
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 
 

 

Leven na de Dood Serie: Deel 2 – Wat Is Dood? 
 

119 Ministeries wil graag iedereen bedanken die direct of indirect onderzoek heeft gedaan, inhoud en 

feedback heeft gegeven, dat heeft geleid tot de totstandkoming van deze studiereeks. 

 

 

Nu we weten wat we zijn, zoals we hebben behandeld in deel 1, kunnen we met dat inzicht de Schrift 

gaan onderzoeken om te zien hoe dat functioneert op het moment dat sterven. We zullen opnieuw gaan 

beginnen bij het begin. Hoewel dit in eerste instantie zal lijken op een herhaling, moet je er zeker van zijn 

dat je deel 1 recentelijk hebt bekeken. 

 

WAT IS DOOD? 

 

Als we worden gevraagd om de dood te definiëren, zeggen de meesten van ons zoiets als: "De dood is de 

beëindiging van het fysieke leven" of iets dergelijks. Dat is een eerlijke definitie als we dat vergelijken 

met de Bijbel. 

 

We lezen al heel vroeg in de Bijbel over de dood. Laten we een kijken naar Genesis 2:15-17 waar we de 

eerste vermelding van de dood vinden: 

 

Genesis 2:15-17 

De HEERE (JHWH) God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te 

onderhouden. En de HEERE (JHWH) God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij 

eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag 

dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 

 

Na de introductie van zonde werd Adam de consequentie daarvan verteld. Hij zal zeker sterven. 

 

Het gevolg van zonde is de dood. En op diezelfde dag dat Adam van de vrucht at, werd de belofte van de 

dood ingesteld. 

  



Het is bij deze gebeurtenis dat ons de precieze Bijbelse definitie van de dood wordt gegeven. De dood 

wordt gedefinieerd als Adam die terugkeert tot stof. Hij keert terug naar dezelfde staat als voordat hij 

bestond, wat dus betekent dat hij niet meer bestaat. 

 

Genesis 3:19 

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, 

totdat u tot de aardbodem terugkeert, 

omdat u daaruit genomen bent; 

want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. 

 

Dus, de dood, als het gevolg van de zonde, wordt niet gedefinieerd als een identiteit met een bewuste 
geest, maar gescheiden van ons lichaam. We worden stof wanneer de geest van JHWH ons niet langer in 

leven houdt. 

 

Job 34:14-15 

Als Hij (JHWH) Zijn hart tegen de mens zou richten,    

diens geest en adem tot Zich zou verzamelen, 

dan zou alle vlees tegelijk de geest geven, 

en de mens zou tot stof terugkeren. 

 

Heeft stof bewustzijn? 

 

Denkt of voelt stof? 

 

Nee, dat doet het niet. 

 

En dat is de definitie van de dood. Dat is wat er gebeurt. Het is niet ingewikkelder of mystieker dan dat. 

 

Onthoud het scheppingsverhaal. 

 

Levend wezen (nefesh) = stof + goddelijke wind/adem (neshema/ruach) 

 

Nefesh wordt vaak vertaald als ziel, wat ons niet echt helpt in onze tegenwoordige moderne taal, omdat 

de mensen de term ziel en geest heel vaak door elkaar heen gebruiken. We moeten de Bijbelse termen 

blijven gebruiken die we in het begin van de serie hebben vastgesteld. 

 

Een ziel, of nefesh, of levend wezen, is srof + geest. We hebben geen ziel, maar we zijn een ziel. 

 

De Bijbel zegt heel duidelijk dat de “ziel” (nefesh) sterft. 

 

Ezechiël 18:4 NBG 

Zie, alle zielen,(nefashot) zijn van Mij, zowel de ziel (nefesh) van de vader als die van de zoon zijn 

van Mij; de ziel  (nefesh) die zondigt, die zal sterven. 

 

Numeri 31:19 

En u, sla uw kamp op buiten het kamp, zeven dagen lang. Ieder die een persoon (nefesh) gedood en 

ieder die een verslagene aangeraakt heeft, moet zich op de derde dag en op de zevende dag 

ontzondigen, u en uw gevangenen. 

  



Ezechiël 13:19 

En wilt u Mij ontheiligen bij Mijn volk voor een paar handen vol gerst en voor brokken brood, door 

zielen (nefashot) te doden die niet hoeven te sterven en door zielen (nefashot) in het leven te 

behouden die niet in leven mogen blijven, aangezien u liegt tegen Mijn volk, dat naar leugens 

luistert? 

