Deel 1 en 2 over de “hel”
“Zekerheid van eeuwige kwelling voor de verlorenen”
Matthew McGee
Alle teksten komen uit de Statenvertaling 1977
Er was een tijd dat ik veronderstelde dat een ieder die de Bijbel serieus bestudeert begrijpt en
accepteert dat er een letterlijke eeuwige straf zal zijn, voor de verlorenen, in de Poel des
Vuurs. Schriftgedeelten die hier over gaan zijn overvloedig aanwezig, zijn wijd verspreid en
zonder omhaal, en daarom dacht ik dat het onder hen die de Bijbel bestuderen algemeen
bekend was. Echter heb ik sindsdien artikelen gelezen en emails ontvangen van hen die enige
waardevolle inzichten in de schrift aanreikten, maar daarna beweerden ze dat de eeuwige straf
niet in de Bijbel is te vinden.
Daarom zullen we, in deel 1 van deze studie, enige passages uit de schrift onderzoeken die
eenvoudig de realiteit bevestigen van een eeuwige straf voor de goddelozen. In deel 2 gaan
we een gedetailleerde studie doen om de betekenis te begrijpen van het Hebreeuwse woord
“Sheol”, de Griekse woorden “Gehenna” en “Hades”, en de Nederlandse uitdrukkingen voor
“Hel” en de “Poel des Vuurs”.
De eerste passage, uit Openbaringen, laat zien dat de verlorenen van de verdrukking gestraft
zullen worden met een eeuwige straf.
“Op.14:9-11: 9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien
iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan
zijn hand, 10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken
is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de
heilige engelen en voor het Lam. 11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle
eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en
zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
Let op het gedeelte: “….voor de heilige engelen en voor het Lam”. Later zal ik hier meer over
gaan zeggen.
De enige manier om hun rook voor eeuwig op te laten stijgen is dat ze branden en niet worden
verteerd door het vuur. Misschien herinnert u zich Mozes en de brandende braambos
“Ex.3:2-3: 2 En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van
een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd
niet verteerd. 3 En Mozes zeide: Ik zal mij nu daarheen wenden, en bezien dat grote gezicht,
waarom het braambos niet verbrandt.
De volgende passage uit Lukas laat ons zien dat de goddelozen van het Oude Testament naar
een plaats gingen van vlammen en pijniging. Jezus vertelde de geschiedenis van Lazarus en
de rijke man. We weten dat dit niet een gelijkenis is omdat werkelijk bestaande namen, van
Lazarus, Abraham en Mozes, worden gebruikt. De rijke man was nog niet in de Poel van
Vuur, hij was toen, en is daar nog steeds, in de Hel. Het verschil tussen de Poel van vuur en
de Hel zal tot in detail worden besproken in deel 2.
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“Lukas 16:19-31: 19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn
lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. 20 En er was een zeker bedelaar, met name
Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren; 21 En begeerde verzadigd te worden van de
kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn
zweren. 22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den
schoot van Abraham. 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 Lazarus in zijn schoot. 24 En
hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns
vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam. 25
Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus
desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. 26 En boven dit alles,
tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen
overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. 27 En hij
zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis; 28 Want ik heb vijf
broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. 29
Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. 30 En hij zeide:
Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich
bekeren. 31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo
zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen”.
Merk op dat de rijke man bij bewustzijn is, in grote doodsangst, en zich bewust is van het feit
dat hij daar niet weg kan.
Jezus sprak vaak, in zijn aardse bediening, over de eeuwige pijniging voor de verlorenen:
“Markus 9:43-48: 43 En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het
leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk
vuur; 44 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. 45 En indien uw voet
u ergert, houwt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten
hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur; 46 Waar hun worm
niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het
is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende,
in het helse vuur geworpen te worden; 48 Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet
uitgeblust wordt”.
