
Hoofdstuk 21.3
Van het eeuwige leven (1)

• Op het laatste oordeel (vorige les):
• Volgt een eeuwig leven

• Dit is een onveranderlijke staat
– Eeuwige gelukzaligheid voor de uitverkorenen 

(v/a 1 en 6)
– Open. 21:4: En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood 

zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; 
want de eerste dingen zijn weggegaan.

• Gelijkvormig aan Christus
– 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.

– Eeuwige rampzaligheid voor de onbekeerden
(v/a 1 en 3)

• Gelijkvormig aan satan
– Matth. 25:41: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, 

hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.



Van het eeuwige leven (2)

• Dwalingen over eeuwige staat verworpenen
1. De ziel van de mens wordt vernietigd
2. Door straf leiden in de hel wordt de schuld betaald

1. Jehova getuigen e.a. stellen  dat de ziel van de 
verworpenen vernietigd wordt

– Hiervoor bestaat geen enkel Bijbels bewijs
– integendeel, de onbekeerden (v/a 4):

• verkeren eeuwig onder Gods rechtvaardige toorn
– Luk. 16:24: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lázarus, dat hij 

het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want 
ik lijd smarten in deze vlam.

• moeten de volle toorn dragen
– Open. 14:11: En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, 

en zij hebben geen rust dag en nacht, 
• weten dat er geen einde is

– Matth. 25:46: En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn
• Hun geweten foltert hen

– Mark. 9:44: Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.



Van het eeuwige leven (3)

• Dwalingen over de eeuwige staat van verworpenen (vervolg)
2. Sommigen denken dat door het straflijden in de hel de 

schuld uiteindelijk betaald kan worden
– M.a.w. er komt eens een eind aan. (v/a 3)

• Gods Woord leert ons echter:
– Dat de straf oneindig moet zijn

- HC v/a 11: daarom zo eist Zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen 
de allerhoogste Majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is 
met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde. 

– Dat het zondigen ook in de hel niet ophoudt
– en de schuld dus nooit betaald kan worden

- Openb. 16:11: En zij lasterden den God des hemels vanwege hun 
pijnen en vanwege hun zweren; en zij bekeerden zich niet van hun 
werken.

• Deze dwaling stelt mensen gerust
• Ten onrechte:

- Matth. 5:26: Voorwaar Ik zeg u: Gij zult daar geenszins uitkomen



Van het eeuwige leven (4)

• In de eeuwige straf is enig onderscheid
1. Het Evangelie niet  gehoord hebben?

– Zullen naar de ingeschapen godskennis geoordeeld 
worden

– Rom 2:14-16: Als die betonen het werk der wet geschreven in hun 
harten, hun consciëntie medegetuigende, en de gedachten onder 
elkander hen beschuldigende of ook ontschuldigende.)

– Luk. 12:48 Maar die denzelven niet geweten heeft, en gedaan heeft 
dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen 
worden.

2. De weg geweten hebben?
– Luk. 12:48 ….. En een iegelijk wien veel gegeven is, van dien zal veel 

geëist worden; en wien men veel vertrouwd heeft, van dien zal men 
overvloediger eisen.

– Matth. 11:21 Wee u, Chórazin, wee u, Bethsáïda. Want zo in Tyrus en 
Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden 
zich eertijds in zak en as bekeerd hebben.

– Zij zullen door de anderen beschuldigd worden
– Matth. 12:41: De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met 

dit geslacht en zullen hetzelve veroordelen want zij hebben zich 
bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier.



Van het eeuwige leven (5)

• Ook in de eeuwige gelukzaligheid is onderscheid
• De Bijbel spreekt apart over:
1. Abraham Izak en Jakob

– Matth. 8:11: en zullen met Abraham en Izak en Jakob aanzitten in het 
Koninkrijk der hemelen

2. De martelaren die gedood zijn
– Openb. 6:9: zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood 

waren om het Woord Gods, en om de getuigenis die zij hadden.

3. Profeten en leraars die in Gods Koninkrijk 
werkzaam zijn geweest, 

– Dan. 12:3: De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, 
en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.

