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DIE TWEEDE DOOD 

 

VAN OPENBARING 
 

DIE HEL 

 

Vreeslike geskreeu en stemme styg skielik op vanuit die onderaardse diep-tes na die rustige vlakte daarbo.  

Verwonderd stroom honderde mense om die donker diep gat in die aarde gade te slaan.  'n Predikant 

wys daarop dat dít die hel is, waar Satan en sy bose engele die onuitbluslike vuur stook.  Dit is hier waar 

die goddelose vir ewig gepynig word in smart. 

 

Iewers op 'n ander kontinent, preek 'n predikant van die liefde van God wat so groot is, dat Hy nooit 

mense in die Helse Vuur sal laat brand nie.  Elke sondaar wat Christus nie aangeneem het nie, sal 'n 

tweede kans kry en selfs 'n derde kans, totdat hy uit radeloosheid sal ophou veg teen die liefde van God, 

wat hom wil red.  Uiteindelik, na duisende jare, sal die laaste siel gered wees en ewige vrede sal op die 

aarde toesak. 

 

WAT SÊ DIE BYBEL VAN DIE HEL 

 

Matt 5:29,30  “As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit 

en gooi dit weg van jou af;  want dit is vir jou beter dat een van jou lede 

vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.  En as jou 

regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit  is 

vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel 

gewerp word nie.” 

 

Volgens Jesus sal daar regtig 'n Hel wees, waarin mense gegooi sal word, maar dit brand nog nie. 

 

Matt 13:40-42 “Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en 

met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volein-ding van hierdie wêreld: 

die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy  koninkryk 
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bymekaar-maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtig-heid doen, en 

sal hulle in die vuuroond gooi.  Daar sal geween wees en gekners van die 

tande.” 
 

Die Hel sal eers aan die voleinding van die wêreld plaasvind.  Dit is nie nou ‘n plek waar die 

goddelose alreeds brand nie. 

 

2 Pet 3:5-7    “Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal 

af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die 

woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en 

vergaan het.  Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde 

woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die 

oordeel en die ver-derf van die goddelose mense.” 
 

Toe die eerste wêreld sy maatbeker van sonde volgemaak het, het God hulle met die Sondvloed 

vernietig.  God het slegs agt mense (Noag en sy gesin) deur die ark gered om die menslike 

geslag in die lewe te hou. 

 

Hierdie teenswoordige wêreld waarin ons woon, sal nie weer deur water vernietig word, 

wanneer haar maatbeker van sonde vol geword het nie.  Hierdie aarde wag vir die finale 

Oordeel.  Al die goddelose, vanaf Kain tot die laaste goddelose wat lewe tot die wederkoms 

van Jesus, sal saam met hierdie aarde, deur vuur vernietig word. 

 

Openb 20:13-15   “En die see het die dode gegee wat daarin was, 

en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is 

geoordeel, elkeen volgens sy werke.  En die dood en die doderyk is in die 

poel van vuur gewerp.  Dit is die tweede dood.  En as dit bevind is dat 

iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van 

vuur gewerp.” 

 

Dit is tydens die finale Oordeel oor sonde, dat die goddelose in die poel van vuur gewerp sal 

word.  Maar wanneer sal dit wees? 

 

Openb 20:5a,7-10    “En die ander dode het nie herlewe totdat die   duisend 
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jaar voleindig is nie...  En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die 

Satan uit sy gevangenis ont-bind word; en hy sal uitgaan om die nasies te 

verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle 

te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.  En 

hulle het opge-kom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges 

en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal 

en hulle verslind.  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur 

en swawel gewerp...” 
Die regverdiges het met die wederkoms gedeel in die eerste opstan-ding en vir die hele 1000 jaar 

saam met Christus regeer.  Die godde-lose was egter gedurende die hele 1000 jaar dood, en 

sou eers na die 1000 jaar uit die dood opstaan.   

 

Tydens hierdie (tweede) opstanding, ná die 1000 jaar, sal die godde-lose geoordeel word volgens 

hulle werke.  Omdat nie een se naam in die boek van die lewe van die Lam verskyn nie, sal 

hulle in die poel van vuur gewerp word. 

 

Satan mislei die goddelose (hulle wat na die 1000 jaar opgewek is), wie se saak hopeloos is, want 

hulle is gedoem tot die tweede dood (poel wat brand met vuur en swawel).  Hy hits hulle aan 

om die ge-liefde stad aan te val.  In die stad is die boom van die lewe en die water van die lewe.  

Indien hulle daarvan in die hande kan kry, is die moontlikheid daar dat hulle dalk vir ewig in 

sonde sal kan voortleef. 

