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U  heb ik innig lief, o Heer, mijn sterkte 
mijn Rots en Redder die mijn heil bewerkte,  
mijn veilige burcht die mij redding bracht, 

mijn sterke vesting tegen ’s vijanden macht. 
Gij zijt mijn schild, waaronder ik mag vluchten, 
mijn schuilplaats  
waar ik niets behoef te duchten.  
God zij geloofd, roep ik vol dankbaarheid,  
ik ben van al mijn vijanden bevrijd… 

Reeds hadden banden van de dood m’omgeven, 
bedreigden stromen van verderf mijn leven,  
gevaar omringde mij langs alle kant,  
de dood bedreigde mij met wrede hand.  
Maar in mijn angst riep ik op God almachtig,  
ik smeekte Hem, o God, wees mij gedachtig. 
Toen hoorde God in zijn paleis mijn stem, 
mijn hulpgeroep, mijn noodkreet kwam tot Hem. 

	 	 	 Psalm 18 / 1 & 2

Houvast 
In onzekere tijden is en blijft er 
een waarde die nooit wankelt.  
Gods Woord is een lamp die de 
weg verlicht, het hart verwarmt, 
de geest richt naar hogere 
gedachten en uitzichten. 
Elke dag opnieuw biedt het 
houvast, voor mensen van nu.
Houvast motiveert om te bouwen 
op de Rots - Jezus Christus en 
Zijn  Woord - en niet op het 
drijfzand van menselijke 
speculaties, mengsels van 
waarheid en leugen, meningen, 
theorieën… Leer God kennen, 
laat Gods Geest je leiden, 
ontmoet de Man van Nazareth, 
die aan je deur klopt en vraagt 
om binnen te komen. 
“Wie Mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien”, zegt Hij.  “Maak 
geen omwegen, verzin geen 
smoesje, maar kom zoals je bent 
en ontmoet Hem die hemel en 
aarde maakte en een plan 
bedacht om een verloren 
mensheid op te richten en een 
toekomst te geven.
Kniel nederig aan de voet van 
het kruis, in het besef dat alleen 
dààr onze problemen worden 
opgelost. 

Contact : 
info@natur-el.org

site :
www.goednieuws.org

mailto:info@natur-el.org
http://www.goednieuws.org


Verwarring
op het kerkhof

Joe Crews 

Deze samenkomst heeft tot doel op te wekken, te bemoedigen, terecht te 
wijzen en een standpunt in te nemen voor de waarheid.
Het is een oproep aan christenen om de Bijbelse fundamenten te 
overwegen die in de loop van de tijd zijn verduisterd en die moeten 
worden hersteld. 
We lezen in het boek Judas dat we worden uitgenodigd om te strijden 
voor het geloof dat ooit aan de heiligen werd overgeleverd, omdat de 
duivel van de fundamentele overtuigingen heeft aangevallen.
Nu kijken we naar enkele onderscheidende verschillen van wat de 
bijbelse christenen geloven. 
We spraken in eerdere predikingen over Genade en de Wet. 
Verder spraken we over een duidelijk verschil, dat te maken heeft met de 
sabbat.
Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp van de dood. 
Er zijn veel misverstanden over wat we geloven en wat de Bijbel zegt. 
Mijn oproep is, laten we uitzoeken wat de Bijbel zegt. 
En ik hoop dat je aantekeningen maakt en de dingen opzoekt, want ik zou 
je aanmoedigen om zelf onderzoek te doen, je conclusies te trekken op 
basis van de Schriften. Dat moet het fundament zijn waarop ons huis is 
gebouwd. Dit is de waarheid.
De Bijbel begint in een tuin. 
Jullie kennen de eerste paar woorden in Genesis? ‘In den beginne schiep 
God…’, klopt. Hoevelen kennen de laatste vijf woorden in Genesis? “ ...in 
een kist in Egypte.”
Het begint in een tuin in het paradijs en de laatste vijf woorden zijn, 
sprekend over Jozef, '-- in een kist in Egypte.’
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We krijgen een pijnlijke herinnering aan de straf voor zonde, namelijk de 
dood. De dood komt over de hele wereld. Er is veel verdriet in de wereld 
vanwege de dood. Iedereen wordt er door geraakt. Het was de zus van 
Napoleon Bonaparte, Elisa, die, toen ze stervende was, de meest 
geciteerde woorden sprak: 'Er zijn maar weinig dingen zo zeker als de 
dood en belastingen.' Sommige historici betwisten of ze dat ooit echt heeft 
gezegd, maar het is nog steeds een goed citaat.
Het is zoals een begrafenisondernemer in Washington. Hij deelt kaarten 
uit en ondertekent ze: 'Uiteindelijk van jou.' Het is ontnuchterend. Maar 
ondanks het feit dat er een sterftecijfer van 100 procent is - als het niet 
voor sommige mensen zoals Elia en Henoch ware - hebben ze een 
zekere statistiek, een sterftecijfer van 100 procent.
Er is verwarring over wat er gebeurt als iemand sterft. 
Iemand mailde me het verhaal over een jonge predikant die nieuw was in 
een district en de lokale begrafenisondernemer zei “We worden gevraagd 
om een dienst te doen, een dakloze man stierf, heeft geen familie, en er is 
een nieuwe begraafplaats en we hebben de begrafenis. We voelen het 
niet goed om ze gewoon in de grond te stoppen. Zou u zo vriendelijk 
willen zijn om een paar woorden te zeggen? De predikant stemde toe. Dit 
moet ik natuurlijk doen. Het zou de Heer dienen en proberen een relatie 
met de begrafenisondernemer te ontwikkelen.
Dus kreeg hij een routebeschrijving en reed over achterafweggetjes in het 
veld en hij ging deze toegewijde dienst verrichten voor deze dakloze. Hij 
raakte een beetje verdwaald, maar uiteindelijk vond hij de plek en ja hoor, 
de arbeiders zijn er, het gat zit in de grond, de graafmachine is er en ze 
wachten om het gat te dichten. Hij dacht, nou, dit is best zielig. Ik zal er 
snel werk van maken. Hij stapte naar het graf waar de arbeiders waren 
gestopt voor de lunch en ze besloten dat ze langs zouden komen. Dus de 
twee graafmachinisten kwamen en stonden bij het open gat en de 
predikant begon te praten over wat het doel van het leven is en hij dacht, 
deze heren hier moeten waarschijnlijk dit bericht horen.
Ze zagen eruit alsof ze al een tijdje geen redelijke prediking hadden 
gehoord. En hij begon net te prediken en al snel zei een van hen Amen en 
de ander Halleluja, waarop de predikant steeds welsprekender werd en 
met meer vuur zijn betoog versterkte, en eindigde met zijn slotgebed. Hij 
verliet de plek, maar hoorde de een over zijn schouder tegen de ander 
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zeggen: ‘Ik heb al 20 jaar septic tanks geplaatst , maar zoiets heb ik nog 
nooit meegemaakt.’ De predikant vond de verkeerde locatie.

Er is veel verwarring op de begraafplaats. Mensen begrijpen niet precies 
wat er gebeurt als je sterft.

