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Lukas 16: 14-15, 19 -31    23 Junie 2019 
 
Tema:  Die lewe na die dood? 
 
 
Ons Kategismus vraag vandag is: What happens after death to those not united 
to Christ by faith? (NCC 28 ook NGB art 37) 
 
Die antwoord wat hulle gee…wat uit die Bybel af te lei is, is: At the day of 
judgement they will receive the fearful but just sentence of condemnation 
pronounced against them. They will be cast out from the favorable presence of 
God, into hell, to be justly and grievously punished, forever. 
 
Daar is mense wat die bestaan van die “hel” bevraagteken, of selfs blatand 
ontken. Onlangs het ‘n politieke party leier hier in Australië die opmerking 
gemaak: “if there is a hel?” Van hulle het die argument dat ‘n God van liefde nie 
mense in die hel sal laat beland nie! Vir hulle is die gedagte van ‘n hel half 
teenstrydig met God se beeld van liefde en genade.  
 
En tog praat die Bybel van die hel. Jesus het baie daarna verwys. Hy noem dit 
nie altyd “hel” nie, maar “die ewige vuur” (Matt 25:41) of “ewige straf” (Matt 25:46) 
of “die brandende oond” (Matt 13:42). Soms noem Hy dit egter ook “die hel” – 
sien Matt 5:22; 18:19, 23:15. Uit vermeldings kan mens aflei dat dit ‘n baie sleg 
plek is waar mense sal huil en gepynig word. 
 
As Jesus daarna verwys, moet daar sekerlik so ‘n plek/toestand wees. Ek dink dit 
kom neer op die vraag: Glo jy die Bybel? Indien jy sê dat jy die Bybel glo, weet 
dan daar is ‘n hel! Jy kan daarvan seker wees. Daar is ‘n hemel en ‘n hel. Die hel 
is vir die duiwel en sy engele voorberei (Matt 25:41) en die mense wat nie in 
Jesus as Verlosser glo nie sal ook veroordeel word (Joh 3:18) en daar beland. 
JC Ryle sê in ‘n kommentaar wat hy op Johannes 3:18 skryf dat ‘n mens 
versigtig moet wees om nie die konsep van ‘n “hel” te ontken nie, want waar trek 
jy dan die streep oor wat jy van die Bybel glo en wat jy nie glo nie? Kort voor lank 
is daar ‘n klomp ander goed wat jy ook nie glo nie, maar wat in die Bybel staan. 
Hy maak die opmerking: From “no hell” to “no God” is net ‘n paar trappies. 
Wees dus baie versigtig. 
 
Kom ons kyk wat leer Jesus vir ons in Lukas 16 hieroor: 
 
1. Daar was ‘n ryk man. Van hom lees ons dat hy 

 duur en deftige klere gedra het  (purper en fyn linne- OAV) 
 en feestelik (OAV: vrolik) en weelderig geleef het. Hierdie dinge opsigself 

is nie ‘n rede om hom te veroordeel nie. Ons sou dit ook van koning 
Dawid kon lees. 
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Daar staan wel dat Lasarus daar by die hek (beter verstaan van “die deur”) van 
die ryk man gelê het met die hoop om iets van sy tafel se oorskied te kry. Soos 
dit gestel word klink dit asof die ryk man nie vir Lasarus iets gegee het nie. 
 
 
2. En dan was daar ‘n arm man. Sy naam is Lasarus. (Wat beteken: God is my 
hulp).  Van hom lees ons: 

 dat hy arm was 
 honger was – hy hoop immers dat hy iets van die ryk man se oorskied kos 

kan kry. 
 Hy was oortrek van die swere. 

 
 
3. Wat gebeur verder in die verhaal?  
 
Albei manne sterf. Van die ryk man word daar gesê dat hy ‘n begrafnis gehad 
het. Lasarus lyk my het nie een gehad nie. Hy word wel deur die engele 
weggedra na die ereplek langs Abraham… meer inligting oor hierdie plek wat 
soos die hemel klink word nie in hierdie verhaal vir ons gegee nie. 
 
Die ryk man beland egter in ‘n plek van baie pyniging. Die pyn word deur ‘n vuur 
(:24 vlam- OAV) veroorsaak en dit het tot gevolg dat hy verskriklik dors raak. Uit 
ander gedeeltes in die Bybel weet ons dat hierdie plek waar die vuur so fel brand 
die hel is. (vgl Matt 18:9, 5:22)  Daar is nie ‘n detail beskrywing van hoe dit daar 
lyk nie en daar word ook nie veel uitgewy oor wat die pyniging presies behels het 
nie. Dit is nie Jesus se bedoeling om in hierdie gelykenis daaroor uit te brei nie.  
Een ding is egter seker, dis ‘n defnitiewe plek en ‘n plek wat mens liefs wil vermy. 
 
Dit is in hierdie hel (hades) waar die ryk man sy oë oopmaak. Interresant dat hy 
vir  Abraham en Lasarus kan sien. Dalk is dit deel van die pyniging, dat mens 
heeltyd sien hoe dit in die hemel gaan met die wete dat dit vir ewig te laat is om 
daar uit te kom…  
 
Ook is dit interresant dat die Ryk man vir Abraham as vader aanspreek.  Hy het 
dus vir Abraham geken en herken.  Onthou, Jesus vertel die storie vir die 
Fariseers wat daarop aanspraak gemaak het dat hulle kinders van Abraham is – 
deel van die uitverkore volk, hulle was volgens vers 14 ook die rykes in die 
samelewing. Jesus, so sou ek dink, wil dus vir hulle sê:  Fariseërs, moenie so 
seker wees dat julle almal oppad hemel toe is nie!!   
 
a. Dit sou ook ‘n moontlike boodskap vir mense vandag kon wees.  Veral dan 
mense wat dink dat hulle paadjie na die hemel geteer is omdat hulle so getrou 
sekere wette onderhou of omdat hulle gereeld in die kerk kom, of omdat die Here 
hulle so seën, of… watter verkeerde rede ookal.  
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b. Sou Jesus se bedoeling dus ook wees om oor ryk en arm te praat? Veral dan 
oor die gevare van ryk wees…  

 Hoedat dit kan maak dat jy die minderbevoorregtes miskyk, 
 En nou weet ons mos dat Jesus by ‘n ander geleentheid gesê het dat 

hierdie minderbevoorregtes eintlik Hyself is wat oor ons pad kom terwyl 
ons nog hier op aarde is.  