 

Nadat Adam en Eva van die boom van kennis goed en kwaad geëet het (sonde gepleeg het), het 

God hulle uit die tuin van Eden verban, sodat hulle nie van die boom van die lewe moes eet nie, 

en so vir ewig in sonde sou voortbestaan nie.  Indien die goddelose na die finale uitspraak teen 

hulle, wel van die boom van die lewe te ete kry, sal dit Satan se eie goddelose lewe verseker.  

God sal dit verhoed. 

 

Die Skrif sê dat vuur uit die hemel vanaf God sal neergedaal en die goddelose sal verslind en die 

Satan self sal ook in die poel van vuur gegooi word.  Die poel van vuur word die Tweede Dood 

genoem. 

 

 IS DIE HEL WERKLIK NOODSAAKLIK? 

 

1 Joh 1:5     “En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor 
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het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duister-nis is in Hom nie.” 

 

God verteenwoordig Waarheid en Reinheid wat deur lig gesimboliseer word.  Sonde en 

Valsheid word deur duisternis gesimboliseer.  Weens die Skepper se karakter van waarheid en 

geregtigheid, sal Hy nie Sonde vir ewig laat voortbestaan nie. 

Hebr 1:9     “U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid ge- 

haat;  daarom het, o God, u God U gesalf met vreug-de-olie bo u 

metgeselle.” 
 

God haat ongeregtigheid, dit druis in teen Sy karakter van Heiligheid en Waarheid.  Daarom is 

Jesus deur die Gees gesalf as Verlosser van die wêreld tydens Sy doop, sodat God met sonde kan 

afreken. 

 

2 Pet 3:13       “Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele 

en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.” 

 

Hierdie aarde met sy sonde is 'n klad op die skepping.  Die hele verlossingsplan het dit ten doel 

om van sonde ontslae te raak en die hele skepping van sy bose invloed te bevry.  God begeer 

dat hierdie sonnestelsel waarin sonde gedy, net soos die res van die heelal, deur geregtigheid 

(waarheid en heiligheid), regeer sal word. 

 

Jes 66:22,23    “Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde 

wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle 

nageslag en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwemaan en 

elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê 

die Here.” 

 

Die konsep van ‘n nuwe Hemel en 'n Aarde, waarin almal God in harmonie dien en mekaar 

liefhet, was alreeds in die OT geopenbaar, deur Jesaja, ‘n profeet van God, wat 800 jaar voor 

Christus se eerste koms geleef het. 

 

GOD SE PLAN OM DIE HEELAL TE REINIG 

 

Openb 21:27   “En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en 
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gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat ge-skrywe is in die boek 

van die lewe van die Lam.” 

 

God se plan is, dat niks wat met sonde te doen het, weer die nuwe skepping sal besmet nie. 

 

2 Pet 3:5-7    “Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal 

af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die 

woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en 

vergaan het.  Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde 

woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die 

oordeel en die ver-derf van die goddelose mense.” 

 

Die Sondvloed het nie die Sonde uit die Heelal vernietig nie.  God sal die huidige Hemele en 

Aarde, wat deur Satan as sy hoofkwartier gebruik word, met 'n goddelike vuur vernietig, 

waardeur selfs die sonde en Satan uitgewis sal word. 

 

Matt 25:41     “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan 

weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en 

sy engele.” 

 

Hierdie vuur is eintlik bedoel om die oorsprong van Sonde, Satan en sy engele, mee te vernietig. 

 

Openb 21:8 “Maar wat die vreesagtiges aangaan en die onge- 

lowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en 

afgodedienaars en al die leuenaars - hulle deel is in die poel wat brand met 

vuur en swawel:  dit is die tweede dood.” 

 

Daar is mense wat weier om sonde te versaak.  Omdat hulle aan sonde bly vaskleef, sal hulle 

saam met die sonde vernietig word in die poel wat brand met vuur. 

 

Hierdie Poel van Vuur word die Tweede Dood in Openbaring genoem.  Regdeur die Bybel 

word daarna verwys as 'n Vuur, ‘n Brand, ‘n Oond, of die Hel.  Dit word ook altyd in die konteks 

van die uitwissing van die Goddelose, die Sonde en die Kwaad, genoem ( Ps 21:9,10; Mal 4:1-3; 

Obadja 1:16-18; Jes 47:14,; Matt 3:12; ens.) 
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Openb 20:14   “En die dood en die doderyk is in die poel van vuur 

gewerp.  Dit is die tweede dood.” 