Ik kwam recent een heel interessant bericht tegen. Het gaat over iemand 
met de naam Lewis Galdy. Als je naar Jamaica gaat, naar Port Royale, 
dan vond daar een van de grootste aardbevingen in de geschiedenis 
plaats. 
Port Royale werd ooit de meest goddeloze stad ter wereld genoemd. Dit 
was tijdens de gouden eeuw van de 
piraten en de rum die rijkelijk 
vloeide. Het was een corrupte stad. 
Het werd beschouwd als het Sodom 
van de wereld toen. In feite 
verwachtten veel van de inwoners 
die christenen waren, dat de Heer 
de plaats zou verzwelgen omdat het 
zo'n slechte plaats was.
Toen kwam de enorme aardbeving 
in 1692. Na een reeks van drie 
vulkanische aardbevingen, gleed de 
hele stad Port Royale in de oceaan 
gevolgd door geweldige 
uitbarstingen. Daar was één 
persoon in de stad — terwijl 
duizenden mensen stierven, Lewis 
Galdy. Hier zie je zijn grafsteen. Bij 
de tweede uitbarsting, volgde nog 
een aardbeving. De grond opende 
zich en met een stel andere mensen werd hij opgeslokt in de aarde en 
voelde zich opgeslokt worden door de modder en het zand en hij voelde 
zich diep in de ingewanden van de aarde. Hij kon niet ademen, maar hij 
leefde nog en was bij bewustzijn terwijl hij stikte.
Maar hij was een toegewijd christen. Hij was gevlucht voor religieuze 
vervolging in Frankrijk en hij was naar Jamaica gekomen omdat hij daar 
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vrij zijn geloof kon beoefenen. Hij was een koopman en hij vertrouwde zijn 
enige hoop aan de Heer toe. Hij was aan het bidden: "Heer, ik denk dat ik 
nu dood ben en er is duidelijk geen hoop en ik draag mijn ziel aan U op." 
Toen voelde hij zichzelf plotseling door de lucht vliegen en hij dacht: Ik 
word opgenomen, dit is de opstanding.
Maar het is echt gebeurd. De derde aardbeving volgde en de aarde 
explodeerde en gooide hem omhoog. Hij knalde als een kurk - volgens 
zijn woorden - uit de grond, vloog door de lucht, landde in de oceaan en 
een van de boten die was weggespoeld tijdens de eerste aardbeving, 
haalde hem uit het water en hij overleefde dit nog 40 jaar. 
Hij dacht dat hij dood was en zou worden opgewekt.

Er is veel verwarring in de Bijbel over wat er gebeurt als je sterft. 
Ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is. Er is waarschijnlijk niemand die 
niet is aangeraakt door de pijn van de dood. Daarom maken we er soms 
grappen over, omdat we, op onze rustige momenten, als we erover 
nadenken, van nature zijn ingesteld om alles te doen wat we kunnen doen 
om de dood te vermijden. 
Zelfs mensen die zeker zijn van hun geloof, springen niet voor een trein. 
Wij willen leven. Elke vezel in ons wil aan die dood ontsnappen. God 
heeft ons ontworpen om eeuwig te leven. De dood maakte geen deel uit 
van Gods oorspronkelijke plan. Het is een vijand en ik wil beginnen met 
het goede nieuws dat de dood uiteindelijk zal worden overwonnen.
Openbaring 1:18 - 'Jezus zei dat ik het ben die leeft en Ik ben dood 
geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.” .
 'En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.', dat 
is het graf. Dat is wat die woorden betekenen. 
De Heer kent het graf en weet hoe het graf te openen en mensen naar 
voor te brengen.
Door middel van van vragen en antwoorden, gaan we het onderwerp van 
de dood in de Bijbel onderzoeken en ontdekken wat de waarheid is, kijken 
of we kunnen helpen de mist een beetje op te heffen over de verwarring 
op het kerkhof. 
Heb je ooit door een begraafplaats gelopen? 
Heb je de opschriften op de grafstenen gelezen?
Veel kerken hadden in het verleden hun begraafplaatsen eromheen. 
Soms was een van de uitstapjes, een wandeling naar de begraafplaats, 
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niet om morbide te zijn, maar het was interessant, de geschiedenis. Je 
zou verschillende verhalen opvangen door enkele grafstenen te lezen. 
Ik bedoel, soms zag je een moeder en een baby. Ze stierf duidelijk tijdens 
de bevalling vanwege de data die je zou zien.
Wat ik altijd verbazingwekkend vond, is de verwarring over de dood die je 
zelfs kunt oppikken door te lezen wat er op de grafstenen stond. 
Op een grafsteen stond bijvoorbeeld: 'Onze lieve moeder slaapt nu in de 
armen van Jezus, wachtend op de opstandingsmorgen.' 
Een ander zou zeggen: 'Onze lieve moeder zingt nu in de 
tegenwoordigheid van Jezus.' 
Je vraagt je af waar ze is, slaapt ze, zingt ze, is ze in de hemel? Mensen 
weten niet wat er gebeurt als men sterft, waar ga je heen, waar ben je je 
van bewust, wanneer is de opstanding?
Laat me beginnen met te vertellen wat ik geloof, vanwege wat ik in de 
Bijbel lees. Ik geloof dat wanneer mensen sterven, ze een onbewuste 
droomloze slaap slapen totdat Jezus komt en de opstanding plaatsvindt. 

Volgens de Bijbel worden mensen pas opgewekt als ze zijn geoordeeld. 
Het oordeel heeft niet plaatsgevonden, de opstanding heeft niet 
plaatsgevonden, want de opstanding vindt plaats wanneer Jezus komt.

Vraag 1 - Voordat we iets over de dood kunnen begrijpen, moeten we het 
leven begrijpen. Hoe zijn we hier in de eerste plaats gekomen? Allereerst 
staat in Genesis 2:7: 'Toen formeerde de Here God de mens van stof uit 
de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens 
tot een levend wezen.’ (in sommige vertalingen staat: “werd hij een 
levende ziel”.)
Dus nadat God Adam had gevormd uit de elementen van de aarde was hij 
daar, hij had een brein, maar het was niet aan het denken. Hij had een 
hart, maar het pompte niet, maar God gaf hem die levensvonk en de Heer 
blies hem de adem in. Dat is wat het woord inspiratie betekent. De mens 
werd “geïnspireerd”. Plotseling kwam Adam tot leven. En door de 
combinatie van de elementen van de aarde en de levensadem, werd hij 
een levende ziel.
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Vraag 2 - Wat gebeurt er als een persoon overlijdt? Volgens de Bijbel 
is het omgekeerde schepping. Het vertelt ons in vs 19 - 'totdat gij tot de 
aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij 
en tot stof zult gij wederkeren.’ - het stof - de elementen van de aarde - 
keert terug naar de aarde zoals het was, en de geest keert terug de God 
die het heeft gegeven.” Betekent dat niet dat zodra je sterft een geest uit 
je opstijgt en terugvliegt naar de hemel? Nee, die geest vertegenwoordigt 
de levensadem. Dat is het woord in de Bijbel.

Vraag 3 - Wat is deze geest die naar God bij de dood terugkeert? 
Het zal je misschien verbazen te weten dat volgens de Bijbel het niet 
alleen over de geest van het goede gaat. Het zegt over de geest van het 
goede, de geest van het slechte, ja zelfs de geest van dieren. 
De geest van alle levende wezens keert terug naar God die hem gaf. Het 
is die levensadem die terugkeert naar God.

