeten	  vrezen;	  vrees	  de	  Enige	  die,	  nadat	  jullie	  
gedood	  zijn,	  autoriteit	  heeQ	  om	  jullie	  in	  gehenna	  te	  werpen.	  Ik	  zeg	  jullie,	  vrees	  de	  Enige!

Opmerking:	  Als	  je	  het	  woord	  gaat	  opzoeken	  dat	  hier	  als	  gehenna	  werd	  weergegeven,	  dan	  zal	  
je	  zien	  dat	  het	  inderdaad	  gehenna	  is	  want	  vergeet	  niet	  dat	  het	  een	  plaats	  is	  waar	  doden	  
werden	  gegooid	  en	  vernieAgd	  werden	  door	  het	  vuur.

Hoe	  werd	  hetzelfde	  Nederlandse	  woord	  "hel"	  dan	  gebruikt	  in	  Handelingen	  2:31?
..profeterende,	  sprak	  hij	  over	  de	  opstanding	  van	  de	  Messias;	  "dat	  zijn	  wezen	  niet	  werd	  
nagelaten	  in	  sheol,	  noch	  dat	  zijn	  lichaam	  werd	  ontbonden"

Opmerking:	  Het	  woord	  dat	  hier	  werd	  vertaald	  met	  "hel"	  of	  "dodenrijk"	  is	  in	  het	  Aramese	  
origineel	  sheol	  wat	  idenAek	  is	  aan	  het	  desbetreffende	  Hebreeuwse	  woord	  en	  in	  de	  Griekse	  
vertalingen	  werd	  'hades'	  gebruikt.	  'Hades'	  betekent	  dus;	  het	  graf,	  zoals	  het	  gebruik	  daarvan	  
in	  dit	  vers	  duidelijk	  aantoont.	  We	  kunnen	  nu	  duidelijk	  zien	  dat	  het	  woord	  "hel"	  in	  feite	  
verschillende	  dingen	  kan	  betekenen.	  Wanneer	  we	  dus	  bij	  het	  woord	  "hel"	  komen	  in	  het	  NT	  
(behalve	  2	  Petrus	  2:4)	  moeten	  we	  dus	  besef	  hebben	  van	  deze	  twee	  uiteenlopende	  
betekenissen	  en	  moeten	  we	  duidelijk	  de	  context	  onderzoeken	  om	  na	  te	  gaan	  als	  het	  gaat	  
over	  het	  verwoesten	  door	  vuur	  of	  over	  het	  graf	  waar	  de	  doden	  liggen.
Wanneer	  je	  twijfelt	  over	  de	  betekenis	  die	  bedoelt	  wordt	  met	  "hel"	  in	  het	  NT,	  zoek	  het	  dan	  op	  
in	  een	  concordanAe	  zoals	  de	  Strong	  of	  Young,	  om	  te	  zien	  welk	  Aramees/Hebreeuws	  of	  Grieks	  
woord	  werd	  vertaald.

Bestemming	  na	  de	  dood?
Volgens	  de	  Bijbel,	  wanneer	  een	  persoon	  sterC	  en	  begraven	  is	  in	  het	  graf,	  heeC	  die	  absoluut	  
geen	  bewustzijn	  (Pre	  9:5).	  Die	  persoon	  ligt	  daar	  sAl	  en	  bewusteloos	  net	  zoals	  wanneer	  men	  
slaapt,	  volledig	  onwetend	  van	  alles	  dat	  aan	  de	  gang	  is.	  Laten	  we	  kort	  verschillende	  verzen	  
bekijken	  die	  dit	  illustreren.

Wat	  is	  het	  lot	  voor	  zowel	  mens	  als	  dier?
Pre	  3:19	  Want	  datgene	  dat	  de	  zonen	  des	  mensen	  en	  de	  dieren	  overkomt,	  is	  hetzelfde	  lot.	  
Zoals	  deze	  sterQ,	  sterQ	  de	  ander,	  zij	  hebben	  allen	  dezelfde	  adem.

Gaan	  zij	  allen	  naar	  een	  en	  dezelfde	  plaats	  na	  de	  dood?
Pre	  3:20	  Allen	  gaan	  naar	  één	  plaats,	  allen	  zijn	  zeker	  van	  het	  stof	  en	  allen	  keren	  terug	  tot	  
stof.	  (zie	  ook	  Gen	  3:19)



Denkt	  men	  aan	  Élohiem	  wanner	  men	  dood	  is?
Psa	  6:6	  Want	  in	  de	  dood	  is	  Uwer	  geen	  gedachtenis,	  wie	  zou	  U	  loven	  in	  sheol?

Opmerking:	  Dood	  is	  het	  omgekeerde	  van	  leven.	  Dood	  is	  het	  stopzegen	  van	  alle	  acAviteiten,	  
het	  is	  het	  einde	  van	  het	  leven.

Naar	  welke	  plaats	  zegt	  Yahweh	  dat	  mensen	  ga	  na	  de	  dood?
Pre	  9:10	  Al	  wat	  jouw	  hand	  vindt	  om	  te	  doen,	  doe	  dat	  met	  al	  jouw	  macht.	  Want	  er	  is	  geen	  
werk	  of	  planning	  of	  kennis	  of	  wijsheid	  in	  sheol,	  daar	  waar	  jij	  naar	  toe	  gaat.

Wanneer	  een	  gelovige	  sterC	  gaat	  die	  niet	  naar	  de	  hemel	  maar	  hij	  slaapt	  in	  het	  graf,	  
bewusteloos	  en	  wachtend	  op	  de	  opstanding	  van	  de	  rechtvaardigen,	  bij	  de	  terugkomst	  van	  
Yahshua	  Messias	  op	  aarde.
1	  Kor	  15:20	  Maar	  nu	  dat	  de	  Messias	  uit	  de	  doden	  is	  verrezen,	  is	  hij	  een	  eersteling	  
geworden	  van	  zij	  die	  in	  slaap	  gevallen	  zijn	  want	  zoals	  allen	  in	  Adam	  sterven,	  zo	  ook	  in	  de	  
Messias	  zullen	  allen	  leven	  gemaakt	  worden.	  Maar	  allen	  in	  de	  juiste	  orde:	  de	  Messias,	  de	  
eersteling	  en	  daarna	  zij	  die	  de	  Messias	  toebehoren	  bij	  zijn	  komst.