 
Die (eerste) Dood en die Graf word deur die Bybel geassosieer met  sonde.  Alle sonde het 

een ding in gemeen, verwydering tussen God en sy skepsele en verwydering tussen mens en 

mens.  God se plan is om selfs die konsep of gedagte aan die dood en die graf, die wreedste 

skeiding wat die mens ken, uit te wis.  Alles wat na sonde verwys, sal deur dié goddelike vuur 

vernietig word. 

 

Nah 1:6,9     “Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal 

bestand wees teen die gloed van sy  toorn?  Sy gram-skap word uitgegiet 

soos vuur, en die rotse word stuk-kend geruk voor Hom. Wat wil julle beraam 

teen die Here? Hy maak daar 'n einde aan; die benoudheid sal nie twee maal 

opkom nie.” 

 

Sonde moet deeglik vernietig word, sodat die benoudheid nooit weer kan kop uitsteek in die 

Heelal nie.  Daarom is die Hel noodsaaklik.  

 

DIE HEL - GAAN DIT VIR EWIG BRAND? 

 

Openb 14:9-11 “En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n 

groot stem gesê:  As iemand die dier en sy beeld aan-bid en 'n merk op sy  

voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die 

grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy  toorn, 

en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor 

die Lam.  En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en 

hulle het dag en nag geen rus nie - hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en 

elkeen wat die merk van sy naam ontvang.” 
 

Die rook van hulle pyniging gaan vir ewig op en die merkdraers het dag en nag geen rus nie - Wat 

'n vreeslike gedagte! 
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Openb 20:10   “En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel 

van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is;  en hulle 

sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.” 
 

Die duiwel sal ook na die finale oordeel in die poel van vuur gegooi word, waar die Dier en die 

Valse Profeet gegooi is.  Die teks sê dat hulle tot in alle ewigheid gepynig sal word - wat 'n 

vreeslike gedagte! 

 

Volgens die twee bogenoemde tekste, blyk dit of die Satan, sy bose engele en die goddelose vir 

ewig sal brand en nooit sal ophou brand nie.  Dit het tot gevolg dat daar na die 

"Ewigbrandende Hel" verwys word.  Maar is dit wat die Bybel regtig bedoel? 

 

Gaan die goddelose in ‘n bewuste staat gepynig word met vuur en swawel, tot in alle ewigheid? 

 

BYBELSE KONSEP VAN DIE WOORDE 

“EWIG” OF “ALTYD” 

 

In die Bybel word die woord "ewig" herhaaldelik gebruik met verskeie be-tekenisse wat wissel van 'n 

"beperkte tyd," tot “ 'n onbepaalde tydperk." 

 

Die betekenis van "ewig" of  "vir altyd," word bepaal deur die manier waarop dit gebruik word, en die 

aard van die onderwerp waarop dit toegepas word.  Laat ons Bybelse voorbeelde gebruik om dit te 

verduidelik: 

 

Deut 15:17 “dan moet jy 'n els neem en dit deur sy oor en in 

die deur steek, sodat hy vir altyd jou slaaf word;  en ook met jou slavin 

moet jy net so doen.” 
 

Nadat die slaaf met die els in sy oor gemerk was, sou hy "vir altyd" sy baas se slaaf wees.  Maar 

hierdie "vir altyd" sou net wees totdat die slaaf sterf. 

 

Openb 14:6 “En ek het 'n ander engel in die middel van die lug 

sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die 

aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.” 
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Alhoewel dit 'n ewige Evangelie is, sal daar 'n tyd kom dat dit nie meer gepredik sal word nie.  

Sodra die Wederkoms plaasvind en die 1000 Jaar aanbreek, sal evangeliste en predikante ophou 

om verlossing deur Jesus aan die wêreld, te predik.  In dié konteks, het “ewig” die betekenis dat 

die evangelie gepredik sou word vanaf Adam se tyd, tot en met die herstel van die mensdom, 

daarna sal dit nie meer aan sondaars verkondig word nie. 

 

Judas 1:6,7    “En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar 

het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot 

dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar; soos Sodom en Gomorra 

en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense 

gehoereer en agter vreemde vlees aan geloop het, as 'n voorbeeld gestel is, 

terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.” 

 

Die bose engele word met “ewige boeie” bewaar vir die "ewige straf."  “Ewige boeie” in die 

geval beteken dat daar ‘n beperking op Satan en sy engele geplaas word, waaruit hulle nie kan 

ontsnap nie, totdat die spesifieke tyd van hulle “ewige straf” aanbreek.   