Zie ook Jesaja 66:22-24:
Het Griekse woord dat in de bovengenoemde passage is vertaald met “worm” is “skolex”, dat
gewoon “worm” betekent. Wormen ruimen dood vlees op en worden als zodanig genoemd in
vele plaatsen in de Bijbel, zoals in Job 21:26 en Jesaja 14:11. Handelingen 12:23 beschrijft
hoe God Agrippa 1 doodde:
“Hand.12:23: En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Gode de
eer niet gaf; en hij werd van de wormen gegeten, en gaf den geest.
De uitdrukking “van de wormen gegeten” is vertaald vanuit het Griekse woord
“skolekobrotos” en dat komt van “skolex”.
Daarom kan de uitdrukking “waar hun worm niet sterft” een verwijzing zijn hoe in de Poel
des Vuurs het lichaam (waarmee de wormen zich voeden) nooit zal worden verteerd.
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Ook in Markus 9:43-48, zie boven, is het Griekse woord dat is vertaald met “en het vuur niet
uitgeblust wordt” “asbestos”, wat soms wordt vertaald met “onuitblusbaar”. Asbest is een
stof die werd gebruikt als isolatie materiaal en voor brandbescherming alvorens men er achter
kwam dat zijn vezels kanker kunnen veroorzaken. Asbest is een minerale vezel dat geweven
kan worden zoals men wol of katoen weeft. Zelfs in de oudheid werd het gewaardeerd omdat
het niet wilde branden. De Grieken gebruikten het soms zelfs als servetten! Ze veegden de
kruimels van hun mond met servetten van asbest en wierpen ze dan in het vuur. De vlammen
verbranden de voedselresten maar verteerden de asbest servetten niet. Zodoende konden ze de
servetten steeds weer gebruiken. Zo gaat het ook met het lichaam van degene die verloren is,
zijn lichaam zal niet door de vlammen van de Poel des Vuurs worden verteerd maar zal voor
eeuwig in de vlammen blijven.
In de onderstaande passage zien we het lot van de grote hoer van Openbaring 17.
“Op.19:2-3: 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer
geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner
dienaren van haar hand gewroken heeft. 3 En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En
haar rook gaat op in alle eeuwigheid”.
Aan het einde van de duizendjarige regering van Christus op aarde zal Satan in de Poel des
Vuurs worden geworpen waar de Antichrist (het Beest) en de valse profeet zich alreeds
duizend jaar in bevinden. De rest van de verlorenen, van alle tijden, volgen Satan in de Poel
des Vuurs.
“Op.20:10-15: 10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en
sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en
nacht in alle eeuwigheid. 11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat,
van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en
een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen
in de boeken geschreven was, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden, die in haar
waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld,
een iegelijk naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des
vuurs; dit is de tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des
levens, die werd geworpen in den poel des vuurs”.
Daniël profeteerde van twee toekomstige opstandingen, één voor de geredden en één voor de
verlorenen.
“Dan.12:2: En velen van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten
eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden, en tot eeuwige afgrijzing.
Jezus sprak hier eveneens over:
“Joh.5:28-29: 28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de
graven zijn, Zijn stem zullen horen; 29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de
opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der
verdoemenis”.
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De twee opstandingen waren gescheiden door een puntkomma, en eerst in Openbaring 20:5
werd duidelijk dat er duizend jaar zou liggen tussen de twee opstandingen.
Als Jezus Christus, aan het einde van de grote verdrukking, terug komt naar de aarde, zal Hij
de Heidenen verdelen in twee groepen, schapen en bokken. Zie naar hetgeen Hij zegt tegen de
bokken aan zijn linkerhand:
“Matth.25:41-46: 41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg
van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest,
en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet
geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij
niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben
wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis,
en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u:
Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven”.
De “schapen en de bokken”, zoals boven is beschreven moeten niet verward worden met de
grote witte troon van Openbaring 20, want de grote witte troon komt niet eerder dan 1000 jaar
na de verdrukking. Alleen degenen die verloren gaan zullen aanwezig zijn bij het oordeel
voor de grote witte troon.
