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(Het	  onderstaande	  betoog	  heb	  ik	  geschreven	  voor	  een	  zuster.	  Het	  is	  daarom	  veelal	  in	  de	  ik-‐
persoon	  geschreven.	  Een	  gedeelte	  van	  de	  persoonlijke	  aanhef	  is	  verwijderd	  voor	  deze	  
webversie	  van	  het	  document.)	  

Dit	  is	  een	  reactie	  op	  het	  boek	  ‘Kom	  niet	  aan	  de	  hel’	  van	  Bart	  Repko.	  Bij	  het	  lezen	  van	  dit	  boek	  
kwamen	  er	  zoveel	  gedachtes	  bij	  mij	  op	  dat	  ik	  niet	  anders	  kon	  dan	  deze	  gedachtes	  op	  te	  
schrijven.	  Toen	  ik	  eenmaal	  begon	  te	  schrijven,	  kon	  ik	  moeilijk	  meer	  stoppen.	  Het	  is	  mijn	  eigen	  
werk	  uiteindelijk	  en	  dus	  ook	  mijn	  eigen	  mening,	  zij	  het	  Bijbels	  onderbouwd.	  Het	  is	  een	  ‘korte’	  
reactie	  geworden	  van	  16	  pagina’s.	  ;-‐)	  

Uiteraard	  zijn	  er	  zaken	  in	  het	  boek	  ‘Kom	  niet	  aan	  de	  hel’	  waar	  ik	  het	  mee	  eens	  ben,	  zoals	  Israel	  
als	  Gods	  oogappel,	  Israel	  als	  de	  eerstgeboren	  zoon,	  de	  onzin	  van	  de	  vervangingleer,	  	  etc.	  	  

Ik	  geloof	  zelf	  in	  genade	  en	  de	  liefde	  van	  God.	  Ik	  geloof	  dat	  het	  goede	  nieuws	  ‘de	  kracht	  Gods	  is	  
tot	  behoud’.	  Ik	  geloof	  niet	  dat	  het	  slechte	  nieuws	  (hel)	  de	  kracht	  Gods	  is	  tot	  behoud.	  Ik	  geloof	  
dat	  Jezus	  velen	  rechtvaardig	  zal	  maken,	  zoals	  geschreven	  staat.	  Echter,	  dat	  gezegd	  hebbende,	  
geloof	  ik	  ook	  dat	  deze	  woorden	  niet	  in	  tegenspraak	  zijn	  met	  de	  velen	  die	  door	  de	  wijde	  poort	  
gaan,	  de	  brede	  weg	  op	  richting	  het	  verderf.	  Het	  ene	  spreekt	  het	  andere	  niet	  tegen.	  En	  zo	  is	  het	  
met	  veel	  andere	  geloofszaken…	  

Ik	  heb	  het	  werk	  van	  Bart	  Repko	  hoofdzakelijk	  met	  gefronste	  wenkbrauwen	  gelezen.	  Het	  gaat	  
niet	  alleen	  over	  de	  vraag	  of	  de	  ‘hel’	  voorkomt	  in	  de	  bijbel,	  maar	  ook	  ‘Alverzoening’	  maakt	  
onderdeel	  uit	  van	  de	  hoofdmoot.	  Israel	  is	  wat	  mij	  betreft	  niet	  het	  punt	  van	  discussie.	  Dit	  staat	  
los	  van	  de	  hel	  en	  Alverzoening.	  Ik	  heb	  geprobeerd	  een	  reactie	  te	  geven	  op	  de	  kernpunten	  uit	  
het	  boek.	  Volgens	  mij	  ben	  ik	  daar	  redelijk	  in	  geslaagd.	  De	  indeling	  is	  als	  volgt:	  

• Hoe	  lezen	  we	  de	  Bijbel	  en	  het	  woord	  ‘eeuwig’?;	  
• De	  Nederlandse	  vertaling	  en	  het	  woord	  ‘hel’;	  
• De	  Alverzoening	  en	  de	  ontsnappingsclausule;	  
• Christendom	  over	  de	  Roomse	  kam	  geschoren.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(De	  Bijbelteksten	  die	  ik	  heb	  gebruikt	  komen	  uit	  de	  Herziene	  Statenvertaling	  of	  uit	  de	  Statenvertaling	  als	  dit	  is	  aangegeven.	  
Citaten	  uit	  het	  boek’	  Kom	  niet	  aan	  de	  hel’	  heb	  ik	  in	  paars	  weergegeven.)	  



Reactie	  op	  het	  boek	  ‘Kom	  niet	  aan	  de	  hel’	  van	  Bart	  Repko	  	   	  versie	  1.3	  maart	  2017	  

	   2	  

Hoe	  lezen	  we	  de	  Bijbel	  en	  het	  woord	  ‘eeuwig’	  

Laten	  we	  bij	  de	  basis	  beginnen,	  de	  Bijbel.	  Hoe	  lezen	  we	  de	  Bijbel	  eigenlijk?	  Lees	  bijvoorbeeld	  
eens	  de	  volgende	  tekst	  uit	  het	  ‘onze	  Vader’	  (Mattheus	  6:13):	  

“…	  Want	  van	  U	  is	  het	  Koninkrijk	  en	  de	  kracht	  en	  de	  heerlijkheid,	  tot	  in	  eeuwigheid.	  Amen.”	  

Mijn	  vraag	  is:	  

• Kunnen	  we	  gewoon	  de	  Bijbel	  lezen,	  zoals	  het	  is	  overgeleverd?	  	  
• Heb	  ik	  een	  goeroe	  nodig	  om	  te	  begrijpen	  wat	  er	  staat?	  
• Moet	  ik	  op	  zoek	  naar	  een	  diepere	  betekenis	  of	  een	  verborgen	  boodschap?	  
• Betekent	  eeuwig	  hier	  ‘eeuwig,	  zonder	  einde’?	  Of	  slechts	  een	  periode,	  een	  bepaalde	  tijd?	  	  

Nog	  een	  voorbeeld:	  In	  Mattheus	  24	  komt	  Jezus	  terug	  naar	  de	  aarde	  en	  in	  Mattheus	  25:32	  zijn	  
de	  volkeren	  voor	  Hem	  gebracht.	  In	  Mattheus	  25:41+46	  staat	  vervolgens	  geschreven:	  

“Dan	  zal	  Hij	  ook	  zeggen	  tegen	  hen	  die	  aan	  de	  linkerhand	  zijn:	  Ga	  weg	  van	  Mij,	  vervloekten,	  in	  het	  
eeuwige	  vuur,	  dat	  voor	  de	  duivel	  en	  zijn	  engelen	  bestemd	  is…	  En	  dezen	  zullen	  gaan	  in	  de	  eeuwige	  
straf,	  maar	  de	  rechtvaardigen	  in	  het	  eeuwige	  leven.”	  

Kunnen	  we	  dit	  vers	  gewoon	  lezen,	  zoals	  het	  er	  staat?	  Volgens	  Repko	  niet.	  Hij	  treedt	  zelf	  als	  
vertaler	  op	  en	  stelt	  dat	  het	  woord	  ‘	  Aeon’,	  niet	  vertaald	  moet	  worden	  met	  ‘eeuwig’,	  maar	  met	  
‘tijdperk’	  of	  een	  ‘wereld’,	  een	  begrensde	  tijdsperiode	  (bladzijde	  218	  &	  219).	  Dit	  is	  raar.	  

Ten	  eerste,	  het	  mes	  snijdt	  aan	  twee	  kanten.	  Als	  hier	  slechts	  een	  tijdperk	  wordt	  bedoeld,	  dan	  
hebben	  de	  vervloekten	  niet	  een	  eeuwige	  straf,	  maar	  daarentegen	  hebben	  de	  rechtvaardigen	  
niet	  een	  eeuwig	  leven.	  Dit	  is	  dan	  slechts	  voor	  een	  bepaalde	  tijd	  en	  is	  het	  Koninkrijk	  van	  God	  
niet	  voor	  eeuwig,	  maar	  voor	  slechts	  een	  tijdperk.	  Is	  dat	  echt	  wat	  het	  Woord	  van	  God	  bedoelt?	  
Daarbij	  blijft	  dan	  het	  Woord	  ook	  niet	  voor	  eeuwig	  bestaan,	  zoals	  1	  Petrus	  1:25	  ons	  vertelt.	  
Repko	  spreekt	  zichzelf	  daarom	  tegen	  in	  zijn	  boek	  op	  bladzijde	  228.	  Is	  dit	  niet	  krom?	  

Daarnaast,	  vraag	  een	  kind	  eens	  wat	  ‘eeuwig’	  betekent!	  Waar	  is	  de	  eenvoud	  gebleven?	  	  
Tevens	  snijdt	  Repko	  een	  aantal	  oude	  vertalingen	  aan.	  Ik	  heb	  toevallig	  de	  Gothische	  vertaling	  
van	  Ulfilas	  thuis.	  Volgens	  Repko	  dien	  je	  ‘libain	  aiweinon’	  dus	  te	  vertalen	  met	  ‘tijdelijk	  leven’.	  
Zodoende	  heb	  jij	  volgens	  hem	  geen	  eeuwig	  leven,	  maar	  slechts	  voor	  een	  tijd!	  