 

1 Petrus 3:20 

namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte 

in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen 

(psuchai), behouden werden door het water heen. (Herinnering: het Griekse woord psuchai is 

verbonden met het Hebreeuwse woord nefesh) 

 

Zoals eerder vastgesteld, is de dood van een ziel of nefesh, het lichaam dat sterft en de geest van JHWH 

die terugkeert naar Hem. We zullen later uitleggen wat dat verder betekent, maar laten we eerst aangeven 

wat de meeste mensen geloven. 

 

De meeste christenen aanvaarden het Griekse geloof dat de mens een dubbele bewuste aard heeft; 

spiritueel en fysiek. Binnen een dergelijk kader is de dood de scheiding van de onsterfelijke bewuste 

geest van het sterfelijke bewuste lichaam. De geestelijke versie van ons leeft daarna bewust verder, in een 

ander rijk, hetzij in de hemel of in de hel, met een eeuwig interactief waarnemen één van beide 

omgevingen, afhankelijk van iemands geloof toen hij/zij nog fysiek leefde. 

 

De geest, die aanvankelijk door God werd gegeven, keert echter terug naar Hem, voor gelovigen en 

ongelovigen. https://www.ensie.nl/betekenis/empirisch 

 

Prediker 12:7 

… het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest (ruach) terugkeert tot God, Die hem 

gegeven heeft. 

 

Dus de Bijbel leert dat de geest van elke persoon, gelovige of ongelovige, terugkeert naar JHWH. Omdat 

dit waar is, weten we dat ongelovigen geen bewuste geest hebben die naar de hel gaat. Er zijn geen twee 

geesten, één die teruggaat naar JHWH en de andere geest die naar de hel gaat. We zullen alle problemen 

met betrekking tot het idee van een eeuwige straf in een martelende brandende hel later in deze reeks 

studies behandelen. 

 

De geest van iedereen die sterft gaat terug naar JHWH. Maar omdat de geest niet lijkt te functioneren 

zonder een lichaam, heeft de geest geen bewustzijn in de dood. 

 

Waarom zou dat zijn? Wat zou anders het nut zijn van ons geschapen lichaam als het anders was? Wat 

zou het nut zijn van een opwekking als we als geest bewust zouden kunnen bestaan? We zullen dit ook 

uitgebreid behandelen in dit deel van de studie. 

 

Velen die onderwijzen dat de mens na zijn dood, als een geest, bij bewustzijn blijft, betwijfelen de 

doctrine dat de doden geen bewustzijn hebben, wat gewoonlijk de 'zielenslaap' wordt genoemd. 

 

Deze personen beweren dat alleen het lichaam slaapt in de dood, terwijl de geest bij bewustzijn is in de 

hemel of de hel. 

  

https://www.ensie.nl/betekenis/empirisch


Een serieuze kijk op deze visie onthult een misverstand over de aard van de twee componenten van de 

mens, als stof + geest, die een levende ziel wordt. Het is begrijpelijk dat dit voor problemen zorgt. Ze 

gebruiken ziel en geest vaak door elkaar heen, ondanks dat de Schrift heel duidelijk laat zien dat er een 

onderscheid is tussen deze twee. 

 

Overweeg bijvoorbeeld Hebreeën 4:12: 

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het 

dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de 

overleggingen en gedachten van het hart. 

 

(voor meer informatie over het onderscheid tussen ziel en geest, bekijk alsjeblieft deel 1 

 

Gewrichten en merg worden hier dus als beeldspraak gebruikt. Gewrichten zijn inclusief merg, net zoals 

in een levend wezen, ziel of nefesh een geest of ruach aanwezig is. Het merg zit in de gewrichten en in de 

botten, net zoals JHWH's geest of adem in een levend wezen, ziel of nefesh aanwezig is. 

 

Zoals reeds vermeld, keert het deel van ons dat geest is, ons onzichtbare wezen, terug naar God die het 

heeft gegeven. 

 

Prediker 12:7 

…het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest (ruach)  terugkeert tot God, Die hem 

gegeven heeft. 

 

Maar alleen omdat de geest van de mens terugkeert naar JHWH, betekent dit dat onze geest een 

bewustzijn heeft? 

 

Nee. Nogmaals, we keren terug naar stof. Stof is niet bij bewustzijn. Stof is levenloos. 

 

We nemen hier een kort moment om een zijspoor te bewandelen, dus blijf ons volgen. Er wordt een 

bepaalde definitie van de dood in de Schrift aangehaald, die enige discussie verdient. 