In Jesaja 14 zien we de profetie zal Israël op een bepaalde dag: “deze spreuk opnemen tegen
den koning van Babel”. De spreuk verteld over de ondergang van de koning en bevat
eveneens de bespottingen van de goddeloze doden die eveneens zijn verdoemd.
“Jes.14:9-17: 9 De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan, als gij
kwaamt; zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde; zij doet al de koningen
der heidenen van hun tronen opstaan. 10 Die altegader zullen antwoorden, en tot u zeggen:
Gij zijt ook krank geworden, gelijk wij, gij zijt ons gelijk geworden. 11 Uw hovaardij is in de
hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en
de wormen zullen u bedekken. 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon
des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 13 En
zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 15 Ja,
in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! 16 Die u zien zullen,
zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde
beroerde, die de koninkrijken deed beven? 17 Die de wereld als een woestijn stelde, en
derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?”.
Let op de uitdrukking: “Die u zien zullen, zullen u aanschouwen…..” in vers 16. Wie zijn die
“u”? Wanneer zullen ze de koning van Babylon aanschouwen? Jesaja vertelt ons hier meer
over:
“Jes.66:22-24: :22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal,
voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder
naam staan. 23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van
den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn
aangezicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen
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der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun
vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen”.
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde verwijzen naar Openbaring 21:1 en de eeuwigheid na de
duizendjarige regering van Jezus Christus. Het blijkt dat wij hen kunnen zien die gekweld
worden in de Poel des Vuurs. Misschien is dat om ons er aan te herinneren voor welke
kwelling wij gespaard zijn. Zie eveneens de passage in Openbaring 14 waarnaar eerder is
verwezen: “….voor de heilige engelen en voor het Lam”.
Let op de verwijzingen naar tijd en tijdsduur in deze passage: “…als die nieuwe hemel en die
nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan….” “….van de ene nieuwe
maan tot de andere….”, “…..van den enen sabbat tot den anderen….”. Blijkbaar is het
verderf van de verdoemden niet een onmiddellijke vernietiging maar een eeuwig proces.

De tegensprekers
Ondanks dit overweldigende bewijs zijn er velen die de schrift proberen te verdraaien door te
zeggen dat er geen eeuwige kwelling is voor de verlorenen. Ze kunnen de volgende
argumenten gebruiken:
1)-Ze kunnen wijzen op 1Timotheüs 2:4 dat verwijst naar God: “Welke wil, dat alle mensen
zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”. Het Griekse woord dat is vertaald met
“will” in dit vers is “thelo” hetgeen betekent “het in gedachten hebben” of “het wensen dat”
of “zich voorstellen”. Maar omdat God iets verlangt betekent niet dat Hij het zodanig forceert
dat het ook gebeurt. Ten slotte verlangt Hij dat we ons onthouden van zonde, maar we
zondigen wel.
2)-Als ze Rom.11:26 citeren kunnen ze zeggen: “…alzo zal geheel Israel zalig worden…”.
Echter negeren ze het feit dat Paulus in Rom.9:6 zegt: “………want die zijn niet allen Israel,
die uit Israel zijn”. Alleen zij die een besneden hart hebben zullen worden gered, alleen het
besneden vlees is niet voldoende.
3)-Ze kunnen verwijzen naar passages als 1 Timotheüs 1:15: “Dit is een getrouw woord, en
alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te
maken,…..”. Ongetwijfeld zal Hij vele zondaren redden, maar om te zeggen dat Hij alle
zondaren zal redden is logisch gezien onjuist. Bijvoorbeeld, als u zegt dat u naar de winkel
gaat om bonen te kopen dan bedoeld u daar niet mee dat u ze allemaal gaat kopen.
4)-Sommigen betwisten de vertaling van het Griekse woord “aionios”, meestal wordt het
vertaald met “eeuwig” of “eeuwigdurend”. Ze beredeneren dat dit woord niet “eeuwig”
betekent maar slechts “een lange tijd”. Laat ons het woord nauwkeuriger onderzoeken om te
zien of die bewering enigszins geloofwaardig is.
