
Serie ‘OP HET KRUISPUNT NAAR DE TOEKOMST’
Deel 2: het goede nieuws van de hel

Op het kruispunt naar de toekomst:
Deel 1: het laatste oordeel ; Deel 2: de hel; Deel 3: de hemel

Thema: het goede nieuws van de hel
1. Een ongemakkelijke waarheid
2. De hel laat zien wie wij zijn
3. De hel laat zien wie God is

Ad 1 Een ongemakkelijke waarheid
Met de dood houdt het leven niet op. Er is een wereld na de dood. Met twee totaal verschillende ‘kleuren’.
Ofwel de hemel ofwel de hel. 
De hel voelt als ongemakkelijk. Hoe past dat bij een God van liefde?
Opvallend genoeg spreekt met name Jézus verschillende keren over de hel. Bijvoorbeeld Matt. 25:41; Markus 
9:43; Matt 10:28.
De hel wordt vergeleken met de vuilnisbelt van Jeruzalem. Een plaats die eigenlijk in alles de omkering is van 
de schepping. Het tegenover van leven.
Zie ook het laatste bijbelboek Openbaring 14:9-11; 19:3 en 20:10
Waarom laat God het ons weten? Dat heeft o.a. Te maken met 1) de diepte van onze zonden; 2) de heiligheid 
van God; 3) aansporing tot een keuze voor het léven; 4) bemoediging omdat kwaad en goed voorgoed 
gescheiden zullen worden

Ad 2 De hel laat zien wie wij zijn
Lukas wil zijn lezers wakker schudden. Geen vanzelfsprekendheid als het gaat om je toekomst. Rijk tegenover 
arm; maar ten diepste is de rijke arm en de arme rijk.
Vuur en duister zijn beelden om aan te geven wat de hel eigenlijk is. Vuur -> ontbinding; Duisternis -> 
isolement/vereenzaming. In ultieme vorm is dat de vloek die Jezus droeg.
Maar de hel begint niet straks. Het is een gebeuren dat nu al plaatsgrijpt. Het loslaten door ons van God leidt 
tot isolement en ontbinding in het heden. De hel is het ‘point of no return’ (geen weg meer terug). God zegt: jij 
wilt zonder mij leven, dan zul je krijgen wat je wilt, maar nu is er geen weg meer terug.
Lewis: uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Zij die tot God zeggen ‘uw wil geschiede’, en zij tot wie 
God zegt ‘uw wil geschiede’.
Je kunt dus zeggen: Niet God stuurt mensen naar de hel, maar mensen kiezen zelf voor de hel.

Ad 3 De hel laat zien wie God is
Jézus vertelt dit verhaal. Jézus brengt meer dan eens de hel te sprake. Dat is ontdekkend. Hij zou aan de 
helse smarten en pijn ten onder gaan. In onze plaats. 
Woorden over de hel hoeven dus niet meer bedreigend te zijn, ze mogen bevrijdend zijn!
Hij had geestelijke dorst aan het kruis. Hij werd door de Vader verlaten. 
Een aangrijpend werkelijkheid. De diepe band tussen Vader en Zoon, een band van eeuwigheid en in intimiteit 
zo groot dat ze één zijn…, die band wordt verbroken. Jezus ziet in Getsemane dat lijden in het gelaat. Het 
intense contact tussen Vader en Zoon is vanaf daar voorbij. Om ons het voor eeuwig te hergeven.
---

Bespreking
1. Hoe ongemakkelijk vind je de werkelijkheid van de hel?
2. De hel is niet alleen een punt na dit leven maar grijpt plaats in dit leven waar mensen God de rug toekeren. 

Vertel elkaar wat je er van herkent dat de hel een gebeuren is dat nu al plaatsgrijpt.
3. Kun je na de preek ook persoonlijk beamen dat er goed nieuws is te melden over de hel?
4. Bid met elkaar om het reddend geloof in Jezus. Bid in het bijzonder voor hen die niet meer (willen) 

geloven.!
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