 

Zoals reeds vermeld, komen we de dood al heel vroeg in de Bijbel tegen. Laten we nogmaals kijken naar 

Genesis 2:15-17 om de eerste vermelding van de dood te lezen: 

 

Genesis 2:15-17 

De HEERE (JHWH) God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te 

onderhouden. En de HEERE (JHWH) God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij 

eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de 

dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 

 

JHWH vertelde Adam heel duidelijk dat hij zou sterven op de dag dat hij van de boom van de kennis van 

goed en kwaad zou eten. Slechts één hoofdstuk later zien we dat Adam en Eva aten van die verboden 

vrucht. (Genesis 3:6) 

 

Toch stierven ze niet op die dag. Loog JHWH tegen Adam over het sterven, zoals de "slang" aan Eva in 

de hof impliceerde? (Genesis 3:4) Of bedoelde JHWH letterlijk dat Adam zou sterven op de dag dat hij at 

van de vrucht? 

 

In Genesis 3:19 vertelt JHWH aan Adam zijn fysieke lot: 

  



Genesis 3:19 

In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, 

totdat u tot de aardbodem terugkeert, 

omdat u daaruit genomen bent; 

want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. 

 

Op die specifieke dag werd aan Adam de dood beloofd. Dat wil zeggen dat Adam op de dag dat hij van 

de vrucht at, beloofd werd dat hij zou sterven. De dood zat in zijn toekomst. De dag dat Adam van de 

vrucht at was de dag dat Adam voorzeker zou sterven, of met andere woorden, de belofte kreeg dat hij 

zou sterven. Vanaf dat moment werd het leven een eindigende conditie. 

 

Op een vergelijkbare manier lezen we vaak in de Schrift dat de ongelovigen 'doden' worden genoemd. 

En dat gelovigen 'levenden' genoemd worden. Wat verwarrend kan zijn, is dat zelfs degenen die 

momenteel 'leven' tegelijkertijd 'doden' genoemd worden. We zullen ontdekken dat zelfs het 

tegenovergestelde waar is, dat van degenen die feitelijk 'dood' zijn, wordt gezegd dat ze 'levend' zijn. 

Snap je het nog? Dat is wat de Bijbel zegt en het begon met Adam en Eva. Blijf ons nog even volgen. 

 

In dit gedeelte van de Leven na de Dood serie gaan we de Schriftgedeelten onderzoeken die verband 

houden met dit concept. 

 

1 Timotheüs 5:5-6 

Zij nu die werkelijk weduwe is, en alleen is overgebleven, hoopt op God, en volhardt in smekingen 

en gebeden, nacht en dag. Maar zij die haar lusten volgt, is levend dood. 

 

Hier zegt Paulus dat een weduwe die haar eigen lusten volgt dood is, zelfs terwijl ze fysiek blijft leven. 

 

Wat bedoelt hij met deze uitspraak? Hoe kan iemand dood zijn terwijl hij nog leeft? In Kolossenzen 2:13 

geeft Paulus ons een hint over het antwoord: 

 

Kolossenzen 2:13 

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen 

met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, … 

 

Hier geeft Paulus aan dat een persoon die Gods Wet overtreedt, iemand die een zondaar is, in de 

doodstaat verkeert. 

 

Hoewel de fysieke dood een gevolg is van de zonde, spreekt Paulus in dit vers duidelijk niet over de 

huidige fysieke dood. Er wordt ook vermeld dat wij die dood waren, weer levend gemaakt zijn toen we 

teruggebracht werden naar JHWH. In Efeze 2:1-5 licht hij dit concept toe. 

 

Efeze 2:1-5 (NBG) 

Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld 

hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van 

de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,– trouwens, ook wij allen 

hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het 

vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns 

–, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft 

liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met 

Christus, – door genade zijt gij behouden –, 

  



Wie Gods Wet overtreedt, begaat zonde, want zonde is de overtreding van Zijn Wet, de Torah (1 

Johannes 3:4). Zonde maakt dat we moeten sterven. Dit is wat Paulus de wet van de zonde en de dood 

noemt. 

 

Romeinen 8:1-2 

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus (Messias Jesjoea) zijn, die niet naar 

het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus 

Jezus (Messias Jesjoea) heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 

 

Dus degenen die nog steeds veroordeeld zijn voor het overtreden van de Wet van God, staan onder de 

dood. Het zijn dode personen die nog rondlopen, zo je wilt. Degenen die in de genade wandelen, die ons 

werd geschonken door Messias Jesjoea, in het geloof, zijn niet langer onder de wet van de zonde en de 

dood, maar hebben de Geest van het leven ontvangen. We zijn levend gemaakt. 