De profetie in Mattheüs 25:46 geeft ons twee voorbeelden van het woord. Aan het einde van
de grote verdrukking zal Jezus Christus de Heidense overlevenden van de verdrukking in twee
groepen verdelen. Dan zal Hij zeggen: “En dezen zullen gaan in de eeuwige (aionios) pijn;
maar de rechtvaardigen in het eeuwige (aionios) leven”. Het woord “aionios” wordt eveneens
gebruikt om de bestraffing van de verlorenen te beschrijven. Mattheüs 25:41 zegt
bijvoorbeeld: “Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van
Mij, gij vervloekten, in het eeuwige (aionios) vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid
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is”. Enige andere voorbeelden zijn Matth.18:8; Mark.3:29; 2Thess.1:9; Hebr.6:2; en Judas
1:7. Het woord “aionios” wordt veelvuldig gebruikt om het leven te beschrijven van hen die
gered worden. Bijvoorbeeld, Rom.6:23 zegt: “Want de bezoldiging der zonde is de dood,
maar de genadegift Gods is het eeuwige (aionios) leven, door Jezus Christus, onzen Heere”.
Enige andere voorbeelden zijn: Joh.6:47; Hand.13:48; Rom.5:21; 1Tim.1:16; Titus 3:7;
1Joh.5:11 en Judas 1:21. Degenen die zeggen dat de straf van de goddelozen in de Poel des
Vuurs op enige dag zal eindigen die zeggen dus eveneens dat het leven, van hen die gered
zijn, ook op enige dag zal eindigen.
Het woord “aionios” komt 71 keer voor in de Bijbel, en iedere keer als het wordt gebruikt
beschrijft het iets dat eeuwig is. Het woord “aionios” wordt ook gebruikt om te beschrijven:
de Heilige Geest (Hebr.9:14), redding (Hebr.5:9), verlossing (Hebr.9:12), het koninkrijk van
onze Heere Jezus Christus (2Petrus 1:11, de eer en macht van onze Heere Jezus Christus
(1Tim.6:16), De heerlijkheid van God (1Petrus 5:10), en de onsterfelijke lichamen die we
eens zullen ontvangen (2Kor.5:1). Degenen die beweren dat de straf voor de goddelozen in de
Poel des Vuurs op enige dag zal eindigen moeten ook beweren dat al de zojuist opgesomde
dingen op enige dag zullen verjaren.
Tenslotte zegt Rom.16:26: “Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar
het bevel des eeuwigen (aionios) Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen
bekend is gemaakt; Het woord “aionios” wordt hier als bijvoeglijk naamwoord gebruikt om
God Zelf te beschrijven. Degenen die dus zeggen dat de straf van de goddelozen in de Poel
des Vuurs op enige dag zal eindigen die zeggen dus eveneens dat God Zelf op enige op
zal houden te bestaan. Het is dus duidelijk dat God eeuwig is en zo is ook de kwelling van
de verlorenen.
Naast dit alles zijn er vele passages in de Bijbel die het zeer duidelijk maken dat de straf van
de verlorenen, zonder dat het woord “aionios” wordt gebruikt, eeuwig is. Vele van deze
passages zijn in dit artikel reeds geciteerd.
Conclusie
Het probleem is dat, ondanks alles wat de schrift zegt, veel mensen denken dat het van God
niet eerlijk zou zijn om de goddelozen te veroordelen tot eeuwige kwelling. Ze weten dat God
rechtvaardig is. En ze redeneren: “Als God minstens zo slim is als ik ben, zal hij het met me
eens zijn”. Ze sluiten de mogelijkheid uit dat God inzicht en informatie heeft waarover zij niet
beschikken. God zegt in Jesaja:
“Jes.55:8-9: 8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn
wegen, spreekt de HEERE. 9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn
wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan ulieder gedachten”.