Een voorbeeld daarvan vinden we in Job 27:3, "Zolang mijn adem nog ten 
volle in mij is, en de geest Gods in mijn neusgaten." Als je denkt aan 
vervuld zijn met de Geest van God, zijn er niet veel onder u die ooit 
hebben gebeden, Heer, alstublieft, kom in mijn neus? Als er de Geest van 
God in de neusgaten staat, waarom zei hij dat dan? Omdat het exact 
hetzelfde woord is, als het gaat over de adem van God, de levensadem 
die God in de neus van Adam blies, waardoor hij “een levende ziel werd”. 

Dat woord voor levensadem in het Grieks is het woord pneuma. Dat is het 
woord wind. Als iemand een longontsteking had, dachten ze altijd dat dat 
kwam doordat ze een koude wind of een slechte wind vingen en 
problemen hadden met ademhalen.
In het Hebreeuws is het woord ruah en het heeft het over hetzelfde, de 
levensadem, die aspiratie of ademhaling van God. De Bijbel zegt in 
Jakobus 2:26: 'Het lichaam zonder de geest,- de adem - is dood.'

Alles ademt. Planten ademen. Paddestoelen ademen. Alles wat leeft, 
wormen ademen door hun huid.
Als je gaat duiken, heb je niet alleen je zuurstoffles, je hebt ook een 
noodhulp, want als je meer dan 30 meter naar beneden bent en ineens 
heb je een probleem, is het mogelijk dat u de terugkeer niet meer haalt. 
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Je moet ademen. Alle wezens hebben deze levensadem en wanneer 
cellen lang niet genoeg van zuurstof worden voorzien, kan dit leiden tot 
hersenbeschadiging en uiteindelijk de dood. Je moet ademen. En dus 
noemt God het de levensadem.

Vraag 4 - Wat is een ziel? Wil je zien wat een ziel is? Ik ga je nu een ziel 
onthullen. Laten we gewoon de juiste sfeer creëren. Ben je klaar? Sluit je 
ogen. Je werkt niet mee, je vertrouwt me niet. Als je een aanwezigheid in 
je buurt voelt, draai je langzaam naar rechts of naar links en open je 
ogen. Boe, er is een ziel. Niemand werkt mee. Je bent een ziel.

Mensen denken dat zielen een soort spookachtige vlinder zijn die 
rondfladdert. Je bent een ziel. Volgens de Bijbel staat de combinatie van 
de levensadem en de elementen van de aarde gelijk aan een levende 
ziel. Nog een keer, Genesis 2:7, 'En de Here God vormde de mensen uit 
het stof van de aarde en hij blies de levensadem in zijn neusgaten en hij 
werd een levende ziel.’

Ik heb het vaak heel eenvoudig horen illustreren. Als ik een stapeltje 
houten planken heb en ik heb hier wat spijkers en ik heb ze in elkaar 
gezet en een kist gemaakt van de houten planken en de spijkers, dan is 
de combinatie van de spijkers en de houten planken gelijk aan een kist. 
Als ik ze weer uit elkaar haal, waar is de kist dan gebleven? Het houdt op 
een kist te zijn, wanneer je de twee scheidt. 
Om een ziel te zijn, heb je de combinatie van de levensadem nodig met 
het lichaam waarin dat leven bezielt en werkt. Het idee dat de ziel 
rondspookt wordt niet onderwezen in de Bijbel.

Vraag 5 - Gaan zielen dood? Dit is de grote vraag. Kan een ziel sterven? 
Wat zegt de bijbel? Ezechiël 18:4: 'De ziel die zondigt, zal sterven.' 
De Bijbel vertelt dat zielen sterven, maar hoe vaak heb je iemand niet 
horen zeggen: wacht even, dominee, we hebben hier jaren over 
gezongen. Hoe vaak heb je een prediker niet horen zeggen om 
“onsterfelijke zielen” te redden? Heb je dat gehoord? De onsterfelijkheid 
van de ziel is een van deze onbegrepen onderwerpen.
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Eén vers in de bijbel -- geef het mij -- dat zegt dat je een onsterfelijke ziel 
hebt. Er is geen enkel vers dat zegt dat je een onsterfelijke ziel hebt. Dit is 
een lering die door de middeleeuwen en het heidendom kwam om 
mensen bang te maken en we zullen hier in onze studie op ingaan. Maar 
wat zegt de Bijbel? Heeft de mens onsterfelijkheid of is hij sterfelijk? 
Job 4:17: 'Zal de sterfelijke mens rechtvaardiger zijn dan God?’ De Bijbel 
vertelt ons dat we sterfelijk zijn. En nogmaals, 1 Timoteüs 6:15,16: 'de 
Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid 
heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien 
heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.” Jij en ik weten 
dat we sterfelijk zijn. Het idee dat onze ziel onsterfelijk is, wordt niet in de 
Bijbel onderwezen.

In feite is het allereerste dat God tegen Adam en Eva zei: 'Als je zondigt, 
zul je sterven.' Wat is het meest uit het hoofd geleerde vers in de Bijbel? 
Johannes 3:16, 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.'.

We hebben twee keuzes. Omkomen - verloren gaan - of eeuwig leven. 
Het idee dat je voor altijd en altijd zult leven, staat niet in de Bijbel. Het is 
leven of dood. Dat is waar het evangelie over gaat.

Vraag 6 - Gaan goede mensen onmiddellijk naar de hemel als ze 
sterven? Waar gaan ze heen? Job 17:13, 'Wanneer ik het dodenrijk 
verwacht als mijn tehuis.’ De Bijbel vertelde ons duidelijk dat mensen 
enige tijd in het graf doorbrengen. Daar zijn ze zich niet van de tijd 
bewust. Het is alsof ze slapen.

Petrus maakte het duidelijk in Handelingen 2:29. Hij predikte op de dag 
van Pinksteren en hij sprak tot de verzamelde Joden: 'Mannen broeders, 
men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en 
gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag.'

Nu heeft hij het over koning David. Wat denk je van Koning David, denk je 
dat hij gered is? Dit is degene die Goliath heeft vermoord, de man naar 
Gods hart. Petrus spreekt positief over hem, maar wat zegt hij? Hij zegt 
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dat David “in de hemel rondzweeft”, is dat wat hij zegt? Harp spelen of 
iets dergelijks? Of zegt hij dat hij dood is, begraven, zijn graf is bij ons.

Lees even verder. Er staat in vers 34: 'Want David is niet opgevaren naar 
de hemel.' Houd in gedachten dat dit Pinksteren is. Dit is 50 dagen na de 
opstanding. Sommige mensen zeggen, nou ja, in het Oude Testament 
sliepen ze wel, maar toen Jezus opstond, gingen ze allemaal naar de 
hemel. Hier 50 dagen na de opstanding, zegt Petrus: 'Nee, de goede 
koning David, is dood, begraven, niet opgestegen.’

