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10. Steden van as 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (10/24) 

 
 

Abraham wist dat zijn neef Lot een grote fout maakte toen hij ervoor 
koos met zijn familie naar Sodom te verhuizen. De steden van de 
lagere Jordaanvallei waren prachtig en weelderig, maar ze waren ook 
zeer corrupt. ‘De mannen van Sodom waren echter slecht en grote 
zondaars tegenover de HEERE’ (Genesis 13:13). Uiteindelijk besloot 
God deze zondige steden te vernietigen vanwege hun schanddaden, 
maar voordat Hij dat deed zond Hij twee engelen naar Sodom, om Lot 
en zijn familie te redden. Voordat zij Sodom binnengingen, namen 
deze engelen het uiterlijk van twee vermoeide reizigers aan. Lot zag 
de twee knappe vreemdelingen toen zij net de poorten van de stad 
binnengingen. Omdat hij wist dat de straten van deze goddeloze stad 
‘s nachts helemaal niet veilig waren, drong hij er bij hen op aan bij 
hem te overnachten. Maar de goddeloze mannen hadden dit gezien 
en die avond kwamen ze bij Lots voordeur bijeen en probeerden ze 
Lot zover te krijgen dat hij zijn gasten naar buiten zou brengen, zodat 

zij hen zouden kunnen misbruiken. Lot probeerde tevergeefs met deze perverse menigte te redeneren. Hun 
demonische obsessie wakkerde alleen maar aan en spoedig begon de menigte ook Lot zelf te bedreigen! 
De engelen konden hun ware identiteit niet langer verborgen houden. Zij trokken Lot naar binnen waar hij 
veilig was en sloegen de op hol geslagen menigte bij de deur met blindheid. De volgende morgen zeiden 
de engelen tegen Lot en zijn familie: ‘Vlucht voor uw leven, kijk niet achter u … vlucht naar het bergland, 
anders wordt u weggevaagd’ (Genesis 19:17). ‘Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en 
Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel’ (Genesis 19:24). Alleen Lot en zijn twee 
ongehuwde dochters werden gered, want zijn vrouw keek verlangend om naar Sodom en werd veranderd 
in een zoutpilaar. Gods Woord vertelt ons dat in de laatste dagen de omstandigheden op aarde zullen lijken 
op die van Sodom – zowel de goddeloosheid als de straf die erop volgde! 

 

 

1. Welke twee steden werden gegeven als een voorbeeld 
van de vernietiging van de goddelozen?   

2 Petrus 2:6 ... en als God de steden ___________ en Gomorra  
tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft  
en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. 
 
Antwoord: ____________________ 

Merk op: God heeft deze twee steden vernietigd met eeuwig vuur – hetzelfde soort vuur dat de goddelozen 
in de hel zal vernietigen.  
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2. Wanneer zullen de goddelozen  
in het hellevuur worden vernietigd?  

Johannes 12:48 ... het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem 
veroordelen op de __________   ______. (Vul hier twee woorden in.) 
 
2 Petrus 2:9 ... dan weet de Heere ook nu ... de onrechtvaardigen  
te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. 
 
Mattheüs 13:40-42 ... zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen  
zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen … hen die de wetteloosheid doen,  
en zij zullen hen in de vurige oven werpen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In de bovenstaande teksten stelt de Bijbel duidelijk dat de goddelozen in het vuur geworpen 
worden op de dag van het oordeel bij de voleinding van de wereld – niet wanneer zij sterven. Dit betekent 
dus dat er op dit moment niemand in de hel is. Het is rechtvaardig om niemand te straffen, totdat zijn of 
haar zaak in het oordeel is uitgesproken.  Mensen worden bij de wederkomst beloond of gestraft, niet 
ervoor (Openbaring 22:12). 

 

3. Als de goddelozen, die al gestorven zijn,  
niet in de hel zijn, waar zijn zij dan?  

Johannes 5:28,29 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt  
waarin allen die in de ___________ zijn, Zijn stem zullen horen,  
en zij zullen er uitgaan: ... zij die het kwade gedaan hebben,  
tot de opstanding ter verdoemenis.  
 