 

  Sodom en Gomorra is as voorbeelde, besig om die "ewige straf" te ondergaan, wat vir Satan en sy 

bose engele voorlê.  Sodom en Go-morra is deur vuur en swawel vanuit die hemel vernietig.   

(Sien Gen 19:24,25; 1 Kon 18:38; 2 Kron 7:1,3; Openb 20:9) 

 

Matt 25:41,46  “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: 

Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die 

duiwel en sy engele...  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die 

regverdiges in die ewige lewe.” 

 

God se plan is dat Satan, sy engele en die goddelose in die "ewige vuur" gegooi moet word, wat 

ook die "ewige straf" genoem word, en wat 'n eenmalige daad aandui. 

 

2 Pet 2:6  “...en deur die stede van Sodom en Gomorra tot 

as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel 

het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees.” 
 

As straf van die "ewige vuur," is Sodom en Gomorra tot as verbrand.  Hulle straf moet dien as 'n 

voorbeeld vir die goddelose wat nog in die toekoms gestraf sal word. 
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Matt 3:11,12    “Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy 

wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra  

nie.  Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.  Sy skop is in sy  

hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy ko-ring in die 

skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.” 

 

Jesus sal self die goddelose oordeel en hulle met ‘n onuitbluslike vuur vernietig.  Eerder as wat 

die vuur vir ewig sal aanhou brand, blyk dit of die vuur nie doodgemaak sal kan word solank daar 

nog ‘n greintjie sonde is wat as brandstof kan dien nie. 

 

EWIG - ‘N TOTALE VERNIETIGING  

 

Mal 4:1-3 “Want kyk, die dag kom, en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles 

en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees;  en die dag wat 

kom, sal hul-le aan die brand steek, sê die Here van die leërskare;  sodat dit  

vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.  Maar vir julle wat my Naam 

vrees, sal die son van ge-regtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy  

vleu-els wees;  en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.  En 

julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle 

voetsole op die dag wat Ek skep, sê die Here van die leërskare.” 

 

Op die finale dag wanneer die oordeel op die goddelose uitgespreek sal word, sal hulle met vuur 

vernietig word, sodat daar net as en stof sal oorbly. 

 

2 Thess 1:9     “Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, 

weg van die aangesig van die Here en van die heer-likheid van sy sterkte.” 
 

Die straf, beteken 'n ewige verderf - om vir ewig weg van die Lewe-gewer te wees.  Om van die 

Lewegewer verwyderd te wees, is eintlik om dood te wees.  Anders gestel, die goddelose sal 

wees asof hulle nooit bestaan het nie (Ps 1:4-6).   

 

Obadj 1:16-18     “Want net soos julle gedrink het op my heilige 
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berg, sal al die nasies gedurigdeur drink, ja, hulle sal drink en swelg en word 

asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op die berg Sion sal daar ontkoming 

wees, en dit  sal 'n heiligdom wees; en die huis van Jakob sal sy  besittings in 

besit  neem. Dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees en die huis van Josef 'n 

vlam, maar die huis van Esau 'n stoppel; en dié sal hulle aan die brand steek 

en hulle verteer, sodat daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, 

want die Here het dit gespreek.” 

 

Volgens die profeet Obadja, sal die goddelose van die wêreld hulle maatbeker van sonde 

volmaak.  Hulle sal die beker van God se toorn op die sonde, drink.  Obadja sê dat hulle sal 

aanhou drink van God se straf, totdat hulle nie meer bestaan nie. 

 

Esau, die eersgeborene, het sy reg as draer van die Saad van die Belofte (Jesus) verag.  Daarom 

word hy die simbool van die godde-lose in alle eeue wat Jesus as Verlosser verwerp het.  Jakob, 

sy jon-ger broer het gesmag na die eersgeboortereg (die Saad van die Ver-bond - Jesus).  Deur 

die geloof het Jakob (onderkruiper) Israel (oor-winnaar) geword, uit wie se nageslag Jesus as 

Verlosser gebore sou word.  Elke sondaar (onderkruiper) wat smag na verlossing en Jesus 

Christus aanvaar as sy persoonlike Verlosser van die sonde, word ‘n Israeliet (oorwinnaar), 

genoem.  

 

Die huis van Jakob en Josef staan vir die regverdiges.  A.g.v. die regverdiges, sal die goddelose 

uiteindelik vernietig word, want daar kan nie twee wees wat dieselfde erfporsie kan hê nie.  

Om die rede sal die goddelose deur vuur verteer word en sal hulle wees asof hulle nooit bestaan 

het nie. 

 

Matt 25:41    “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan 

weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en 

sy engele.” 