Als hij nog steeds in het graf ligt, lijkt het dan alsof het 3000 jaar geleden 
is voor David? De Bijbel zegt dat David ging slapen. Het was ongeveer 
1000 jaar eerder dat David leefde. Hij is gestorven. Dat is 3000 jaar 
geleden vanaf waar we nu zijn. Zal het David als 3000 jaar lijken? Nee, er 
is geen bewustzijn van tijd en dood. God werkt niet in dezelfde 
tijdsdimensie als jij en ik.

Jezus zei in Johannes 5:28, 29: 'Verwondert u hierover niet, want de ure 
komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij 
zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten 
leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.' 
Degenen die goed zijn, opstanding van leven. Degenen die kwaad 
hebben gedaan, opstanding der verdoemenis. 
Dus als Hij komt, zullen ze worden opgewekt. 
Waar zijn ze nu? In hun graven. 
Wie zei dat? 
Dus u vertelt ons dat mensen nog steeds in hun graf liggen en dat ze niet 
bij Jezus zijn als ze gered sterven? 
Ik zei het niet, Jezus zei het. Neem het met Hem op. 
Hij zei: 'Als ik kom, degenen die in hun graf zijn.' Er is iemand in hun graf; 
Hij zal ze opwekken als Hij komt. 
Dus als iedereen regelrecht naar de hemel gaat als ze sterven, wie zal Hij 
dan doen herrijzen? De verlorenen? Nee, de Bijbel zegt dat de doden in 
Christus eerst opstaan.

Hoe zit het met de dief aan het kruis? Zei Jezus niet dat “je vandaag bij 
mij in het paradijs zult zijn?” Dat is interessant, maar vraagt een aparte 
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studie. Trouwens, hoe zou dat kunnen? Jezus was die dag niet in het 
Paradijs. De originele tekst bevat geen komma’s en waar je de komma zet 
maakt het hele verschil. 
Is er nu iemand in de hemel? 
Ja, de Bijbel vertelt ons dat er nu enkelen in de hemel zijn en het geeft de 
details over wie dat zijn.

Sommigen van u herinneren zich dat toen Jezus de berg opging, wat zij 
de berg der verheerlijking noemen, waar een heerlijke verschijning was. 
Mozes en Elia verschenen. We weten dat Mozes in de hemel is. Ze 
spraken met Jezus. Elia is in de hemel. Hoe kwam Elia in de hemel? De 
Bijbel vertelt ons dat een vurige wagen van engelen naar beneden kwam, 
hem oppakte en hem bracht naar de hemelse glorie. Hij stierf niet.

Hoe zit het met Mozes? Hoe kwam hij in de hemel? Je leest in het boek 
Judas dat Michaël kwam om hem op te wekken. Zelfs de Joodse traditie 
vertelt ons dat het de derde dag was nadat hij stierf. Hij werd opgewekt 
voordat hij ontbinding zag. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat is Joodse 
traditie.

Is er nog iemand in de hemel behalve Mozes en Elia? 
Henoch is in de hemel. 
Dan heb je nog de 24 ouderlingen, waar ze over praten rond de troon van 
de Heer in de hemel. Hoe zijn zij daar gekomen? 
Laten we dat eens lezen in Matheus 27:52, 53. 'en de graven gingen open 
en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen 
uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij 
aan velen verschenen.' Staat er allen of veel? Niet allemaal. Het was een 
specifieke groep die uit de graven opgewekt werden na Jezus’ 
opstanding. Ze gingen de heilige stad binnen en verschenen aan velen.

De Heer wekte iets van een eersteling op. Nadat Hij stierf, was er een 
grote aardbeving en gingen de graven open en toen Hij opsteeg, nam Hij 
ze met zich mee als een soort trofee die degenen voorstelt die verlost 
zullen worden bij de wederkomst, wanneer de doden in Christus opstaan. 
We weten niet wie er in die groep waren. 
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Sommige aartsvaders, profeten en koningen, misschien was Jeremia 
daarbij, Jesaja, misschien zelfs Johannes de Doper. We weten het niet.

Maar er is een groep en dan gaat het over deze 24 ouderlingen rond de 
troon, waarschijnlijk bestaande uit sommigen van die speciale opstanding. 
En ik noemde al Henoch. De Bijbel vertelt ons dat hij met God wandelde 
en dat hij niet meer was.

Wie is de oudste man die ooit heeft geleefd? 
Methusalem is de oudste man die ooit is gestorven. 
Dat was de zoon van Henoch. 
Henoch is de oudste man die ooit heeft geleefd omdat hij nog steeds niet 
is gestorven, toch? En hij is ouder dan zelfs Mozes en Elia. Dus er zijn er 
die nu in de hemel zijn, maar de overgrote meerderheid van de mensen 
sterft, ze rusten in hun graf tot de opstanding.

Wat weten ze na hun dood? 
Ik bedoel, gaan ze niet misschien naar een speciale plek die Abrahams 
Boezem wordt genoemd? 
Dit is de hele theologie die is gecreëerd, een soort protestantse versie 
van het voorgeborchte waar mensen naartoe gaan, genaamd Abraham's 
Boezem en ze hebben dit uit de gelijkenis van de rijke man in Lazarus. 
De Bijbel leert dat niet. Je slaapt of je bent helemaal wakker. We gaan 
niet duizenden jaren rond als onstoffelijke geesten.

Vraag 7 - Hoeveel weet of begrijpt iemand na de dood? I
Prediker 9:5, 6, 10, 'De doden weten van niets.' 
De Bijbel vertelt dat de levenden weten dat ze zullen sterven, maar de 
doden weten hoeveel? Ze weten niets. 
‘De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden 
weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun 
nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver 
zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de 
zon geschiedt..' Dit betekent dat ze niets meer te maken hebben met iets 
dat altijd in dit leven is. Ze weten niets.
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Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is 
geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij 
gaat.

Vraag 8 - Kunnen de doden niet op de een of andere manier met de 
levenden communiceren en weten ze niet wat de levenden doen? 
De moeder van mijn vader moest in haar eentje vier jongens opvoeden. 
Haar man stierf toen mijn vader zeven was, tijdens de depressie. Ze nam 
ze elke week allemaal mee naar de kerk.
Ik vind geen troost in het idee dat oma Bachelor in de hemel is en 
iedereen bespioneert. En als ze haar vier jongens zag, gaven ze allemaal 
hun geloof op nadat ze opgroeiden en het huis verlieten. Hoe zou ze 
daarvan genieten? Welke troost zou er zijn? Zou ze zo van de hemel 
genieten?

De idee dat mensen daarboven naar beneden kijken, leert de Bijbel niet. 
Er staat in Job 7:10, sprekend over de doden: 'Nimmer keert hij terug naar 
zijn huis, nooit ziet zijn woonplaats hem weer.' De geesten komen 
niemand achtervolgen, je bent vrij thuis nu. Ze liggen in hun graf, ze 
weten van niets.

Nogmaals, Job 14:12, 'Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; 
totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker 
uit hun slaap.” 
Wanneer staat hij op? -- totdat de hemelen niet meer zijn.' 
Zegt de Bijbel niet dat wanneer Jezus komt, de hemel zal opgevouwen 
worden als een rol? De zon wordt donker, de maan verandert in bloed, 
sterren vallen uit de hemel? Het beschrijft de wederkomst hier. 
Hij zal weer opstaan als de hemel er niet meer is. Ze zullen niet worden 
gewekt of uit hun slaap worden opgewekt. Betekent wat? Wat zijn ze nu 
aan het doen? Zij slapen. Ze zijn niet bewust. Het zijn stervelingen.