Het	  zal	  jou	  waarschijnelijk	  niet	  vreemd	  in	  de	  oren	  klinken	  dat	  religieuze	  leiders	  prediken	  dat	  
ongelovigen	  naar	  het	  'hellevuur'	  gaan	  wanneer	  ze	  sterven.	  Indien	  er	  een	  plaats	  is	  van	  
eeuwige	  marteling,	  zou	  deze	  leer	  betekenen	  dat	  zij	  bestemt	  zijn	  tot	  een	  vurige	  inferno	  
voordat	  zij	  correct	  berecht	  en	  daarna	  pas	  gestraC	  werden.	  Laten	  we	  bekijken	  wanneer	  en	  
hoe	  de	  doden	  geoordeeld	  zullen	  worden	  door	  Yahweh.
Joh	  5:28-‐29	  Wees	  hier	  niet	  bevreesd	  voor	  want	  een	  uur	  komt	  waarin	  allen	  die	  in	  de	  graven	  
zijn,	  Zijn	  stem	  zullen	  horen.	  En	  zij	  zullen	  opstaan,	  diegene	  die	  goed	  gedaan	  hebben	  tot	  de	  
opstanding	  van	  het	  leven	  en	  diegene	  die	  kwaadaardigheid	  gedaan	  hebben,	  een	  opstanding	  
van	  veroordeling.

Opmerking:	  Hier	  is	  verder	  bewijs	  van	  de	  onverloste	  doden,	  dat	  zij	  niet	  gemarteld	  worden	  in	  
een	  vurige	  hel.	  Zij	  zijn	  nu	  dood.	  Maar	  er	  komt	  een	  Ajd	  ("dat	  uur	  komt"	  zei	  Yahshua)	  wanneer	  
zij	  zullen	  opstaan	  ten	  oordeel.

Bewijst	  de	  eerste	  zin	  van	  Openbaring	  20:5	  samen	  met	  verzen	  11-‐12	  ook	  dat	  er	  een	  
toekomsAge	  opstanding	  is	  ten	  oordeel?	  (Merk	  op	  dat	  de	  eerste	  zin	  in	  vers	  5	  een	  uitspraak	  is	  
tussen	  haakjes	  binnen	  verzen	  4-‐6,	  die	  de	  eerste	  opstanding	  omschrijven)
Op	  20:11-‐12
En	  ik	  zag	  een	  grote	  wibe	  troon	  en	  de	  Ene	  zat	  daarop,	  van	  Wiens	  gezicht	  de	  aarde	  en	  hemel	  
vluchten	  en	  een	  plaats	  werd	  voor	  hen	  niet	  gevonden.	  En	  ik	  zag	  de	  doden,	  de	  kleinen	  en	  de	  
groten,	  voor	  Yahweh	  staande	  en	  boeken	  werden	  geopend	  en	  nog	  een	  Boek	  werd	  geopend	  
namelijk	  het	  Boek	  des	  Leven.	  En	  de	  doden	  werden	  geoordeeld	  volgens	  datgene	  dat	  
opgeschreven	  stond	  in	  de	  boeken,	  naar	  hun	  daden.

Opmerking:	  Sommige	  doden	  -‐de	  'doden	  in	  de	  Messias'-‐	  zullen	  opstaan	  tot	  eeuwig	  leven	  in	  
de	  eerste	  opstanding	  bij	  de	  wederkomst	  van	  Yahshua	  (1	  Tess	  4:16-‐17).	  Maar	  de	  "rest	  van	  de	  
doden"	  zullen	  niet	  opnieuw	  leven,	  pas	  duizend	  jaar	  later.	  Zij	  zullen	  een	  vleselijke	  opstanding	  
krijgen.	  Deze	  onverloste	  doden	  die	  zullen	  opstaan	  bij	  de	  tweede	  opstanding	  zullen	  dan	  
geoordeeld	  worden.	  Het	  grote	  wige	  troon-‐oordeel	  	  dat	  omschreven	  wordt	  in	  Openbaring	  
20:11-‐12	  is	  de	  Ajdspanne	  wanneer	  het	  leeuwendeel	  van	  de	  mensheid	  (de	  doden	  en	  de	  
meeste	  mensen	  die	  op	  dit	  moment	  leven)	  een	  vleselijke	  opstanding	  krijgt	  en	  geoordeeld	  
wordt	  naar	  de	  daden	  die	  zij	  gedaan	  hebben	  in	  hun	  leven.	  Deze	  verzen	  bewijzen	  dat	  het	  



Oordeel	  komt	  bij	  het	  wige	  troon-‐oordeel	  en	  NOG	  NIET	  gebeurd	  is.	  Indien	  zij	  nu	  al	  aan	  
branden	  waren	  in	  'het	  hellevuur'	  dan	  zouden	  zij	  al	  geoordeeld	  zijn,	  iets	  dat	  de	  Bijbel	  duidelijk	  
NIET	  leert.

Na	  het	  wige	  troon-‐oordeel,	  wanneer	  al	  wie	  ooit	  heeC	  geleefd	  geoordeeld	  wordt	  aan	  de	  hand	  
van	  hun	  daden	  en	  zij	  die	  opgeschreven	  staan	  in	  het	  'boek	  des	  leven'	  zullen	  binnengaan	  in	  het	  
Koninkrijk	  van	  Yahweh.	  De	  onberouwvolle	  kwaadaardigen,	  die	  op	  zee	  of	  ter	  land	  zijn	  
omgekomen	  (Op	  20:13-‐15,	  woord	  hier	  is	  sheol,	  vertaald	  met	  hades)	  zullen	  dan	  geoordeeld	  
worden	  door	  Yahweh	  en	  gestraC	  worden	  met	  de	  eeuwige	  dood	  in	  de	  gehenna	  poel	  des	  vuur.	  
De	  Bijbel	  leert	  duidelijk	  dat	  de	  doden	  dood	  zijn	  en	  dat	  de	  Ajd	  wanneer	  de	  onverloste	  doden	  
geoordeeld	  worden,	  nog	  steeds	  toekomsAg	  is.

