
Wat gebeurt er precies als ik sterf? 
Weekindeling 

De komende vier weken zullen dit de thema's zijn die ik binnen het onderwerp van 

behandel: 

- Week 1 (17 juni): Het leven, sterven en eeuwig leven 

- Week 2 (24 juni): Wat is je eindbestemming? 

- Week 3 (1 juli): Hoe ziet je eindbestemming eruit? Wat blijft hetzelfde en wat verandert 

er als we sterven? 

- Week 4 (8 juli): God geeft ons een geweldig toekomstperspectief (Openbaring 19 t/m 

22) 

2 Petrus 3:13                           
Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont. 

Week 1 Het leven, sterven en eeuwig leven 
We zijn geschapen voor de eeuwigheid: om eeuwig met God te leven in Zijn 

aanwezigheid. 1 Korintiërs 15:19 zegt: “Als wij alleen voor dit leven op Christus onze 

hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.` 

Filippenzen 1:21                                        
Want voor mij is leven Christus en is sterven winst. 

He has put eternity in their hearts Prediker 3:11b  

 

 

 

De zondeval gooide roet in het eten:                            

Genesis 2:17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, 

want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 

Genesis 3:17-19                                        

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom 

gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille 

van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 
18

dorens en 

distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. 
19

In het zweet van 

uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen 

We moeten met elkaar praten over onze toekomst, want dit geeft troost. 1 Tessalonicenzen 

4:13-18 

De opstanding bij Christus' wederkomst 

13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat 

u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat 

Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, 

terugbrengen met Hem. 15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend 

zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 

16Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin 

van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17Daarna 

zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, 

naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18Zo dan, 

troost elkaar met deze woorden. 
 

 



bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.      

                                     Genesis 

6:3a En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan 

hebben; hij is vlees;… 

Het sterven: Prediker 12:5-7                               
5
men ook gaat vrezen voor de hoogte, en er verschrikkingen zijn op de weg, de amandelboom 

gaat bloeien, de sprinkhaan zichzelf tot last wordt, en de kapperbes niet meer helpt – de mens 

gaat immers naar zijn eeuwig huis: rouwklagers doen de ronde in de straat –
6
voordat het 

zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzeld, de kruik bij de bron 

stukgebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld, 
7
het stof terugkeert naar de aarde 

zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft. 

Romeinen 14:9                            
Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over 

levenden heerschappij voeren zou. 

 

Johannes 11:25-26                           
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook 

wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 

Johannes 8:51                               
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij 

beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. 

1 Thessalonicenzen 5:23 zegt: “En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en 

geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken 

in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.” 

 

 
 

 
 

 

In this world nothing can be said to be certain, except death and 

taxes.  

Benjamin Franklin 

Als je in Jezus gelooft dan zal je leven, ook al sterf je! Lees Johannes 8:51 en 

Johannes 11:25-26 

 



“The certainty of death and the uncertainty of the hour of death is a source of grief throughout 

our life.” Edgar Morin 

Onderzoek yarden: In 2016 is een onderzoek van Trendbox gehouden in opdracht van het 

Landelijk Expertisecentrum Sterven. Uit dit onderzoek blijkt dat 34% van de ondervraagden 

bang is om te sterven. In de groep van 25 tot 34 jarigen is dat zelfs 48%. En 63% kan zich 

totaal geen voorstelling maken van het eigen sterven. 

Bang voor de dood zijn ouderen niet, althans drie kwart van hen niet. Zeven op de tien weet 

ook al hoe zijn of haar uitvaart er in grote lijnen uit zal zien. De meeste willen gecremeerd 

worden (72 procent), 26 procent kiest voor een begravenis.  

Uitslagen van het onderzoek (plusonline) 

Al zijn de ouderen niet bang voor de dood, angst voor een lijdensweg is er wel. Van de 

ondervraagden ziet 70 procent op tegen een lijdensweg, maar slechts 18 procent heeft 

maatregelen genomen ter voorkoming zoals een niet-behandel of euthanasieverklaring. Dat 

de angst voor de dood zo klein is komt volgens de onderzoekers waarschijnlijk omdat veel 

van de ouderen geloven in een leven na de dood. Ongeveer de helft van de ondervraagden 

gelooft in een leven na de dood. Gelovigen hebben dat vertrouwen vaker, 72 procent van hen 

vertrouwt op een hiernamaals. De resultaten van het onderzoek naar hoe ouderen over de 

dood denken staan gepubliceerd in het ledenblad van de Unie KBO, Nestor. 