Job 14:21, sprekend over iemand die sterft: 'Zijn zonen mogen tot ere 
komen, maar hij weet het niet; of komen zij tot lage staat, hij bemerkt niets 
van hen.”  Een mens sterft, zijn zonen, zij zouden verheven kunnen 
worden, zij zouden geëerd kunnen worden. Hij weet het niet. ‘En ze 
worden vernederd, hij ziet ze niet.’ Ze weten niet wat er met hun kinderen 
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gebeurt nadat ze zijn overleden. Ze zijn niet in de hemel om hen te 
bespioneren. Lees deze verzen. Job 21:32, 'Hij zal naar het graf worden 
gebracht', en waar gaat hij heen, 'hij blijft in het graf', tot wanneer, 'tot de 
opstanding'.

Wederom Prediker 9:10: 'want er is geen werk of overleg of kennis of 
wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.' Hoeveel weten ze in het 
graf? Er is geen kennis, geen wijsheid, geen werk, geen overleg.

Wat zou het eerste zijn dat u zou doen als u na de dood bij bewustzijn 
was en als u gered bent? Het enige dat u doet, is dat u wordt opgenomen 
in de tegenwoordigheid van de Heer. 
Hoe vaak ben je niet naar een begrafenis geweest en ze praten over, nou 
ja, onze geliefde overleden vriend, hij is nu bij de Heer, ze zijn in de 
tegenwoordigheid van de Heer.

Ik heb veel begrafenissen geleid. Sommige zijn makkelijker dan andere. 
Soms heb ik begrafenissen gedaan voor mensen die een vol leven leiden 
en sterven van ouderdom en je weet dat ze een relatie met de Heer 
hadden en je kunt die begrafenissen doen. Ik heb trouwens een aantal 
begrafenissen gedaan waar ik eigenlijk jaloers op ben. Ik wou dat ik van 
plaats kon ruilen, want hun volgende bewuste gedachte is de opstanding.
Dan heb ik begrafenissen voor mensen gedaan, waar mensen zich 
zorgen maakten om hen. Dominees weten soms meer over het leven van 
mensen dan je wilt weten. Maar ik ben naar begrafenissen geweest waar 
predikers, in een poging om de familie te troosten, iedereen de hemel in 
prediken. Ik ben nog nooit bij een geweest waar ze zeiden, nou, we weten 
allemaal dat deze kerel verdoemd is. Dat zou niet erg geruststellend zijn.

Maar als je gered bent en naar de hemel gaat, zou je volgende bewuste 
gedachte de aanwezigheid van de Heer zijn. Je zou blij zijn. Wat zegt 
Psalm 115:17, 'Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in 
de stilte zijn neergedaald,' Er staat niet dat de doden slecht zijn of de 
doden rechtvaardig, maar alle doden. Ze loven de Heer niet. Ze zijn dood.

Dat is waarom er in Psalm 6:5 staat: "Want in de dood is Uwer geen 
gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?" 
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Je wilt de Heer dienen in dit leven met heel je hart en heel je ziel, want dit 
leven is je enige proeftijd die je eeuwige bestemming bepaalt. Maar tot de 
opstanding slaap je.

Jesaja 38:18, 'Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in 
de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.' 
Vers na vers na vers en u denkt waarschijnlijk, dominee, er zijn zoveel 
verzen. Waarom is er zoveel verwarring onder christenen over dit 
onderwerp? 
Welnu, er zijn bepaalde doctrines die tradities zijn die mensen niet willen 
loslaten. Het maakt niet uit hoeveel bijbels bewijs je geeft.

Wanneer een persoon besluit iets te geloven, zullen ze zich concentreren 
op een vers of ze zullen er weglaten, ze zetten oogkleppen op en ze 
zullen het grootste deel van het bewijs weglaten. Het grootste deel van 
het bewijs in de Bijbel is duidelijk.

Psalm 146:4: "Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen 
heil is; Gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage 
vergaan zijn plannen." Hij stopt met denken als hij sterft. Vers na vers. Dit 
is slechts een klein voorbeeld.

Vraag 9 - Sprak Jezus over de onbewuste toestand van de doden als 
een slaap? Wie zei dat nu? Jezus. Hoe lang slapen ze? 1 Korintiërs 
15:51-53: 'Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd 
worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin 
zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij 
zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid 
aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.' 
Dit is heel duidelijk. Paulus vertelt wanneer de opstanding plaatsvindt. 
‘Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt 
worden.’ Wanneer de Heer komt en de bazuin klinkt. 'Want dit 
vergankelijke zou onvergankelijkheid aandoen' of zeg het anders, dit 
sterfelijke --' we zijn nu sterfelijk, '-- zal aantrekken --' wat? ‘-- 
onsterfelijkheid.’ Wanneer? Als Jezus komt, worden de stervelingen 
onsterfelijk. Op dit moment zijn we sterfelijk.
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Je herinnert je dat Jezus een dierbare vriend had. Hij was bevriend met 
Martha en Maria en Lazarus. En Lazarus werd ziek en stierf en Jezus 
maakte het duidelijk. Hij zei: 'Onze vriend Lazarus slaapt.' De discipelen 
wisten het niet zeker, ze dachten, ach, hij heeft koorts, slapen zal hem 
goed doen. Ze begrepen het niet. Jezus legde uit wat hij bedoelde met 
slapen. Hij zei dat Lazarus dood was. Hoe verwees Jezus naar de dood? 
Wat doen de doden? Zij slapen.

Als je verder gaat in het verhaal, Jezus kwam naar het graf, Hij staat op 
het punt een opstanding uit te voeren, Hij vertelt de mensen in de buurt 
om de steen weg te rollen en Martha protesteerde. Ze zei: 'er is reeds een 
lijklucht, want het is al de vierde dag.' Lazarus was al begonnen te 
ontbinden. Lazarus was niet zomaar dood, hij was echt dood.

Johannes 11:43, Nu, toen hij deze dingen zei, riep hij met luide stem: 
Lazarus kom naar buiten.' En toen hij dat zei, was er een geschuifel in het 
graf. Vrij snel in de donkere opening van het graf begon deze vorm naar 
buiten te komen en daar, helemaal verbonden als een geanimeerde 
mummie, was de vorm van Lazarus. Hij was nog ingepakt. Niemand wist 
wat te doen. Ze stonden daar naar hem te kijken. Niemand wilde hem 
helpen. En hij schuifelde naar buiten en uiteindelijk zei Jezus: help hem.

De reden dat ik dit een beetje kleurrijker probeer te maken, is omdat ik wil 
dat je hierover nadenkt. Hoe lang was hij dood? Vier dagen. Zou dat lang 
genoeg zijn als iemand bij de dood regelrecht naar de hemel of de hel 
gaat, zou dat lang genoeg zijn om hem daar te krijgen? Ja, engelen 
reizen met de snelheid van het denken.
En dus zelfs na vier dagen, als dat vandaag gebeurde, was er iemand in 
het graf geweest en ze hebben ze opgegraven en ze worden dood 
verklaard, vier dagen zijn ze dood en komen weer tot leven, een bonafide 
medisch bekeken opstanding. Hiervoor waren veel getuigen.

