
Hoofdstuk 21.0 & 21.1
Van het uiterste van de mens en de opstanding (1)

• ‘En gelijk het den mensen gezet is éénmaal te sterven, 
en daarna het oordeel (Hebr. 9:27)

• Antwoord  v/a 1 wijst ons op:
1. Een zichtbare werkelijkheid

– Pred. 12:5: ….  en de amandelboom zal bloeien, ……. want de mens 
gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat 
omgaan;

• Sterven is de scheiding van ziel en lichaam
– Matth. 10:28: En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de 

ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en 
lichaam kan verderven in de hel.

– Het sterfelijk lichaam gaat naar het graf (als ons een 
eerlijke begrafenis vergund wordt)

– Pred. 12:7: En dat het stof weder tot aarde keert, als het geweest is; 

– De onsterfelijke ziel gaat naar de eeuwigheid
– Pred. 12:7:  … en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven 

heeft.



Van het uiterste van de mens en de opstanding  (2)

2. Een Bijbelse waarheid
– Psalm 89:49: Wat man leeft er die den dood niet zien zal, die zijn ziel 

zal bevrijden van het geweld des grafs?
– Spr. 30:10: Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde die van water 

niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet: Het is genoeg.

– Sterven is het loon op de zonde
• ook voor Gods volk

– Gen. 2:17: want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven

– Dit loon heeft elk mens in Adam verdiend:
• Een geestelijke dood (tenzij de Heere de mens bekeert = 

geestelijk levend maakt)
– Joh. 5:25: wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, 

en die ze gehoord hebben, zullen leven.

• Een natuurlijke dood (die ieder geldt)
– Gen. 3:19: want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren.

• Een eeuwige dood (tenzij de mens wedergeboren wordt)
– Matth. 13:50: En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal 

zijn wening en knersing der tanden



Van het uiterste van de mens en de opstanding (3)

• De ziel is onsterfelijk (v/a 2)
– Voor Gods volk een bron van troost

– Job 19:27: en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren 
verlangen zeer in mijn schoot.

– Voor de onbekeerden een verschrikking
– Luk. 23:30: Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op 

ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.

• O.T.-bewijs (uit vele):
– Psalm 73:24: Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in 

heerlijkheid opnemen.

• N.T.-bewijs (uit vele)
– 2 Kor. 5:1: Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels 

gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 
handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen.

• Onsterfelijkheid ontkend door:
– Sadduceeën (voor hun terechtwijzing zie Matth.22:23-33)
– Epucureeen en stoicijnen (op de Areopagos zie Hand.19:32)
– Atheisten (godloochenaars) en aanhangers van het 

materialisme (Descartes) 



Van het uiterste van de mens en de opstanding (4)

• Bestemming onsterfelijke ziel na het sterven?
– Vanuit de tijd naar de eeuwigheid

– Openb. 10:6: dat er geen tijd meer zal zijn;

• Er zijn twee mogelijkheden (v/a 3):
1. Het eeuwig wel (in de hemel)

– Lukas 11:22:  En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de 
engelen gedragen werd in den schoot van Abraham. 

2. Of het eeuwig wee (in de hel)
– Lukas 11:23: En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de 

hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en 
Lázarus in zijn schoot.

• Hoe aangrijpend!
– Velen naar het eeuwig verderf

– Matth. 7:13: want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het 
verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; 

– Weinigen naar de eeuwige gelukzaligheid
– Matth. 7:14: Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het 

leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden.



Van het uiterste van de mens en de opstanding (5)

• De gelijkenis van de rijke man en Lazarus bewijst dat:
1. De mens na het sterven meteen naar de hemel OF 

naar de hel gaat
– Zie ook Luk. 23:43: En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden 

zult gij met Mij in het paradijs zijn.
• Meteen? Ds. B. Smytegelt spreekt toch over ‘een half uurtje min 

of meer’ nadat de laatste adem is uitgeblazen?
• Het gaat hier over  een zichtbare waarneming. Het einde van het 

stervensproces is niet altijd duidelijk waar te nemen

2. Er geen ‘tussentoestand’ is zoals:
• Een ‘zieleslaap’ (Jehova-getuigen)

– Mark. 12:26-27: Ik ben de God Abrahams en de God Izaks en de God 
Jakobs? God is niet een God der doden, maar een God der levenden. 
Gij dwaalt dan zeer.

• Een ‘vagevuur ‘(v/a 5) (Roomsen)
– Openb. 14:13: Schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van 

nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en 
hun werken volgen met hen.