 

Dit zal allemaal plaatsvinden in de komende opstandingen. De gelovigen zullen worden opgewekt tot het 

eeuwige leven, de ongelovigen zullen worden opgewekt om het oordeel van hun zonde onder ogen te 

zien, leidend tot de eeuwige dood. We zullen de gebeurtenissen die volgen na de opstandingen later 

behandelen. Voor nu willen we je laten zien hoe de ongelovigen worden beschouwd als dode mensen die 

rondlopen, maar gelovigen worden beschouwd als levenden. Dit alles verwijst naar de belofte die elke 

groep uiteindelijk kan verwachten. 

 

Soms wordt dit 'geestelijk dood' of 'geestelijk levend' genoemd. Die definitie geeft op zijn minst enig 

onderscheidend begrip, maar faalt om weer te geven waarom levende ongelovigen ‘doden’ worden 

genoemd, terwijl de gelovigen nog steeds als levenden worden gezien. 

 

Wat het echt betekent, is dat gelovigen het eeuwige leven wordt beloofd door het werk van onze Messias, 

en ongelovigen de eeuwige dood worden beloofd. 

 

Johannes 17:3 

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus 

(Messias Jesjoea), Die U gezonden heeft. 

 

1 Johannes 5:20 

… en ons verstand heeft gegeven, om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de 

Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus (Messias Jesjoea). Die is de waarachtige God 

en het eeuwige leven. 

 

Het kennen van de ware God is de sleutel tot het eeuwige leven. Deze kennis gaat echter verder dan 

alleen het idee van het begrijpen van God. Degenen die God werkelijk kennen, gehoorzamen Hem ook. 

De demonen weten wie God is (Jakobus 2:19), maar ze hebben geen leven omdat ze zich niet bekeren 

door zich te onderwerpen aan de autoriteit en het karakter van Gods Wet. 

 

Zie het zo. Geloof is niet iets waar je slechts aan denkt; iemands gedachten moeten voortdurend bezig zijn 

met het geloof. 

 

De geest, die bezig is met dit geloof, stuurt vervolgens onze actie en ons gedrag aan, wat het bewijs is dat 

we de Wet van God volgen. 

  



Volgens God zijn degenen die niet volgens Zijn geboden willen leven dood, omdat hun onvergeeflijke 

zonde de eeuwige dood rechtvaardigt. Ze geloven niet. Als ze geloofden dat het Woord van God waar 

was, dan zouden ze het Woord van God willen doen. 

 

Zondaars die geen berouw hebben kunnen geen eeuwig leven ontvangen. Maar door de geweldige genade 

van de Vader, door het offer van Jesjoea, kunnen we de belofte van eeuwig leven krijgen als we ons 

bekeren. Dus nogmaals, als we niet geloven, wordt ons de eeuwige dood beloofd, we worden dan 

beschouwd als een dode, ondanks het feit dat we nog steeds letterlijk leven. Wanneer we wel geloven, 

wordt ons het eeuwige leven beloofd, dan gaan we over van de dood naar het leven. 

 

Romeinen 6:11-13 

Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, 

(Messias Jesjoea) onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de 

begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens 

van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden 

levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. 

 

We zijn weer levend gemaakt doordat we berouw hebben en het zoenoffer van onze Messias hebben 

geaccepteerd. We zijn nu verzoend met onze Vader; we moeten nu dood zijn voor de zonde. Johannes 

vertelt ons één manier waarop we kunnen weten dat we zijn overgegaan van de dood naar het leven: 

 

1 Johannes 3:14 

Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; 

wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. 

 

Messias Jesjoea had veel dingen te zeggen over de dood. Veel van wat Hij zei werd verkeerd begrepen 

door degenen met wie Hij sprak en leidt tot op de dag van vandaag nog steeds tot verbazing. Laten we 

bijvoorbeeld eens kijken naar wat Hij tegen één van Zijn discipelen zei toen zijn vader was gestorven: 

 

Lukas 9:59-60 

Tegen een ander zei Hij: Volg Mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn 

vader te begraven. Maar Jezus (Jesjoea) zei tegen hem: “Laat de doden hun doden begraven, 

maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God.” 

 

Wat bedoelde Jesjoea toen Hij zei: "Laat de doden hun eigen doden begraven?" 

 

Met betrekking tot het leven, de dood en het geloof, vertelde de Messias het volgende tegen de Joden: 

 

Johannes 6:44-51 

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal 

hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God 

onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet dat 

iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het Brood des levens. Uw 

vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de 

hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de 

hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat 

Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. 