Bovendien,	  er	  is	  niets	  nieuws	  onder	  de	  zon.	  Repko	  gaat	  aan	  de	  haal	  met	  het	  	  Griekse	  woord	  
‘Aeon’	  uit	  de	  grondtekst.	  Reeds	  in	  de	  tijd	  van	  de	  Apostelen	  en	  vlak	  na	  de	  Apostelen	  deden	  de	  
gnostici	  dat	  ook.	  Zij	  gingen	  nog	  een	  stapje	  verder.	  Zij	  zagen	  ‘Aeons’	  als	  (goddelijke)	  wezens.	  
Repko	  noemt	  in	  zijn	  boek	  een	  aantal,	  zogenaamde,	  kerkvaders.	  Dat	  zal	  ik	  hierbij	  ook	  doen.	  In	  
het	  boek	  ‘Adversus	  Haereses’	  (tegen	  ketterijen)	  trekt	  Irenaeus	  (130-‐200),	  de	  bisschop	  van	  
Lyon,	  van	  leer	  tegen	  allerlei	  sektes	  en	  gnostische	  groeperingen.	  Hij	  schrijft	  bijvoorbeeld:	  	  

“Paul	  also,	  they	  <gnostici>	  affirm,	  very	  clearly	  and	  frequently	  names	  these	  AEons,	  and	  even	  goes	  
so	  far	  as	  to	  preserve	  their	  order,	  when	  he	  says.	  “To	  all	  the	  generations	  of	  the	  AEons	  of	  the	  AEon.”	  
Nay,	  we	  ourselves	  <christenen>,	  when	  at	  he	  giving	  of	  thanks	  we	  pronounce	  the	  words.	  “To	  AEons	  
of	  AEons”	  (for	  ever	  and	  ever),	  do	  set	  forth	  these	  AEons.	  And,	  in	  fine,	  wherever	  the	  words	  AEon	  or	  
AEons	  occur,	  they	  <gnostici>	  at	  once	  refer	  them	  to	  these	  beings.”	  (Engelse	  vertaling)	  

Het	  (zelf)	  vertalen	  van	  de	  Bijbel	  is	  naar	  mijn	  idee	  een	  gebied	  met	  drijfzand.	  Het	  gaat	  er	  niet	  om	  
hoe	  je	  een	  woord	  ‘zou	  kunnen	  vertalen’.	  Ik	  kan	  op	  basis	  van	  een	  Lexicon	  het	  nieuwe	  testament	  
zodanig	  herschrijven	  vanuit	  het	  Grieks	  naar	  het	  Nederlands,	  zodat	  er	  totaal	  iets	  anders	  staat.	  	  
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De	  Nederlandse	  vertaling	  en	  het	  woord	  ‘hel’	  

Op	  bladzijde	  4	  (en	  22)	  van	  het	  boek	  ‘Kom	  niet	  aan	  de	  hel’	  is	  vermeld	  dat	  voor	  
tekstverwijzingen	  gebruik	  is	  gemaakt	  van	  de	  NBV,	  tenzij	  anders	  aangegeven.	  Hier	  ontstaan	  
naar	  mijn	  mening	  eveneens	  problemen.	  De	  NBV	  is	  in	  mijn	  ogen	  een	  vertaling	  waar	  je	  
vraagtekens	  bij	  zou	  kunnen	  hebben.	  Een	  aantal	  keren	  geeft	  Repko	  aan	  dat	  de	  hel	  in	  de	  Torah	  
en	  het	  eerste	  verbond	  niet	  voorkomt.	  (bijvoorbeeld	  bladzijde	  27,	  35,	  36	  en	  43)	  Maar	  dit	  is	  
logisch.	  Als	  je	  de	  NBV	  leest,	  zul	  je	  de	  hel	  niet	  of	  nauwelijks	  vinden,	  omdat	  het	  ‘eruit’	  vertaald	  
is.	  	  De	  ‘eniggeboren’	  Zoon	  zul	  je	  in	  de	  NBV	  ook	  niet	  of	  nauwelijks	  vinden,	  want	  Hij	  is	  uit	  de	  
NBV	  gegooid.	  De	  NBV	  is	  bovendien	  mede	  een	  project	  geweest	  waar	  de	  Katholieke	  
Bijbelstichting	  bij	  is	  betrokken.	  Daarom	  hangt	  er	  een	  katholieke	  aura	  om	  deze	  vertaling	  heen.	  
Bijvoorbeeld,	  zo	  is	  het	  opeens	  de	  vrouw	  die	  de	  kop	  van	  de	  slang	  mede	  zal	  verbrijzelen	  
(Genesis	  3:15),	  terwijl	  het	  in	  andere	  Bijbels	  alleen	  haar	  Nageslacht	  is	  (Jezus!).	  	  
Zo	  zijn	  er	  tal	  van	  dit	  soort	  voorbeelden	  te	  geven.	  Het	  is	  dan	  ook	  best	  ironisch	  dat	  Repko	  
hoofdzakelijk	  juist	  deze	  vertaling	  gebruikt	  om	  zijn	  gelijk	  te	  krijgen	  en	  Rome	  van	  alles	  toe	  te	  
dichten…	  (over	  dat	  laatste	  verderop	  meer).	  Het	  is	  bovendien	  enigszins	  hilarisch	  te	  noemen	  
dat	  Repko	  de	  NBV	  kiest	  als	  basis	  en	  dat	  hij	  op	  bladzijde	  41	  van	  zijn	  boek	  het	  heeft	  over	  de	  
foute	  vertaling	  in	  de	  NBV	  van	  Genesis	  12:3	  en	  dergelijke	  ‘vertaalkronkels’.	  Kennelijk	  staat	  hij	  
er	  niet	  bij	  stil	  dat	  de	  NBV	  meerdere	  ‘vertaalkronkels’	  zou	  kunnen	  bevatten?	  	  	  

Lees	  zelf	  eens	  de	  volgende	  teksten	  in	  de	  Statenvertaling	  en	  vergelijk	  ze	  eens	  met	  de	  NBV,	  de	  
Bijbel	  die	  Repko	  grotendeel	  hanteert:	  

	   Statenvertaling	   NBV	  
Deuteronomium	  32:22	  
(Sheol)	  

Want	  het	  vuur	  is	  
aangestoken	  in	  Mijn	  toorn,	  
en	  zal	  branden	  tot	  in	  de	  
onderste	  hel,	  en	  zal	  het	  land	  
met	  zijn	  inkomst	  verteren,	  en	  
de	  gronden	  der	  bergen	  in	  
vlam	  zetten.	  

Als	  het	  vuur	  van	  mijn	  toorn	  is	  
ontstoken	  zal	  het	  branden	  tot	  in	  
het	  diepste	  dodenrijk;	  het	  zal	  de	  
aarde	  verschroeien	  en	  alles	  wat	  
daar	  groeit,	  het	  zal	  de	  
grondvesten	  van	  de	  bergen	  
verteren	  

Spreuken	  15:24	  (Sheol)	   De	  weg	  des	  leven	  is	  den	  
verstandige	  naar	  boven;	  
opdat	  hij	  afwijke	  van	  de	  hel,	  
beneden.	  

De	  levensweg	  van	  een	  
verstandig	  mens	  voert	  omhoog,	  
hij	  blijft	  op	  verre	  afstand	  van	  de	  
diepte	  van	  het	  dodenrijk.	  

Jesaja	  14:15	  (Sheol)	   Ja,	  in	  de	  hel	  zult	  gij	  
nedergestoten	  worden,	  aan	  
de	  zijden	  van	  den	  kuil!	  

Nee!	  Je	  daalt	  af	  in	  het	  dodenrijk,	  
in	  de	  allerdiepste	  put.	  

Als	  je	  de	  NBV	  gebruikt	  zul	  je	  de	  hel	  inderdaad	  niet	  tegenkomen	  in	  het	  oude	  testament.	  	  