 

God het die helse vuur eintlik vir die duiwel en sy engele berei.  Daar sal ‘n tyd kom dat selfs die 

ongehoorsame engele vernietig sal word.  Hulle sal nie toegelaat word om vir altyd in sonde 

voort te leef nie.  In dien hulle toegelaat sou word, moet God ook die goddelose mensdom 

toelaat om in sonde voort te leef en dit is juis wat God wil verhoed.  Hy wil sonde totaal uit die 

heelal verwyder hê.  Om die rede moet God van die oorsprong van sonde, naamlik Satan, 

ontslae raak. 
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Eseg 28:18,19       “Weens die menigte van jou ongeregtighede, 

deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heilig-domme ontheilig; 

daarom het Ek ‘n vuur uit jou binne-ste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek 

het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou ge-sien het.  

Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking 

geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.” 

 

In die profesie teen Tirus word die oorsprong en die karaktertrekke van Satan geopenbaar 

(v.12-17).  In v. 18 en 19 word die uiteindelike lotsbestemming van die Satan weergegee.  ‘n 

Vuur sal uit sy binneste uitgaan wat hom sal verteer (“tot as maak”), sodat hy nie meer daar sal 

wees tot in ewigheid nie.  Die ewige straf op Satan sal deur die Tweede Dood (poel wat brand 

met vuur en  swawel) voltrek word.  

 

Jes 47:14    “Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle 

verbrand;  hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlam nie - dit  is geen 

kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie!” 

 

Dit is nie 'n warmmaak vuurtjie vir die koue nie, maar 'n vernietigings-vuur vir sonde.  God wil 

'n gereinigde Heelal hê.  God se ewige vuur sal aanhou brand totdat daar geen spoor van sonde 

sal wees nie. 

 

Klaagl 4:6    “Want die ongeregtigheid van die dogter van my volk 

was groter as die sonde van Sodom wat soos in ‘n oomblik omgekeer is, 

sonder dat iemand die hand daaraan geslaan het.” 

 

Die Here maak dit duidelik dat God nie ‘n Tiran is wat sonde vir ewig sal laat brand nie.  Soos 

Sodom wat in ‘n oomblik (baie kort tydjie) vernietig is, so sal Satan, sy bose engele, en die 

goddelose, in ‘n kort tyd vernietig word.   

 

KAN DIE HERE DIE MENS NIE 

 NOG 'N KANS GEE NIE? 
 

Die vernietiging deur die Vuur van God, klink so verskriklik, so finaal.  Kan die mens nie 'n tweede kans 
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gegun word nie?  Die Here het alreeds!  Adam en Eva het ons eerste kans op die Ewige Lewe verbrou 

weens ongehoorsaamheid.  Voor die grondlegging van die wêreld, het God alreeds 'n plan vir ons 

tweede kans uitgewerk.  Die kruisdood van Christus in die plek van die sondaar, is daardie "Tweede 

Kans." 

 

Hebr 9:27 “En net soos die mens bestem is om eenmaal te 

sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, na-dat Hy eenmaal geoffer 

is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde 

verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” 

 

Die mens ontvang hierdie kort geleende lewe om sy sondesaak met sy Skepper reg te maak.  

Na hierdie lewe volg die oordeel. Hierdie lewe wat ons nou deelagtig is, is dus ons tweede en 

laaste kans om ons saak met God reg te maak.  Christus is net een kans gegun om die sonde in 

die vlees te oorwin, nie baie kanse nie.  Indien Hy in daardie kans, net een sonde gepleeg het, 

kon Hy nie as ons Verlosser gedien het nie.  

 

DIE GESKIEDENIS VAN DIE KRUIS 

 

Joh 3:14,15 “En soos Moses die slang in die woestyn verhoog 

het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom 

glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” 
 

Die geheim van die Evangelie lê opgesluit in die dood van Christus aan die houtkruis op Golgota. 

 

Die kruis is 600 jaar vC. deur die Fenecïers uitgevind.  Dit is later deur die Egiptenare 

oorgeneem en deur die Romeine verfyn en gebruik vir slawe wat dros en vir uiterste misdadigers.  

 

Om ‘n kruisdood te sterf, verteenwoordig die grootste oneer en smaad wat 'n mens aangedoen 

kan word.  Dit was die ergste straf denkbaar, fisies en geestelik.  Dit het tussen 3 tot 5 dae 

geneem, voor die slagoffer weens uitputting, blootstelling, pyn, honger en dors, gesterf het. 

 

Baie mense lees die verhaal van die kruisdood van Jesus vanuit die oogpunt van ‘n Westerling.  