Wat	  is	  de	  uiteindelijke	  straf,	  het	  "loon"	  of	  de	  beloning	  van	  de	  zonde?	  Is	  het	  een	  eeuwigheid	  
van	  marteling?	  Of	  is	  het	  ophouden	  te	  bestaan?	  Wat	  is	  het	  uiteindelijke	  lot	  dat	  onberouwvolle	  
kwaadaardigen	  treC?	  De	  Bijbel	  is	  daar	  duidelijk	  in.

Wat	  is	  het	  "loon	  van	  de	  zonde"?
Rom	  6:23	  Want	  het	  loon	  van	  de	  zonde	  is	  de	  dood..

Opmerking:	  Het	  loon	  van	  de	  zonde	  is	  dood.	  Dood	  is	  het	  omgekeerde	  van	  leven.	  Het	  
uiteindelijke	  loon	  voor	  de	  onberouwvolle	  is	  het	  ontvangen	  van	  een	  volledige	  stopzenng	  van	  
het	  leven	  en	  bewustzijn.

Wat	  waarschuwt	  Paulus	  dat	  het	  oordeel	  is	  voor	  diegene	  die	  kennis	  heeC	  genomen	  van	  de	  
geboden	  van	  Yahweh,	  Zijn	  manier	  van	  leven	  heeC	  geproefd	  en	  dan	  opzegelijk	  gaat	  zondigen?	  
Zullen	  zij	  dan	  leven	  in	  een	  vurige	  marteling	  of	  zullen	  zij	  daarin	  "ophouden"?
Heb	  10:26-‐30
Want	  als	  wij	  opzebelijk	  zondigen	  nadat	  we	  de	  volledige	  kennis	  hebben	  ontvangen	  van	  de	  
Waarheid,	  blijQ	  er	  geen	  offer	  meer	  over	  voor	  zonden	  maar	  dan	  is	  men	  bereid	  voor	  het	  
schrikwekkende	  oordeel	  waar	  "ijverig	  vuur	  klaar	  is	  om	  de	  tegenstanders	  op	  te	  branden".	  
Hoeveel	  zwaarder	  dan	  zal	  de	  straf	  zij	  dat	  diegene	  verdient	  die	  het	  bloed	  vertrapelt	  van	  de	  
Zoon	  van	  Yahweh	  mits	  die	  het	  bloed	  des	  verbond	  als	  iets	  ordinair	  zag	  waarin	  hij	  werd	  apart	  
gezet	  en	  zo	  dus	  de	  Geest	  der	  Genade	  heeQ	  beledigd?
Want	  wij	  kennen	  Hem	  die	  heeQ	  gezegd:	  "Wraak	  behoort	  Mij	  toe,	  Ik	  zal	  die	  nemen"	  zegt	  
Yahweh.	  En	  opnieuw	  "Yahweh	  zal	  Zijn	  volk	  oordelen".

Wat	  zei	  de	  Messias	  tegen	  de	  onberouwvolle	  schriCgeleerden	  en	  Farizeeërs	  van	  zijn	  Ajd?	  zie	  
Mabheüs	  23:33.	  

Opmerking:	  Het	  Aramese	  woord	  hier,	  dat	  onvertaald	  is	  gebleven	  in	  de	  Griekse	  vertalingen,	  is	  
gehenna	  -‐een	  referenAe	  naar	  de	  vallei	  van	  Hinnom.	  Yahshua	  gebruikte	  het	  vuur	  dat	  afval	  
verbrandt	  in	  de	  vallei	  van	  Hinnom	  als	  een	  illustraAe	  van	  het	  uiteindelijke	  lot	  van	  de	  
kwaadaardigen;	  volledige	  vernieAging	  door	  vuur.	  Deze	  rebelse	  en	  koppige	  geestelijke	  leiders	  
konden	  heel	  goed	  begrijpen	  waar	  Yahshua	  over	  sprak.	  Zij	  wisten	  heel	  goed	  dat	  zij	  bedreigd	  
werden	  met	  een	  complete	  vernieAging	  door	  vuur.	  Waarvoor	  waarschuwde	  Yahshua	  dat	  zou	  
gebeuren	  met	  allen	  die	  zich	  niet	  zouden	  omkeren	  van	  hun	  zondige	  wegen?
Luk	  13:3	  Ik	  zeg	  jullie;	  indien	  jullie	  geen	  omkeer	  maken,	  zullen	  jullie	  allen	  op	  een	  dergelijke	  
manier	  omkomen.

Opmerking:	  "Omkomen"	  betekent	  ophouden	  te	  bestaan.	  Het	  betekent	  niet	  in	  leven	  blijven.	  	  



Een	  eeuwige	  marteling	  doorgaan	  is	  niet	  wat	  Yahweh	  heeC	  beslist	  voor	  de	  onberouwvolle	  
zondaren.	  De	  straf	  waarover	  de	  Bijbel	  spreekt	  is	  de	  dood,	  wat	  een	  eeuwig	  stopzegen	  
betekent	  van	  het	  leven.	  Eeuwig	  leven	  is	  niet	  iets	  waarmee	  we	  geboren	  worden.	  Het	  is	  een	  
geschenk	  van	  Élohiem	  die	  Hij	  wil	  geven	  aan	  diegene	  die	  Hem	  gehoorzamen	  (Rom	  6:23).	  
Eeuwig	  leven	  en	  dood	  worden	  in	  de	  Bijbel	  in	  contrast	  gesteld.

Toonde	  Yahshua	  met	  zijn	  parabel	  over	  het	  onkruid	  en	  koren	  dat	  er	  een	  toekomsAge	  oogst	  is?
Zei	  hij	  dat	  de	  boosaardigen	  of	  het	  "onkruid"-‐	  achteraf	  verbrandt	  worden?	  
Mat	  13:30	  Laat	  beiden	  groeien	  tot	  aan	  de	  oogst.	  En	  in	  de	  oogsijd	  zal	  ik	  tot	  de	  maaiers	  
zeggen:	  Haalt	  eerst	  het	  onkruid	  bijeen	  en	  bindt	  het	  in	  bossen	  om	  het	  te	  verbranden	  maar	  
brengt	  het	  koren	  bijeen	  in	  mijn	  schuur.