De	  plek	  in	  kwestie	  is	  volgens	  Repko	  een	  ‘wachtkamer	  voor	  dodenrijk’,	  een	  ‘huis	  van	  bewaring’	  
(bladzijde	  61)	  in	  ‘voorarrest’	  (bladzijde	  186).	  Dit	  is	  de	  gedachte	  van	  zijn	  boek	  noemt	  hij	  het	  
zelf.	  Maar	  wat	  bedoelt	  de	  Bijbel?	  Laten	  we	  de	  vorenvermelde	  verzen	  nader	  beschouwen:	  

Deuteronomium	  32:22.	  Sheol	  is	  hier	  in	  ieder	  geval	  een	  plaats	  van	  vuur.	  Dat	  lijkt	  me	  wat	  
verdergaan	  dan	  een	  ‘huis	  van	  bewaring’.	  Vind	  je	  niet?	  Maar	  Repko	  vindt	  van	  niet.	  Daarover	  
later	  meer.	  Deuteronomium	  is	  trouwens	  onderdeel	  van	  de	  Torah…	  	  

Spreuken	  15:24.	  Stel,	  hier	  zou	  de	  vertaling	  ‘dodenrijk’	  moeten	  zijn.	  Is	  dit	  logisch?	  Waarom	  
zouden	  wij	  deze	  plaats	  dan	  moeten	  ontwijken,	  zoals	  dit	  Spreuk	  hier	  zegt?	  Dat	  is	  dan	  toch	  
helemaal	  niet	  nodig?	  Want	  zo’n	  afschuwelijke	  plaats	  is	  het	  dodenrijk	  dan	  toch	  niet?	  
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Jesaja	  14:15.	  Dit	  vers	  correspondeert	  met	  het	  eerder	  genoemde	  Mattheus	  25:41.	  De	  duivel	  zal	  
neerstorten	  in	  de	  plaats	  die	  voor	  hem	  en	  zijn	  engelen	  is	  bestemd.	  Stel,	  in	  Jesaja	  14:15	  zou	  de	  
vertaling	  ‘dodenrijk’	  moeten	  zijn	  in	  plaats	  van	  ‘hel’.	  Is	  het	  dodenrijk,	  een	  wachtkamer	  voor	  
doden,	  gemaakt	  voor	  de	  duivel	  en	  zijn	  engelen?!	  Is	  dit	  logisch?	  Het	  lijkt	  mij	  veel	  aannemelijker	  
dat	  juist	  de	  hel	  is	  gemaakt	  voor	  de	  duivel	  en	  zijn	  trawanten,	  niet	  een	  gezellig	  wachtkamertje	  
voor	  het	  dodenrijk!!	  	  Integendeel!	  Sheol	  is	  een	  plaats	  van	  vuur,	  een	  plek	  om	  te	  ontwijken,	  de	  
plek	  bestemd	  voor	  de	  duivel	  en	  zijn	  engelen.	  Laten	  we	  nog	  een	  tekst	  lezen	  uit	  de	  Torah,	  eentje	  
uit	  Numeri.	  

Numeri	  16:30-‐33	  m.b.t.	  ‘Sheol’:	  “Maar	  indien	  de	  HEERE	  wat	  nieuws	  zal	  scheppen,	  en	  het	  
aardrijk	  zijn	  mond	  zal	  opendoen	  en	  verslinden	  hen	  met	  alles	  wat	  hunne	  is,	  en	  zij	  levend	  ter	  helle	  
zullen	  nedervaren,	  alsdan	  zult	  gij	  bekennen,	  dat	  deze	  mannen	  den	  HEERE	  getergd	  hebben.	  En	  
het	  geschiedde	  als	  hij	  geëindigd	  had	  al	  deze	  woorden	  te	  spreken,	  zo	  werd	  het	  aardrijk	  dat	  onder	  
hen	  was,	  gekloofd;	  En	  de	  aarde	  opende	  haar	  mond	  en	  verslond	  hen	  met	  hun	  huizen	  en	  alle	  
mensen	  die	  Korach	  toebehoorden	  en	  al	  de	  have.	  En	  zij	  voeren	  neder,	  zij	  en	  alles	  wat	  hunne	  was,	  
levend	  ter	  helle;	  en	  de	  aarde	  overdekte	  hen,	  en	  zij	  kwamen	  om	  uit	  het	  midden	  der	  gemeente.”	  	  

Veel	  Bijbelvertalingen	  hebben	  hier	  ‘dodenrijk’	  of	  ‘	  graf’	  van	  gemaakt.	  Echter,	  de	  
Statenvertaling	  duidt	  hier	  de	  binnenkant	  van	  de	  aarde	  als	  de	  ‘hel’.	  Het	  is	  een	  geologische	  
plaats,	  niet	  heel	  erg	  ver	  van	  ons	  vandaan.	  Zelfs	  de	  ongelovigen	  weten	  het	  bestaan	  hiervan.	  
Ongelovigen	  noemen	  het	  alleen	  niet	  de	  ‘	  hel’…..	  Ze	  noemen	  het	  de	  kern	  van	  de	  aarde	  of	  iets	  
anders.	  Drie	  keer	  raden	  waar	  het	  lava	  van	  vulkanen	  vandaan	  komt….	  	  
Zodoende	  lijkt	  het	  mij	  in	  ieder	  geval	  aannemelijker	  het	  woord	  ‘Sheol’	  hier	  te	  vertalen	  met	  ‘hel’.	  

Amos	  9:2	  SV:	  “Al	  groeven	  zij	  tot	  in	  de	  hel...”	  (theoretisch	  zou	  je	  er	  dus	  naar	  toe	  kunnen	  graven)	  

Daar	  blijft	  het	  niet	  bij.	  Over	  het	  dodenrijk	  zegt	  Repko	  het	  volgende	  op	  bladzijde	  186:	  
“In	  dit	  ‘huis	  van	  bewaring’	  speelt	  zich	  de	  geschiedenis	  af	  van	  de	  rechtvaardige,	  arme,	  Lazarus	  
en	  de	  rijke	  zondaar.	  Deze	  ontmoeting	  vindt	  niet	  plaats	  in	  de	  hel,	  maar	  in	  het	  dodenrijk.”	  	  

Ik	  moet	  toegeven.	  Repko	  noemt	  dit	  stuk	  in	  ieder	  geval	  ‘geschiedenis’,	  iets	  wat	  zich	  
daadwerkelijk	  heeft	  afgespeeld.	  Velen	  maken	  hier	  namelijk	  een	  gelijkenis	  van,	  iets	  wat	  nooit	  
in	  het	  echt	  heeft	  plaatsgevonden.	  Daarentegen	  Repko	  vergeet	  daarbij	  het	  een	  en	  ander	  te	  
vermelden.	  Wat	  hij	  daarbij	  namelijk	  niet	  vertelt	  is	  dat	  er	  over	  deze	  rijke	  man	  het	  volgende	  is	  
geschreven	  in	  Lukas	  16:23-‐24:	  “En	  toen	  hij	  in	  de	  hel	  zijn	  ogen	  opsloeg,	  waar	  hij	  in	  pijn	  
verkeerde,	  zag	  hij	  Abraham	  van	  ver	  en	  Lazarus	  in	  zijn	  schoot.	  En	  hij	  riep	  en	  zei:	  Vader	  Abraham,	  
ontferm	  u	  over	  mij	  en	  stuur	  Lazarus	  naar	  mij	  toe	  en	  laat	  hem	  de	  top	  van	  zijn	  vinger	  in	  het	  water	  
dopen	  en	  mijn	  tong	  verkoelen,	  want	  ik	  lijd	  vreselijk	  pijn	  in	  deze	  vlam.”	  

Denk	  je	  nou	  echt	  dat	  deze	  geschiedenis	  gaat	  over	  een	  gezellig	  wachtkamertje	  van	  het	  
dodenrijk?!	  Het	  lijkt	  er	  verdacht	  veel	  op	  dat	  dit	  gewoon	  over	  de	  hel	  gaat.	  En	  let	  op!	  De	  rijke	  
man	  is	  in	  de	  hel,	  terwijl	  Abraham	  en	  Lazarus	  ver	  zijn.	  Zij	  zijn	  op	  een	  andere	  plaats,	  zij	  zijn	  niet	  
op	  een	  plaats	  waar	  pijn	  wordt	  geleden	  in	  vlammen.	  Dit	  verschil	  in	  locatie	  gaat	  helemaal	  aan	  de	  
Bart	  Repko	  voorbij!	  Abraham	  legt	  dat	  uit	  aan	  de	  rijke	  man	  in	  vers	  26:	  “en	  bovendien	  is	  er	  
tussen	  ons	  en	  u	  een	  grote	  kloof	  aangebracht,	  zodat	  zij	  die	  van	  hier	  naar	  u	  zouden	  willen	  gaan,	  
dat	  niet	  kunnen	  en	  ook	  zij	  niet	  die	  vandaar	  naar	  ons	  zouden	  willen	  gaan.”	  Trouwens,	  waar	  
haalde	  Jezus	  de	  ‘gevangenen’	  eigenlijk	  vandaan	  toen	  Hij	  in	  de	  buik	  van	  de	  aarde	  was?	  En	  wie	  
zijn	  de	  ‘gevangenen’	  uit	  Efeze	  4:8?	  Daarover	  later	  meer…	  	  

En	  het	  gaat	  zelfs	  nog	  verder,	  want	  Repko	  beschrijft	  zaken	  in	  zijn	  boek	  over	  het	  dodenrijk	  in	  
combinatie	  met	  vuur	  waar	  ik	  stijl	  van	  achterover	  sloeg.	  Hij	  zegt	  bijvoorbeeld	  op	  bladzijde	  192:	  
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“Gods	  vuur	  is	  echter	  geen	  eeuwig,	  allesvernietigend	  vuur,	  maar	  een	  zuiverend	  vuur.”	  En	  “Na	  
deze	  pijnlijke	  zuiveringsactie	  grijpt	  God	  de	  mens	  stevig	  vast	  en	  trekt	  hem	  op	  uit	  het	  
dodenrijk.”….	  Laat	  dit	  even	  bezinken….	  Valt	  het	  kwartje	  al?	  …	  	  

Misschien	  hebben	  mensen	  het	  niet	  door	  en	  misschien	  heeft	  Bart	  Repko	  het	  zelf	  niet	  eens	  
door…	  Echter	  het	  lijkt	  er	  verdacht	  veel	  op	  dat	  Repko	  hier	  het	  vagevuur	  promoot,	  een	  leer	  die	  
juist	  door	  de	  kerk	  van	  Rome	  is	  bedacht!	  Dus	  hij	  schrijft	  negatief	  over	  Rome,	  maar	  promoot	  
naar	  hartenlust	  een	  specifieke	  leer	  van	  de	  Katholieke	  Kerk?	  Is	  dit	  niet	  hypocriet?!	  