 Daar (Matt 25) net soos hier beland die mense wat die nood miskyk in die 
hel. 

 
Ja, ek glo dat dit deel van Jesus se doel met die vertelling is, veral as mens 
verse 14-16 by lees.  Jesus vertel immers hierdie storie vir “die Fariseërs wat 
baie lief vir geld was.”  
 
Ons sou dus kon sê: Rykdom sluit nie noodwendig vir mense die pad na die 
koninkryk van God toe nie, maar dit versper baie maklik die pad. Wees dus baie 
versigtig! Moenie jou sekerheid in geld en besittings soek nie. Oorvloed, plesier 
en selfsug gaan baie maklik hand aan hand. 
 
c. Ek dink Jesus leer ook dat ons na ons dood by een van twee plekke kan 
beland:  Die Hemel of soos dit hier genoem word, die “ereplek langs Abraham” of 
die “doderyk”, meer bekend as die hel (NIV). Kan ons hierdie woorde van Jesus 
aanvaar? Ja, dit stem met die res van die Bybel…en lyk my dit is die enigste 
twee plekke waar mens kan beland na jou dood.  Daar is nie ‘n ander, ‘n derde, 
plek nie.   
 
d. Maar daar is iets wat bykom, ons lees daarvan in vers 26: Die groot kloof! 
Opgesom klink dit so: 
As ons eers dood is, is daar geen manier hoe ons die groot kloof kan oorbrug nie. 
Maar terwyl ons lewe, het ons die kans om die kloof  te oorbrug. Die kloof 
tussen ons en die mense wat swaarkry. As ons nalaat om dit aan hierdie kant 
van die graf te doen, moet ons weet daar gaan ‘n dag kom wanneer dit te laat is. 
Daar is ‘n korrelasie tussen wat gebeur in die leeftyd voor die dood en die 
omstandig- hede na die dood. Dit wat nou gebeur is beslissend! 
 
 
4. Wanneer die ryk man hoor dat daar geen verligting vir sy toestand is nie, vra 
hy ‘n groot guns. (Dit bring ons by ‘n verdere boodskap van die verhaal): 
   
Stuur tog asseblief vir Lasarus na my pa se huis toe. Hy moet my 5 broers 
dringend gaan waarsku “sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland 
nie.”  Maar die versoek word afgekeer. Hulle het immers die Bybel (Moses (wet) 
en die profete) wat hulle kan waarsku. Die Woord van God is die instrument wat 
mense se lewens verander. Wie die woord weier, kry geen verdere 
demonstrasies nie. 
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Maar die ryk man hou vol: “As iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle 
hulle bekeer”  Dis natuurlik die tipiese reaksie van die Jode gewees… hulle het 
altyd na ‘n teken gesoek. So…hierdie man uit die hemel sal ‘n teken wees vir 
hulle. Maar dié versoek word afgekeer: “As hulle na die Bybel nie luister nie sal 
hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dood opstaan” 
 
Hierdie is ‘n profetiese woord van Jesus. Hy weet dat mense nie noodwendig 
almal tot geloof sal kom as ‘n dooie uit die dood opstaan en hulle besoek nie.     
‘n Ander Lasarus is immers uit die dood opgewek (Joh 11), en alhoewel ‘n 
klomp mense na die wonderwerk tot geloof gekom het (Joh 11:45), het ‘n klomp 
nie tot geloof gekom nie (:46) En na Jesus se eie opstanding uit die dood? Toe 
het daar ook ‘n klomp mense nog steeds nie tot bekering gekom nie – baie van 
hulle was Fariseërs, wat daarvan kennis geneem het, maar net volhard het in 
hulle ongeloof. 
 
Tog snaaks dat so baie mense boeke skryf oor ‘n na-doodse ervaring. Of hulle 
was vir ‘n rukkie in die hel of vir ‘n rukkie in die hemel.  Hierdie belewenisse in 
boekvorm moet dan vir die lesers waarsku en tot bekering lei. Ek betwyfel nie 
een oomblik hierdie mense se belewenisse nie, maar of dit God se beste metode 
is om mense tot bekering te lei?  Lyk my nie so nie! 
 
Dit lyk my Jesus self is ook nie te opgewonde dat sulke ervarings mense tot 
bekering sal bring nie. Sy raad is eerder: Lees liewer jou Bybel… daar is 
genoeg waarskuwing daarin…en ook genoeg inligting wat ons tot bekering kan 
lei.  Ons het nie ouens uit die dood nodig nie.   
 
Al wat ons het om ons te help om ons lewens so te lei dat ons eendag vir ewig by 
die Vader sal wees, is die Bybel. En dit is genoeg. God werk deur sy Woord en 
sy Gees in ons lewens. 
 
Wat ons hierdie kant van die dood met die Woord van God maak, is bepalend vir 
waar ons na die dood sal wees! 
 
Amen 
 
  