Opmerking:	  In	  deze	  parabel	  vergelijkt	  Yahshua	  de	  aarde	  met	  een	  "akker"	  (vers	  24),	  de	  
gehoorzamen	  zijn	  het	  "koren"	  (25,	  29)	  terwijl	  de	  ongehoorzamen	  het	  "onkruid"	  zijn	  (25,	  
29-‐30).	  Toont	  Maleakhi	  4:1	  ook	  aan	  dat	  het	  uiteindelijk	  lot	  van	  de	  boosaardigen	  een	  
verwoesAng	  door	  vuur	  is?	  Zal	  dit	  vuur	  zodanig	  heet	  zijn	  dat	  het	  de	  boosaardigen	  zal	  
verteren?	  Wat	  zal	  er	  overblijven	  van	  de	  kwaadaardigen?	  zie	  vers	  3
Mal	  4:1+3
Want	  zie,	  de	  dag	  komt,	  brandend	  als	  een	  oven	  en	  allen	  die	  trots	  zijn	  en	  alle	  daders	  van	  
kwaadardigheid	  zullen	  in	  brand	  gestoken	  worden	  als	  stoppels.	  En	  de	  komende	  dag	  zal	  hen	  
in	  brand	  zeben,	  zegt	  Yahweh	  der	  legermachten,	  welke	  hun	  wortel	  noch	  tak	  zal	  overlaten.
Gij	  zult	  de	  kwaadaardigen	  vertreden	  want	  tot	  stof	  zullen	  zij	  zijn	  onder	  uw	  voetzolen	  op	  de	  
dag	  die	  Ik	  bereiden	  zal,	  zegt	  Yahweh	  der	  legermachten.

Opmerking:	  Het	  "hellevuur"	  waarover	  de	  Bijbel	  spreekt	  zal	  onvoorstelbaar	  heet	  zijn,	  heeter	  
dan	  het	  denkbeeldige	  "hellevuur"	  waarover	  meeste	  preken	  want	  die	  is	  enkel	  heet	  genoeg	  
om	  te	  martelen.	  Het	  Bijbelse	  vuur	  zal	  allen	  verteren	  die	  ongehoorzaam	  zijn.	  Nooit	  meer	  
zullen	  zij	  bestaan.
De	  Bijbel	  spreekt	  ook	  duidelijk	  dat	  diegene	  die	  de	  "ontzagwekkende	  en	  waardevolle	  
beloCe"	  (2	  Pet	  1:4)	  ontvingen	  en	  dan	  opzegelijk	  niet	  gehoorzamen	  en	  weigeren	  om	  terug	  om	  
te	  keren,	  het	  loon	  zullen	  ontvangen	  voor	  de	  zonde	  en	  dat	  is	  de	  eeuwige	  dood.	  (Rom	  6:23)
Dit	  vers	  is	  rechtuit.	  De	  pogingen	  van	  vele	  theologen	  om	  de	  dood	  te	  verdraaien	  tot	  slechts	  
een	  "scheiding	  van	  Élohiem"	  kan	  zeker	  niet	  vereenzelvigd	  worden	  met	  de	  SchriC.
De	  dood	  betekent	  duidelijk	  niet	  eeuwig	  leven	  onder	  gruwelijke	  marteling	  in	  een	  eeuwige	  
"hel".	  De	  auteur	  van	  deze	  dwaalleer	  is	  niemand	  minder	  dan	  de	  vader	  der	  leugens	  -‐	  satan	  de	  
duivel	  (Joh	  8:44).

Wat	  is	  dan	  de	  poel	  des	  vuur?
En	  nu	  komt	  een	  zeer	  interessante	  openbaring.
Wat	  is	  nu	  precies	  het	  gehenna	  vuur	  dat	  de	  boosaardigen	  zal	  verteren?	  Wanneer	  en	  waar	  zal	  
het	  plaats	  vinden?

Is	  het	  zo	  dat	  allen	  die	  koppig	  weigeren	  een	  omkeer	  te	  maken	  en	  willen	  doorgaan	  met	  het	  
breken	  van	  de	  geboden	  van	  Yahweh,	  uiteindelijk	  terecht	  komen	  in	  een	  pel	  van	  vuur	  en	  
zwavel?	  Wat	  is	  die	  tweede	  dood?	  Op	  21:8
Op	  21:8	  Maar	  voor	  de	  lafaards	  en	  ongelovigen	  en	  zij	  die	  zondaren	  zijn	  geworden,	  de	  
moordenaars,	  zij	  die	  buiten	  het	  huwelijk	  gemeenschap	  hebben,	  de	  tovenaars,	  de	  idool-‐
aanbidders	  en	  de	  leugenaars,	  hun	  deel	  zal	  zijn	  in	  de	  Poel	  die	  brandt	  met	  vuur	  en	  zwavel,	  



dit	  is	  de	  tweede	  dood.

Opmerking:	  We	  hebben	  al	  gezien	  dat	  het	  lot	  van	  de	  kwaadaardigen	  het	  gehenna	  van	  vuur	  is.	  
Dus	  gehenna	  is	  het	  synoniem	  van	  de	  poel.	  Sterfelijken	  sterven	  eenmaal	  wanneer	  we	  op	  zijn	  
(Heb	  9:27).	  Maar	  indien	  iemand	  de	  tweede	  dood	  sterC,	  werd	  die	  persoon	  veroordeeld	  door	  
Yahweh	  en	  schuldig	  bevonden	  aan	  opzegelijke	  ongehoorzaamheid	  en	  onberouwvolle	  
rebellie.	  De	  tweede	  dood	  is	  eeuwig.	  Lees	  goed,	  het	  is	  de	  tweede	  dood,	  niet	  eeuwig	  leven	  in	  
een	  'hellevuur'.