Dit was ‘n Romeinse bevel, wat Jesus tot die dood veroordeel het.  Jesus was aan ‘n Romeinse 

kruis gespyker.  Jesus het ‘n gewone misdadigersdood gesterf.  Sy dood het geen 

verlossingswaarde gehad nie, want dit was deur Romeine voltrek. 
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DIE VLOEK VAN DIE KRUIS VOLGENS 

JOODSE DENKE 
 

Deur die voltrekking van die straf en dood van Jesus uit die oogpunt van die Jode van die NT te beskou, 

verkry die kruisdood ‘n heel ander betekenis. 

 

Joh 19:5-7   “En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon 

en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle:  Dáár is die mens!  En 

toe die owerpriesters en die dienaars Hom sien, skreeu hulle en sê: Kruisig, 

kruisig Hom! Pilatus sê vir hulle: Neem julle Hom en kruisig Hom, want ek 

vind geen skuld in Hom nie. Die Jode ant-woord hom: Ons het 'n wet en 

volgens ons wet moet Hy sterf, omdat Hy Homself die Seun van God gemaak 

het.” 

 

Volgens die Joodse Wet moes Christus sterf weens Godslastering ('n Mens wat voorgee om God 

te wees). 

 

Deut 21:22,23 “En as in iemand 'n sonde is wat die doodstaf ver- 

dien en hy gedood word en jy hom aan 'n paal ophang, dan mag sy lyk nie 

aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik dié dag nog begrawe;  

want een wat opgehang is, is deur God vervloek.  En jy mag jou land wat 

die Here jou God jou as erfenis sal gee, nie veront-reinig nie.” 

 

Die Wet van Moses het aanbeveel dat 'n godslasteraar deur steniging gedood moes word (Lev 

24:16) en die Jode van die NT het dit ook so verstaan (Joh 10:31-33).  Elke keer wat hulle 

probeer het om Jesus te stenig, het Hy hulle net eenvoudig ontglip. 

 

Vir die NT-Jode het die straf van Kruisiging veel meer betekenis gehad, as net steniging!  Na 

vele stenigingspogings, het hulle hul nou op Sy kruisiging beroep.  Waarom? Kruisiging het 

beteken 

 

- die "ophang aan 'n paal," óf 

- om deur God vervloek te wees, óf  
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- om die Straf van die onvergeeflike Sonde te ondergaan. 

 

Vir die Jode van die NT het die kruisdood van Jesus die Ewige straf beteken.  Hulle wou hê dat 

God se Vloek vir ewig op Hom moes rus.  Jesus moes Sy lewe vir ewig aflê, om dit nooit weer te 

kon opneem nie.  Sodoende sou Hy nie kon deel in die opstanding in die laaste dag nie.  Hy 

moes deur God verdoem gewees het tot die Ewige Dood! 

 

DIE BETEKENIS VAN DIE KRUIS IN DIE  

PLAN VAN VERLOSSING 

 

Gal 3:10,13    “Want almal wat uit die werke van die wet is, is 

onder die vloek; want daar is geskrywe:  Vervloek is elkeen wat nie bly in 

alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie.  Christus het 

ons losge-koop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word - want 

daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang.” 

 

Ons as sondaars kan nie die vereistes van die Wet van God (volkome gehoorsaamheid) volbring 

nie - ons is na regte, die vervloektes van die Wet.  Maar Christus het ons losgekoop van die 

Vloek van die Wet (Ewige of Tweede Dood), deur die Vervloekte van die Wet, in ons plek te word, 

en in ons plek die straf van die Vloek (ewige dood) te dra (Hand 5:30). 

 

2 Kor 5:21 “Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, 

sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtig-heid van God in Hom.” 

 

Christus, die volmaakte Mens, is Sonde vir ons gemaak - Hy het die Vloek van die Wet van God 

namens u en my, op Homself geneem. 

 

Jes 53:3-7  “Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man 

van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat 

verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.  Nogtans het Hy óns 

krankhede op Hom geneem, en óns smarte - dié het Hy gedra;  maar ons 

het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.  

Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons 

ongereg-tighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was 
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op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het 

gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop;  maar die Here het 

die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel, 

hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie;  soos 

'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy  

skeerders - ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.” 

 

Jesus was verag deur die godsdienstige leiers, soos voorspel.  Hy was beskou as een wat deur 

God geslaan en verwerp is.  Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor en ons ongeregtigheid 

(sonde - vloek van die wet) het God op Hom laat neerkom.  Tog het Jesus nie een van sy 

medemense beskuldig nie, maar het net gesê: "Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle 

doen nie" (Luk 23:34).  