 

Jesjoea zei dat we niet zullen sterven als we eten van het brood dat uit de hemel is neergedaald. 

  



Maar we gaan toch dood? Gelovige mensen sterven nog elke dag. 

 

Dus wat betekent dit? 

 

Het is hier dat we één van de belangrijkste concepten gaan introduceren in deze studiereeks, en het 

verwijst natuurlijk terug naar het punt en het doel van de opstandingen die nog moeten komen. Het 

begrijpen van het doel en de noodzaak van de opstandingen is de sleutel tot het begrijpen van de 

mechanica en de conclusies van het leven na de dood. 

 

Jesjoea verklaarde dat degene die gelooft het eeuwige leven heeft ontvangen. Jesjoea verklaarde in 

dezelfde context ook dat Hij die gelovigen op de laatste dag zal opwekken. 

 

Door dit te zeggen, zegt Jesjoea dat je moet sterven voordat je wordt opgewekt, maar dan gaat Jesjoea 

verder en zegt dat je niet zal sterven. 

 

Dus, de gelovigen zullen sterven, maar toch niet sterven. Ben je al in de war? 

 

Maak je geen zorgen, de Joden waren ook in de war. 

 

De Joden misten volledig het punt dat Jesjoea hier maakte: 

 

Johannes 6:52-58 

De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? Jezus 

(Jesjoea) dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen 

niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed 

drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want Mijn vlees is 

het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft 

in Mij en Ik in hem. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal 

ook wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw 

vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 

 

Jesjoea zegt dat we inderdaad een fysieke dood zullen sterven. Daarom hebben we een fysieke opstanding 

nodig. Daarom moeten we worden opgewekt. Het is duidelijk dat als we niet fysiek zouden sterven, we 

geen fysieke opstanding nodig zouden hebben. Dus we zullen inderdaad sterven. 

 

Jesjoea zegt dat we inderdaad een fysieke dood zullen sterven. Daarom hebben we een fysieke opstanding 

nodig. Daarom moeten we worden opgewekt. Het is duidelijk dat als we niet fysiek zouden sterven, we 

geen fysieke opstanding nodig zouden hebben. Dus we zullen inderdaad sterven. 

 

Vergeet niet dat wanneer we sterven, we onbewuste stof worden, vanwege de vloek van de zonde. Dat is 

de Bijbelse definitie van dood. 

 

Als gelovigen wordt ons echter een noodzakelijke fysieke opstanding in het eeuwige leven beloofd en dit 

gebeurt op de laatste dag, wanneer Jesjoea terugkeert, waarover we later meer zullen vertellen. 

 

Het punt is dit en dit is belangrijk voor ALLES wat verder gaat gebeuren. Jesjoea zegt dat we zullen 

sterven, maar zullen opstaan of worden opgewekt. Maar doordat we worden opgewekt, in wat de eerste 

opstanding wordt genoemd, zullen we worden GERED van een andere dood. Bovendien, en dit is net zo 

belangrijk, is de vermelding van ons eeuwige leven verbonden met de laatste dag, de dag dat we worden 

opgewekt. 

  



De opstanding is verbonden met het eeuwige leven. De opstanding is de realisatie van ons eeuwige leven. 

Jesjoea onthult dus dat het eeuwige leven niet begint als we sterven. Nee. Ons eeuwige leven begint bij de 

opstanding. We zullen dit belangrijke punt later in deze serie toelichten. 

 

De andere dood waarover gesproken wordt, zal worden ervaren door de ongelovigen. De ongelovigen 

worden op een zeker ogenblik ook opgewekt uit het stof, maar hun opstanding zal hen niet redden van 

deze andere dood, wat specifiek de tweede dood wordt genoemd. 

 

Openbaring 2:11 

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker 

geen schade toegebracht worden door de tweede dood. 

 

Openbaring 20:6 

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen 

macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen 

regeren, duizend jaar lang. 

 

Openbaring 20:14-15 

En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van 

vuur geworpen. 

 

Openbaring 21:8 

Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, 

tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel 

brandt. Dit is de tweede dood. 

 

De gelovigen onder ons hoeven zich geen zorgen te maken over deze tweede dood. De eerste opstanding 

beschermt ons tegen het ondergaan van de tweede dood die bestemd is voor de ongelovigen. 

 

Dus tenzij we in leven zijn wanneer Jesjoea terugkeert om een onmiddellijke verandering naar ons 

opstandingslichaam te ervaren, zullen we allemaal sterven en in stof veranderen, of we nu gelovig zijn of 

niet. Maar alleen de gelovigen zullen de tweede dood niet ervaren. 