Wanneer	  Yahweh's	  plan	  van	  verlossing	  voor	  de	  mensheid	  af	  is,	  zullen	  de	  vlammen	  van	  de	  
"poel	  des	  vuur"	  het	  oppervlak	  van	  de	  aarde	  reinigen	  en	  zo	  een	  wereldwijde	  brand	  
veroorzaken?	  2	  Pet	  3:7,10
Zal	  alles	  wat	  de	  mens	  heeC	  gemaakt	  verteerd	  worden	  net	  als	  de	  overige	  mensen	  die	  geen	  
verlossing	  en	  eeuwig	  leven	  hebben	  ontvangen	  omwille	  van	  hun	  rebellie	  tegen	  Yahweh?	  
Openbaring	  20:15

Opmerking:	  De	  omschrijving	  die	  Yahweh	  geeC	  van	  het	  uiteindelijke	  'hellevuur'	  is	  een	  
toekomsAge.	  Het	  is	  dus	  nog	  niet	  gebeurd.	  Nergens	  in	  de	  hele	  Bijbel	  wordt	  er	  gesproken	  over	  
zielen	  die	  neergaan	  in	  de	  aarde	  naar	  het	  hellevuur	  m.a.w.	  de	  eeuwige	  marteling.	  In	  
tegendeel,	  de	  Bijbel	  toont	  dat	  alle	  koppige	  mensen	  en	  hun	  daden	  vernieAgd	  zullen	  worden,	  
voor	  eeuwig.	  Zijn	  de	  kwaadaardigen	  dan	  bestemt	  om	  tot	  as	  te	  worden	  door	  het	  vuur	  dat	  de	  
hele	  aarde	  zal	  omvangen?	  Zie	  nogmaals	  Maleachi	  4:3.

Opmerking:	  Kunnen	  assen	  eeuwig	  lang	  gemarteld	  worden?	  Beslist	  niet!	  De	  dood	  van	  de	  
koppige	  kwaadaardigen	  zal	  bestaan	  uit	  een	  onomkeerbare	  bestraffing	  niet	  een	  
onophoudende	  straf.	  Er	  is	  een	  groot	  verschil	  tussen	  een	  straf	  en	  bestraffing.	  "Het	  loon	  van	  de	  
zonde	  is	  de	  dood"	  (Rom	  6:23),	  niet	  eeuwig	  lang	  in	  een	  hellevuur.	  Zo	  spreekt	  ook	  Ezekiel	  	  
18:4:
Zie,	  zij	  zijn	  allen	  Mijn	  wezen.	  Zoals	  het	  wezen	  van	  de	  vader,	  zo	  het	  wezen	  van	  de	  zoon,	  zij	  
behoren	  Mij	  toe.	  De	  persoon	  die	  zondigt,	  zal	  sterven.

Sprak	  Johannan	  (Johannes)	  de	  doper	  ooit	  over	  een	  "onuitblusbaar	  vuur"?	  Mag	  3:12,	  Lukas	  
3:17.
Zei	  Yahshua	  dat	  het	  hellevuur	  nooit	  zal	  "gedoofd"	  worden?	  Markus	  9:43-‐48.	  (Vergeet	  niet	  dat	  
het	  woord	  ook	  in	  de	  Griekse	  vertalingen	  van	  verzen	  43,	  45	  	  en	  47	  nogmaals	  gehenna	  is.)

Opmerking:	  Men	  heeC	  zomaar	  aangenomen	  dat	  het	  "vuur	  dat	  nooit	  uitgeblust	  zal	  
worden"	  (v	  43),	  een	  vuur	  is	  van	  marteling	  dat	  in	  bestaan	  geroepen	  is	  sinds	  mensenheugenis	  
en	  zal	  blijven	  bestaan	  tot	  in	  de	  eeuwigheid.	  Maar	  we	  hebben	  al	  bewezen	  dat	  dit	  idee	  niet	  
klopt.	  Let	  op	  de	  bijbelse	  waarheid	  i.v.m.	  het	  onuitblusbare	  hellevuur.

Waarschuwde	  Yahweh	  (meer	  dan	  2	  500	  jaar	  geleden)	  de	  inwoners	  van	  Jeruzalem	  dat	  Hij	  een	  
vuur	  zou	  aansteken	  in	  de	  poorten	  van	  Jeruzalem	  dat	  niet	  zou	  uitgeblust	  worden?	  En	  wat	  ging	  
dat	  vuur	  doen	  met	  de	  stedelijke	  paleizen?
Jer	  17:27	  Maar	  als	  je	  niet	  luistert	  naar	  Mij	  om	  mijn	  sjabbathdag	  apart	  gezet	  te	  houden	  en	  
dus	  geen	  last	  te	  dragen	  om	  daarmee	  binnen	  te	  komen	  in	  de	  poorten	  van	  Jeruzalem	  op	  de	  
sjabbathdag,	  dan	  zal	  Ik	  een	  vuur	  ontsteken	  binnen	  haar	  poorten.	  En	  het	  zal	  de	  paleizen	  van	  
Jeruzalem	  verteren	  en	  het	  zal	  niet	  uitgeblust	  worden.

Opmerking:	  Dit	  vuur	  ontstond	  een	  paar	  jaren	  nadien	  en	  het	  vernieAgde	  alle	  huizen	  van	  



Jeruzalem	  (Jer	  52:13).	  Mits	  Élohiem	  zei	  dat	  dit	  vuur	  "niet	  uitgeblust	  zal	  worden"	  en	  het	  
vandaag	  niet	  meer	  brandt,	  is	  het	  nogal	  duidelijk	  dat	  het	  opgebrand	  was	  na	  een	  de	  brand.

Welke	  straf	  viel	  er	  op	  de	  beruchte	  steden	  van	  Sodom	  en	  Gomorrah?	  Gen	  19:24
VernieAgde	  een	  legerlijk	  vuur,	  de	  mensen	  daar?
Lukas	  17:29	  	  maar	  op	  dag	  dat	  Lot	  uitging	  van	  Sodom,	  liet	  Yahweh	  vuur	  en	  zwavel	  regenen	  
vanuit	  de	  hemel	  en	  het	  vernielgde	  hen	  allemaal.
Jud	  1:7	  zoals	  Sodom	  en	  Gomorrah	  en	  de	  steden	  rond	  hen	  op	  dergelijke	  wijze,	  
geslachtsgemeenschap	  hadden	  buiten	  het	  huwelijk	  en	  vreemde	  drang	  achterna	  gingen,	  
een	  voorbeeld	  neerzeben	  van	  het	  ondergaan	  van	  het	  eeuwige	  vuur.

