
                                        Wat en waar is die hel?                    Maandag 17 Mei 2021 
 
“By die behandeling van so ‘n huiweringswekkende onderwerp moet soberheid betrag word:  
ons moet nie wyser wil wees as die Woord van God nie.  Baie vraagpunte sal onbeantwoord of in 
newels gehul moet bly.”  (Totius, Versamelde Werke. 1977. Deel VI:385) 
 
Satan en sy engele is in die hel gestort. 
 
Ons lees in 2 Petr 2:4 “God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Hy het hulle 
in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel.”   
M.a.w. voor die skepping van die wêreld af het die hel bestaan of het God die hel geskep want 
dit is waarin die Satan en die gevalle engele in gestort is.   Hierdie selfde gedagte lees ons in     
Judas 6   “Dink ook aan wat gebeur het met die engele wat hulle nie binne hulle eie magsgebied 
gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het hulle met onbreekbare 
kettings gebind en hou hulle in duister dieptes vir die oordeel van die groot dag.” 
 
Hoekom die hel daar is is vir almal wat dink dat hulle in hoogmoed beter en groter en 
belangriker as God is.     

• Satan het die mens verlei deur te sê as hy van die boom van kennis eet sal hy soos God 
wees. 

• Satan vra dat Christus hom moet aanbid.  Mat 4:9 
• Paulus vermaan ons in 1 Tim 3:6 om nie verwaand te wees sodat ons in dieselfde oordeel 

as die duiwel val nie.   
 
Die dal van Hinnom word met die hel vergelyk 
 
In die Ou Testament lees dat daar buite Jerusalem ‘n dal van Hinnom was, wat die ashope was en 
waar ook die lyke van heidene weggegooi is.  Dit is dan ook die vergelyking van die hel. 
Jes 66:24  “En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen My opgestaan het; want 
hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir 
alle vlees.”     Hierdie verskriklike woorde is wat Jesus self drie keer gebruik het in die Nuwe 
Testament.   Mark 9:43-48 
 
43  “En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te 
gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur,  
44  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.  
45  En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, 
as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur,  
46  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.  
47  En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk 
van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word,  
48  waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.” 



God beheer ook die hel 
 
Natuurlik het God alles geskape.   God is almagtig.  God is alomteenwoordig.   Die hel is waar 
God nie is nie.    Maar God is die eienaar en verhewe bo die hel, want Hy het die hel gemaak en 
geskep vir die Satan, sy engele en alle ongelowiges. 
 

• Op twaalf plekke word na die hel verwys in die Nuwe Testament. 
• Elf keer is dit Jesus wat self teen die hel waarsku. 

 
“Jesus en sy dissipels het die hel beskryf as… 

• ‘n plek waar die vuur onuitblusbaar is,  
• die straf nimmereindigend en  
• die lyding na siel en liggaam sal wees. 

   Maar die ergste van alles sal die wegwees an God wees, weg van sy heerlikheid en liefde.” 
          (du Plessis. 1986:43) 
Kenmerke van die hel. 
 
Die vuur word nooit geblus nie. 
Die straf in die hel duur vir ewig. 
Die wurms hou  nie op met vreet nie en sterf nie. 
Dit is die diepste en buitenste duisternis. 
Die siel en die liggaam ly in die hel. 
In die aagklige teenwoordigheid van Satan en sy engele. 
 
Groot troos van Jesus Christus. 
 
Jesus Christus het nie gekom om net van ons beter mense te maak nie. 
Jesus Christus het nie gekom om ons net van ons swakhede en menslike foutjies te genees nie. 
Jesus Christus het nie gekom om vir ons ‘n lekker en vredevolle lewe te skep nie. 
Jesus Christus het gekom om ons van die ewige dood, van die hel te verlos. 
Jesus Christus het betaal sodat ons nie in die hel beland nie, maar dat ons die hemele sal beërf. 
 
Glo in Jesus Christus en besit die waarborg van die ewige wonderlike lewe by God, waar daar 
nie pyn, hartseer, lyding of trane is nie. 
 

(Ds Gerrit Kruger Gereformeerde  Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 
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