 

Johannes 6:44-51 

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal 

hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God 

onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet dat 

iemand de Vader gezien heeft, behalve Hij Die van God is; Híj heeft de Vader gezien. Voorwaar, 

voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het Brood des levens. Uw 

vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de 

hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de 

hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat 

Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. 

 

Naar welke dood verwijst Jesjoea wanneer Hij zegt dat we niet zullen sterven? 

 

De tweede dood … 

  



Openbaring 2:11 

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen 

schade toegebracht worden door de tweede dood. 

 

Dit betekent dat we inderdaad de eerste dood zullen ervaren (opnieuw, ervan uitgaande dat we sterven 

voordat Jesjoea terugkeert).Maar we zullen allemaal worden opgewekt uit de eerste dood, gelovigen en 

ongelovigen. 

 

Maar de gelovigen zullen de tweede dood echter niet ervaren, en dat is wat belangrijk is. Dat is wat wij 

als gelovigen moeten weten. 

 

Ongelovigen zullen uit de eerste dood worden opgewekt om het oordeel voor hun zonde onder ogen te 

zien en zullen de tweede dood ervaren als gevolg van hun oordeel. Zoals de dood die over de wereld 

kwam tijdens de vloed van Noach het water was, zo zal de tweede dood die over de wereld komt uit vuur 

bestaan. We zullen al deze verbindingen later uitleggen. 

 

Het gaat hier over het feit dat er GEEN herstel is na de tweede dood. De tweede dood is definitief en voor 

altijd. Het is game-over, geen bestaan meer. Het is nog steeds dezelfde definitie van dood als de eerste 

dood die we allemaal ondergaan. Het enige verschil is dat de opgestane ongelovigen de tweede dood 

ondergaan die niet zal leiden tot enige toekomstige opstanding. Je bent voor altijd dood. 

 

Ons doel zal zijn om JHWH voor altijd te verheerlijken. 

 

Terugkerend naar onze metafoor die we hebben gebruikt in deel 1, als je ervoor kiest om dit geschapen 

doel niet te omarmen, word je in feite verwijderd, net zoals je zou doen met een computerprogramma met 

beschadigde data, dat niet functioneert volgens het gecreëerde doel. 

 

Dit was een moeilijk concept om te begrijpen in de eerste eeuw, vooral omdat de meeste Joden in de 

eerste eeuw sterk werden beïnvloed door Griekse ideeën over het hiernamaals als een soort onzichtbare 

geest. Jesjoea heeft er de nodige tijd aan besteed, maar de toehoorders waren nogal overstelpt door Zijn 

onderwijs. 

 

Ze begrepen het concept van de tweede dood niet. 

 

Johannes 8:51-53 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de 

dood niet zien tot in eeuwigheid. De Joden zeiden dan tegen Hem: nu weten wij zeker dat U door 

een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt U: als iemand Mijn woord 

in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? U bent toch niet 

meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie 

geeft U Zichzelf uit?    

 

In deze passage stelt Jesjoea heel duidelijk dat degenen die Zijn Woord houden (het Woord van de Vader 

- Johannes 12:49) de dood nooit zouden zien. Het is duidelijk dat Hij niet de eerste dood bedoelde die we 

allemaal ondergaan, omdat de Joden er terecht op wezen dat zowel Abraham als de profeten reeds waren 

gestorven. 

 

De Messias sprak hier duidelijk over de tweede dood, de laatste dood, waarvan niemand herstelt. Dat is 

de dood die we gelukkig nooit zullen zien, maar helaas zullen velen die dood wel zien. 

  



Wanneer hij met de Sadduceeën over de opstanding spreekt (Mattheüs 22:23-32; Markus 12:18-27; Lukas 

20:27- 38), spreekt Jesjoea opnieuw over de levenden en de doden: 

 

Mattheüs 22:29-32 

Maar Jezus (Jesjoea) antwoordde en zei tegen hen: u dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook 

niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten 

huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de 

doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God 

van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? God is niet een God van doden, maar 

van levenden. 

 

Sommigen hebben geprobeerd om Mattheüs 22:32 te gebruiken om te bewijzen dat Abraham, Izak en 

Jakob nu in de hemel leven. Maar als we hier later meer over gaan spreken, is deze zienswijze in 

tegenspraak met tal van Bijbelverzen die aantonen dat gelovigen op dit moment in hun graf slapen. God 

"roept de dingen die er niet zijn alsof zij er wel zijn" (Romeinen 4:17). 

 

Wat bedoelen we daarmee? Wat bedoelde Paulus daarmee in Romeinen? 