We leven eeuwig: Daniël 12:2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen 

ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 

Bijbel 
We zijn een levende ziel geschapen door God: Genesis 2:7 toen formeerde de HERE God de 

mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot 

een levend wezen. 

Door de zondeval zijn we levend dood geworden: De mens is na de zondeval verloren. De 

mens heeft: 

-een sterfelijk lichaam, 

-een vleselijke ziel, en 

-een dode geest. 

Genesis 2:17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, 

want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. 

Ezechiel 18:4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn 

van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven. 

1 Timotheüs 5:6 doch zij, die een los leven leidt, is levend dood. Romeinen 6:23a Want het 

loon, dat de zonde geeft, is de dood,… Jesaja 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die 

scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen 

zijn, zodat Hij niet hoort. 

Het sterven: Prediker 12:5-7                               
5
men ook gaat vrezen voor de hoogte, en er verschrikkingen zijn op de weg, de amandelboom 

gaat bloeien, de sprinkhaan zichzelf tot last wordt, en de kapperbes niet meer helpt – de mens 

gaat immers naar zijn eeuwig huis: rouwklagers doen de ronde in de straat –
6
voordat het 

zilveren koord verwijderd wordt en de gouden oliehouder verbrijzeld, de kruik bij de bron 

stukgebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld, 
7
het stof terugkeert naar de aarde 

zoals het was, en de geest terugkeert tot God, Die hem gegeven heeft. 

Jezus spreekt met Mozes op de berg van de verheerlijking (Deuteronomium 34:5, Lukas 

9:30, 20:37, openbaring 22:6) 

 

Voor de Christen is de dood een zegen van God. Het is werkelijk 

een cadeau van God. Het is de deur naar de hemel. Het is een 

transitie naar iets veel beters. 
 



 

 

Johannes 11:25-26 (NBV)                                  
Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer 
hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' 
1 Korintiërs 15 
1 Tessalonicenzen 4 
2 Timoteüs 2:11                        
Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem 

leven. 
Filippenzen 1:23-24 (Paulus verlangt ernaar om heen te gaan)                
Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus 

te zijn, want dat is verreweg het beste, 
24

maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. 
Filippenzen 1:21           
Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. 

Romeinen 14:8                                 
Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of 

wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 

2 Korintiërs 5:8                      

maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te 

verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 

Filippenzen 3:20                                              

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus 

als verlosser verwachten, 

2 Korintiërs 5          

  
1
Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij 

een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de 

hemelen. 
2
Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze 

woning die uit de hemel is, overkleed te worden, 
3
als wij maar bekleed en niet naakt 

zullen bevonden worden. 
4
Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het 

zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, 

zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 
5
Hij nu Die ons hiervoor heeft 

gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. 
6
Wij 

hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, 

uitwonend zijn van de Heere, 
7
want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 

8
Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam 

uit te wonen en bij de Heere in te wonen. 
9
Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij 

inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. 
10

Want wij moeten allen voor 

de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat 

hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

De zielen van de martelaren zijn in de hemel. 

Openbaring 6:9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van 

hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 

En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, 

oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk 

hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd 

moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun 

broeders, die gedood zouden worden evenals zij. 



 

Week 2 (24 juni): Wat is je eindbestemming ?                         

Wat maken gelovigen en ongelovigen mee als ze sterven? 
Woordenboek: Dood is de toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit, 

geen sprake is van metabolisme en geen actieve levensfuncties meer plaatsvinden. 

Adviseur van Trump Navarro: Speciale plek in de hel voor Canadese premier Trudeau 

Peter Navarro: "There’s a special place in hell for any foreign leader that engages in bad 
faith diplomacy with President Donald J. Trump and then tries to stab him in the back on the 
way out the door...that’s what bad faith Justin Trudeau did with that stunt press 
conference." 
4:41 PM - Jun 10, 2018  

Daniël 12:2                                       

En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig 

leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 

In het NT wordt 12x gesproken over ‘gehenna’: hel, waarvan Jezus 11x. 

 

 
Lukas 16                             

De rijke man en de bedelaar Lazarus                                   
19

Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag 

vrolijk en overdadig leefde. 
20

En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, 

die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 
21

En hij verlangde ernaar 

verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de 

honden kwamen en likten zijn zweren. 
22

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de 

engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 
23

En ook de rijke man stierf en werd 

begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham 

van ver en Lazarus in zijn schoot. 
24

En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en 

stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong 

verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 
25

Abraham echter zei: Kind, herinner u dat 

u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij 

vertroost en u lijdt pijn. 
26

En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, 

zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar 

naar ons zouden willen gaan. 
27

En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van 

mijn vader stuurt, 
28

want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, 

opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. 
29

Abraham zei tegen hem: Zij hebben 

Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. 

30Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, 

zouden zij zich bekeren. 31Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de 

profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou 

opstaan. 
 

Lazarus was: 

1. Volledig bij bewustzijn. Hij zag Abraham 

2. Zijn eeuwigheidsbestemming was al gereed. 

3. Hij had menselijke gevoelens en compassie voor anderen 

Jonathan Edwards: The reason why we have such a problem with hell is that we have such a 

light view of sin. 

God oordeelt ons op basis wat wij gedaan hebben met datgene wat wij weten.  
Lukas 12:48b                                                                                  

En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel 

toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. 

“To whom much is given much is required” 

https://twitter.com/FoxNewsSunday/status/1005822143328710661


 

Hebreeën 9:27                         
En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het 

oordeel volgt, 

 
 

 

 

Het dodenrijk: ‘Hades’ (Grieks) en ‘sheol’ (Hebreeuws) 

Lukas 16 en Hel 
In het Grieks is de hel, de poel des vuurs, “gehenna” en in het Hebreeuws “tofeth”. Deze is 

nu nog leeg, maar hier zullen na het oordeel de duivel, zijn demonen en de ongelovige 

mensen in gegooid worden. Als eerste zullen daar de valse profeet en het beest in gegooid 

worden. Dit is de tweede dood van waaruit geen opstanding meer mogelijk is. Dit is een 

eeuwige situatie die nooit meer terug gedraaid kan worden. 

Openbaring 19:20                      
En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen 

gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en 

die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van 

zwavel brandt. 

Matteüs 5:22                      
Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. 

Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, 

zal vervallen aan het hellevuur. 

Matteüs 25:41                       
Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij 

vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 

 

Abussus en Tartarus 

Over het bekleden van de rechtvaardigen in Openbaring 19 bij de bruiloft van het 

Lam: “We need Jesus righteousness to get us there, but we need righteous deeds to 

cloth us at the meal.” Erwin Lutzer 

“Heaven doesn’t have pity on hell. Not that it is unloving, but because it is 

perfectly loving.” Jonathan Edwards 



Openbaring 20:1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds 

en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en 

de satan, 

en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die 

boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren 

voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. 

Vertaling van het Griekse abussus (αβυσσος): de afgrond, ook wel  

a) de diepte; 

b) de onpeilbare diepte; 

c) van Orcus, een diep ravijn in de onderste delen van de aarde, verzamelplaats van de doden, 

maar vooral de woonplaats van 

de demonen. 

In de bijbel lezen we ook over de “tartaros” of de “tartarus” (naar het Latijnse “tartarum”). 

Hiermee wordt het zelfde bedoeld als met “abussus”. 

2 Petrus 2:4                                    

Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in 

de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te 

bewaren; 

Judas 1:6                                                                    

en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, 

voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard 

gehouden; 

 

Het gaat hier over een speciale plek waar gevallen engelen die gezondigd hadden in de tijd 

van de zondvloed, gebonden zijn in donkerheid. Deze gevallen engelen hadden gemeenschap 

met vrouwen en daar zijn reuzen (Nefilim), de vermaarde geweldenaars, uit voortgekomen 

(Genesis 6:4). 

Het gaat hier dus over afvallige engelen die op deze duistere plek bewaard worden. 

Uiteindelijk zullen zij naar hun eindbestemming, de hel, gaan. 

De vertaling van het Griekse Tartaros (ταρταροω): de diepste afgrond van Hades. De naam 

van het onderaardse gebied, akelig donker, dat de Grieken beschouwden als de verblijfplaats 

van de slechte doden, waar zij de straf voor hun boze daden ondergaan. 

Johannes 14:1-6                                          

Het huis van de hemelse Vader                               

14
1
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 

2
In het huis van 

Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen 

om een plaats voor u gereed te maken. 
3
En als Ik heengegaan ben en plaats voor u 

gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
4
En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 

5
Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten 

niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 
6
Jezus zei tegen hem: Ik ben de 

Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

1 Petrus 1:3-5          

               De hoop op de zaligheid       

               
3
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende 

hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 
4
tot een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 
5
U wordt 

immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om 

geopenbaard te worden in de laatste tijd. 

Lukas 13: 22-30 de nauwe poort ( tussen hemel en hel)                        

De nauwe poort                       
22

En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op weg was naar 

Jeruzalem. 
23

En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij 

zei tegen hen: 
24

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen 

proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 
25

namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des 



huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de 

deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u 

zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. 
26

Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in 

Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 
27

En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die 

ongerechtigheid bedrijven. 
28

Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, 

Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. 
29

En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in 

het Koninkrijk van God. 
30

En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten 

die de laatsten zullen zijn. 

