


21. De realiteit van 
de eeuwige HEL



“Het voornaamste gevaar van de 
twinstigste eeuw zal zijn: godsdienst 
zonder de Heilige Geest, christenen 
zonder Christus, vergeving zonder 

bekering, verlossing zonder 
wedergeboorte, politiek zonder God en 

een hemel zonder hel”
William Booth (oprichter van het Leger des Heils)



Ga binnen door de nauwe poort, want 
wijd is de poort en breed is de weg die 
naar het verderf leidt, en velen zijn er 
die daardoor naar binnen gaan; maar 
de poort is nauw en de weg is smal die 
naar het leven leidt, en weinigen zijn 

er die hem vinden.
Mattheüs 7:13 - 14 HSV

De meeste mensen zullen in de hel komen….



Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets 
bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is 
niets verborgen wat niet bekend zal worden. Wat 
Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat 

u hoort in het oor, predik dat op de daken. 

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam 
doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees 

veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als 
lichaam te gronde kan richten in de hel. 

Mattheüs 10:26-28 HSV

Wees niet bevreesd voor vervolging door mensen maar voor 
voor God!







En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij 
in de hel (hades) zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn 

verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn 
schoot. 

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. 

Wat is het verschil tussen het dodenrijk/hades en de hel/gehenna?

- (OT) Strong 7585 = Sjeool

- (NT) Strong 86 = Hades

- (NT) Strong 1067 = Gehenna

- (NT) Strong 4442 = Pur



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. 

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. 
Lukas 16:23-26 HSV



De hel is de plaats van de toekomstige straf en wordt "Gehenna" of "Gehenna 
van vuur" genoemd. Dit was oorspronkelijk het dal van Hinnom, ten zuiden 
van Jeruzalem, waar de afval en de dode dieren van de stad in geworpen en 

verbrand werden; een passend symbool voor de goddelozen en hun 
toekomstige vernietiging. 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



Hij was het die zijn zonen door het vuur liet gaan in het dal 
Ben-Hinnom, hij duidde wolken, deed aan wichelarij, deed aan 

toverij, en stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij 
deed zeer veel slechts in de ogen van de HEERE , om Hem tot 

toorn te verwekken. 
2 Kronieken 33:6 HSV

Want de Judeeërs hebben gedaan wat kwaad is in Mijn ogen, 
spreekt de HEERE , zij hebben hun afschuwelijke afgoden 

opgesteld in het huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, zodat 
zij dat verontreinigen. En zij hebben de hoogten van Tofet 

gebouwd, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en 
hun dochters in het vuur te verbranden. Dat heb Ik niet geboden 

en is niet in Mijn hart opgekomen.
Jeremia 7:30-31 HSV



En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de 
dood en het rijk van de dood (hades) gaven de 

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

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 20:13 - 15 HSV

Het dodenrijk wordt na de 1000 jaar geworpen in de poel des vuurs



Wat onderwees Jezus over de hel?

Niemand in de Schrift heeft de liefde van God zó tot uitdrukking 
gebracht als Hij; niemand kende een dieper mededogen met de 

verlorenen dan Hij. En toch spreekt niemand vaker over de eeuwige 
hellestraf. Zozeer als niemand heerlijker dan Hij het eeuwige leven 

en de hemelse gelukzaligheid geschilderd heeft, zozeer heeft ook 
niemand zo ernstig gewezen op de eeuwige rampzaligheid van de 

verlorenen.
Juist de openbaring van de hoogste liefde gaat noodzakelijk 

gepaard met de openbaring van de hoogste straf. Juist Hij die het 
licht van de wereld is, openbaarde het bestaan van de buitenste 

duisternis. En zozeer als het eeuwige leven eeuwig is, zozeer is de 
eeuwige straf eeuwig; de parallel in Matth. 25:46 laat daarover geen 

twijfel bestaan.
𝑩𝒓𝒐𝒏: 𝑨𝒍𝒗𝒆𝒓𝒛𝒐𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒔𝒑𝒓𝒐𝒌𝒆𝒏 𝒆𝒏 𝒘𝒆𝒆𝒓𝒍𝒆𝒈𝒅 𝒅𝒐𝒐𝒓 𝑾𝒊𝒍𝒍𝒆𝒎 𝑱. 𝑶𝒖𝒘𝒆𝒏𝒆𝒆𝒍



Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij 
Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het 
niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. 

Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met 
vuur. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn 

dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de 
schuur verzamelen en Hij zal het kaf met 

onuitblusbaar vuur (pur) verbranden.
Mattheüs 3:11 - 12 HSV

Jezus zal uiteindelijk een oordeel vellen over het kwaad!



Wanneer de Zoon des mensen komen zal in 
Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met 
Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 

heerlijkheid. 

En vóór Hem zullen al de volken 
bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar 

scheiden zoals de herder de schapen van de 
bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn 
rechter hand zetten, maar de bokken aan Zijn 

linker hand. 
Mattheüs 25:31-33 HSV



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, 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. En de rook van hun pijniging stijgt op tot 

in alle eeuwigheid. 
Openbaring 14:9-10 HSV

Het Lam staat erbij als de mensen gepijnigd worden in vuur en zwavel



Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linker hand zijn : Ga 
weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur (pur), dat voor de 

duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest 
en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt 
Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij 
niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in 

de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. 

Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U 
hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek 

of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun 
antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze 

geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. 
En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen 

in het eeuwige leven.
Mattheüs 25:41-46 HSV



Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in 
Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets 

doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt 
hij buitengeworpen zoals de rank, en 

verdort, en men verzamelt ze en werpt 
ze in het vuur (pur), en zij worden 

verbrand.
Johannes 15:5 - 6 HSV



Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur 
(pur) verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de 

voleinding van deze wereld: de Zoon des 
mensen zal Zijn engelen uitzenden, 

en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen 
alle struikelblokken, en hen die de 

wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de 
vurige (pur) oven werpen; daar zal gejammer 

zijn en tandengeknars. 
Mattheüs 13:40-42 HSV



Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, 
uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen 
bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de 

vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen 
de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij 
weg.  Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: 

de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het 
midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij 

zullen hen in de vurige (pur) oven werpen; daar zal 
gejammer zijn en tandengeknars.

Mattheüs 13:47 - 50 HSV



En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor 
u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan 

in de hel (gehenna),in het onuitblusbare vuur (pur), waar hun 
worm niet sterft en het vuur (pur) niet uitgeblust wordt.

En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor 
u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te 

worden in de hel (gehenna), in het onuitblusbare vuur (pur), waar 
hun worm niet sterft en het vuur (pur)niet uitgeblust wordt.

En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor 
u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee 

ogen in het helse (gehenna) vuur (pur) geworpen te worden, waar 
hun worm niet sterft en het vuur (pur) niet uitgeblust wordt.

Markus 9:43 - 48 HSV

Is de hel voor eeuwig?



- De gast zonder het bruiloftskleed werd geworpen in 
de buitenste duisternis waar gejammer is en 
tandengeknars. (Mattheüs 22:11-14)

- De slechte dienaar die zijn mededienaren sloed 
werd in stukken gehouwen en kwam op de plek van 
gejammer en tandengeknars. (Mattheüs 24:45-51)

- De luie dienaar met het ene talent werd in de 
buitenste duisternis geworpen waar gejammer is en 
tandengeknars. (Mattheüs 25:26-30)



- God wil toch dat alle mensen behouden worden, wie kan Zijn wil 
weerstaan?" (Rom. 9:19, 1 Tim 2:4, 2 Petr. 3:9)

- "Het heil wordt alle mensen toch geschonken?" (Joh. 3:17,12:47, 1 
Kor. 15:22, 2 Kor 5:19, Tit. 2:11)

- "Christus is toch voor alle mensen gestorven" (2 Kor. 5:14, 1 Tim 
2:5, 1 Joh. 2:2)

- "God zal in Christus toch alle dingen herstellen?" (1 Kor 15:28, Fil. 
2:10, 1 Kol 1:20)

Waarom stuurt een liefdevolle God mensen naar de hel?



Want als wij willens en wetens zondigen, nadat 
wij de kennis van de waarheid ontvangen 

hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden 
meer over, maar slechts een verschrikkelijke 
verwachting van oordeel en verzengend vuur 

(pur), dat de tegenstanders zal verslinden. 

Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan 
heeft, moet hij sterven zonder barmhartigheid, 

op het woord van twee of drie getuigen. 

Als je blijft zondigen nadat je de waarheid kent zal je in het vuur belanden



Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard 
geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft 

en het bloed van het verbond, waardoor hij 
geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van 

de genade gesmaad heeft? 

Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij 
komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de 
Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. 

Vreselijk is het te vallen in de handen van de 
levende God. 

Hebreeën 10:26-31 HSV





Jezus heeft de hel 3 uur lang ervaren aan het kruis, daar is duisternis en 
scheiding van God

En toen het zesde uur gekomen was, 
kwam er duisternis over heel de aarde, tot 

het negende uur toe. 

En op het negende uur riep Jezus met 
luide stem: eloï, eloï, lama sabachtani , 

dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt U Mij verlaten? 

Markus 15:33-34 HSV



Wat moet je doen om gered te worden?

En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het 
hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de 
andere apostelen: Wat moeten wij doen, 

mannenbroeders? 

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder 
van u gedoopt worden in de Naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van de zonden; en u 

zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 
Handelingen 2:37-38 HSV



Wie gered is gaat naar de hemel en zal straks leven in het vrederijk en 
uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde!

- Alle dingen worden nieuw, we krijgen een nieuw 
opstandingslichaam! (Openbaring 21:5, 1 Korinthe 15:35-56)

- Er is geen lijden meer zijn of verdriet. (Openbaring 21:4)

- We zullen voor eeuwig in de nabijheid van Jezus, God en de 
Heilige Geest zijn. (Openbaring 21)

- We zullen daar een eigen woning en andere beloningen 
hebben. (Mattheüs 5:11-12, Johannes 14:3)

- We zullen met Christus regeren! (Openbaring 20:4)
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