


V11. HEMEL 
of HEL?



B17. WERELDSE of GODDELIJKE liefde?

B18. GOEDKOPE of KOSTBARE genade?

B21. De realiteit van de EEUWIGE hel! 

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

- Wat onderwees Jezus over de hel?

- Is de hel voor eeuwig?

- Waarom stuurt een liefdevolle God mensen naar de hel?

- Wat moet je doen om gered te worden?

 B22. Wat gebeurt er na DE DOOD?

- Wat zijn de hemelen/het paradijs waar de Bijbel over spreekt?



“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





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



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



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

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. 



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



De hemelen/paradijs: de plek waar God woont en de voorlopige 
thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde 
komt. In de hemel heeft Jezus voor Gods kinderen een woning 
bereid en zullen we bij Hun zijn. (Johannes 14:2 - 4) Er wordt over 
het algemeen gedacht dat er 3 hemelen zijn:

- 1. De zichtbare atmosferische hemel rond de aarde. (Gen.1:7-8, 
Psalm 8:4)

- 2. De "tussenhemel" waar de troon en het werkgebied van 
satan en de demonische machten zich bevinden. (Mattheüs 
24:29)

- 3. De woonplaats van God, Jezus en de Heilige Geest met de 
heilige engelen en gestorven heiligen (2 Korinthe 12:2 - 4, 
Openbaring 2:7)



Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, 
geloof ook in Mij. 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. 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. 
Johannes 14:1-3 HSV

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten 
geven van de Boom des levens, die midden in het 

paradijs (Strong 3857) van God staat.
Openbaring 2:7 HSV



En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het 
water des levens, helder als kristal, die uit de 

troon van God en van het Lam kwam. 

In het midden van haar straat en aan de ene en de 
andere zijde van de rivier bevond zich de Boom 

des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van 
maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 

bladeren van de boom zijn tot genezing van de 
heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er 

meer zijn. 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde!



En de troon van God en van het Lam zal 
daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen 
Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht 

zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd 
zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij 

hebben geen lamp en ook geen zonlicht 
nodig, want de Heere God verlicht hen. En 

zij zullen als koningen regeren in alle 
eeuwigheid. 

Openbaring 22:1-5 HSV



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– De pijlers van het christelijk geloof van Derek Prince

– De weg naar de hel van David Pawson

– Horrors of hell, Splenders of heaven van Micheal H. Yeager