Openbaring 14:9-13                         

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld 

aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 
10

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. 
11

En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het 

beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het 

merkteken van zijn naam ontvangt. 
12

Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen 

openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. 
13

En ik hoorde een 

stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van 

nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met 

hen. 

 

Johannes 5 Jezus zal je oordelen 

 

 

Jezus overwon de dood 

Het doden van Jezus was Satans grootste fout. Jezus heeft de satan onttroond en hem de 

sleutels van het dodenrijk afgenomen.. 

Mattheüs 27: 51                                                                     

En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de 

aarde beefde, en de rotsen scheurden, 52 en de graven gingen open en vele lichamen der 

ontslapen heiligen werden opgewekt. 53 En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en 

kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. 

De Here Jezus stierf na de kruisiging en daalde toen af in het dodenrijk. Het voorhangsel 

van de tempel scheurde open van boven naar beneden, en de graven gingen open. Veel 

gestorven heiligen werden opgewekt en deze mensen liepen door Jeruzalem. 

1 Petrus 4:6                             

Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat 

het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, 

zouden leven. 

Jezus daalde af in het dodenrijk en riep de rechtvaardigen eruit. Hij bevrijdde hen uit de 

macht van de dood. Alle gelovigen die tot aan de dag van de opstanding gestorven waren, 

werden uit het dodenrijk gehaald en naar de hemel gebracht. Sommige gestorven mensen 

werden zelfs lichamelijk opgewekt. (Mat 27:51-54; Ps 18:1-20; Op 1:18) 

Galaten 2:20a                                   

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus 

leeft in mij. 



Romeinen 6:4                             

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de 

doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens 

zouden wandelen. 

Kolossensen 2:12              

daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het 

geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

Efeze 4: 8              

Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf 

Hij aan de mensen. 9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook 

nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? 10 Hij, die nedergedaald is, Hij is het 

ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. 

 

Geen zieleslaap           

Er is continuïteit na het sterven. De gelovigen zullen na het fysieke sterven in Gods 

heerlijkheid zijn. De dief aan het kruis (Lukas 23:43). Stefanus ziet Gods heerlijkheid. 

Handelingen 7:54-60 (Steniging van Stefanus) 

De dood van Stefanus 

54Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen 

hem. 55Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de 

heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56En hij zei: Zie, ik zie 

de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God. 57Maar 

zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. 58En zij 

wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de 

voeten van een jongeman, die Saulus heette. 59En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus 

aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60En terwijl hij op de knieën viel, riep hij 

met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep 

hij. 
 

Fil 1:23 “ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn” 

2 Korintiërs 5:8 “Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit 

het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.” 

“To be absent from the body is to be present to God.” 

 

Gestorven gelovigen 

De Here Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk. Zowel de dood als het dodenrijk zijn 

volledig onder zijn heerschappij. De rechtvaardigen heeft Hij uit dat dodenrijk geroepen 

en zijn nu in de hemel.  

De gelovigen die vanaf het moment van Jezus’ opstanding zijn gestorven, dus ook de 

gelovigen die vandaag sterven, gaan niet meer naar het dodenrijk, maar direct naar de 

hemel. 

God oordeelt mensen op basis van wat ze hebben gedaan met datgene wat 

ze wisten.  
Lukas 12:48b                          

En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie 

men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. 



Dat betekent dat de afdeling voor de gelovigen in het dodenrijk nu leeg is en leeg blijft. 

De poorten van het dodenrijk zullen de gemeente, de gelovigen, niet meer overweldigen. 

Matteus 16:18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente 

bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij 

gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal 

in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? 

Hun geest en ziel is in de hemel. Ze spreken met elkaar en ze herkennen elkaar. Ze 

hebben nog geen opstandingslichaam. Dat krijgen ze tijdens de opstanding, als de Here 

Jezus terugkomt. 

De gelovigen zullen niet geoordeeld worden, maar zullen wel voor de rechterstoel van 

God verschijnen om naar hun werken beloond te worden. 

1 Korintiërs 3:12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar 

gesteente, hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het 

doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur 

uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon 

ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf 

zal gered worden, maar als door vuur heen.  

Christenen zullen nooit sterven. Wel zal hun natuurlijk lichaam sterven, maar hun 

persoonlijkheid, hun geest en ziel, zullen niet sterven. 

Johannes 8:51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, 

hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. 

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij 

gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal 

in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? 