Een kind van drie jaar is niet in staat om te beoordelen of de voorschriften van zijn vader goed
zijn. Op dezelfde wijze zijn wij niet in staat om in de schoenen van God te gaan staan om te
bepalen wat goed is. God is de enige die in staat is om te oordelen over onze eeuwige
bestemming. Zijn Woord is zeer duidelijk. Er is een plaats van eeuwige straf voor de
verlorenen.
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Deel 2.
Het verschil tussen Hades en de Poel des Vuurs
Matthew McGee
Laten we iets meer in detail gaan om kennis te nemen van enige Hebreeuwse en Griekse
woorden die nodig zijn om dit onderwerp te begrijpen.
Sheol (Hebreeuws) – Het is een niet permanente plaats of tijdelijke verblijfplaats van de
zielen (zonder lichaam) van de gestorvenen. Het is niet het graf of de tombe, ook is het niet de
eeuwige locatie van de zielen van de doden. Het is hetzelfde woord als het Griekse woord
“Hades”, waar we straks naar zullen kijken. Vóór de opstanding van Jezus Christus gingen de
zielen van de bozen en de rechtvaardigen, na het sterven, daar heen. Het wordt vertaald als
“graf” 31 keer; als “hel” 31 keer; als “pit” 3 keer.
Sheol (of Hades) heeft twee van elkaar gescheiden afdelingen. Eén afdeling was en is
gereserveerd voor het kwellen van de bozen terwijl de andere afdeling, genoemd “de schoot
van Abraham” in Lukas 16:22, was voor het vertroosten van de rechtvaardigen. Er is een
onoverbrugbare kloof tussen de twee afdelingen. Toen Christus was opgestaan leidde Hij de
rechtvaardigen uit de Sheol naar de Hemel. Vele (waarschijnlijk niet allemaal) van de Oud
Testamentische heiligen werden opgewekt in hun onsterfelijke lichamen in die tijd
(Matth.27:51-53). Vanaf dat moment gaan de zielen van de gestorven rechtvaardigen direct
naar de Hemel. De zielen van de verlorenen gaan, als ze sterven, naar de Sheol, aan de ene
zijde van de kloof, waar ook de Oud Testamentische verlorenen in kwelling zijn. De andere
kant van de Sheol, eerder bekend als de schoot van Abraham, staat leeg sinds Jezus Christus
de daar aanwezige heiligen naar de Hemel leidde na Zijn opstanding.
Sheol (of Hades) wordt beschreven als zijnde “in het hart der aarde” in Matth.12:40 en er
wordt van gezegd dat het de “onderste hel”, “hel van onderen” of “ter helle nederdalen” is in
passages zoals Deut.32:22, Jesaja 14:9 en Ezechiël 31:16.
Het Engelse woord “Hell” verwijst naar een plaats van eeuwige straf voor de goddelozen. Zijn
betekenis maakt geen onderscheid tussen de twee van elkaar gescheiden plaatsen voor de
goddelozen om te worden gestraft, en één tijdelijk voor de ziel, en de andere, de Poel des
Vuurs, permanent voor ziel en lichaam. Ook betekent het niet dat het de plaats is van de
vertroosting voor de heiligen vóór de opstanding van Christus. In de gewone Engelse
omgangstaal wordt het woord “Hell” alleen gebruikt in negatieve zin, waar geredde mensen
nimmer naar toe zullen gaan.
Dat veroorzaakte een ontoereikende vertaling van “Sheol” en “Hades”. Vaak worden deze
woorden vertaald met “Hel” wat, zoals zojuist uitgelegd, niet eenduidig en niet omschreven
is. Op vele andere plaatsen worden “Sheol” en “Hades” vertaald met “graf”, maar het graf is
slechts de plaats voor het gestorven lichaam, en niet de plaats voor de ziel. Deze verwarring
komt vaak voor als een vers verwijst naar een rechtvaardig man die naar de “Sheol” gaat,
zulke mannen als Jacob, Jozef, (gen.37:35) en Job (Job.14:13). Natuurlijk gingen deze
mannen niet naar de plaats van kwelling maar naar de kant van “Sheol” (Hades) waar ze
vertroost werden, genaamd de schoot van Abraham.