 

Matt 26:42    “Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en ge- 

sê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verby-gaan sonder dat Ek dit  

drink nie, laat u wil geskied.” 
 

Jesus het die beker van God se toorn op sonde, ten behoewe van die mens, gedrink.  Daardeur 

het Hy verlossing moontlik gemaak vir elke persoon wat die Evangelie aanvaar.  Hy wat glo in 

Jesus as sy persoonlike Verlosser van die Sonde en Hom as Meester gehoorsaam, sal nie nodig hê 

om die vloek van God op die sonde, die Tweede (of Ewige) Dood, te ervaar nie. 

 

HET CHRISTUS  

DIE TWEEDE (EWIGE) DOOD GESTERF? 

 

Fil 2:6-8 “Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof 

geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die 

gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in 

gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder deur ge-hoorsaam te 

word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.” 

 

Met Sy vleeswording moes Jesus Sy Goddelike Regte  (die onafhanklike gebruik van Sy 

Godheid tot voordeel van Homself) prysgee.  Hy moes nie ‘n gewone dood sterf nie, maar die 

dood van die Kruis (die dood van die Vervloekte wat aan ‘n paal hang). 
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Hebr 5:7,8 “Hy wat in die dae van sy vlees gebede en sme- 

kinge met sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood 

kon red, en ook verhoor is uit  die angs - Hy, al was Hy die Seun, het 

gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het.” 

 

Jesus moes deur absolute gehoorsaamheid aan die wil van God, die mens se plaasvervanger 

word.  Dit kon Hy slegs vermag, as Hy al die vereistes van die Wet volkome sou gehoorsaam.  

Sy absolute gehoorsaamheid, het Hom geskik gemaak vir Sy taak as Plaasvervanger, Middelaar 

en Regter. 

 

Matt 27:45,46  “En van die sesde uur af het daar duisternis ge- 

kom oor die hele aarde tot die negende uur toe; en om-trent die negende uur 

het Jesus met 'n groot stem ge-roep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni?  Dit is: 

My God, my God, waarom het U My verlaat?” 

 

Ten spyte van Sy absolute gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader, het Jesus aan die kruis 

werklik die gevoel gehad dat Sy Vader hom verlaat het.  Die hoop dat die Vader Hom uit die 

dood sou opwek, is van Hom weggeneem.  Hy was nou alleen in die wynpers en moes die volle 

lydensbeker van God se toorn teen die sonde ervaar, nl. die verlating deur God (Vloek van die wet 

of die straf van die Tweede Dood).  (Matt 26:38-42; Rom 8:32; Gal 3:13) 

 

Luk 23:35-39        “En die volk het dit staan en aanskou.  En die 

owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê: Ander het Hy verlos; laat 

Hy Homself verlos as Hy die Christus, die uitverkorene van God, is.  En die 

soldate het Hom ook bespot en gekom en vir Hom asyn ge-bring en gesê:  

As U die Koning van die Jode is, verlos Uself.  En daar was ook 'n opskrif  

bokant Hom ge-skrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS 

DIE KONING VAN DIE JODE.  En een van die kwaaddoeners wat opgehang 

is, het Hom gesmaad en gesê:  As U die Christus is, verlos Uself en ons.” 

 

Satan het hierdie vrees wat Jesus gehad het vir die beker van die toorn van God op sonde (die 

Tweede Dood), probeer uitbuit.  Drie maal het Satan vir Jesus versoek om Sy Godheid te 

gebruik om van die Kruis af te kom en Homself te red.   

 

Deur van die kruis af te kom, sou Jesus Sy eie lewe kon red, maar die Verlossingsplan ten 
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behoewe van die mens, sou vernietig word! 

 

Joh 19:30    “En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is vol- 

bring!  En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.” 
 

Toe Jesus sterf aan die kruis, is die verlossingsplan verseël.  Die beloofde Saad (Gen 3:15) het 

die vyand se kop vermorsel.  Die oor-winning oor sonde was finaal beklink 

 

Hebr 2:9,10    “Maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ‘n kort 

tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met 

heerlikheid en eer gekroon, sodat Hy deur die genade van God vir elkeen die 

dood sou smaak.  Want dit het Hom betaam, terwille van wie alle dinge en 

deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die 

bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak.” 

  

Deur tot die einde toe gehoorsaam te wees aan die wil van God, het Jesus die toets deurstaan. Hy 

het die vereistes van die Wet, volbring - die sondaar het in die liggaam van Jesus, geboet vir die 

oortreding van God se heilige Wet.   