 

 

De opstanding uit de doden 

Openbaring 20:5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren 

voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft 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 heersen, [die] 

duizend jaren. 

Handelingen 24:15 terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er 

een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. 

2 Korintiërs 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar 

worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij 

gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

Openbaring 20:13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het 

dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar 

zijn werken.  

Openbaring 20:15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek 

des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 

Alle mensen, zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen, zullen uit de dood 

opstaan. 

De opstanding van de ongelovigen 

Openbaring 20:11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor 

wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen 

gevonden. 

12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden 

boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de 

doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun 

werken. 

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de 

doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. 



14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede 

dood: de poel des vuurs. 

15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het 

boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. 

Dat zou betekenen, dat al die mensen die op een of andere manier nooit echt van de Here 

Jezus hebben gehoord niet per definitie verloren zullen gaan. God kent hun werken en 

heeft deze in de boeken bijgehouden. Daarop, op hun werken, zullen deze mensen 

beoordeeld worden, en eventueel ook in het boek des levens bijgeschreven worden. 

Echter, hierover wordt wel verschillend gedacht. Het heeft zijn voor- en tegenstanders. 

 

Week 3 Hoe ziet je eindbestemming eruit? Wat blijft hetzelfde 

en wat verandert er als we sterven? 
 

Vraag 1: Kun je in de hemel je familieleden zien op aarde? 

We weten niet wat ze toegestaan zijn om te zien hier op aarde. 

Heb 12:23                          

tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen 

opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de 

rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, 

Heb 12:1                     

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte + van getuigen omringd worden, 

afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met 

volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 

Heb. 1:14                            

Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de 

zaligheid zullen beërven? 

Matteus 18:10                       
Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de 

hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

 

Vraag 2: Wat gebeurt er met iemand die zelfmoord pleegt en kinderen en mensen 

die het evangelie nog nooit hebben gehoord?  

Exodus 20:13 Moord is een zonde. “U zult niet doodslaan.”  
Lukas 12:48 – En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van 

hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. 

to whom much is given much is required. Zelfmoord is moord en dat is een grote zonde. 

We moeten vertrouwen hebben in God tot het einde. Is onze laatste daad bepalend in of 

ons geloof oprecht is of zijn onze andere daden ook bepalend voor de vraag of we de 

Heer hebben vertrouwd. 

Markus 13:13                          

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie 

volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
 

Hebreeen 3:14                   Want 

wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de 

vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, 
 

Er kan een tijdelijk moment van wanhoop zijn. Er kunnen seizoenen van donkerheid 

komen in het leven van een Christen. God kijkt of er in het leven van de gelovige echte 

geloof en vertrouwen was in God. 

Vraag 3: gaan dieren naar de hemel? 

Psalm 36:7 “ Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, Uw oordelen zijn als de grote 

watervloed; mensen en dieren verlost U, Heere.” De Bijbel spreekt over een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde waar roofdieren en prooidieren in harmonie samen leven. 



Jesaja 11:6,11-9 
 Jesaja 11: 6: "De wolf zal ook bij het lam wonen, en het luipaard zal bij het kind 

liggen, en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee bij elkaar, en een klein kind 
zal hen leiden." (Dit klinkt alsof we huisdieren in de hemel hebben, niet waar?) 

 Jesaja 11: 7-9: "De koe en de beer zullen grazen, hun jongen zullen samen gaan 
liggen, en de leeuw zal stro eten als de os." Het voedende kind zal spelen bij het 
gat van de cobra, en het gespeende kind zal zetten zijn hand in het hol van de 
adder, zij zullen geen schade toebrengen noch vernietigen in heel mijn heilige 
berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren zoals de wateren de zee 
bedekken " 

 Jesaja 65:25: "De wolf en het lam zullen te zamen weiden, en de leeuw zal stro 
eten als een var; en stof zal het vlees van de slang zijn, zij zullen geen kwaad doen 
noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, luidt het woord des HEREN." 

 

Prediker 3:19-21                   

Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt 

een en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander, en zij hebben alle een en dezelfde 

adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. 
20

Zij gaan allen 

naar één plaats: zij zijn allen uit het stof en zij keren allen terug tot het stof. 
21

Wie merkt 

op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar 

beneden daalt naar de aarde? 

 

Psalm 32:9 een dier is een redeloos wezen en heeft geen ziel die naar God gaat. 

Mens en dier verlost Gij oh Here. Lees prediker 3 

 

Vraag 4 Hoe zit het met de witte grote troon en het oordeel? 