Over	  het	  nieuwe	  testament	  het	  volgende.	  Repko	  stelt	  op	  bladzijde	  11	  dat	  de	  Joodse	  apostelen	  
Johannes,	  Petrus	  en	  Paulus	  met	  geen	  woord	  over	  de	  eeuwige	  hel	  repten.	  

Ten	  eerste	  klopt	  dit	  sowieso	  niet.	  Welke	  vertaling	  lees	  je?	  Petrus	  schrijft	  hierover	  in	  2	  Petrus	  
2:4:	  “Want	  als	  God	  de	  engelen	  die	  gezondigd	  hebben,	  niet	  gespaard	  heeft,	  maar	  hen	  in	  de	  hel	  
geworpen	  en	  overgegeven	  heeft	  aan	  de	  ketenen	  van	  de	  duisternis	  om	  tot	  het	  oordeel	  bewaard	  te	  
worden;	  en…..	  dan	  weet	  de	  Heere	  ook	  nu	  de	  godvruchtigen	  uit	  de	  verzoeking	  te	  verlossen,	  maar	  
de	  onrechtvaardigen	  te	  bewaren	  tot	  de	  dag	  van	  het	  oordeel,	  om	  gestraft	  te	  worden.”	  	  	  
Lees	  dit	  hele	  hoofdstuk	  zelf	  maar	  eens.	  De	  context	  hier	  is	  valse	  profeten	  en	  valse	  leraren….	  

En	  ook	  Jakobus	  over	  de	  tong	  in	  Jakobus	  3:6:	  “…	  en	  ze	  wordt	  zelf	  door	  de	  hel	  in	  vlam	  gezet.”	  
Zowel	  de	  Statenvertaling,	  als	  de	  Herziene	  Statenvertaling,	  als	  de	  NBG	  noteren	  hier	  trouwens	  
‘hel’.	  De	  NBV,	  waar	  de	  scherpe	  kantjes	  vanaf	  zijn,	  doet	  dit	  uiteraard	  niet.	  

Dat	  de	  hel	  naast	  deze	  teksten	  verder	  niet	  zoveel	  aan	  bod	  komt	  in	  de	  brieven	  van	  de	  Apostelen	  
vind	  ik	  zelf	  niet	  zo	  vreemd.	  De	  brieven	  in	  het	  nieuwe	  testament	  van	  deze	  heren	  waren	  allen	  
(hoofdzakelijk)	  geschreven	  aan	  christenen,	  mensen	  die	  behouden	  zijn	  en	  niet	  in	  de	  hel	  komen.	  

Daarentegen	  komt	  het	  woord	  ‘vuur’	  wel	  voor	  in	  de	  Apostolische	  brieven.	  Lees	  bijvoorbeeld	  
eens	  het	  volgende	  vers,	  dat	  door	  Paulus	  is	  geschreven,	  en	  ga	  er	  zelf	  eens	  over	  nadenken	  wat	  
dit	  zou	  kunnen	  betekenen:	  “en	  aan	  u	  die	  verdrukt	  wordt,	  samen	  met	  ons	  verlichting	  te	  geven	  bij	  
de	  openbaring	  van	  de	  Heere	  Jezus	  vanuit	  de	  hemel	  met	  de	  engelen	  van	  Zijn	  kracht,	  wanneer	  Hij	  
met	  vlammend	  vuur	  wraak	  oefent	  over	  hen	  die	  God	  niet	  kennen,	  en	  over	  hen	  die	  het	  Evangelie	  
van	  onze	  Heere	  Jezus	  Christus	  niet	  gehoorzaam	  zijn.	  Zij	  zullen	  als	  straf	  het	  eeuwig	  verderf	  
ondergaan,	  weg	  van	  het	  aangezicht	  van	  de	  Heere	  en	  van	  de	  heerlijkheid	  van	  Zijn	  macht,”	  	  
(2	  Thessalonicensen	  1:7-‐9)	  

Dus:	  “….	  Vlammend	  vuur…	  Wraak…	  Straf…	  Eeuwig	  verderf….	  Weg	  van	  de	  Heere….”	  

Nogmaals,	  kunnen	  we	  de	  Bijbel	  gewoon	  lezen,	  zoals	  het	  er	  staat?	  Ik	  ben	  van	  mening	  van	  wel.	  
De	  ‘hel’	  komt	  voor	  in	  zowel	  het	  eerste	  als	  in	  het	  nieuwe	  testament.	  

Op	  basis	  van	  de	  Bijbel	  kan	  weliswaar	  worden	  geconstateerd	  dat	  er	  zoiets	  als	  beproevend	  
vuur,	  of	  zuiverend	  vuur,	  bestaat.	  Echter,	  ten	  eerste	  plaats	  is	  dit	  iets	  anders	  dan	  de	  hel.	  Dit	  staat	  
er	  los	  van.	  Daarnaast	  is	  het	  geen	  vagevuur	  waar	  zondaren	  in	  vlammen	  gezuiverd	  worden.	  Het	  
is	  geen	  zuivering	  van	  zondaren,	  maar	  van	  werken.	  Bovendien	  betreft	  het	  alleen	  gelovigen.	  
Lees	  1	  Korinthe	  3:10-‐15	  maar	  eens.	  Het	  is	  geschreven	  in	  de	  context	  van	  het	  bouwen	  op	  Jezus	  
Christus	  als	  fundament.	  Vers	  13-‐15:	  

	  “…	  En	  hoe	  ieders	  werk	  is,	  zal	  het	  vuur	  beproeven.	  Als	  iemands	  werk	  dat	  hij	  op	  het	  fundament	  
gebouwd	  heeft,	  standhoudt,	  zal	  hij	  loon	  ontvangen.	  Als	  iemands	  werk	  verbrandt,	  zal	  hij	  schade	  
lijden.	  Hijzelf	  echter	  zal	  behouden	  worden,	  maar	  wel	  zo:	  als	  door	  vuur	  heen.”	  
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De	  Alverzoening	  en	  de	  ontsnappingsclausule	  

Geconstateerd	  kan	  worden	  dat	  de	  hel	  gewoon	  voorkomt	  in	  de	  Bijbel.	  Het	  is	  niet	  verzonnen	  
door	  het	  Vaticaan.	  Maar	  voor	  wie	  is	  de	  hel	  bedoeld?	  Gaan	  mensen	  naar	  de	  hel?	  Of	  wordt	  bijna	  
iedereen	  uiteindelijk	  behouden?	  Bart	  Repko	  antwoord	  bevestigd	  op	  de	  laatste	  vraag.	  Al	  vroeg	  
in	  het	  boek	  introduceert	  hij	  de	  leer	  van	  de	  ‘Alverzoening’.	  Allen,	  oftewel	  alle	  mensen,	  een	  
aantal	  uitzonderingen	  nagelaten,	  zullen	  verzoend	  worden	  met	  God.	  De	  ontsnappingsclausule	  
maakt	  het	  mogelijk	  dat	  als	  mensen	  niet	  in	  dit	  leven	  het	  goed	  maken	  met	  Hem,	  ze	  in	  de	  dood	  
nog	  kunnen	  worden	  verzoend	  met	  God.	  	  

Repko	  schrijft	  op	  bladzijde	  51:	  “Hoe	  zouden	  we	  zo’	  God	  ooit	  kunnen	  kwalificeren	  met	  
omschrijvingen	  als:	  ‘God	  is	  liefde’?	  Als	  het	  werkelijk	  zo	  zou	  zijn	  dat	  verreweg	  de	  meeste	  
mensen	  voor	  eeuwig	  gepijnigd	  worden	  in	  een	  eindeloos	  en	  onverzadigbaar	  hellevuur,	  dan	  
kunnen	  we	  deze	  God	  toch	  onmogelijk	  aanspreken	  met	  ‘	  onze	  lieve	  Heer’	  ?”	  	  