• Reïncarnatie (Hindoes) waarbij de ziel van de gestorven mens 
in een pasgeboren mens (of dier!)  intrek zou nemen = puur 
heidendom 



Van het uiterste van de mens en de opstanding (6)

• De gelijkenis van de rijke man en Lazarus ontmaskert 
dwaling van de jehova’s-getuigen

– Zij leren:
• De zielen ‘slapen’ tot het laatste oordeel
• De verworpenen zullen dan vernietigd worden
• Zij ontkennen dus het eeuwig straflijden in de hel.

• Gods Woord spreekt over een hel voor het laatste 
oordeel

• De hel als plaats voor de zielen van de 
onbekeerden na hun dood

– Luk. 12:5: vreest Dien Die nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft 
in de hel te werpen; 

• De hel als een eeuwige gevangenis
– Matth. 25:41: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, 

hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.

• De hel als plaats van eeuwig straflijden
– Mark. 9:44: Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt.



Van het uiterste van de mens en de opstanding (7)

• Na het sterven gaat het lichaam naar het graf en de 
ziel naar de plaats van bestemming (hemel of hel)

• Eenmaal zal het lichaam opgewekt en met de ziel 
verenigd worden

– Jes. 26:19: Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen 
opstaan;

• Door God (v/a 3)
– 1 Thess. 4:16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem 

des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en 
die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 

– De gezaligden
– Joh.5:29: die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens 

– En de goddelozen
– Joh.5:29: en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der 

verdoemenis.

• De levenden worden veranderd
– 1 Kor. 5:52: In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste 

bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk 
opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.



Van het uiterste van de mens en de opstanding (8)

• Zal gebeuren op de ‘jongste dag’ 
– Degenen die op die dag in leven zijn worden dus ‘in een punt 

des tijds’ veranderd van sterfelijk in onsterfelijk. 
• Dit is de dag van Christus’ wederkomst.

– G.B.  Athanasius: bij Wiens komst alle mensen zullen wederopstaan
met hun lichamen, en van hun eigen werken rekenschap geven;

• Met hun lichamen (v/a 5)
– Zoals ook Christus met Zijn menselijk lichaam uit de 

doden is opgewekt
– 1 Kor.15:20-22: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de 

Eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn ... alzo zullen zij ook 
in Christus allen levend gemaakt worden.

– HC v/a 57: maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus 
opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk 
lichaam van Christus gelijkvormig zal worden

• De Heere, die de mens uit het stof der aarde 
schiep, is machtig dit stof op te wekken en met de 
ziel te verenigen (v/a 4 en 5)



Van het uiterste van de mens en de opstanding (9)

• De aard van het stof betekent geen verhindering 
voor de opstanding

– Begraven, verbrand,door wilde dieren verslonden?
• Niets staat de Heere in de weg

• Desondanks moeten mensen begraven worden
– Gen. 3:19: totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit 

genomen zijt; want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren.

– Crematie is heidens
– In Israel werden de doden begraven
– De Heere Zelf begroef Mozes

– Deut. 34:6: En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, 
tegenover Beth-Peor; en niemand heeft zijn graf geweten tot op dezen 
dag

• De Heere Jezus is begraven en heeft het graf voor 
Zijn volk geheiligd

– 1 Kor. 15:20: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de 
Eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn



Van het uiterste van de mens en de opstanding (10)

• Opstaan met hetzelfde lichaam? Ja!
– Job wist dit zeker:

– Job 19:25-27: Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste 
over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen 
hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij 
aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn 
nieren verlangen zeer in mijn schoot.

• Er is wel een groot verschil met ons huidig lichaam
– Ons lichaam is sterfelijk en aan ziektes onderhevig
– Dit is de betekenis van de vloek:

• ‘Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood  
sterven’ (Gen. 2:17)

– Kant.40: Hebr. stervende sterven. Versta hiermede drieërlei dood: 1. de 
lichamelijke met al zijn voorgaande ellenden; 2. de geestelijke dood der 
ziel; 3. de eeuwige dood, die tegelijk is lichamelijk en geestelijk.
sterven. 

– Het opgestane lichaam zal onsterfelijk zijn



Van het uiterste van de mens en de opstanding (11)

• De lichamelijke dood zal niet meer bestaan (v/a 8, 9)

• Het verderfelijke wordt onverderfelijk
– 1 Kor. 15:53: Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen

• Het sterfelijke wordt onsterfelijk
– 1 Kor. 15:53: en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

• Voor de goddelozen een schrik
– Openb. 9:6: En in die dagen zullen de mensen  den dood zoeken, en 

zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood 
zal van hen vlieden.

• Voor Gods volk een blij vooruitzicht
– 1 Kor.15:54-57: alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is: 

De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? 
Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, 
en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, Die ons de 
overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.



Van het uiterste van de mens en de opstanding (12)

Huiswerkvraag

Welke betekenissen heeft de begrafenis 
van de Heere Jezus?