Job 21:30 Want de kwaaddoener wordt gespaard voor de dag van de ondergang.  

Job 21:32 Eindelijk wordt hij naar de graven gebracht, en is gedurig in de aardhoop. (SV) 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbel verzekert ons ervan dat de goddelozen, die gestorven zijn, in het graf worden bewaard 
tot de opstanding aan het einde van de wereld. Wanneer Jezus hen roept zullen zij Zijn stem horen en uit 
het graf komen, niet uit het hellevuur. 

 

4. Wat is het loon, de straf, voor de zonde? 

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de _________, maar de 
genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De straf voor de zonde is niet eeuwig leven in het hellevuur, 
maar precies het tegenovergestelde – de dood. Wij zullen allemaal de eerste dood sterven (Hebreeën 
9:27), maar de Bijbel zegt dat de dood die de goddelozen in de hel zullen sterven de tweede dood is 
(Openbaring 21:8). Iedereen zal uit de eerste dood opstaan voor hun straf of hun beloning, maar er is geen 
opstanding na de tweede dood. Deze is definitief. Bovendien, als de straf voor de zonde eeuwige foltering 
in de hel is, dan heeft Jezus deze straf niet betaald. 
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5. Wat zijn de enige twee keuzes voor alle mensen?  

Johannes 3:16 ... opdat ieder die in Hem gelooft,  
niet _______________ gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De concepten van voorgeborchte en vagevuur worden niet in de 
Schrift gevonden. De Bijbel leert enkel twee keuzemogelijkheden – 
eeuwig leven of eeuwige dood (Deuteronomium 30:15). 

 

6. Wat zal er met de goddelozen gebeuren  
in het hellevuur?  

Psalm 37:10,20 Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; ...  
Maar de goddelozen komen om, ... in rook zullen zij ______________. 
  
Maleachi 4:1,3 Want zie, die dag komt, brandend als een oven.  
Dan zullen ... allen die goddeloosheid doen, stoppels worden.  
En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, ...  
U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De goddelozen zullen in de hel in rook opgaan. Er zal enkel as overblijven.  

 

7. Waar zal het hellevuur plaatsvinden?   

Openbaring 20:9 En zij kwamen op over de breedte van de __________, 
en omsingelden de legerplaats van de heiligen ...  
Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 
 
2 Petrus 3:10 Dan zullen ... de elementen brandend vergaan,  
en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het hellevuur zal hier op aarde zijn, want het is de aarde zelf, die in vlammen opgaat.   

 

8. Zal de duivel de leiding hebben over het hellevuur?  

Openbaring 20:10 En de duivel, die hen misleidde,  
werd in de poel van vuur en zwavel _____________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee! Absoluut niet. Hij zal geen leiding hebben over het 
hellevuur, maar er zelf in geworpen worden. Dit zal hem uiteindelijk tot 
‘een hoop as op de grond’ maken en God zegt over satan: ‘u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid’ 
(Ezechiël 28:18,19). 
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9. Zal het vuur van de hel ooit uitgaan?  

Jesaja 47:14 Het is geen ___________________  
om er zich bij te warmen, geen vuur om erbij te zitten. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nadat de zonde, zondaren en alles op aarde is vernietigd, zal het vuur doven. Het zal niet tot in 
eeuwigheid blijven branden. Een eeuwige hel van foltering zou het onmogelijk maken de zonde ooit uit te 
roeien. Het is niet Gods plan om de zonde eeuwig te laten bestaan, maar om het helemaal weg te doen en 
te vernietigen. Openbaring 21:5 zegt, ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.  

 

10. Worden zowel ziel als lichaam in de hel vernietigd?  

Mattheüs 10:28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden 
en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem  
Die zowel ________ als _____________ te gronde kan richten in de hel. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Velen geloven dat de ziel nooit sterft, maar God zegt tweemaal: ‘De ziel die zondigt, die zal 
sterven,’ (Ezechiël 18:4,20, NBG). Volgens de Bijbel zullen de goddelozen in het hellevuur vernietigd 
worden – zowel ziel als lichaam. 