Opmerking:	  Brandt	  er	  nog	  steeds	  een	  vuur	  in	  deze	  steden	  die	  Yahweh	  heel	  lang	  geleden	  
heeC	  vernieAgd?	  Natuurlijk	  niet!	  Wij	  bezoeken	  Gomorra	  elk	  jaar	  Ajdens	  onze	  
pelgrimstochten	  waar	  je	  duidelijk	  de	  assen	  kan	  zien	  en	  zelfs	  zwavelballetjes	  kan	  mee	  nemen	  
van	  dat	  vuur	  die	  4	  000	  jaar	  geleden	  gewoed	  heeC	  maar	  het	  is	  wel	  onbetwistbaar	  dat	  er	  daar	  
geen	  brand	  meer	  is.
De	  uitdrukking	  "eeuwig	  vuur"	  in	  Judas	  1:7	  betekent	  dus	  een	  vuur	  waarvan	  het	  resultaat	  
permanent	  is,	  dat	  wil	  dus	  niet	  zeggen	  dat	  het	  vuur	  eeuwig	  brandt.	  	  Sodom	  en	  Gomorrah	  
werden	  volledig	  vernieAgd	  vele	  eeuwen	  geleden	  maar	  ze	  staan	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  niet	  
in	  brand.
Het	  vuur	  dat	  deze	  kwaadaardige	  steden	  verbrand	  heeC,	  is	  simpelweg	  opgehouden	  nadat	  
alles	  dat	  ontvlambaar	  is	  opgebrand	  was.
Deze	  verzen	  bewijzen	  dat	  "het	  onuitblusbare	  vuur"	  niet	  spreekt	  over	  een	  eeuwige	  marteling	  
van	  mensen.
Deze	  vuren	  werden	  nooit	  voorAjdig	  uitgeblust	  door	  iemand.	  De	  vlammen	  doofden	  
simpelweg	  wanneer	  er	  niets	  meer	  over	  was	  dat	  kon	  opgebrand	  worden.	  Zo	  zal	  het	  ook	  zijn	  
met	  het	  uiteindelijke	  gehenna	  vuur	  dat	  de	  kwaadaardigen	  zal	  verteren.	  Het	  zal	  niet	  
uitgeblust	  worden	  maar	  het	  zal	  uiteindelijk	  zichzelf	  doven.	  

"Worm	  die	  niet	  sterQ"
Een	  schrikwekkende	  uitspraak	  wordt	  gevonden	  in	  Markus	  9:44,46	  en	  48.	  In	  deze	  verzen,	  
spreekt	  Yahshua	  van	  een	  worm	  "die	  niet	  sterC".	  Zijn	  dit	  onsterfelijke	  wormen?
Sommigen	  denken	  dat	  Yahshua	  naar	  mensen	  verwijst	  als	  zijnde	  wormen	  en	  dat	  hij	  dus	  wilde	  
bedoelen	  dat	  deze	  "mensen"	  nooit	  zouden	  sterven	  maar	  eeuwig	  leven	  in	  verschrikkelijke	  
pijn.	  Alhoewel	  dat	  de	  mensen	  die	  dit	  geloven	  vergeten	  op	  te	  merken	  dat	  Yahshua	  sprak	  over	  
"hun	  worm".	  Wat	  betekent	  dat	  de	  kwaadaardigen	  niet	  de	  "worm"	  zelf	  zijn.	  Wat	  is	  dan	  deze	  
mysterieuze	  "worm"	  die	  niet	  sterC?	  Let	  op	  wat	  Yahshua	  echt	  bedoelde.
Yahshua	  had	  duidelijk	  verwezen	  naar,	  zoals	  de	  kangekeningen	  van	  vele	  Bijbels	  tonen,	  Jesaja	  
66:24	  waar	  een	  soortgelijke	  uitspraak	  te	  vinden	  is	  over	  "hun	  worm",	  de	  worm	  van	  hun	  
"lichamen".	  Wat	  is	  nu	  de	  "worm"	  van	  een	  stervende	  persoon?
Jes	  66:24	  En	  zij	  zullen	  uitgaan	  en	  de	  dode	  lichamen	  zien	  van	  de	  mannen	  die	  tegen	  Mij	  in	  
rebellie	  gingen	  want	  hun	  worm	  zal	  niet	  sterven,	  noch	  zal	  hun	  vuur	  uitgedoofd	  worden	  en	  
zij	  zullen	  de	  reden	  worden	  van	  afschuw	  voor	  alle	  mensen.

Als	  je	  al	  ooit	  een	  aCakelend	  dood	  lichaam	  hebt	  gezien,	  dan	  zou	  het	  antwoord	  vrij	  duidelijk	  
moeten	  zijn.	  Om	  toch	  nog	  alle	  twijfel	  weg	  te	  werken	  kunnen	  we	  zien	  dat	  lexicons,	  zowel	  het	  
Hebreeuws/Aramees	  als	  het	  woord	  waar	  de	  Griekse	  vertalers	  voor	  kozen	  in	  Markus	  9:44-‐
Jesaja	  66:24,	  vertalen	  met	  larve.
Wanneer	  een	  dood	  lichaam	  soms	  bleef	  liggen	  op	  een	  van	  de	  rotsige	  verhogingen	  van	  de	  