Heb ik gelijk dat je elk persbureau ter wereld met cameramannen zou 
hebben en dat ze waarschijnlijk helikopters boven je hoofd zouden 
hebben en dat ze bewakers zouden moeten hebben om Lazarus te 
beschermen en dat iedereen hun microfoons in zijn gezicht zou duwen en 
ze zouden de grote vraag stellen. Weet je wat die vraag zou zijn? 
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Wat gebeurde er toen je stierf? Hoe was het? Wat zag je? Wat heb je 
meegemaakt? En wat gaat hij zeggen? Wat zei Lazarus? De vraag der 
eeuwen, wat zegt hij? Niets. Waarom? Omdat hij van niets wist.

Stel nu eens voor dat Lazarus in de hemel was en dat Jezus hem 
terugbracht. Zou dat heel fijn zijn? Stel je dat eens voor. Arme kerel. 
Het laatste wat hij weet is dat hij ziek is, hij sterft aan deze koorts, 
plotseling raakt hij bewusteloos en dan vliegt onze brave vriend door de 
lucht, hij denkt dat hij naar de hemel gaat, maar in plaats daarvan vliegt 
hij naar de oceaan. Plots staat hij in de gouden straten. Lazarus zingt nu 
met de engelen. Hij staat op het punt uit te reiken en van de boom des 
levens te plukken en hoe ongelukkig, daar staat hij terug in grafkleding. 
Bedankt Jezus. Zou je dat je vriend aandoen?

Of als je regelrecht naar de hel gaat. Hij staat op het punt in de gesmolten 
zwavel te worden gedompeld en hij kwam niet om je te bedanken dat je 
me hebt gered. Hij zei er niets over omdat hij zich er niet van bewust was. 
De stilte - in feite zijn er 12 opstandingen in de Bijbel. Geen van hen 
maakt enig commentaar op wat ze hebben meegemaakt in de dood. Dat 
zou ons iets moeten vertellen.

Mattheüs 27:5: ‘De graven van velen waren open. Veel van de lichamen 
van de heiligen verrezen.' Een van de vele opstandingen die je vindt. 
Psalm 13:3, 'Aanschouw toch, antwoord mij, Here, mijn God! Verlicht mijn 
ogen, opdat ik niet inslape ten dode.' 
Hoe verwijst de Bijbel naar de dood? Het is een droomloze slaap. 

Vraag 10 - Wat gebeurt er met de rechtvaardige doden bij de 
wederkomst van Christus? 
1 Korintiërs 15: 'allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar 
ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden 
zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke 
moet onsterfelijkheid aandoen.' Wanneer de Heer komt, zal dit gebeuren.

En in Openbaring 22:12, zegt hij: 'Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.’
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Wanneer krijgen ze de beloningen? 'Zie, ik kom om te belonen.' 
Als mensen regelrecht naar de hemel of de hel gaan als ze sterven, als 
ze enige vorm van gelukzaligheid of beloning krijgen als ze voor het 
oordeel sterven, klopt dat niet met wat de Bijbel zegt. Ze worden niet 
opgewekt, ze worden niet beloond, tot het oordeel, tot de laatste dag.

1 Thessalonicenzen 4:16, "want de Here zelf zal op een teken, bij het 
roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 
neerdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het 
eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met 
hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here 
tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen." 
Het is bij de bazuin van de Heer, wanneer de Heer neerdaalt uit de hemel. 
Dat is wanneer ze ten hemel opstijgen. 
Johannes 5:28, 29: 'Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat 
allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen 
uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie 
het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.'

En nogmaals, Johannes 6:39: 'En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden 
heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, 
maar het opwekke ten jongsten dage.' Onthoud dit. ‘
Johannes 6 nogmaals: 'Ik zal hem op de laatste dag opwekken.' En dat 
staat in vers 39 en 40. Vers 44, nogmaals: “en Ik zal hem opwekken ten 
jongsten dage.”

Jezus zegt het keer op keer.
Martha zei “ik weet dat Lazarus op de laatste dag zal verschijnen in de 
opstanding.” Is die laatste dag al geweest?
1 Korintiërs 15: ‘Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in 
Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: 
Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst' 
Hier is de volgorde, hier is de timing. 'Christus de eersteling, daarna 
degenen die in Christus zijn bij Zijn komst.' Wanneer worden ze levend 
gemaakt? Bij Zijn komst. De doden weten niets tot Zijn komst.
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Ik weet wat sommigen van jullie denken. Wacht even, dominee. Hoe zit 
het met het vers dat zegt dat afwezig zijn van het lichaam betekent 
aanwezig zijn bij de Heer? Dat is waar. Denk hier even over na. Als je een 
christen bent en je sterft op dit moment, wat is dan je eerstvolgende 
bewuste gedachte? Het is de opstanding, opgenomen worden om de 
Here in de lucht te ontmoeten. We blijven denken dat God in dezelfde 
tijdsdimensie leeft waarin we leven.

Kan God de toekomst zien? Hoe ver van tevoren? Eeuwigheid. Kan Hij 
het verleden zien? 
Als Einstein ons iets heeft geleerd, begrepen we dat tijd niet precies het 
precieze heden is, zoals we denken dat het is. Het is een mysterie voor 
ons. Jij en ik leven in deze huidige dimensie van tijd waartoe onze wereld 
en ons melkwegstelsel beperkt is, maar God staat daarbuiten.
Wanneer iemand sterft en ze worden gered, is hun volgende bewuste 
gedachte de opstanding. Dus je kunt getroost worden met die waarheid. 
Maar de doden zijn er nog niet. Ze zijn dood, ze zijn bewusteloos. Het is 
nog niet gebeurd, op de schaal van de tijdlijn.

Vraag 11 - Wat was de eerste leugen die de duivel vertelde? 
Hij zei in Genesis 3:4: 'De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult 
geenszins sterven,' Je sterft niet echt. Als je denkt dood te gaan, ga je 
gewoon door een veranderde bewustzijnsstaat en je geest gaat ergens 
heen.

Vraag 12 - Waarom loog de duivel tegen Eva over de dood? Waarom 
is het zo belangrijk dat de duivel christenen over dit onderwerp misleidt? 
Antwoord, Jesaja 8:19: 'En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten 
van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen. 
Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden 
vragen?’  Wil God dat we proberen de doden te raadplegen om informatie 
te krijgen? Absoluut niet. En toch is het tegenwoordig een veel 
voorkomende praktijk.

Christenen hebben tegenwoordig een heel andere houding ten opzichte 
van de dood. Het is omdat ze worden beïnvloed door de media. Zoveel 
van de programma's die gaan van de tekenfilms die kinderen kijken tot de 
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bewegingen en de televisieprogramma's waar mensen naar kijken, zijn 
gevuld met spiritisme dat inhoudt dat geesten en mensen nadat ze zijn 
gestorven nog steeds kunnen communiceren met de levenden. Heb ik 
gelijk?