 

11. Voor wie is de hel bestemd? 

Mattheüs 25:41 Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur,  
dat voor de __________ en zijn engelen bestemd is. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het doel van het vuur is om satan, zijn kwade engelen en de zonde te vernietigen. Als ik weiger 
mij van mijn zonden af te keren, zal ik samen met mijn zonden worden vernietigd, want als de zonde niet 
vernietigd wordt, zal dat het universum weer verontreinigen. 

 

12. Hoe spreekt de Bijbel  
over de vernietiging van de goddelozen?  

Jesaja 28:21 Want de HEERE … Hij zal woeden … om Zijn werk te doen 
– vreemd zal Zijn werk zijn – en om Zijn daad te verrichten –  
ongewoon zal Zijn daad zijn. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De gedachte dat Hij diegene die Hij liefheeft moet vernietigen, is een kwelling voor God. ‘De 
Heere ... wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9). Hij zegt 
continu tegen hen: ‘Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van 
Israël?’ (Ezechiël 33:11). Het vernietigen van mensen is zo vreemd voor Gods handelen, dat het hellevuur 
Zijn ‘vreemde werk’ genoemd wordt. God laat niets onbenut in Zijn verlangen mensen te verlossen. Voordat 
zij vernietigd worden, zal elke goddeloze persoon erkennen dat God eerlijk is geweest (Romeinen 14:11). 
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13. Laat de Bijbelse zin ‘onuitblusbaar vuur’  
niet zien dat het vuur nooit uitgaat?  

Mattheüs 3:12 Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe  
in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur 
________________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee! Onuitblusbaar vuur kan niet geblust worden. Maar wanneer alles opgebrand is, gaat het uit. 
Een voorbeeld hiervan vinden we in Jeremia 17:27 waar ons wordt verteld dat Hij een vuur in Jeruzalem 
zou ontbranden, ‘en het zal niet geblust worden’. De Schrift vertelt ons dat deze profetie al vervuld is: ‘Zij 
verbrandden het huis van God, en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem 
verbrandden zij met vuur, ... om het woord van de HEERE, bij monde van Jeremia gesproken, te vervullen’ 
(2 Kronieken 36:19,21). Dat vuur kon niet geblust worden, totdat het alles had verteerd; daarna ging het uit. 
Het brandt vandaag de dag niet meer, ook al noemt de Bijbel het ‘onuitblusbaar’.   

 

14. Betekenen de woorden ‘eeuwig vuur’ niet ‘oneindig’?  

Judas 1:7 Evenzo is het met Sodom en Gomorra, ...  
Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld,  
doordat zij de straf van het _____________ vuur ondergaan. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Wij dienen de Bijbel zichzelf uit te laten leggen. We lezen in dit vers dat Sodom en Gomorra 
vernietigd werden met eeuwig vuur als een voorbeeld van de hel, maar deze steden branden nu niet meer. 
Zij zijn tot as geworden (2 Petrus 2:6) en dat is precies wat eeuwig vuur doet. De gevolgen ervan zijn 
eeuwig. (Zie aanvullende studie ‘De rijke man en Lazarus’.) 

 

15. Openbaring 20:10 stelt dat de goddelozen  
‘in alle eeuwigheid’ gepijnigd zullen worden,  
wijst dat dan niet op eindeloze tijd?  

Jona 2:6 ... de aarde; haar grendels sloten zich  
voor _____________ achter mij. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee. Jona bevond zich drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis (Jona 1:17) en toch 
zegt hij: ‘voor eeuwig’. Het zal zeker als eeuwig gevoeld hebben! Het Griekse woord dat in Openbaring 
20:10 vertaald is als ‘voor eeuwig’ is ‘aion’, waaruit wij ons woord ‘eon’ krijgen. Dit staat vaak voor een 
onbepaalde tijdsperiode, die gelimiteerd of ongelimiteerd is. De woorden ‘voor eeuwig’ worden 56 keer in 
de Bijbel gebruikt om naar iets te verwijzen dat al geëindigd is. In een ander geval beschrijft ‘voor eeuwig’ 
het leven van een trouwe dienstknecht (Exodus 21:6) en ergens anders betekent ‘voor eeuwig’ tien 
generaties 
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16. Wat zal Jezus voor Zijn volk doen,  
nadat de zonde en zondaars zijn vernietigd?  