Christenen, de rechtvaardigen, zullen beoordeeld worden voor de rechterstoel van 

Christus (2 kor. 5:10) en onrechtvaardigen zullen voor de grote witte troon komen van 

openbaring 20:11-15 om uiteindelijk te horen of hun namen staan opgeschreven in het 

boek des levens. 

Vraag 5 Krijgen mensen nog een tweede kans na het sterven om te kiezen voor 

God? 

Nee, Heb 9:27                           

En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het 

oordeel volgt, 

Vraag 6: Hoe ziet de hemel eruit? Zullen we God echt zien als persoon in de Hemel? 

Is de hemel in deze wereld of in een andere dimensie? 

Vraag 7: hoe zit het nu met het opstandingslichaam? Waar ga je eerst heen als je 

dood gaat voordat Jezus terug komt? Welke vorm krijgen we als we dood gaan. 

1 Tessalonicenzen 5:23 

2 Kor 5:8                     

Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te 

wonen en bij de Heere in te wonen. 

“To be absent from this body is to present with Christ”  

 

 

Filippenzen 3:21-22                                 

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker 

verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 
21

Die ons vernederd lichaam veranderen 

zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de 

werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. 

 

1 Johannes 3:20-22                                              

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen 

zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; 

want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 



2 Petrus 3:10  

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met 

gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop 

zullen verbranden. 

                      

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde 
11Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 
levenswandel en in godsvrucht; 

12u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, + de dag waarop 
de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen 
wegsmelten. 

13Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waar gerechtigheid woont. 

14Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en 
smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 

15en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder 
Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 

16zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn 
sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen 
verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. 
 

Fil 1:23 “ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn” 

2 Korintiërs 5:8 “Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit 

het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.” 

“To be absent from the body is to be present to God.” 

 

 

Markus 12:25-26                               
25

Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn, trouwen ze niet en worden ze niet 

ten huwelijk gegeven, maar zijn ze als engelen in de hemelen. 
26

En wat betreft de doden, 

dat zij opgewekt zullen worden: hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in 

de doornstruik tot hem sprak: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God 

van Jakob? 
27

Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. U dwaalt dus 

erg. 

 

De opstanding van de gelovigen 

1 Thessalonicenzen 5:23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw 

geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen 

dele onberispelijk bewaard te zijn.  

De gelovige wordt bij de komst van onze Here Jezus Christus onberispelijk naar geest, 

ziel en lichaam. Die mens krijgt een nieuw, geestelijk lichaam. Er wordt een natuurlijk 

lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. 

Handelingen 24:15 terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er 

een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. 

1 Korintiërs 15:35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met 

wat voor lichaam komen zij? 36 Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het 

moet gestorven zijn, 37 en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar 

slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. 38 Maar God geeft er een 

lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39 Alle 

vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees 

van vogels weer anders dan dat van vissen. 40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar 

de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die 

der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42 Zo is het 

ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in 



onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt 

gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, 

en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een 

geestelijk lichaam. 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een 

levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 46 Doch het geestelijke komt 

niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de 

aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de 

stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49 En gelijk wij het beeld van 

de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 50 Dit 

spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven 

en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis 

mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een 

ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen 

onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit 

vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid 

aandoen. 54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit 

sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat 

geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. 55 Dood, waar is uw 

overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 

Er is gezaaid in zwakte, maar opgewekt in kracht. Het opstandingslichaam is onsterfelijk 

en is niet onderhevig aan ziekte, vermoeidheid of andere gebreken. 

 

 

Er is gezaaid in oneer, maar opgewekt in heerlijkheid. Er zijn geen zonden of verkeerde 

gedachten meer. Het is vanaf dat moment de Geest van God die met mijn geest getuigt 

en sturing geeft aan mijn denken en doen. Zoals de eerste mens op de eerste Adam leek, 

zo lijkt de nieuwe mens op de Here Jezus. 

 

 

1Korintiërs 15: 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de 

hemel. 

48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de 

hemelsen. 

 

 

Het natuurlijk gezaaide, gestorven lichaam komt niet terug. Vlees en bloed zullen het 

koninkrijk van God niet beërven. Het  

 

 

opstandingslichaam is een geestelijk lichaam, bekleed met hemelse heerlijkheid. 

 

 

Ieder krijgt een eigen uniek opstandingslichaam. 

 

 

1Korintiërs 15:38 Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel 

aan elk zaad zijn eigen lichaam. 

39 Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het 

vlees van vogels weer anders dan dat van 

vissen. 

40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der 

aardse. 

41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt 

van de andere in glans. 

42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in 

vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 



43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, 

en opgewekt in kracht. 