En nadat ze dit allemaal hebben gehoord en alles hebben bekeken, zijn 
ze allemaal in de war met engelen en met het christendom. Christenen 
zijn verward over dit onderwerp. En de duivel wil het idee versterken dat 
de doden niet echt dood zijn, dat ze nog steeds met je kunnen 
communiceren om je te bedriegen, omdat hij de gevallen engelen in de 
laatste dagen gaat gebruiken om zich voor te doen als geesten van de 
doden.

En als je niet weet dat de doden dood zijn, dan ben je een gemakkelijk 
doelwit voor de duivel als het gaat om deze grote misleiding. 
1 Timoteüs 4:1: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden 
sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en 
leringen van boze geesten volgen.” 
Geloof het of niet, het is een gevaarlijke duivelse doctrine, het idee dat de 
doden niet echt zijn dood en je ermee kunt communiceren. 
Er zijn zoveel verhalen in tijdschriften van mensen die zich hierin 
verdiepen. Zelfs respectabele tijdschriften.
Het gaat over bijna-doodervaringen. Heb je daarover gehoord? Op de 
bestsellerlijst van de New York Times heeft deze man zijn boek, een 
baptistenprediker met de naam Don Piper. Hij schreef een boek genaamd 
90 Minutes in Heaven. Ik onderschrijf het boek niet. Ik geef je slechts een 
voorbeeld van wat er is. Christenen nemen het in zich op. Ze verslinden 
dit spul.

De man kreeg een frontale aanrijding. Hij kan volkomen oprecht zijn 
geweest en hij zei dat hij stierf. In feite kun je in het boek dat vers lezen 
vanaf het einde van het eerste hoofdstuk 'In één krachtige 
overweldigende seconde stierf ik', en hij zegt dat hij 90 minuten dood was, 
maar iemand bad voor hem en hij kwam terug. Ik geloof in opstandingen, 
maar hij zei dat hij eigenlijk in de hemel was en genoot en God bracht 
hem terug naar beneden alsof de Heer iets voor hem deed wat hij niet 
eens voor Lazarus deed. En hij vertelt over zijn ervaring in de hemel en al 
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zijn beproevingen. En ik veroordeel hem niet, hij is waarschijnlijk heel 
oprecht.

Maar is dat hoe we onze theologie moeten baseren op een voorganger 
die een boek schrijft of baseer je dat op de Bijbel? 
Hoe zit het met die duizenden mensen die zeggen: ik stierf op de 
operatietafel? En dat zijn niet allemaal christenen. Sommigen van hen zijn 
boeddhisten en sommigen van hen zijn hindoes en allemaal verschillende 
religies en ze zeggen, ja en ik zag dit licht en ging naar het licht en ik 
stond op het punt te reïncarneren en ze zeiden, oh, het is te vroeg. Ik 
moet terug en, oh, er zijn twee deuren en een was blauw en een was roze 
en ik moest beslissen of ik in mijn volgende leven een jongen of een 
meisje wil zijn. Je hoort al die gekke verhalen.

In augustus 2007, meldde de BBC dat ze experimenten hadden gedaan 
in het University College van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot 
uittredingen en ze realiseerden zich dat ze uittredingservaringen met een 
veiligheidsbril konden opwekken. Ze hebben manieren gevonden om het 
te activeren. En ze denken erover om het voor games te gebruiken, zodat 
mensen zichzelf kunnen uitkleden en videogames kunnen spelen en ze 
doen hier onderzoek naar voor videogames. 
Dus als iemand zegt dat ik deze ervaring heb gehad, kan ik dit maar beter 
hier afmaken. Het zegt dat de experimenten beschreven in het Scientific 
Journal een wetenschappelijke verklaring bieden voor dit fenomeen van 
bijna-doodervaringen. Er is zoveel informatie die mensen in verwarring 
brengt over deze bijna-doodervaringen.

Vraag 13 - Kunnen duivels echt wonderen verrichten en zich 
voordoen als geesten van de doden? O ja, en dat doen ze. Weet je, de 
Bijbel vertelt ons het verhaal van koning Saul. Hij raakte ontmoedigd en 
hoewel God hem had gezegd niet te overleggen met de heks die zou 
gaan overleggen met vermeende dode geesten, deed hij het. Ze riep 
zogenaamd de geest van Samuël op die een totaal ontmoedigende 
boodschap aan koning Saul gaf. En koning Saul ging de volgende dag uit, 
verloor de strijd en pleegde zelfmoord. Ik geloof niet dat het Samuël de 
profeet was die met hem sprak. Ik geloof dat het een gevallen engel was, 
een duivel, een demon, die zich voordeed als een geest van de doden.
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Heeft de duivel, hebben heksen de macht om Gods heiligen op te 
wekken? Absoluut niet. En er zal de laatste dagen meer van dit gebeuren. 
Je rijdt door de straten en je ziet al deze mensen, het zijn mediums, ze 
gaan je kaarten lezen en je toekomst lezen en ze kunnen channelen en 
overleggen met je dode vrienden?

In Openbaring 16:14, er staat: "want het zijn geesten van duivelen, die 
tekenen doen." 
2 Korintiërs 11, "de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts." 
Ze kunnen zichzelf transformeren en iemand lijken te zijn en ze weten wat 
je dierbaren zijn. Ze kunnen zich voordoen als oude bijbelfiguren. Ze 
kunnen zich op allerlei manieren voordoen. Dit zijn engelen van misleiding 
en een groot deel van de wereld zal in de laatste dagen worden misleid.

Veel christenen die zich niet aan de Bijbel houden, zullen worden misleid 
door verschijningen en visioenen en dode mensen die zogenaamd 
terugkomen en hun nieuwe informatie geven. “De Bijbel is de oude letter 
van de wet en is door de mens veranderd, maar ik ben uit de hemel 
gekomen om je nieuwe informatie te geven…”

We moeten onze feiten op een rij hebben. 
1 Koningen 22:22, Hij zei: "ik zal heengaan en een leugengeest worden in 
de mond van al zijn profeten. Toen zei Hij: gij moet hem verleiden, en gij 
zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het." Er zijn geesten van 
duivels, er zijn leugengeesten daarbuiten en we moeten weten dat de 
doden dood zijn. Ze slapen. Ze weten niets. Je hoeft niet bang voor ze te 
zijn. Als je 's nachts door een kerkhof loopt, is het enige waar je bang voor 
hoeft te zijn, te struikelen over een grafsteen. Niemand zal je lastig vallen.

Als je in de grote stad woont, is de veiligste plek de begraafplaats, omdat 
alle criminelen bang zijn. Mattheüs 24:24,25: 'Want er zullen valse 
christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en 
wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen 
zouden verleiden.' Hun wonderen zouden, als het mogelijk was, zelfs de 
uitverkorenen misleiden. We moeten dit begrijpen.
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In Openbaring 18:23 staat: "Door uw tovenarij werden de naties misleid." 
Spiritualisme is doorgedrongen tot het weefsel, de vezels, de schering en 
de inslag van de hele christenheid -- er zijn uitzonderingen, maar het is 
doorgedrongen tot de hele kerk . Mensen zijn zo verward met deze 
dingen omdat ze door de media worden gebombardeerd met de 
verkeerde boodschap. De doden slapen, vrienden.

Openbaring 18:2, 'Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon —“  
Babylon vertegenwoordigt de gevallen religies van de wereld. '-- en zij is 
geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine 
geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte --' 
Wat? '-- elke onreine geest.' Spiritualisme, zegt het, is wijdverbreid in de 
kerk.

