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Wat word bedoel met tussentoestand?  Hierdie uitdrukking het ten doel om die toestand tussen 
die dood en die wederopstanding aan te toon, m.a.w. die toestand van die siel na die sterwensuur 
en die voor die opstanding van die vlees.     
 
Daar is vyf verskillende “verkeerde, valse en dwaalsienings” hieroor.   

• Reïnkarnasie is een hiervan, d.i. wanneer die siel na jou dood in ‘n ander lewende wese 
ingaan op aarde. 

• Die siening van totale vernietiging na die dood, sodat jy net nie verder bestaan nie. 
• Die leer van die sieleslaap d.i. waar jou siel slaap tot met die wederkoms. 
• Die leer van die doderyk,  wat verkeerdelik verklaar word as ‘n plek van vreugde of 

hartseer, in afwagting van die wederkoms. 
• Die Roomse leer van die vagevuur, ‘n plek waar die siel eers gelouter word en 

skoongebrand word van alle sondes voordat die siel in die heerlikheid ingaan. 
 
Wat leer die Skrif ons i.v.m. die tussentoestand?    Ons beroep ons op wat die Skrif ons leer.  
Daarom is dit so belangrik om te luister wat veral ons Here Jesus Christus aan ons openbaar het.  
Ons lees… 
Luk 23:43  Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys 
wees.” 
Luk 16:22-24  “Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek 
langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe.  23  Toe hy in die doderyk in pyn 
verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lasarus langs hom en hy roep:  
24  ‘Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lasarus dat hy net die punt van sy vinger 
in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur.’” 
 
Ons glo en bely daar is onmiddellike saligheid na die dood vir die christen.  Daar is nie ‘n 
tussentoestand wat die Bybel aan ons leer nie.     Onmiddellik na die sterwensuur op aarde, 
word die christen opgeneem na die hemel, net soos die nie-christene onmiddellik na die dood na 
die ewige dood, die hel gaan.  Presies hoe dit is, weet ons nie. Niemand het nog na die aarde 
teruggekeer en dit aan ons openbaar nie.   Nie Lasarus wat al vier dae dood was nie. (Joh 11) Nie 
Paulus wat weggeruk is tot in die derde hemel nie. (2 Kor 12:1-10)  Om hemel toe te gaan direk 
na jou dood is tog vir ons onbekend in die sin van dit is jou siel, maar siel en liggaam word nie 
geskei nie. Dit is nie net ‘n liggaamlose siel nie, maar dit is die christen daar, alhoewel nog 
onvolledig.   Want die volle heerlikheid met die verheerlikte liggaam sal eers gebeur met die 
wederkoms as grafte oopgaan en die liggaam en siel herenig. 
 
Samevattend.   Direk na die dood, die dood op aarde, gaan jou siel wat nooit afsterf nie, na die 
hemel of die hel.   Christene het die wonderlike vooruitsig dat ons dadelik hemel toe gaan, maar 
nog nie volledig met ons verheerlikte liggame nie. Hoe hierdie toestand is weet ons nie presies 
nie.  Dit is nog nie volmaak nie omdat ons wag vir die hereniging van siel en liggaam. Dit sal 
egter in die hemel wees, waar daar geen pyn of lyding of hartseer of trane sal wees nie, maar net 
‘n ewige vreugde.  (Open 4:21)    Vir die christen dus die begin van die ewige Vrede en 
Vreugde. 
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