
                            Wat gebeur die oomblik as jy doodgaan?                   29 April 2021 
 

Luk 23:43 
“Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” 

 
Die oomblik van doodgaan is sekerlik vir alle mense die oomblik van vrees.   Want die vraag is hoe sal ek 
doodgaan?  Dit is die onbekende van die sterwensuur en sterwensmanier.  Gaan dit ‘n worsteling wees?  
Gaan dit wees: weens kanker, ‘n lang siekbed, verlies van lewensfunksies, ‘n motorongeluk, gaan ek my 
verstand verloor, gaan dit met baie pyn en lyding gepaard gaan?   Hoe gaan ek doodgaan?   Of gaan ek 
die voorreg hê dat onwetend in my slaap sal sterf, dat ek rustig my geliefde se hand sal vashou, dat ek 
onder die gebed van ‘n gelowige gaan sterf? 
 
Aan die een kant is dit sekerlik ‘n groot genade, dat ek nie presies weet wanneer en hoe ek gaan sterf nie!    
Aan die ander kant is dit dalk ‘n groot genade dat ek sal weet wanneer ek sterf, want dan kan ek heeltemal 
voorbereid wees.      
 
Maar een lewensbelangrike saak is, dat ek altyd voorbereid moet wees om te sterf.   Tereg is ons 
almal besig om te werk, om te leef, om te  heers oor die skepping soos wat God aan my opgedra het.  
Daarom moet ons voluit lewe as kind, as skolier, as student, as werkende, as ‘n gepensioneerde, MAAR 
ons moet altyd gereed wees om te sterf.  Dink maar hier aan die ryk dwaas waarvan ons lees in Luk 
12:13-21.   Hy het gewerk en sy skatte in skure weggesit.  Hy het gedink die genietinge en voordeel van 
sy lewe hang af van die oorvloed van sy besittings.    As jy vir die nou leef, vir die huidige bestel op aarde 
gaan jy swaarkry as die doodsoomblik kom. 
 
Die doodsoomblik kan skielik kom soos ‘n dief in die nag.    1 Tess 5:2,3  “Julle weet self maar alte 
goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. 3  Wanneer die mense sê: “Alles is 
rustig en veilig,” sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand 
sal ontkom nie.” 
Sommige mense wat aan ongeneeslike siektes ly of weens ouderdom of om welke rede, weet min om 
meer dat hulle lewensdae op aarde kort is. 
 
Maar wat gebeur die oomblik as ek sterf!   “Die Prediker gee vir ons ‘n glashelder antwoord.  Die dood 
is die uiteenskeuring van die liggaam en siel.   Die geweldige losrukking en skeiding wanneer “die stof 
(liggaam) na die aarde toe sal terugkeer en die gees of siel na God sal terugkeer.” (du Plessis A. 1986:11)    
                                                                                                                                                        (Pred 12:7) 
Die menslike wese bestaan uit siel en liggaam, wat een is.   En tog kan ons die siel nie heeltemal verstaan 
nie.  Ons bely in die Heidelbergse Kategismus vraag en antwoord 57:  “nie alleen my siel sal na hierdie 
lewe dadelik tot Christus sy Hoof opgeneem word nie, maar dat ook hierdie selfde liggaam van my, deur 
die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en gelykvormig sal word aan die heerlike 
liggaam van Christus” 
 
By die dood begelei die engele die christen se gees in ‘n oorwinningstog na sy ewige Vaderhuis. 
 
Luk 16:22  “Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs 
Abraham.”    Jesus self het aan die rower aan sy regterkant aan die kruis gesê:   
 
Luk 23:43   “Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” 
 
Dus geliefdes het ons onteenseglik die bewys uit die Skrif, die oomblik as die christen doodgaan, gaan sy 
siel dadelik na ons Hemelse Vader.   Die ongelowige gaan na die ewige verderf, die hel.  Maar ons as 
christene het die groot voorreg dat ons nie doodgaan nie, maar onmiddellik die ewige heerlikheid beërf en 
ingaan.      Wees gelowige en biddend en afhanklik gereed in ons Here Jesus Christus vir jou dood. 
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