• Dit verschil neemt niet weg dat al Gods volk eeuwig 
een volmaakte gelukzaligheid zal genieten. (v/a 5, 6, 7)

– 1 Kor. 2:9: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft 
gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen 
God bereid heeft dien die Hem liefhebben.



Van het eeuwige leven (6)

• Deze gelukzaligheid bestaat in:
– Het ervaren van de laatste weldaad uit de ‘gouden 

keten der zaligheid’
– Rom. 8:30: En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 

geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; 
en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

– Volle gemeenschap met God in Christus
– Joh. 17:3: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen 

waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

– Alle strijd en droefheid te boven
– Jes. 51:11: en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en 

blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden.

– Stoffelijke zegeningen
– Openb. 21:4: en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch 

moeite zal meer zijn

– Gemeenschap der heiligen
– Openb. 7:9: Na dezen zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen 

kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon 
en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken 
waren in hun handen.



Van het eeuwige leven (7)

• Betekenis eeuwige gelukzaligheid (vervolg):
– God dag en nacht dienen

– Openb. 7:15: Daarom zijn zij voor den troon Gods en dienen Hem dag en 
nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.

– Met Hem als koningen heersen
– Openb. 22:5: en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

• Al wat op aarde ‘ten dele’ was zal daar voor eeuwig 
volmaakt zijn

• Waarom Gods volk er met verlangen naar uitziet
Met Datheen in Psalm 42::

O Heer’, wanneer komt die dag.
Dat ik toch bij u zal wezen.

En zien uw aanschijn geprezen

• Zie ook NGB Art.37: En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk 
een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou 
kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot 
verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, 
onzen Heere



Van het eeuwige leven (8)

• Hellenbroek gat er niet op in, maar:
– de Bijbel spreekt over een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde.  
– 2 Petr. 3:13: Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen 

en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
– Openb. 21:10 : en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, 

nederdalende uit den hemel, van God.

• Wij moeten ons beperken tot hetgeen God behaagt 
heeft hierover te openbaren

– Bij Christus’ wederkomst vindt een vernieuwing van 
al het geschapene plaats

– Hebr. 1:11-12: Zie en zij zullen alle als een kleed verouden; En als een 
dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden;

– Geen vernietiging, maar een verandering, een 
loutering door vuur 
– 2 Petr. 3:12: Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, 

in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de 
elementen brandende zullen versmelten! 



Van het eeuwige leven (9)

• Gods volk zal de nieuwe derde hemel bewonen
– Openb. 22:3-4: en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn 

dienstknechten zullen Hem dienen, En zullen Zijn aangezicht zien, en 
Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

• Zij zullen ook de nieuwe aarde be-erven
– Psalm 25:13: Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de 

aarde beërven.

• Gods Woord beantwoordt niet alle vragen die kunnen 
oprijzen

• Daarom past ons grote terughoudendheid
• De werkelijkheid zal alle gedachten overtreffen

– 2 Kor. 12:4: Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord 
heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te 
spreken.

– Omdat zelfs een door genade verlicht verstand hier nog 
onvolkomen is

– 1 Kor. 13:9: Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele;



Van het eeuwige leven (10)

• Met deze laatste trap is Christus’ borgwerk 
voltooid

– Openb. 22:3-4: en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn 
dienstknechten zullen Hem dienen, En zullen Zijn aangezicht zien, en 
Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

• Al het onvolmaakte is verdwenen
– Openb.  21:27: En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en 

gruwelijkheid doet en leugen spreekt Psalm 25:13: Zijn ziel zal 
vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven.

• Christus zal eeuwig de eer, kracht, wijsheid, rijkdom, 
sterkte en dankzegging ontvangen

• Dit zal Hem door de gezaligden eeuwig worden 
toegebracht

– Openb. 5:12-13: Zeggende met een grote stem: et Lam Dat geslacht 
is, is waardig 6te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en 
sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. En alle schepsel dat in 
den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, 
en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem Die op den troon zit, 
en het Lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de 
kracht in alle eeuwigheid.



Van het eeuwige leven (11)

Huiswerkvraag

Waarom kan de mens door het straflijden 
in de hel nooit zijn schuld betalen? 