44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk 

lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk 

lichaam. 

 

 

1 Korintiërs 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het 

Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 

 

Vers Aardse lichamen Opstandingslichamen 

42 Vergankelijk Onvergankelijk 

43a Gezaaid in oneer Opgewekt in 

heerlijkheid 

43b Gezaaid in zwakheid Opgewekt in kracht 

44 Natuurlijk Geestelijk 

45,47 Eerste adam een levend 

wezen, uit de aarde 

Laatste adam (Christus) 

een levendmakende 

Geest, uit de hemel 

48-49 Aardse mensen dragen 

het beeld van de 

stoffelijke mens 

Hemelse mensen zullen 

het beeld van de 

Hemelse Mens dragen 

53-54 Sterfelijk, vergankelijk Onvergankelijk, 

onsterfelijk 

 

 

Week 4 (8 juli): God geeft ons een geweldig 
toekomstperspectief (Openbaring 19 t/m 22) 
 

Wat verandert er en wat blijft hetzelfde? 
 
Psalm 76:22-23 
Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. 
Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart, dan is God de rots 
van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. 
 
1 Korintiers 13:12 
Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij 
zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf 

gekend ben. 
 
 
Lied ik herleef 
 
There's a peace I've come to know Though my heart and flesh may fail There's an anchor for 
my soul I can say "It is well" Jesus has overcome And the grave is overwhelmed The victory is 
won He is risen from the dead [Chorus:] And I will rise when He calls my name No more 
sorrow, no more pain I will rise on eagles' wings Before my God fall on my knees And rise I 
will rise There's a day that's drawing near When this darkness breaks to light And the 
shadows disappear And my faith shall be my eyes Jesus has overcome And the grave is 
overwhelmed The victory is won He is risen from the dead [Chorus:] And I will rise when He 
calls my name No more sorrow, no more pain I will rise on eagles' wings Before my God fall 



on my knees And rise I will rise And I hear the voice of many angels sing, "Worthy is the 
Lamb" And I hear the cry of every longing heart, "Worthy is the Lamb" [x2] [Chorus:] And I 
will rise when He calls my name No more sorrow, no more pain I will rise on eagles' wings 
Before my God fall on my knees And rise I will rise 
 
 
 
Deze vrede leeft in mij, ook wanneer mijn afscheid komt, als een anker voor mijn ziel, want 
ik weet: het is goed. Jezus, Hij overwon en het graf is overmand. De zegen is behaald, want 
het Lam is opgestaan. Refrein: En ik herleef, want Hij roept mijn naam; nooit meer lijden, 
nooit meer pijn. En ik zweef als een adelaar, tot voor Gods troon; ik kniel voor Hem en leef. 
Ik herleef. Ja, de dag komt dichterbij dat de schaduwen vergaan en het licht de nacht 
verdrijft; mijn geloof wordt zien voortaan. Jezus, Hij overwon en het graf is overmand. De 
zege is behaald, want het Lam is opgestaan. Refrein: En ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
nooit meer lijden, nooit meer pijn. En ik zweef als een adelaar, tot voor Gods troon; ik kniel 
voor Hem en leef. Ik herleef. Dan hoor ik de stem van vele engelen: 'Waardig is het Lam!' Ik 
hoor het gejuich van alle heiligen: 'Waardig is het Lam!' Ik herleef, want Hij roept mijn naam; 
nooit meer lijden, nooit meer pijn. En ik zweef als een adelaar, tot voor Gods troon; ik kniel 
voor Hem en leef. Ik herleef. Ik herleef! 
 
2 Petrus 3:13                           
Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont. 

 

Spotters met de wederkomst 

31Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere 
gezindheid op, 2opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen 
gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, 
apostelen, verkondigd is. 3Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen 
spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4en zeggen: Waar is 
de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle 
dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5Want willens en wetens is het hun 
onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de 
aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6Daardoor is de wereld die er toen was, 
vergaan, overspoeld door het water. 7Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door 
hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van 
het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. 

Als een dief in de nacht 
8Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar 
en duizend jaar als één dag. 9De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als 
traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren 
gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10Maar de dag van de Heere zal komen als een 
dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend 
vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 

Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde 
11Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 
levenswandel en in godsvrucht; 12u, die de komst van de dag van God verwacht 
en daarnaar verlangt, + de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan 
en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn 
belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14Daarom, 



geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door 
Hem bevonden te worden in vrede 15en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; 
zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven 
heeft, 
16zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn 
sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen 
verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. 
 