Repko	  schrijft	  vervolgens	  over	  de	  wil	  van	  God	  op	  bladzijde	  66	  e.v.	  en	  zegt	  bijvoorbeeld	  op	  
bladzijde	  67:	  “	  Het	  concept	  dat	  de	  enkeling	  uit	  de	  zinderende	  vlammen	  gered	  wordt	  en	  
verreweg	  de	  meesten….	  Onder	  geschreeuw	  en	  pijniging	  hun	  hopeloos	  verdoemde	  toekomst	  
tegemoet	  gaan,	  strookt	  in	  het	  geheel	  niet	  met	  Gods	  wil!	  Deze	  bewering	  staat	  zelfs	  lijnrecht	  
tegenover	  Gods	  Vaderhart…..	  Zeker,	  Gods	  wegen	  zijn	  ondoorgrondelijk,	  maar	  dat	  kan	  
onmogelijk	  gezegd	  worden	  van	  zijn	  wil.	  Daarover	  spreekt	  Hij	  zich	  uit	  in	  ondubbelzinnige	  en	  
niet	  mis	  te	  verstane	  taal.“	  Gaat	  Repko	  nu	  zelf	  bepalen	  wat	  met	  de	  wil	  van	  God	  strookt	  en	  wat	  
niet	  met	  de	  wil	  van	  God	  strookt?	  

En	  trouwens…	  ‘Verdoemde	  toekomst?’…	  ‘Ondubbelzinnige	  en	  niet	  mis	  te	  verstane	  taal’?	  	  
Je	  bedoelt,	  zoals	  in	  Marcus	  16:16?:	  “Wie	  geloofd	  zal	  hebben	  en	  gedoopt	  zal	  zijn,	  zal	  zalig	  
worden,	  maar	  wie	  niet	  geloofd	  zal	  hebben,	  zal	  verdoemd	  worden.”…….	  

Of	  Mattheus	  23:33	  SV:	  “Gij	  slangen,	  gij	  adderengebroedsels,	  hoe	  zoudt	  gij	  de	  helse	  verdoemenis	  
ontvlieden?”	  Je	  kunt	  wel	  (onterecht)	  menen	  dat	  met	  hel	  hier	  het	  dodenrijk	  wordt	  bedoeld,	  
echter	  dit	  woord	  gaat	  gepaard	  met	  ‘verdoemenis’.	  Het	  versterkt	  elkaar.	  Dit	  gaat	  niet	  over	  het	  
dodenrijk.	  

Laten	  we	  eens	  de	  wil	  van	  God	  de	  Vader	  onder	  de	  loep	  nemen	  en	  hetgeen	  noemen	  dat	  Repko	  
achterwege	  laat	  in	  zijn	  boek:	  

2Petrus	  3:9	  “De	  Heere	  vertraagt	  de	  belofte	  niet…,	  maar	  Hij	  heeft	  geduld	  met	  ons	  en	  wil	  niet	  dat	  
enigen	  verloren	  gaan,	  maar	  dat	  allen	  tot	  bekering	  komen.”	  	  

Dit	  vers	  correspondeert	  trouwens	  met	  de	  woorden	  van	  Paulus	  in	  1	  Timotheus	  2:4,	  een	  tekst	  
die	  meerdere	  keren	  door	  Repko	  wordt	  geciteerd	  in	  zijn	  boek.	  (Bladzijde	  30,	  46,	  50,	  etc.)	  

Wat	  wil	  God?	  God	  wil	  niet	  dat	  enigen	  verloren	  gaan!	  Dit	  staat	  in	  de	  Bijbel.	  Echter,	  daarbij	  blijft	  
het	  niet	  bij.	  Hij	  wil	  eveneens	  dat	  ‘allen	  tot	  bekering	  komen’.	  Dat	  staat	  toch	  in	  dezelfde	  zin?	  
Waarom	  wordt	  de	  nadruk	  gelegd	  op	  het	  ene	  en	  wordt	  het	  andere	  genegeerd?	  	  

En	  op	  dit	  moment	  zullen	  mensen	  als	  Repko	  waarschijnlijk	  dan	  hun	  troefkaart	  spelen,	  namelijk	  
de	  ontsnappingsclausule	  dat	  mensen	  in	  de	  dood	  dan	  nog	  tot	  bekering	  c.q.	  tot	  geloof	  kunnen	  
komen.	  Ze	  voldoen	  daarmee	  nog	  steeds	  aan	  de	  wil	  van	  God.	  Met	  deze	  ontsnappingsclausule	  
worden	  de	  ontelbare	  verzen	  in	  de	  Bijbel	  over	  bekering	  en	  geloof	  in	  1	  keer	  onder	  de	  mat	  
geveegd.	  Ik	  geeft	  het	  Repko	  na,	  dit	  is	  slim	  bedacht.	  	  
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Bijvoorbeeld,	  in	  het	  boek	  ‘Kom	  niet	  aan	  de	  hel’	  is	  op	  bladzijde	  169	  het	  volgende	  vermeld:	  

“Elk	  mensenkind	  zal	  een	  persoonlijke	  openbaringsontmoeting	  hebben	  met	  zijn	  verlosser,	  
Jeshua.	  Is	  het	  niet	  tijdens	  zijn	  leven	  hier	  op	  aarde,	  dan	  in	  de	  dood.”	  	  

Deze	  zin	  geeft	  een	  van	  de	  hoofdgedachtes	  van	  het	  boek	  weer.	  Repko	  citeert	  in	  dit	  gedeelte	  van	  
zijn	  boek	  vervolgens	  een	  aantal	  teksten	  uit	  Psalm	  116	  (hij	  citeert	  ze	  niet	  allemaal)	  en	  
concludeert	  over	  Psalm	  116:	  “Deze	  wanhopige	  mens	  roept	  tot	  God	  vanuit	  het	  dodenrijk.”	  

Voordat	  we	  de	  draad	  kwijtraken,	  wil	  ik	  dit	  kopje	  onderverdelen	  in	  een	  aantal	  subvragen:	  

• Roep	  vanuit	  het	  dodenrijk?;	  	  
• Kunnen	  doden	  nog	  tot	  geloof	  komen?	  
• Alverzoening;	  Worden	  alle	  mensen	  uiteindelijk	  behouden?	  
• Ontmoeting	  met	  Jezus?	  
• De	  aap	  uit	  de	  mouw?	  

Roep	  vanuit	  het	  dodenrijk?	  

Mijn	  vraag	  is:	  Lees	  zelf	  eens	  Psalm	  116	  in	  z’n	  geheel.	  Gaat	  dit	  over	  een	  mens	  die	  al	  in	  het	  
dodenrijk	  is?	  Roept	  deze	  mens	  tot	  God	  vanuit	  het	  dodenrijk,	  zoals	  Repko	  stelt?	  Het	  punt	  is	  dat	  
dit	  nergens	  in	  deze	  Psalm	  staat	  geschreven.	  Repko	  heeft	  het	  op	  bladzijde	  144	  (en	  184)	  
notabene	  over	  theologen	  	  en	  ‘inlegkundige-‐acties’.	  Ironisch	  niet?	  
De	  auteur	  van	  Psalm	  116	  schrijft	  simpelweg	  over	  de	  redding	  van	  zijn	  ziel.	  Er	  staat	  ‘banden	  
van	  de	  dood’	  en	  ‘angsten	  van	  het	  graf’,	  niet	  ‘banden	  in	  de	  dood’	  en	  ‘angsten	  in	  het	  graf’…	  	  	  

Over	  de	  ziel	  gesproken…	  Repko	  denkt	  dat	  christenen	  niet	  geloven	  dat	  de	  gevallen	  mens	  niet	  
terugkeert	  tot	  stof	  waaruit	  hij	  is	  ontstaan	  (bladzijde	  39).	  Dit	  is	  onzin.	  Christenen	  geloven	  dat	  
wel	  degelijk.	  (Trouwens,	  wat	  is	  eigenlijk	  een	  ‘christen’?)	  Waar	  Repko	  namelijk	  strak	  aan	  
voorbij	  gaat	  is	  dat	  de	  Bijbel	  spreek	  over	  het	  lichaam,	  de	  geest,	  en	  de	  ziel.	  Paulus	  schrijft	  
bijvoorbeeld	  in	  2	  Korinthe	  5:8	  dat	  om	  ‘uit	  te	  wonen	  van	  het	  lichaam’	  is	  om	  ‘in	  te	  wonen	  bij	  de	  
Heere’.	  Toen	  Paulus	  stierf,	  keerde	  zijn	  lichaam	  terug	  tot	  stof,	  keerde	  zijn	  ziel	  naar	  de	  Heere,	  
keerde	  de	  levensadem	  (geest)	  van	  God	  terug	  naar	  de	  Vader.	  Dit	  is	  zo	  simpel	  om	  te	  begrijpen.	  

Ben	  je	  wel	  eens	  op	  een	  begrafenis	  geweest?	  Mensen	  worden	  begraven	  (of	  gecremeerd).	  Hun	  
lichamen	  keren	  terug	  tot	  stof.	  Heel	  simpel.	  De	  vraag	  alleen	  is,	  wat	  gebeurd	  er	  met	  de	  ziel?	  
Gaan	  alle	  zielen	  naar	  God?	  Kan	  een	  overleden	  persoon	  na	  het	  sterven	  alsnog	  tot	  bekering	  
komen?	  Kan	  een	  ziel	  na	  het	  sterven	  alsnog	  tot	  geloof	  komen?	  