 

Onthoud wat we eerder lieten zien, degenen die daadwerkelijk leefden werden doden genoemd. Waarom? 

Omdat ze, door niet te geloven, op weg waren om eeuwig dood te zijn, omdat ze de tweede dood zullen 

ervaren. Ze worden doden genoemd, ook waren ze op dat moment nog in leven. Uiteindelijk zal dat het 

resultaat zijn, de eeuwige dood. 

 

Bedenk ook hoe we hebben laten zien dat het tegenovergestelde ook waar is: degenen die daadwerkelijk 

dood waren, werden levend genoemd. Waarom? Omdat zij, door te geloven, onderweg zijn om het 

eeuwige leven te ontvangen, omdat zij de opstanding tot het eeuwige leven zullen gaan meemaken. Ze 

worden levend genoemd, ook al waren ze op dat moment al dood, want dat zal hun eindresultaat zijn bij 

de opstanding, het eeuwige leven. 

 

Door dat Bijbelse begrip in Mattheüs 22:32 in te brengen, kon Jesjoea de Sadduceeën vol vertrouwen 

vertellen dat Abraham, Izak en Jakob leefden, omdat hun opstanding tot het eeuwige leven zeker is 

vanwege hun trouwe gehoorzaamheid. 

 

Jesjoea's verklaring betekende niet dat deze drie mannen al waren opgewekt en toen nog ergens leefden 

(Hebreeën 11:13, 39-40). Niemand heeft nog deelgenomen aan de eerste opstanding. Jesjoea legde deze 

verklaring af in de context van de opstandingen die zullen gaan komen. Dat is de reden waarom van 

Abraham, Izak en Jakob werd gezegd dat ze bij de levenden horen. 

 

Bedenk dat zelfs Jesjoea op dat moment nog niet was opgewekt, en Jesjoea wordt de eerste vrucht van de 

opstanding genoemd. Jesjoea is de eerste die is opgewekt tot het eeuwige leven, en al de gelovigen die 

worden opgewekt, kunnen enkel worden opgewekt vanwege de dood en de opstanding van Jesjoea. 

 

Abraham, Izak en Jakob zijn nog niet opgestaan. Ze zijn nu technisch gezien niet méér levend, dan 

degenen die leefden en waarvan Jesjoea op dat moment zei dat ze dood waren. 

 

Het is beeldspraak en communiceert het eindresultaat van elk. De gelovigen zullen worden opgewekt tot 

het eeuwige leven en worden dus levenden genoemd. De ongelovigen zullen tot het oordeel worden 

opgewekt, wat leidt tot de eeuwige dood, en worden daarom, zelfs wanneer ze technisch gezien nog in 

leven zijn, nog steeds doden genoemd. 

  



Zo maakt Jesjoea duidelijk dat zelfs degenen die zeggen dat ze leven, doden kunnen worden genoemd, 

omdat hen wordt beloofd dat ze worden opgewekt ten oordeel, om dan de tweede en eeuwige dood onder 

ogen te zien. Nog een ander voorbeeld: 

 

Openbaring 3:1 

En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God 

heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent 

dood. 

 

Evenzo worden Abraham, Izak en Jakob levend genoemd, niet omdat ze zich ergens bevinden, als geesten 

met een bewustzijn, maar vanwege de belofte om levend te worden opgewekt. Ze maken deel uit van het 

plan van het eeuwige leven. Ze leven vanwege de beloofde opstanding. 

 

Eén van de meest aangehaalde passages over de dood komt uit de brief van Paulus aan de gemeente van 

de Romeinen: 

 

Romeinen 6:23 

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegaven van God is eeuwig leven, door 

Jezus Christus (Jesjoea de Messias), onze Heere. 

 

1 Korinthe 15:3 

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor 

onze zonden, overeenkomstig de Schriften. 

 

De Bijbel laat duidelijk zien dat het loon van de zonde de dood is en dat Messias Jesjoea stierf voor onze 

zonden. Iedereen zal uiteindelijk geoordeeld worden. Wanneer we worden opgewekt en ons oordeel 

krijgen, zullen we worden beschermd door de genade en het bloed van Jesjoea, en worden we dus niet tot 

een andere dood veroordeeld. Wanneer ongelovigen worden opgewekt, met als doel een geoordeeld te 

worden, zoals de rechtvaardige Torah dat vereist, zullen ze niet worden bedekt door de genade en zullen 

ze ter dood worden veroordeeld. Voor hen is dat gewoon de tweede keer dat ze sterven, en daarom wordt 

het de tweede dood genoemd. 