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Hades (Grieks) – Is gelijk aan Sheol (Hebreeuws). Het is de niet permanente plaats of
tijdelijke verblijfplaats van de zielen van de doden, zonder het lichaam. Het is niet het graf of
de tombe en ook is het niet de eeuwige locatie van de zielen der doden. Het is de plaats voor
de ziel, niet de plaats voor het lichaam.
Gehenna (Grieks, maar oorspronkelijk van een Hebreeuwse naam) – vertaald met “Hel” is de
permanente plaats voor het verderf van: “lichaam en ziel”, in Matth.10:28. Het is de plaats
van: “…..het onuitblusselijk vuur” (Markus 9:45).
In de meeste verwijzingen is het, vanuit de context, duidelijk dat degenen die naar Gehenna
gaan dat doen in hun lichaam, niet als zielen zonder lichaam. Wil dat gebeuren dan moet dat
gebeuren na de opstanding van de verdoemden voor de grote witte troon van oordeel. Daarom
is Gehenna de Poel des Vuurs omschreven in openbaring 19 en 20. Het is momenteel
onbewoond, maar het Beest en de Valse Profeet zullen er in worden geworpen aan het einde
van de verdrukking (Op.19:20). Duizend jaar later zal Satan er in worden ingeworpen
(Op.20:10) en zal kort daarop worden gevolgd door de verlorenen van alle voorgaande
perioden of eeuwen (Op.20:15). Ze zullen allemaal Gehenna binnengaan in hun
opstandingslichamen en daar zullen ze voor eeuwig gepijnigd worden.
Deze passage, in Openbaring 20, maakt duidelijk dat de Hades en de Poel des Vuurs niet
hetzelfde zijn. Bij het oordeel voor de grote witte troon, aan het einde van het duizendjarig
koninkrijk, zullen degenen die in de Hades zijn uit de Hades verwijderd worden zoals
Op.20:13 dat zegt: “…..de hel (Hades) gaven de doden, die in hen waren….”. En degenen
die in Hades waren zullen in de Poel des Vuurs geworpen worden (Op.20:14-15). Let op de
timing van deze overplaatsing, dat gebeurt even voordat Op.21:1 zegt: “En ik zag een
nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was
voorbijgegaan, en de zee was niet meer”. Ten tijde van Openbaring 20:13 zal Hades leeg zijn,
blijkbaar wordt Hades vernietigd omdat de Hades in het hart van de eerste aarde is.
Het toekomstige verderf van de goddelozen wort gesymboliseerd door het dal van Hinnom
waarnaar Gehenna verwijst. Het is een plaats ten zuiden van Jeruzalem waar de lichamen van
dode dieren en afval werden verbrand. Het dal van Hinnom was eveneens de plaats waar veel
mensenoffers werden gebracht aan de heidense god Moloch (2Kon.23:10; 2Kron.28:3; 33:6,
Jeremia 32:35). Het vuur in het dal brandde altijd omdat er continu afval op het vuur werd
geworpen.
“Jer.7:31-32: 31 En zij hebben gebouwd de hoogten van Tofeth, dat in het dal des zoons van
Hinnom is, om hun zonen en hun dochteren met vuur te verbranden; hetwelk Ik niet heb
geboden, noch in Mijn hart is opgekomen. 32 Daarom ziet, de dagen komen, spreekt de
HEERE, dat het niet meer zal geheten worden Tofeth, noch dal des zoons van Hinnom, maar
moorddal; en zij zullen ze in Tofeth begraven, omdat er geen plaats zal zijn.
Hier zien we dat in het dal van Hinnom een plaats is die “Tophet” wordt genoemd, die naam
betekent “plaats van vuur”.