Kunnen	  doden	  nog	  tot	  geloof	  komen?	  

Ten	  eerste:	  Laten	  we	  teruggaan	  naar	  het	  verhaal	  in	  Lukas	  16	  over	  mensen	  die	  echt	  hebben	  
bestaan:	  een	  rijke	  man,	  Abraham	  en	  Lazarus.	  Weet	  je	  nog?	  Laten	  we	  dat	  verhaal	  oppakken	  bij	  
vers	  27:	  “En	  hij	  zei:	  Ik	  vraag	  u	  dan,	  vader,	  dat	  u	  hem	  naar	  het	  huis	  van	  mijn	  vader	  stuurt,	  want	  
ik	  heb	  vijf	  broers.	  Laat	  hij	  dan	  tegenover	  hen	  getuigenis	  afleggen,	  opdat	  ook	  zij	  niet	  komen	  in	  
deze	  plaats	  van	  pijniging.	  Abraham	  zei	  tegen	  hem:	  Zij	  hebben	  Mozes	  en	  de	  profeten.	  Laten	  zij	  
naar	  hen	  luisteren.	  Hij	  echter	  zei:	  Nee,	  vader	  Abraham,	  maar	  als	  iemand	  van	  de	  doden	  naar	  hen	  
toe	  zou	  gaan,	  zouden	  zij	  zich	  bekeren.	  Maar	  Abraham	  zei	  tegen	  hem:	  Als	  zij	  niet	  naar	  Mozes	  en	  
de	  profeten	  luisteren,	  zullen	  zij	  zich	  ook	  niet	  laten	  overtuigen,	  als	  iemand	  uit	  de	  doden	  zou	  
opstaan.“	  De	  rijke	  man	  stierf	  en	  sloeg	  zijn	  ogen	  op	  in	  de	  hel.	  Er	  was	  geen	  tussenpauze	  voor	  
bekering.	  Dit	  slaat	  niet	  alleen	  op	  het	  oude	  testament	  toen	  Jezus	  nog	  niet	  gestorven	  was.	  Dit	  
slaat	  ook	  op	  de	  situatie	  van	  het	  nieuwe	  testament,	  want	  er	  staat	  geschreven	  “als	  iemand	  uit	  de	  
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doden	  zou	  opstaan.”	  We	  leven	  nu	  in	  die	  situatie.	  Jezus	  Christus	  is	  daadwerkelijk	  uit	  de	  doden	  
opgestaan!	  Hij	  leeft!	  En	  raad	  eens.	  Mensen	  laten	  zich	  nog	  steeds	  niet	  overtuigen.	  Mensen	  
sterven	  en	  slaan	  hun	  ogen	  op	  in	  de	  hel.	  Dat	  is	  erg	  spijtig….	  	  

Na	  het	  sterven	  volgt	  immers	  (meteen)	  het	  oordeel,	  zoals	  geschreven	  staat	  in	  Hebreeën	  9:27:	  
“En	  gelijk	  het	  den	  mensen	  gezet	  is,	  eenmaal	  te	  sterven,	  en	  daarna	  het	  oordeel.”	  (SV)	  
Daar	  zit	  geen	  eventueel	  bekeringsmoment	  meer	  tussen.	  	  
(ik	  heb	  het	  nu	  trouwens	  niet	  over	  bijna-‐dood-‐ervaringen)	  	  

Repko	  herhaalt	  in	  zijn	  boek,	  bijvoorbeeld	  op	  bladzijde	  184,	  dat	  aan	  de	  doden	  het	  evangelie	  
gepredikt	  is	  (1	  Petrus	  4:6).	  Hij	  gebruikt	  deze	  tekst	  om	  zijn	  theorie	  te	  onderbouwen	  dat	  
mensen	  die	  sterven	  alsnog	  een	  ontmoeting	  hebben	  met	  Jezus	  en	  als	  het	  ware	  alsnog	  tot	  geloof	  
kunnen	  komen.	  Echter,	  is	  dit	  wat	  Petrus	  bedoelt?	  	  

Om	  te	  beginnen,	  lees	  de	  tekst	  goed.	  Er	  staat	  dat	  aan	  de	  doden	  het	  evangelie	  is	  verkondigd.	  Er	  
staat	  niet	  dat	  aan	  alle	  doden	  het	  evangelie	  is	  verkondigd.	  Ik	  heb	  zelf	  twee	  alternatieve	  
interpretaties	  voor	  dit	  vers	  uit	  de	  Petrus-‐brief:	  

Uitleg	  1)	  Hier	  staat	  niet	  dat	  iemand	  sterft,	  vervolgens	  in	  het	  dodenrijk	  (als	  geest)	  alsnog	  het	  
evangelie	  krijgt	  te	  horen	  en	  dan	  tot	  geloof	  komt.	  Het	  gaat	  in	  dit	  vers	  om	  mensen	  aan	  wie	  ‘het	  
evangelie	  is	  verkondigd’	  tijdens	  hun	  leven	  en	  vervolgens	  zijn	  gestorven.	  Het	  staat	  er	  
grammaticaal	  alleen	  een	  beetje	  maf	  in	  de	  Nederlandse	  vertalingen.	  Hierbij	  een	  Engelse	  
vertaling,	  waarin	  grammaticaal	  eerst	  het	  evangelie	  is	  gepredikt:	  

"For	  this	  cause	  was	  the	  gospel	  preached	  also	  to	  them	  that	  are	  dead…”	  (King	  James	  Version)	  

Uitleg	  2)	  Het	  gaat	  hier	  om	  een	  specifieke	  groep	  mensen,	  namelijk	  de	  eerdergenoemde	  
‘gevangenen’	  uit	  Efeze	  4:8	  die	  onder	  het	  oude	  verbond	  waren	  gestorven.	  In	  het	  oude	  
testament	  geloofden	  mensen	  reeds	  in	  God,	  echter	  werden	  ze	  niet	  opnieuw	  geboren.	  (daarover	  
later	  meer)	  Na	  hun	  sterven	  verbleven	  hun	  zielen	  in	  ‘de	  schoot	  van	  Abraham’,	  namelijk	  de	  plek	  
waar	  Abraham	  ook	  was.	  Zoals	  we	  eerder	  hebben	  gelezen	  in	  het	  Bijbelgedeelte	  over	  Lazarus,	  
Abraham	  en	  de	  rijke	  man	  was	  dit	  de	  plaats	  tegenover	  de	  hel	  (dus	  niet	  de	  hel	  zelf).	  Dit	  zijn	  de	  
gevangenen	  die	  Jezus	  meenam	  toen	  hij	  ‘opgevaren	  is	  in	  de	  hoogte’.	  Ik	  ben	  zelf	  meer	  
voorstander	  van	  deze	  uitleg	  van	  de	  tekst	  dat	  aan	  doden	  het	  evangelie	  is	  verkondigd.	  

Jezus	  zei	  tegen	  de	  misdadiger	  die	  Jezus	  beleed	  als	  Heere:	  “Voorwaar,	  zeg	  Ik	  u,	  heden	  zult	  u	  met	  
Mij	  in	  het	  paradijs	  zijn.”	  (Lukas	  23:43)	  Wat	  bedoelde	  Jezus	  met	  ‘paradijs’?	  

Hoe	  dat	  ook,	  nergens	  in	  de	  Bijbel	  staat	  geschreven	  dat	  mensen	  die	  reeds	  gestorven	  zijn	  alsnog	  
tot	  geloof	  komen!	  Lees	  zelf	  maar	  eens	  Hebreeën	  hoofdstuk	  11.	  In	  dit	  Bijbelgedeelte	  over	  de	  
geloofsgetuigen	  gaat	  het	  om	  mensen	  (Abraham,	  Izak,	  Jakob,	  Mozes,	  etc)	  die	  reeds	  in	  hun	  leven	  
geloofden!!	  	  	  

Het	  is	  de	  mens	  die	  leeft	  in	  een	  natuurlijke	  wereld	  en	  wel	  of	  niet	  gelooft	  in	  een	  
bovennatuurlijke	  God.	  Geloof	  is	  een	  bewijs	  van	  de	  zaken	  die	  men	  niet	  ziet!	  (Hebreeën	  11:1)	  

Jezus	  zei	  tegen	  (ongelovige)	  Thomas	  in	  Johannes	  20:29:	  
“…zalig	  zijn	  zij	  die	  niet	  gezien	  zullen	  hebben	  en	  toch	  geloven.”	  	  

De	  gedachte	  dat	  doden	  na	  overlijden	  tot	  geloof	  kunnen	  komen	  houdt	  echt	  niet	  stand.	  	  

