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Hierdie opskrif klink amper of ons vra of ons soos ‘n kat sewe lewens het.    Dit klink mos nie 
normaal of reg nie.  ‘n Mens gaan mos net eenkeer doodgaan en dan is jy dood, dink ons.  
 
In die Skrif leer ons van drie vorme van dood:  

• Die geestelike dood. 
• Die liggaamlike dood. 
• Die ewige dood of tweede dood. 

 
1      Die geestelike dood.    Die geestelike dood het gebeur toe daar ‘n skeiding tussen God en 
die mens gekom het, nadat Adam en Eva gesondig het.    So is alle mense sondaars en geestelike 
dood vanweë hulle sondes.   Maar hierdie dood is net totdat hulle weergebore is, want dan leef 
hulle in Jesus Christus. 
 
Ef 2:1   “Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes 2  wat voorheen julle 
lewenswyse gekenmerk het…” 
 
Ef 5:14  “En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied: “Word wakker, jy 
wat slaap, en staan op uit die dood; en Christus sal jou lewe verlig.” 
 
2      Die liggaamlike of tydelike dood.  Die liggaamlike dood of natuurlike dood soos wat ons 
dit algemeen verstaan is die dood op aarde.  Dit is wanneer iemand sy laaste asem uitblaas op 
aarde, wanneer die natuurlike lewe afsterf.    Dit is die skeiding van siel en liggaam.     
 
Gen_2:7  “Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy 
neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het.” 
Gen_3:19 “… net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want 
daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word.” 
 
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. 
 
Spr 3:1,2  “Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd: 2  daar is 'n tyd om 
gebore te word, 'n tyd om te sterwe,…” 
 
Ons liggame sal afsterwe.   Die Bybel leer dat as ons sterk is sal ons sestig, sewentig of tagtig 
jaar lank lewe.   Maar as die wederkoms nie voor die tyd is nie sal alle mense sterf, of dit as 
fetussie, as babetjie, as jong mens of as ‘n ou mens is, ons liggame gaan sterf.   Dit is wat ons 
normaalweg onder dood verstaan.    
 
As ons sê iemand is dood, dan beteken dit dat hy/sy op aarde gesterf het.   Ja Jesus Christus het 
ook gesterf aan die kruis.  Hy het sy asem uitgeblaas.  Hy het gesterf en Hy is begrawe.  
Alhoewel Jesus liggaamlik net drie dae dood was en toe opgestaan het met ‘n verheerlikte 
liggaam.   Ons lees ook van Lasarrus wat vier dae dood was toe Jesus Hom opgewek het uit die 
dood.  Maar dit is die “normale, algemeen verstaanbare, liggaamlike” dood op aarde. 



3     Die derde dood is die Tweede dood of die Ewige dood. 
 
Ons lees in die Bybel ten minste vier keer van die tweede dood: Open.  2:11;20:6; 20:14;  21:8. 
 
Open 2:11  “Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Dié wat die 
oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie.” 
Open 20:6  “Geseënd en heilig is dié wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die 
tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam 
met Hom die duisend jaar lank regeer.” 
Open 20:14  “Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, 
die vuurpoel.” 
Open 21:8  “Maar dié wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en 
onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en 
swael brand, dit is die tweede dood.” 
 
Die tweede dood of die ewige dood is wat almal wat nie in Jesus Christus glo nie sal ondergaan.   
Hulle liggame sal afsterf, die tweede dood is waar jou siel in die hel gewerp sal word.   Dit is 
almal wat sal gebeur met almal wat dood is. 
 
Samevatting   Maar samevattend het ons as christene die wonderlike voorreg dat ons weet dat 
almal wat glo nooit in der ewigheid sal doodgaan nie.    Ons sal na Jesus Christus opvaar.   Ons 
sal vir ewig by God lewe.   
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