 

Het overgrote deel van het christendom gelooft dat deze "dood" een eeuwige kwelling is in het vuur van 

de hel. 

 

Eenvoudige logica zou ons echter moeten vertellen dat dit scenario niet correct kan zijn. Als de Messias 

in onze plaats voor de zonde betaalde, moest Hij de straf ondergaan die we hadden moeten ondergaan 

vanwege onze zonden. Volgens Romeinen 6:23 is die straf de dood. 

 

Toch kan deze 'dood' geen 'eeuwige kwelling' zijn, omdat Messias Jesjoea nu niet eindeloos lijdt in een 

eeuwig brandende hel. Jesjoea heeft voor ons geen eeuwige pijniging ondergaan. 

 

Jesjoea heeft namens ons de dood op Zich genomen, Hij heeft geen eeuwige kwelling voor ons 

ondergaan. Als Jesjoea onze straf voor onze zonde op Zich nam door middel van een eeuwige kwelling, 

dan volgt daar logischerwijs uit dat Hij nog steeds in een eeuwige hel brandt, maar daar is Hij niet. 

 

Jesjoea stierf, net zoals we allemaal sterven. Dat is de straf die Hij voor ons op Zich heeft genomen. De 

dood. Jesjoea heeft voor ons geen eeuwige straf in de hel ondergaan. 

  



Zie het zo. Als de straf voor de zonde een eeuwig branden in de hel zou zijn, waarom brandt Jesjoea dan 

niet meer in de hel als dat de straf is die Hij voor ons op Zich heeft genomen? Waarom zouden 

ongelovigen een grotere straf krijgen dan de straf die Jesjoea voor ons op Zich nam? 

 

Jesjoea stierf, net zoals we allemaal sterven. 

 

Maar omdat Jesjoea de dood niet verdiende, werd Hij echter opgewekt. Hij was de enige persoon die ooit 

heeft bestaan, die stierf maar dat eigenlijk niet had hoeven doen, althans volgens wat de Torah van JHWH 

vereist. Dat is de straf die Hij voor ons op Zich heeft genomen. De dood. 

 

En vanwege de dood van Jesjoea namens ons en de opstanding omdat Hij geen zonde had, kunnen wij als 

gelovigen ook worden opgewekt na onze dood. 

 

Romeinen 6:5 (NBG) 

Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het ook zijn 

(met hetgeen gelijk is) aan Zijn opstanding. 

 

We hebben hier nu enkele uitwerkingen van de komende opstanding geïntroduceerd, die het duidelijke en 

grote belang ervan aantonen. 

 

We hebben niet alle Schriftgedeelten behandeld die de opstanding in kaart brengen en wat daarop volgt. 

We moesten gewoonweg even het belang benadrukken van de opstanding voor ons als gelovigen, want 

het is de opstanding die ons redt van de tweede dood, die een eeuwige dood is. 

 

In de komende delen van deze reeks studies zullen we twee dingen bereiken: 

 

• We zullen ons blijven concentreren op wat er gebeurt tussen de tijd dat we sterven en de 

opstandingen die nog komen. 

• We zullen ons blijven concentreren op het belang van de opstanding als het middel dat JHWH 

gebruikt om ons van de dood te redden. 

 

Hiermee is deel 2 van de Leven Na de Dood Serie afgesloten. Op dit moment moet het volgende beter 

worden begrepen: 

 

• We zijn gemaakt als stof + de adem van JHWH, dat tot een nefesh of een levende ziel maakt. 

• De dood is het terugkeren naar stof. We hebben geen bewustzijn als we dood zijn. Onze geest keert 

terug naar JHWH tot het moment van de opstanding wanneer we nieuw worden gemaakt. 

• Voor de gelovigen brengt een toekomstige opstanding ons weer tot leven uit de eerste dood, en een 

opstanding van ongelovigen brengt hen weer tot leven om de tweede en eeuwige dood onder ogen 

te zien. 

 

Deel drie van deze serie zal de dood verder definiëren, zodat we beter begrijpen wat er wel of niet gebeurt 

tussen de eerste dood en de opstanding. We zullen ook het belang van de opstanding blijven benadrukken. 

Later in deze serie zullen we de opstanding van gelovigen en ongelovigen nader gaan bekijken en 

gedetailleerd beschrijven wat dat voor beiden betekent. In die delen zullen we de concepten van Hemel en 

Hel gaan onderzoeken en welke rol ze wel of niet spelen in het leven na de dood. 

  



We hopen dat deze studie tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken! 

 

Sjalom! 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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