afval	  verbrandhoop	  in	  de	  vallei	  Hinnom,	  was	  het	  snel	  vol	  van	  de	  vele	  wormen/larven	  die	  uit	  
de	  eitjes	  kwamen	  die	  de	  vliegen	  legden.	  Het	  was	  simpelweg	  naar	  deze	  wormen	  dat	  Yahshua	  
verwees	  toen	  hij	  zei	  "hun	  worm	  sterC	  niet".	  Maar	  Yahshua	  bedoelde	  niet	  dat	  elke	  worm	  
eeuwig	  zou	  leven.	  In	  feite,	  komen	  de	  larves/wormen	  uit	  de	  eitjes,	  eten	  vlees	  en	  gaan	  door	  in	  
de	  larve	  vorm	  een	  paar	  dagen	  slechts	  én	  maken	  dan	  een	  metamorfose	  door	  en	  komen	  
eindelijk	  uit	  als	  vliegen.	  De	  wormen	  sAerven	  niet,	  zij	  werden	  vliegen.	  Daarna,	  sAerven	  de	  
vliegen.
Het	  misverstand	  naar	  aanleiding	  van	  Yahshua	  zijn	  simpele	  uitdrukking	  zou	  moeten	  als	  
voorbeeld	  dienen	  om	  alAjd	  voorzichAg	  te	  zijn	  om	  wijsheid	  en	  gezond	  verstand	  te	  gebruiken	  
bij	  het	  studeren	  van	  het	  Woord	  van	  Élohiem.	  De	  Heilige	  Geest	  is	  de	  geest	  van	  een	  heldere	  
geest	  (2	  Tim	  1:7).	  Yahshua	  gebruikte	  slechts	  een	  Hebreeuws	  idioom	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  zij	  
eeuwig	  dood	  zouden	  zijn.

De	  parabel	  van	  Elazar	  en	  de	  rijke	  man
De	  parabel	  van	  Elazar	  (Grieks:	  Lazarus)	  en	  de	  rijke	  man	  (Lukas	  16:19-‐31)	  is	  waarschijnelijk	  
een	  van	  de	  meest	  gebruikte	  teksten	  door	  zij	  die	  pogen	  te	  bewijzen	  dat	  er	  een	  eeuwig	  
'hellevuur'	  is.	  Welke	  boodschap	  had	  Yahshua	  in	  gedachten	  toen	  hij	  deze	  verkeerd	  begrepen	  
parabel	  vertelde?	  Laten	  we	  de	  volledige	  parabel	  voorzichAg	  bekijken	  en	  vergelijken	  met	  
andere	  overduidelijke	  teksten.

Is	  Elazar,	  een	  arme	  maar	  rechtvaardige	  man,	  gestorven?	  Lukas	  16:22
Werd	  hij	  later	  door	  engelen	  gedragen	  tot	  aan	  "de	  boezem	  van	  Abraham"?	  Zelfde	  vers.

Opmerking:	  Indien	  wij	  van	  de	  Messias	  zijn,	  worden	  wij	  erfgenamen	  met	  Abraham	  om	  de	  
beloCen	  van	  Yahweh	  te	  ontvangen	  die	  aan	  hem	  zijn	  gedaan.	  (Gal	  3:29)
Door	  geloof	  worden	  wij	  allen	  geestelijke	  "kinderen	  van	  Abraham"	  (v	  7).	  Dit	  is	  een	  inAeme	  
relaAe,	  een	  dichte	  of	  boezemrelaAe	  -‐geestelijk	  gesproken-‐	  met	  Abraham.	  We	  zijn	  dicht	  bij	  
hem	  door	  in	  de	  beloCen	  te	  delen.	  Op	  deze	  manier	  werd	  de	  rechtvaardige	  Elazar	  in	  de	  
"boezem	  van	  Abraham"	  opgenomen.	  Wanneer	  dan,	  zullen	  Abraham	  en	  Elazar	  de	  beloCe	  
daadwerkelijk	  ontvangen?
Heb	  11:39-‐40	  En	  door	  het	  geloof	  getuigenis	  te	  verkrijgen,	  hebben	  dezen	  allen	  de	  beloQe	  
niet	  ontvangen,	  Yahweh	  voorzag	  iets	  beter	  voor	  ons,	  om	  ons	  perfect	  te	  maken.

Het	  antwoord	  dat	  wordt	  gegeven	  in	  de	  Bijbel	  is	  dat	  Abraham	  en	  de	  apart-‐gezegen	  nl.	  zijn	  
geestelijk	  "zaad"	  -‐	  de	  beloCen	  zullen	  ontvangen	  bij	  de	  opstanding	  van	  de	  rechtvaardigen,	  
wanneer	  Yahshua	  de	  Messias	  terugkomt	  naar	  de	  aarde.

En	  wat	  dan	  met	  de	  zondige	  rijke	  man	  uit	  zijn	  parabel?	  SAerf	  die	  ook?	  Lukas	  16:22.
Zien	  we	  dat	  hij	  zijn	  ogen	  opslaat	  -‐wat	  aangeeC	  dat	  hij	  opgewekt	  is,	  roept	  naar	  Abraham	  om	  
een	  paar	  druppels	  water	  op	  zijn	  tong	  te	  laten	  vallen	  om	  hem	  af	  te	  koelen	  en	  in	  geestelijke	  
foltering	  is?	  v	  23-‐24

Opmerking:	  Het	  woord	  hier	  vertaald	  als	  "hel"	  werd	  in	  het	  Grieks	  vertaald	  met	  hades,	  wat	  
betekent	  'het	  graf'.	  Het	  is	  niet	  vertaald	  van	  het	  Aramese	  woord	  gehenna,	  wat	  de	  toekomsAge	  
poel	  des	  vuur	  voorstelt	  die	  de	  kwaadaardigen	  eeuwig	  zal	  vernieAgen.	  De	  rijke	  man	  wordt	  
voorgesteld	  als	  zijnde	  in	  het	  moment	  wanneer	  hij	  uit	  zijn	  graf	  opstaat	  in	  een	  opstanding.	  
Deze	  zin	  geeC	  weer	  dat	  Abraham	  en	  Elazar	  het	  eeuwige	  leven	  van	  het	  Koninkrijk	  van	  Yahweh	  
al	  zijn	  binnen	  gegaan	  (Mag	  25:34).	  Zij	  worden	  voorgesteld	  dat	  zij	  al	  1	  000	  jaar	  lang	  
onsterfelijk	  waren	  voordat	  de	  kwaadaardige	  rijke	  man	  opstond	  om	  verbrand	  te	  worden	  in	  de	  



poel	  des	  vuur	  (Op	  20:4-‐5,	  13-‐15).	  De	  parabel	  geeC	  niets	  aan	  dan	  dat	  de	  rijke	  pas	  
onbewusteloos	  dood	  was	  tot	  aan	  de	  opstanding	  van	  de	  doden.	  Bij	  zijn	  opwekking,	  zal	  de	  rijke	  
man	  de	  vlammen	  zien	  in	  de	  poel	  des	  vuur	  die	  hem	  beginnen	  te	  omringen.	  Hij	  weet	  dat	  de	  
vlammen	  hem	  voor	  eeuwig	  zullen	  vernieAgen.	  Doordat	  hij	  zware	  mentale	  pijn	  voelt,	  vraagt	  
hij	  een	  beetje	  water	  om	  zijn	  tong	  te	  verkoelen,	  die	  droog	  geworden	  is	  door	  de	  angst	  en	  
spanning.	  Hij	  vraagt	  niet	  voor	  emmers	  of	  zeeën	  van	  water	  om	  het	  vuur	  te	  doven.	  Dit	  toont	  
duidelijk	  aan	  dat	  hij	  niet	  aan	  het	  branden	  is	  in	  een	  of	  ander	  'hellevuur'.