Jesaja 65:17                   
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
17Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal 
niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 
 
 
Enkele kenmerken van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde: 

- De zee zal er niet meer zijn (21:1) 

- Er zal een heilige stad zijn, het nieuwe Jeruzalem, die gereedgemaakt is voor de gemeente 

en die uit de hemel neerdaalt (21:2, 9) 

- God zal Zelf ‘tabernakelen’ bij Zijn mensen en Hij zal bij ons wonen (21:3) 

- Geen verdriet meer (21:4) 

- Geen dood (21:4) 

- Geen rouw, jammerklacht of moeite (21:4) 

- God heeft alles nieuw gemaakt (21:5) 

- Geen dorst meer, want we kunnen drinken uit de bron van het water des levens (Jezus Zelf) 

(21:6) 

- Wij, de overwinnaars, zullen alles beerven (21:7) 

- Nieuwe Jeruzalem (220 km bij 220 km met een muur van 70 meter hoog) heeft 12 poorten 

(namen van de 12 stammen van Israel) met 12 fundamenten (namen van de 12 apostelen). 

Poorten van parels en de straat van zuiver goud (21:21)  

- Geen tempel, want we hebben vrije toegang tot God (21:22) 

- Geen zon en maan, want God is dan ons licht (21:23) 

- Naties zullen komen (21:24) 

- Poorten gaan niet dicht, want er zal geen dag en nacht meer zijn (21:25) 

- Een zuivere, heldere rivier dat uit de troon van God en van het Lam komt (22:1) 

- Boom des levens aan beide kanten van de rivier die 12 vruchten voort brengt het hele jaar 

door (22:2) 

- Deze vruchten brengen genezing van de heidenvolken (22:2) 

- Er zal geen vloek meer zijn (22:3) 

- Gods troon zal daar zijn (22:3) 

- We zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op onze voorhoofd zijn (22:4) 

- We zullen als koningen met Hem regeren tot in alle eeuwigheid (22:5) 

- We hebben als overwinnaars recht op de Boom des levens (22:14) 

- De Geest en de gemeente (de bruid) zullen zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft komen 

en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets (22:17) 
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With the advent of Jesus the last chapter of human history had opened, though it was not 
yet completed.” (Green) 
 
Ezechiel 33:11 
Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van 
de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, 
bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? 
 
 
2 Petrus 3:13 
Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of 

persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and 
hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be 
dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat? 
Nevertheless we, according to His promise, look for new heavens and a new 
earth in which righteousness dwells. 

 
This world, so far as we know, will not cease to be; it will pass through the purifying 
flame, and then it may be the soft and gentle breath of Almighty love will blow upon it 
and cool it rapidly, and the divine hand will shape it as it cools into a paradise more 
fair.” (Spurgeon) 
 
Deze wereld, voorzover we het weten, zal niet ophouden te bestaan. Het zal door 
louterend vuur gaan en dan zal de Almachtige met Zijn zachte en kalme adem er 
liefde over heen blazen zodat het snel afkoelt. De Goddelijke hand van God zal de 
wereld dan vormen tot een paradijs. 

 
Wat verandert er en wat blijft er hetzelfde? 
 
De nieuwe hemel is een plaats waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13), waar God alle 
tranen van hun ogen zal afwissen (Openbaring 21:4, Jesaja 25:8 en 1 kor 15:26), waar de 
schepping bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf (Romeinen 8:21) en waar alle 
vergankelijkheid zal worden opgewekt en veranderd in een glorieuze nieuwe 
onvergankelijke realiteit (1 Kor. 15:42-43), waar de verlosten zich zullen verheugen in de 
eeuwige aanwezigheid van God en het Lam (Openbaring 14:4 en 22:1-5). Er zal geen enkele 
vervloeking meer zijn (22:3) 
 
De grootste zegen zal de onbelemmerde gemeenschap met God Zelf zijn! 
 
De twaalf juwelen zijn allemaal anasytropisch (licht doorschijnend. In fel licht zijn ze allemaal 
nog veel mooier). 
 
Diamant, robijnen en granaatsteen zijn isotropisch en worden zwart als de zon erop komt. 
 

Wie overwint! (Openbaring 21:7, 2:7, 11, 17) 
Wie overwint, zal alles beerven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon 
zijn. (Openbaring 21:7) 
 

https://www.yarden.nl/blog/actualiteiten/niet-bang-dood-wel-voor-sterven.htm


https://www.yarden.nl/blog/actualiteiten/niet-bang-dood-wel-voor-sterven.htm 
https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/geen-angst-voor-de-dood 
 

2 Petrus 2:14 
Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos 
door Hem bevonden te worden in vrede 
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