Johannes	  hoofdstuk	  3	  is	  een	  hoofdstuk	  waar	  het	  woord	  ‘geloof’	  vaak	  wordt	  genoemd.	  Echter,	  
hierin	  staat	  ook	  dat	  iemand	  geboren	  dient	  te	  worden	  uit	  water	  en	  Geest,	  oftewel	  iemand	  dient	  
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opnieuw	  geboren	  te	  worden.	  Heb	  je	  wel	  eens	  in	  het	  nieuwe	  testament	  gelezen	  dat	  een	  dode	  
uit	  de	  Geest	  geboren	  wordt?	  Heb	  je	  wel	  eens	  gelezen	  in	  het	  nieuwe	  testament	  dat	  een	  
overleden	  persoon	  de	  Heilige	  Geest	  ontvangt?	  De	  enige	  uitzondering	  zou	  zijn	  als	  de	  dode	  tot	  
leven	  wordt	  gewekt	  en	  vervolgens	  opnieuw	  wordt	  geboren.	  Maar	  dat	  zou	  dan	  de	  enige	  
ontsnappingclausule	  zijn.	  

Zodoende:	  Geloof	  heeft	  alleen	  betrekking	  op	  levende	  mensen.	  Mensen	  die	  niet	  zien,	  en	  
desondanks	  toch	  geloven.	  	  

Doden	  geloven	  niet.	  Zij	  zullen	  alsnog	  belijden	  dat	  Jezus	  Heer	  is,	  echter	  dat	  zal	  hen	  niet	  meer	  
baten.	  In	  Filipenzen	  2:10-‐11	  is	  geschreven	  dat	  elke	  knie	  zich	  zal	  buigen	  en	  dat	  elke	  tong	  zal	  
belijden	  dat	  Jezus	  Christus	  de	  Heere	  is.	  Echter,	  er	  staat	  nergens	  in	  deze	  verzen	  dat	  elk	  mens	  
behouden	  zal	  worden….	  	  

Alverzoening;	  Worden	  alle	  mensen	  uiteindelijk	  behouden?	  

…	  Repko	  gelooft	  dit	  daarentegen	  wel.	  Alle	  mensen	  zullen	  volgens	  hem	  worden	  behouden,	  een	  
aantal	  uitzonderingen	  nagelaten.	  Dit	  zou	  dan	  buiten	  het	  geloof	  om	  moeten	  gebeuren,	  
aangezien	  geconcludeerd	  kan	  worden	  op	  basis	  van	  de	  Bijbel	  dat	  doden	  niet	  tot	  geloof	  komen.	  

Het	  eerste	  Bijbelgedeelte	  dat	  Repko	  noemt	  om	  de	  leer	  van	  de	  Alverzoening	  aan	  te	  tonen	  op	  
bladzijde	  45	  is	  notabene	  Johannes	  3:16-‐17.	  Dit	  is	  merkwaardig.	  

Johannes	  3:16-17:	  “Want	  zo	  lief	  heeft	  God	  de	  wereld	  gehad,	  dat	  Hij	  Zijn	  eniggeboren	  Zoon	  
gegeven	  heeft,	  opdat	  ieder	  die	  in	  Hem	  gelooft,	  niet	  verloren	  gaat,	  maar	  eeuwig	  leven	  heeft.	  Want	  
God	  heeft	  Zijn	  Zoon	  niet	  in	  de	  wereld	  gezonden	  opdat	  Hij	  de	  wereld	  zou	  veroordelen,	  maar	  opdat	  
de	  wereld	  door	  Hem	  behouden	  zou	  worden.”	  	  

Echter,	  Repko	  ziet	  vers	  16	  over	  het	  hoofd,	  het	  vers	  dat	  iets	  noem	  over	  ‘verloren	  gaan’:	  

“opdat	  een	  ieder	  die	  in	  hem	  gelooft,	  niet	  verloren	  gaat”.	  Het	  tegenovergestelde	  is	  dan	  ook	  waar:	  
Een	  ieder	  die	  niet	  gelooft,	  gaat	  wel	  verloren!	  	  Dit	  wordt	  bevestigd	  in	  vers	  18.	  Repko	  noemt	  dit	  
vers	  (uiteraard)	  niet	  op	  bladzijde	  45.	  Hij	  haalt	  vers	  16	  en	  17	  uit	  de	  context.	  

Johannes	  3:18:	  “Wie	  in	  Hem	  gelooft,	  wordt	  niet	  veroordeeld,	  maar	  wie	  niet	  gelooft,	  is	  al	  
veroordeeld,	  omdat	  hij	  niet	  geloofd	  heeft	  in	  de	  Naam	  van	  de	  eniggeboren	  Zoon	  van	  God.”	  

Daarnaast:	  waarom	  staat	  er	  in	  vers	  16:	  	  

“opdat	  een	  ieder	  die	  in	  hem	  gelooft,	  niet	  verloren	  gaat”?	  	  

Waarom	  staat	  er	  niet	  gewoon:	  

“opdat	  de	  mens	  niet	  verloren	  gaat”?	  	  

Waarom	  de	  vereiste	  “een	  ieder	  die	  in	  hem	  gelooft”	  toevoegen?	  Gewoonweg	  omdat	  de	  God	  van	  
de	  Bijbel	  dit	  zo	  bedacht	  heeft.	  Simpel.	  Waarom?	  Omdat	  het	  Hem	  behaagt	  door	  de	  dwaasheid	  
der	  prediking	  zalig	  te	  maken	  die	  geloven.	  (1	  Korinthe	  1:21)	  Dat	  staat	  gewoon	  in	  de	  Bijbel,	  ik	  
heb	  het	  niet	  bedacht.	  Het	  Johannes	  evangelie	  staat	  trouwens	  vol	  met	  dergelijke	  verzen	  en	  de	  
bijbehorende	  vereiste:	  GELOOF!	  Jezus	  zegt	  bijvoorbeeld	  tegen	  de	  Farizeeers:	  “want	  indien	  gij	  
niet	  gelooft,	  dat	  IK	  (Die)	  BEN,	  gij	  zult	  in	  uw	  zonden	  sterven.”	  

Trouwens,	  als	  je	  verzen	  als	  Johannes	  3:16	  aan	  kinderen	  leert,	  zouden	  zij	  dan	  ook	  met	  de	  leer	  
van	  Alverzoening	  komen?	  
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Hier	  moeten	  we	  trouwens	  ook	  weer	  terugkomen	  op	  de	  tekortkomingen	  van	  de	  NBV,	  de	  
oecumenische	  Bijbelvertaling.	  Repko	  komt	  op	  bladzijde	  240	  met	  Romeinen	  5:18-‐19	  om	  aan	  te	  
tonen	  dat	  alle	  mensen	  worden	  vrijgesproken.	  Niets	  is	  minder	  waar.	  De	  NBV	  zet	  je	  op	  het	  
verkeerde	  been!	  Lees	  de	  tekst	  eens	  in	  een	  andere	  vertaling	  en	  vergelijk	  dit	  eens	  met	  de	  NBV.	  

Romeinen	  5	   Herziene	  Statenvertaling	   NBV	  
Vers	  18	   Zoals	  dus	  door	  één	  overtreding	  de	  

schuld	  gekomen	  is	  over	  alle	  mensen	  tot	  
verdoemenis,	  zo	  komt	  ook	  door	  één	  
rechtvaardigheid	  de	  genade	  over	  alle	  
mensen	  tot	  rechtvaardiging	  van	  het	  
leven.	  

Kortom,	  zoals	  de	  overtreding	  van	  
één	  enkel	  mens	  ertoe	  heeft	  geleid	  
dat	  allen	  werden	  veroordeeld,	  zo	  zal	  
de	  rechtvaardigheid	  van	  één	  enkel	  
mens	  ertoe	  leiden	  dat	  allen	  worden	  
vrijgesproken	  en	  daardoor	  zullen	  
leven.	  

Vers	  19	   Want	  zoals	  door	  de	  ongehoorzaamheid	  
van	  de	  ene	  mens	  velen	  als	  zondaars	  
aangemerkt	  worden,	  zo	  zullen	  ook	  door	  
de	  gehoorzaamheid	  van	  de	  Ene	  velen	  als	  
rechtvaardigen	  aangemerkt	  worden.	  

Zoals	  door	  de	  ongehoorzaamheid	  
van	  één	  mens	  alle	  mensen	  zondaar	  
werden,	  zo	  zullen	  door	  de	  
gehoorzaamheid	  van	  één	  mens	  alle	  
mensen	  rechtvaardigen	  worden.	  

	  

Vers	  18:	  Er	  is	  een	  groot	  verschil	  tussen	  de	  genade	  die	  over	  alle	  mensen	  is	  gekomen	  (HSV)	  of	  
dat	  allen	  zullen	  worden	  vrijgesproken.	  (NBV)	  	  

De	  genade	  van	  God	  is	  voor	  alle	  mensen	  gekomen	  door	  de	  rechtvaardigheid	  van	  Christus.	  Ieder	  
mens	  kan	  in	  dit	  leven	  Gods	  genade	  ervaren.	  Maar	  dat	  betekent	  niet	  dat	  er	  dan	  automatisch	  
behoudenis	  is	  voor	  in	  het	  toekomende	  leven.	  Dat	  staat	  niet	  in	  de	  HSV.	  Daarnaast	  staat	  in	  vers	  
18	  niet	  dat	  alle	  mensen	  gerechtvaardigd	  worden.	  Er	  staat	  ‘rechtvaardiging	  van	  het	  leven’,	  het	  
leven	  in	  algemene	  zin	  dus,	  niet	  het	  individu.	  	  