Wat	  is	  het	  antwoord	  dat	  Abraham	  geeC	  aan	  de	  rijke	  man?	  Lukas	  16:25-‐26

Opmerking:	  De	  grote	  "golf"	  tussen	  de	  twee	  zijn	  het	  verschil	  tussen	  sterfelijkheid	  en	  
onsterfelijkheid.	  Zij	  die	  onsterfelijk	  gemaakt	  werden	  zullen	  nimmer	  sterven	  omdat	  zij	  het	  
eeuwig	  leven	  zullen	  beërven.	  Abraham	  en	  Elazar	  worden	  voorgesteld	  aan	  de	  onsterfelijke	  
zijde	  van	  de	  golf,	  de	  rijke	  man	  aan	  de	  sterfelijke	  zijde	  waar	  hij	  de	  eeuwige	  dood	  ziet	  nader	  
komen	  door	  het	  vuur.
De	  parabel	  toont	  de	  rijke	  man	  (die	  Juda	  voorstelt),	  die	  5	  broers	  heeC,	  wilde	  dat	  zijn	  
aanverwanten	  zouden	  gewaarschuwd	  worden	  (v	  27-‐28),	  zich	  niet	  beseffend	  hoeveel	  Ajd	  er	  al	  
voorbij	  was	  gegaan	  sinds	  zijn	  dood	  en	  dat	  alle	  anderen	  mensen	  ook	  al	  een	  kans	  hebben	  
gehad	  op	  verlossing.
De	  parabel	  van	  Elazar	  en	  de	  rijke	  man	  bewijst	  dus	  geen	  eeuwige	  kwelling	  door	  Yahweh	  in	  het	  
'hellevuur'.	  In	  tegendeel,	  Yahshua	  gebruikt	  deze	  korte	  illustraAe	  om	  zijn	  luisteraars	  de	  
realiteit	  te	  laten	  inzien	  van	  de	  opstanding	  uit	  de	  doden	  voor	  zowel	  Juda	  als	  alle	  naAën.	  
Yahshua	  toonde	  aan	  dat	  indien	  Judah	  hem	  verwierp	  -‐en	  de	  naAën	  ingeënt	  werden	  in	  het	  
verbond	  met	  Abraham	  door	  geloof	  in	  hem	  (Yahshua)-‐,	  zij	  het	  Koninkrijk	  niet	  zouden	  ingaan	  
door	  simpelweg	  afstammeling	  te	  zijn	  van	  Abraham.

Waarom	  hebben	  dan	  talloze	  mensen	  dan	  zo	  een	  fout	  beeld	  van	  de	  'hel'?	  Omdat	  zij	  het	  
verlossings	  meesterplan	  van	  Yahweh	  niet	  begrijpen.	  De	  gehoorzamen	  zullen	  het	  vrije	  
geschenk	  van	  het	  eeuwige	  leven	  ontvangen	  maar	  de	  ongehoorzamen	  moeten	  het	  "loon"	  
ontvangen	  dat	  zij	  verdiend	  hebben	  (Rom	  6:23).	  Dat	  is	  de	  laatste	  of	  tweede	  dood	  in	  de	  poel	  
des	  vuur.	  Dit	  zijn	  de	  twee	  alternaAeven	  die	  Yahweh	  voor	  ieder	  van	  ons	  heeC	  geplaatst.	  Deze	  
waarheid	  zou	  niet	  mogen	  mensen	  hun	  gedachten	  terroriseren	  maar	  dat	  is	  exact	  wat	  het	  
onbijbelse	  concept	  van	  een	  eeuwigdurende	  bestraffing,	  wél	  doet	  bij	  zoveel	  mensen.	  Aan	  de	  
andere	  kant,	  moet	  de	  poel	  des	  vuur	  wel	  dienen	  als	  een	  waarschuwing	  aan	  allen	  die	  Yahweh	  
Zijn	  weg	  kennen	  die	  leidt	  tot	  leven	  en	  nog	  steeds	  koppig	  weigeren	  om	  te	  gehoorzamen.
Nu	  is	  het	  duidelijk	  bewezen	  dat	  het	  concept	  van	  een	  "eeuwigdurend	  hellevuur",	  zeker	  niet	  
gestoeld	  is	  op	  Bijbelse	  gronden	  maar	  het	  is	  niets	  meer	  dan	  een	  leer	  uitgevonden	  door	  
mensen	  Ajdens	  de	  middeleeuwen	  maar	  wordt	  op	  geen	  enkele	  manier	  gesteund	  door	  de	  
SchriC.

Te	  herrineren:

1)	  De	  Bijbel	  ondersteunt	  geen	  hellevuur	  waar	  mensen	  eeuwig	  lang	  branden.
2)	  De	  doden	  slapen,	  zijn	  dus	  bewusteloos	  aan	  het	  wachten	  op	  de	  opstanding
3)	  Het	  is	  vastgesteld	  voor	  allen	  om	  éénmaal	  te	  sterven	  en	  daarna	  het	  Oordeel,	  waar	  allen	  
zullen	  verschijnen	  voor	  de	  rechterstoel	  van	  de	  Messias	  en	  de	  rechtvaardigen	  zullen	  het	  
eeuwige	  leven	  beërven	  en	  de	  zondaren	  oordeel	  (Rom	  6:23)