Deur te sterwe in volmaakte gehoorsaamheid aan die wil van God het Jesus vier dinge vermag: 

[1] die karakter van God in sy Wet, in ere herstel.  [2] Hy het die mens gered van die ewige 

dood; [3]  Hy het ook bewys dat Hy die Mens liewer het, as Sy eie Lewe en [4] laastens het Hy 

die finale oorwinning oor Satan (oorsprong van Sonde) behaal.  

 

DIE MAG VAN DIE EVANGELIE 

 

2 Tim 1:8-10     “Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse 

Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam ver-drukkinge vir die 

evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige 

roeping, nie vol-gens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade 

wat ons van ewigheid af in Christus Jesus ge-skenk is, maar wat nou 

geopenbaar is deur die ver-skyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die 

dood tot niet gemaak het en die lewe en die onver-derflikheid aan die lig  

gebring het deur die evangelie.” 
 

Die Evangelie van Jesus Christus aan die kruis, is die krag van God wat die ewige lewe 
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(onsterflikheid), aan die mens wat glo, kan gee. 

 

Hebr 2:14,15 “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deel- 

agtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur 

die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het - dit is die duiwel - 

En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan 

slawerny onderworpe was.” 

 

Jesus het mens geword, sodat Hy deur volmaakte gehoorsaamheid, die sonde in die mens kan 

oorwin.  Deur die Tweede Dood as mens te sterf het Hy die vereistes van God se Wet (die 

oortreder moet sterf) nagekom, en as Godmens weer daaruit op te staan, het Hy die mag van die 

Satan oor die dood en oor die sondaar, verbreek. 

 

Openb 1:17,18      “En toe ek Hom sien, val ek soos 'n dooie aan 

sy voete;  en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê:  Moenie 

vrees nie;  Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en 

kyk, Ek leef tot in alle ewigheid.  Amen.  En Ek het die sleutels van die 

doderyk en van die dood.” 

 

Hoe het Jesus die Sleutels van die Dood en die Doderyk bekom? Deur die Tweede Dood te sterf, 

het Jesus die reg verkry om die gelo-wige uit die Eerste Dood te bevry en hom / haar die Ewige 

Lewe te skenk, sodat die Tweede Dood geen mag oor hulle kan hê nie! 

 

1 Kor 15:1-4    “Broeders, ek maak julle die evangelie bekend 

wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aange-neem het, waarin julle 

ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou op die 

wyse waar-op ek dit aan julle verkondig het, of julle moet tever-geefs geglo 

het. Want in die eerste plek het ek aan jul-le oorgelewer wat ek ook ontvang 

het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy 

begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte.” 

 

Jesus is gekruisig (opgehang aan ‘n paal) en Hy het gesterf (die vloek van God op sonde ervaar).  

Op die derde dag het Hy die Eersteling geword van die wat uit die Dood opgestaan het.  Ons 

hoop, om self uit die Dood op te staan, tydens die Wederkoms, is op Hom gevestig. 
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GOD SE FINALE OPROEP 

 

Openb 22:17 “En die Gees en die bruid sê:  Kom!  En laat hom 

wat hoor, sê:  Kom!  En laat hom wat dors het, kom;  en laat hom wat 

wil, die water van die lewe neem, ver-niet.” 

 

Ons word gevra om nou te reageer op die roepstem van die Heilige Gees en die Bruid van die 

Lam (die Kerk).  Hy wat in Jesus glo en Hom aanvaar as sy persoonlike Verlosser van die Sonde, 

sal gered word van die Tweede- of Ewige Dood. 

 

Joh 11:25,26    “Jesus sê vir haar:  Ek is die opstanding en die 

lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in 

My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie.  Glo jy dit?” 

 

Indien ons soos Martha glo dat Jesus die Opstanding en die Lewe is,, dan sal ons die Tweede 

Dood vryspring en die waarborg hê van die Eerste Opstanding wat lei tot die Ewige Lewe.   

 

Jesus het die Tweede Dood vir alle mense gesterf.  Slegs hulle wat hierdie Blye Boodskap van 

Verlossing in Hom aanvaar, sal die Twee-de Dood kan vryspring.  Dit berus egter op ‘n vrye 

keuse - Jesus sal niemand dwing om vir Hom te kies nie - ons moet self besluit wat ons  ewige 

lotsbestemming sal wees - ongelukkig is daar net twee keuses - Satan en die Ewige Dood, of Jesus 

en die Ewige Lewe. 

 

Aanvaar jy dat Jesus vir jou ook gesterf het? __________ 

 

Jesus het belowe dat almal wat in Hom glo, die Ewige Lewe sal hê. 

Glo jy dit? ____________ 