2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte,  
nieuwe hemelen en een nieuwe ___________, waar gerechtigheid woont. 
 
Openbaring 21:4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood 
meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was 
is voorbij’ (NBV).  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Op het as van deze gereinigde wereld zal God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde scheppen. 
Hij belooft vreugde, vrede en onbeschrijfelijk geluk voor alle levende wezens, tot in eeuwigheid.  

 

17. Zal het probleem van de zonde  
ooit weer de kop opsteken?  

Nahum 1:9 Geen tweede keer zal de benauwdheid _____________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee! De belofte is specifiek. Zonde zal nooit weer opkomen. 
 
Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet 
meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 

 

18. Welke doordringende vraag stelde Job?  

Job 4:17 Zou een mens _________________ zijn dan God? (SV) 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Als uw zoon een verharde moordenaar zou worden, zou u dan 
vinden dat hij gestraft moet worden? Waarschijnlijk wel. Maar zou u willen 
dat hij levend zou verbranden, in verschrikkelijke foltering, al is het maar 
voor één dag? Natuurlijk niet. U zou dat niet kunnen verdragen. Net zo min zou de liefdevolle Heere het 
kunnen verdragen om te zien dat Zijn kinderen zo gefolterd worden. Dat zou verschrikkelijker zijn dan de 
ergste van alle oorlogsmisdaden. Is God zo? Absoluut niet! Een eeuwige hel van foltering zou ondragelijk 
zijn voor God en lijnrecht tegen Zijn karakter van liefde en gerechtigheid ingaan. 

 

19. Jezus verlangt er met Zijn hele hart naar  
dat u in Zijn glorierijke nieuwe koninkrijk zult wonen.  
Hij verlangt ernaar dat u de woning zult bewonen  
die Hij voor u bereid heeft. Wilt u er nu voor kiezen  
om Zijn geschenk aan te nemen?   

Antwoord: ____________________ 
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Aanvullende studie 
De rijke man en Lazarus  

Velen hebben de gelijkenis over de rijke man en Lazarus gebruikt om te bewijzen dat mensen na de dood 
direct naar de hemel of de hel gaan. Dit is nooit Jezus’ bedoeling geweest in het vertellen van dit verhaal. 
Het woord dat Jezus voor ‘hel’ gebruikte was ‘Hades’, een woord dat in de Griekse mythologie naar een 
plek van foltering verwees.   

Alle Joden die naar deze toespraak luisterden, begrepen dat Jezus een welbekende mythe gebruikte om 
een punt te illustreren. Als wij beter naar Lukas 16:19-31 kijken, zullen we al gauw zien dat deze gelijkenis 
vol staat met symbolen waarvan Jezus nooit gewild heeft dat wij die letterlijk zouden nemen.  

Bijvoorbeeld: Gaan alle verlosten naar de schoot van Abraham?    Nee. 

Zullen de mensen in de hemel en de hel met elkaar praten?    Nee.  

Zal een druppel water de tong van iemand die in de hel brandt verfrissen?  Nee.  

Beslist Abraham wie er gered wordt of verloren gaat?     Nee.  

Op dezelfde wijze kan deze gelijkenis niet gebruikt worden om te onderwijzen dat mensen die voor de 
oordeelsdag aan het einde van de wereld sterven, direct naar hemel of hel gaan wanneer zij doodgaan. 
Johannes 12:48 zegt: ‘Het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.’ 

Wat betekent deze gelijkenis dan? De rijke man stond symbool voor de Joodse natie, die genoot van de 
Schrift, terwijl de bedelaar bij de poort, de heidenen, hongerden naar het Woord. Jezus eindigde de 
gelijkenis met de opmerking: ‘Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten 
overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan’ (Lukas 16:31). Later liet Jezus een man die Lazarus 
heette uit de dood opstaan en toch geloofde het overgrote deel van de Joodse leiders nog steeds niet 
(Johannes 12:9-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek www.amazingfacts.org voor meer Bijbelstudiemateriaal! 