“Jes.30:33: Want Tofeth is van gisteren bereid; ja, hij is ook voor den koning bereid; Hij
heeft hem diep en wijd gemaakt, het vuur en hout van zijn brandstapel is veel; de adem des
HEEREN zal hem aansteken als een zwavelstroom”.
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“limne pur” (Grieks) – “poel des Vuurs” komt vier keer voor, alle keren in Openbaring 19 en
20. Dit is Gehenna waarin de opgestane verdoemden geworpen zullen worden. Limne
betekent “Poel” en “Pur” betekent “vuur”.

Andere belangrijke uitdrukkingen.
Tartaroo (Grieks) – Verwijst naar “Tartarus” en komt slechts één keer voor in 2Petrus 2:4
waar het is vertaald met “Hel”: “Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet
gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der
duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden”. Dit is blijkbaar een plaats die gescheiden
is van Hades, het kan een plaats zijn die speciaal voor gevallen engelen is. Er zijn in de Bijbel
geen aanwijzingen dat mensen daar naartoe gaan.
Grave (Engels) – De plaats waar het dode vleselijke lichaam, het graf. Het is niet de
verblijfplaats van de ziel of de geest.
Abussos (Grieks) – Abyss. Het wordt 5 keer vertaald als “bodemloze put”, twee keer als
“diep” twee keer als “bodemloos”. Het is de plaats waar Satan voor 1000 jaar, gedurende de
regering van Christus op aarde, zal worden opgesloten (Op.20:1-3). Deze Abyss is ook de
plaats waar het legioen duivelen Jezus vroeg om naar toe te worden gezonden in Lukas 8:3031. En deze Abyss is de bodemloze put die geopend zal worden bij het oordeel van de vijfde
bazuin van Op.9:1-11. Het beest dat er uit zal komen bij de vijfde bazuin wordt genoemd in
Op.11:7 en 17:8. Velen denken dat deze Abyss dezelfde is als de onoverbrugbare kloof die
wordt beschreven in Lukas 16:26.
Chasma (Grieks) – een gapend gat, chasm, of kloof. Het is vertaald met “klove” en komt
alleen voor in Lukas 16:26 waar het de kloof is, in de Hades, die de kant van de kwelling
scheidt van de kant der vertroosting
Abraam Kolpos (Grieks) – De schoot van Abraham (Lukas 16:22). Abraam is 73 keer
vertaald met “Abraham”. Kolpos is 5 keer vertaald met schoot en één keer als “inham” in
(Hand.27:39).
Paradeisos – Paradijs. Het wordt vertaald met “paradijs”. “Paradijs”. Eerst luisteren we naar
de woorden van de dief en Jezus Christus op hun respectievelijk kruis in Lukas 23:42-43:
“42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
In 2Kor.12:4 vertelt Paulus: “Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft
onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken”.
In Openbaring 2:7 zei Jezus tegen de gemeente te Efeze: “……Die overwint, Ik zal hem geven
te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is”.
De boom des levens wordt eveneens genoemd in Op.22:2, in de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde, waar het niet om één boom gaat, maar een soort boom waar er meer dan één van zijn.
Omdat de drie verwijzingen het paradijs op verschillende plaatsen laat zien dan is, of het
paradijs eens verplaatst en zal opnieuw worden verplaatst of het is een algemene benaming.
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Samenvatting
Sheol (Hebreeuws) en Hades (Grieks) zijn de tijdelijke plaats van kwelling voor de zielen
van de goddeloze doden. Voorafgaande aan de opstanding van Christus werden de heiligen
vertroost en gehouden in de nu lege helft van de Hades, bekend als de schoot van Abraham.
Gehenna (Grieks, maar van een Hebreeuwse naam) is de Poel des Vuurs en is de
permanente plaats van kwelling voor de zielen van de goddeloze doden in hun opgestane
lichamen. Hel is een algemene en ontoereikende term die vaak wordt gebruikt om te
verwijzen naar: of Gehenna of de “kwelling” helft van de Hades, het wordt gebruikt door
zowel degenen die het verschil kennen als door degenen die het verschil niet kennen.
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