Met alle focus op engelen nu, ik geloof in engelen. Ik geloof dat ik ze 
waarschijnlijk heb gezien, je hebt ze waarschijnlijk gezien. Maar vergeet 
niet dat de duivel ook engelen heeft. Wees je bewust van hen.

Aangezien we het hebben over bidden tot de doden en praten tot de 
doden… hoeveel mensen bidden daarbuiten tot Maria? 
Ongeveer een miljard. Staat er iets in de Bijbel dat ons vertelt dat Maria 
nu in de hemel is? Wordt ons verteld om tot de dode heiligen te bidden? 
En mensen die zeggen dat ik tot mijn patroonheilige bad, wie die heilige 
ook was, of het nu Moeder Teresa is of wie dan ook. 
Als iemand zou zeggen: ik heb een bericht van Maria gekregen. of:  Er is 
een verschijning van Maria geweest.
Ik geloof dat Maria een heilige vrouw was. IIk geloof dat ze heilig was, 
door God uitverkoren, maar niets in de Bijbel vertelt ons dat ze naar de 
hemel ging en niets in de Bijbel vertelt ons dat we met haar moeten 
praten of tot haar moeten bidden. Laat me zien waar in de Bijbel staat dat 
we moeten praten met mensen die dood zijn.

De Enige tot wie we zouden moeten bidden, is Jezus. De reden dat ik dit 
naar buiten breng, is omdat als Maria ergens in het openbaar zou 
verschijnen, zoveel mensen het geloven. Ze zouden eerder geloven wat 
Maria zei, dan wat de Bijbel zegt. Heb ik gelijk? Wat ga je geloven? Waar 
sta je? Op het woord van God of op gevoelens, op visioenen en 
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hallucinaties die mensen zouden hebben? De duivel kan je dingen laten 
zien.

Ik moet heel voorzichtig zijn, want ik weet dat er hier mensen zijn en je 
hebt dierbaren die je hebt verloren. We zijn allemaal geraakt door de 
dood. Al mijn directe familie is overleden. Mijn grootvader was een van de 
laatsten die ging, 93 jaar oud. Mijn moeder, mijn vader, mijn broer, ik 
verloor een zoon.
De dood is lelijk. Het is een vijand en wordt 1000 keer genoemd in de 
Bijbel. Het is een vloek. Soms hou je van iemand en ze sterven en je voelt 
dat ze er nog steeds zijn. Toen mijn broer stierf, was hij daar. Hij was 
ouder. Ik herinner me nooit dat mijn broer niet was waar ik hem kon 
bellen. En toen hij stierf, herinner ik me een keer dat ik naar de telefoon 
ging en ik dacht dat ik niet met Falcon had gesproken. Ik belde hem altijd 
gewoon. Ik ging bellen, hij was nog steeds in mijn telefoon op snelkiezen 
en het was zo'n vreselijk gevoel omdat ik het gevoel had dat hij me 
vertelde hem te bellen en ging en drukte op de knop en ik realiseerde me 
dat hij dood was. Ik heb deze herinneringen en gevoelens en dat kan je 
parten spelen.

Paren die 50, 60, 70 jaar getrouwd zijn en dan sterft een van de 
echtgenoten, maar ze zijn niet in de hemel of in de hel met je aan het 
praten. Zij slapen. Wat hun lot ook is, ze slapen een vredige, droomloze 
slaap.

Vraag 14 - Waarom zal Gods volk niet worden misleid in de laatste 
dag? Omdat we op de rots van Gods Woord staan. Amen. 
Handelingen 17:11, 'omdat zij het woord met alle bereidwilligheid 
aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.’ 
Dat is mijn oproep aan u. Evalueer alles op basis van de heilige 
verkondiging van God. Zoek uit of het in de Bijbel staat.

In Jesaja 8:20 staat: 'Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt 
naar dit woord, is er geen dageraad.' 
Het maakt niet uit welk visioen, verschijning of hallucinatie iemand heeft, 
welke gevoelens. Ze kunnen sterven op de operatietafel en het kan 
driedimensionaal zijn. Wat de ervaring ook is, als het tegen de waarheid 
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ingaat, wat ga je dan vertrouwen? Gevoelens, best verkochte boeken, 
films, predikanten op televisie of wat zegt de Bijbel? 
Dit is de enige veilige plek om je huis te bouwen als de storm komt, want 
alle anderen zullen bedrogen worden.

Vraag nr. 15 - Wat beval God dat er moest worden gedaan aan 
mensen die leerden dat de doden leefden in de tijd van Mozes? 
Moeten we met dat soort mensen overleggen? Dat is erg gevaarlijk. 
God wil niet dat we misleid worden. 
Leviticus 20:27, als je wilt weten hoe God denkt over mensen die 
mediums zijn die met de doden praten: 'Wanneer een man of een vrouw 
door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende 
geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men 
hen, hun bloedschuld is op hen.' God wil niet dat Zijn volk zich met dit 
onderwerp bemoeit.

Efeziërs 5:11, 'En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der 
duisternis, maar ontmaskert ze veeleer' Dat is wat ik nu doe. 
Galaten 5:19-21: 'Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn:
hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, 
afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 
nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, 
zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het 
Koninkrijk Gods niet zullen beërven.” 
Openbaring 21, 'de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars - 
hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede 
dood.'

Vraag 16 -- Zullen rechtvaardige mensen die in de opstanding zijn 
opgewekt ooit weer sterven? 
Hier is het goede nieuws. 
Lukas 20:35, 36, 'maar die waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die 
eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten 
huwelijk genomen. Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan 
de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der 
opstanding zijn.’     Kunt u hierop Amen zeggen?
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Ik ben het zo zat om begrafenissen te doen. Ik kijk uit naar de dag dat je 
kunt leven in een wereld waar geen begraafplaatsen meer zijn, geen dood 
meer, geen ziekte, geen ziekte meer. De dood is een vijand. 
Openbaring 21:4, 'en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal niet meer zijn noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer 
zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan..’

Dit is een belangrijk onderwerp, vrienden, en ik vond het belangrijk om 
hierover te prediken. We zijn niet de enige kerk die deze dingen gelooft, 
maar veel mensen zijn in de war. 
Ik heb zoveel mensen ontmoet, die als ze dit horen, zeggen dat ze zo 
dankbaar zijn te weten dat hun dierbaren nu gewoon rusten, dat ze niet 
rondzweven, dat het hen rust geeft.

En om te weten dat we eeuwig leven kunnen hebben vanwege het offer 
van Jezus. Dat is waar dit echt over gaat. Het gaat om het eeuwige leven 
of verloren gaan. Geloof in Hem en leef. Geloof niet in Hem en sterf. 
Uiteindelijk is de laatste vijand die zal worden vernietigd, de dood zelf, die 
in de poel des vuurs zal worden geworpen. 
Is dat geen goed nieuws?

Heb jij dat leven? 
De Bijbel zegt dat als je de Zoon niet hebt, je geen leven hebt. 
Jij kunt geestelijk leven hebben en de Heer wil dat je dat hebt. 
Heb je al een beslissing genomen om Jezus in je hart te accepteren?
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