
 

 

Die Bybel oor die dood.   
  Psalm 139:13-18 (1983)                                                                                 Maandag  19 April  2021 

Ps 139:16   
“U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog 

voordat ek gebore is.” 
 
 
As daar een saak is wat almal op aarde gaan oorkom, tensy die wederkoms voor die tyd is, is dat 
almal gaan sterf.   Maar vir die christen is dit nie ‘n skrikwekkende gedagte nie, want ons weet 
dat geen christen sal sterf nie, maar net na sy of haar ewige Vaderhuis toe sal gaan. 
 
Ons het alreeds gelees in ons teksvers dat my lewensdae in die Here se boek opgeskryf is.   Dit is 
my lewensdae op aarde.   Ons aardse tyd word gemeet in sekondes, minute, ure, dae, weke, 
maande en jare.   So lees ons in die Bybel dat ons leeftyd op aarde maar ‘n beperkte tyd is.  
Psalm_90:10  “Die dae van ons jare—daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar; 
en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg 
daarheen.” 
 
So gaan ons, as die wederkoms nie voor die tyd is nie, een of ander tyd ons laaste asem op aarde 
uitblaas.  Maar nou is die vraag, wat dan?   Hoe moet ons die dood op aarde sien?  Wanneer gaan 
ons dood?    Wat gebeur na die dood?    
 
Daar is so baie vrae oor die dood en daarna.   Vir die volgende paar weke gaan ons dan kyk na 
wat die Bybel ons leer oor die dood op aarde en die lewe in die hemel. 
 
Vandag kan ons dus duidelik uit die Ps 139;13-18 sien dat God bepaal het wanneer ons gebore 
gaan word.   God het ons gevorm in ons moeders se baarmoeder.   God het op ‘n wonderbaarlike 
wyse gesorg dat daar lewe kom.  God het jou geboortedag bepaal.   God het bepaal wie en wat jy 
is, hoe jy sal lyk en hoe jy sal wees.   God is die Pottebakker en ons is die klei.   God het ons 
elkeen uniek geskape met unieke gawes en talente en voorkomste.     Soos wat God ons lewe op 
aarde bepaal het, so bepaal Hy ook wat met ons sal gebeur na die dood op aarde. 
 
Onthou tog altyd, ‘n kind van God gaan nie dood nie, omdat ons vir ewig lewe.    Eers lewe ons 
op aarde en daarna in die hemel.   Ja ons liggame sterf af, maar hierdie selfde liggame sal ook as 
verheerlikte liggame opstaan, met die wederkoms. 
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