In	  die	  gedachte	  dient	  1	  Timotheus	  4:10,	  een	  vers	  die	  veelal	  door	  Repko	  wordt	  geciteerd,	  naar	  
mijn	  mening	  ook	  gelezen	  te	  worden.	  De	  sleutel	  ligt	  hier	  in	  1	  Timotheus	  4:8,	  2	  verzen	  ervoor:	  
“…	  omdat	  zij	  de	  belofte	  van	  het	  tegenwoordige	  en	  van	  het	  toekomende	  leven	  heeft.”	  	  
Er	  is	  een	  verschil	  tussen	  de	  tegenwoordige	  en	  het	  toekomende	  leven.	  Er	  is	  een	  verschil	  tussen	  
de	  (algemene)	  genade	  van	  God	  voor	  alle	  mensen	  in	  het	  tegenwoordige	  leven	  en	  de	  genade	  van	  
God	  voor	  gelovigen	  in	  het	  toekomende	  leven.	  “…in	  het	  bijzonder	  van	  de	  gelovigen.”…	  

Enfin,	  terug	  naar	  Romeinen	  hoofdstuk	  5….	  

Vers	  19:	  Er	  is	  een	  groot	  verschil	  tussen	  de	  velen	  die	  als	  rechtvaardigen	  aangemerkt	  worden	  
(HSV)	  of	  dat	  alle	  mensen	  rechtvaardigen	  worden	  (NBV).	  In	  de	  HSV	  staat	  dat	  ‘velen’	  als	  
rechtvaardigen	  aangemerkt	  worden.	  Dat	  betekent	  niet	  dat	  alle	  mensen	  rechtvaardig	  worden.	  	  

Een	  dergelijke	  schriftlezing	  geeft	  maar	  weer	  eens	  de	  tekortkomingen	  van	  de	  NBV	  weer.	  Dat	  
iemand	  de	  NBV	  gebruikt,	  omdat	  dit	  prettig	  leest	  is	  nog	  tot	  daar	  aan	  toe.	  Echter,	  de	  NBV	  is	  niet	  
echt	  een	  goed	  fundament	  om	  een	  afwijkende	  theologie	  op	  te	  bouwen….	  

Daarnaast	  kun	  je	  deze	  verzen	  niet	  los	  van	  de	  context	  van	  de	  gehele	  Romeinenbrief	  zien.	  Er	  zijn	  
genoeg	  verzen	  die	  het	  geloof	  als	  vereiste	  voor	  rechtvaardigheid	  noemen,	  zoals	  de	  conclusie	  
van	  Paulus	  in	  Romeinen	  3:28:	  “Wij	  komen	  dus	  tot	  de	  slotsom	  dat	  de	  mens	  door	  het	  geloof	  
gerechtvaardigd	  wordt	  zonder	  de	  werken	  der	  wet.”	  
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Het	  gaat	  verder.	  Repko	  noemt	  de	  onderstaande	  teksten	  op	  bladzijde	  61	  op	  ‘Alverzoening’	  te	  
onderbouwen,	  wederom	  verzen	  uit	  de	  NBV.	  Vergelijk	  deze	  eens	  met	  de	  Statenvertaling.	  

	   Statenvertaling	   NBV	  
1	  Samuel	  2:6	   De	  HEERE	  doodt	  en	  maakt	  

levend;	  Hij	  doet	  ter	  helle	  
nederdalen	  en	  Hij	  doet	  weder	  
opkomen.	  

De	  HEER	  doet	  sterven	  en	  doet	  
leven,	  zendt	  naar	  het	  dodenrijk	  en	  
leid	  eruit	  omhoog.	  

Jesaja	  26:19	  (A)	   Uw	  doden	  zullen	  leven,	  ook	  mijn	  
dood	  lichaam,	  zij	  zullen	  opstaan;	  
waakt	  op	  en	  juicht,	  gij	  die	  in	  het	  
stof	  woont,…	  

Jullie	  doden	  zullen	  herleven,	  de	  
lijken	  opstaan.	  Ontwaak,	  jullie	  
daar	  in	  het	  stof,	  en	  jubel!	  

Psalm	  22:30	   Alle	  vetten	  op	  aarde	  zullen	  eten	  
en	  aanbidden;	  allen	  die	  in	  het	  
stof	  nederdalen,	  zullen	  voor	  Zijn	  
aangezicht	  nederbukken,	  en	  die	  
zijn	  ziel	  bij	  het	  leven	  niet	  kan	  
houden.	  

Wie	  op	  aarde	  in	  overvloed	  leven,	  
zullen	  aanzitten	  en	  zich	  voor	  hem	  
buigen.	  Ook	  zullen	  voor	  hem	  
knielen	  wie	  in	  het	  graf	  zijn	  
neergedaald,	  wie	  hun	  leven	  niet	  
konden	  behouden.	  

	  

Ten	  eerste,	  lees	  deze	  verzen	  aandachtig!	  Geen	  van	  deze	  verzen	  bewijst	  namelijk	  Alverzoening.	  
Geen	  van	  deze	  verzen	  vertelt	  ons	  dat	  alle	  mensen	  zullen	  worden	  behouden.	  Dat	  staat	  er	  
gewoonweg	  niet:	  

	  1	  Samuel	  2:6:	  In	  de	  Statenvertaling	  staat	  dat	  God	  (mensen)	  uit	  de	  hel	  doet	  opkomen.	  Amen.	  
Echter,	  dit	  vers	  verteld	  ons	  niet	  dat	  God	  alle	  mensen	  uit	  de	  hel	  doet	  opkomen.	  Dat	  staat	  er	  
niet.	  Er	  staan	  genoeg	  getuigenissen	  op	  Youtube	  van	  mensen	  die	  in	  hun	  (bijna)doodervaring	  
naar	  de	  hel	  neerdaalden,	  maar	  op	  wonderbaarlijke	  wijze	  weer	  door	  God	  daar	  uitgetrokken	  
zijn.	  Ik	  zie	  geen	  reden	  om	  aan	  deze	  getuigenissen	  te	  twijfelen.	  Maar	  dat	  betekent	  niet	  dat	  
iedereen	  uit	  de	  hel	  weer	  opkomt.	  

Jesaja	  26:19:	  Ook	  in	  dit	  vers	  staat	  nergens	  dat	  alle	  doden	  zullen	  herleven.	  Let	  trouwens	  op	  het	  
verschil	  tussen	  de	  NBV	  en	  de	  Statenvertaling.	  De	  Statenvertaling	  heeft	  het	  namelijk	  over	  ‘uw	  
doden’.	  Het	  gaat	  hier	  dus	  niet	  om	  alle	  doden.	  Het	  gaat	  om	  ‘uw’	  doden.	  

Psalm	  22:30:	  Eindelijk,	  dit	  vers	  heeft	  het	  expliciet	  over	  ‘allen’	  in	  de	  Statenvertaling.	  Maar	  lees	  
dit	  vers	  weer	  goed.	  Het	  gaat	  over	  allen	  die	  in	  het	  stof	  nederdalen.	  Echter,	  vervolgens	  staat	  er	  
nergens	  dat	  allen	  die	  in	  het	  stof	  nedergedaald	  zijn,	  ook	  behouden	  worden.	  	  

Ik	  zal	  zelf	  ook	  een	  voorbeeld	  noemen:	  

	  “En	  de	  graven	  werden	  geopend,	  en	  vele	  lichamen	  der	  heiligen,	  die	  ontslapen	  waren,	  werden	  
opgewekt.	  “(Mattheus	  27:52)	  

Na	  de	  kruisiging	  van	  Jezus	  kwamen	  mensen	  tot	  leven.	  Echter,	  niet	  alle	  mensen.	  Alleen	  vele	  
heiligen,	  die	  onder	  het	  oude	  verbond	  waren	  gestorven.	  
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Ontmoeting	  met	  Jezus?	  

Repko	  stelt:	  “Elk	  mensenkind	  zal	  een	  persoonlijke	  openbaringsontmoeting	  hebben	  met	  zijn	  
verlosser,	  Jeshua.	  Is	  het	  niet	  tijdens	  zijn	  leven	  hier	  op	  aarde,	  dan	  in	  de	  dood.”	  

Repko	  heeft	  gelijk.	  Elk	  mensenkind	  zal	  ooit	  een	  ontmoeting	  hebben	  met	  Jezus.	  Is	  het	  niet	  in	  dit	  
leven,	  dan	  in	  de	  dood.	  Lees	  het	  volgend	  Bijbelgedeelte	  maar	  (dit	  is	  niet	  het	  volledige	  gedeelte,	  
lees	  die	  zelf	  maar	  eens):	  

“Ga	  binnen	  door	  de	  nauwe	  poort,	  want	  wijd	  is	  de	  poort	  en	  breed	  is	  de	  weg	  die	  naar	  het	  verderf	  
leidt,	  en	  velen	  zijn	  er	  die	  daardoor	  naar	  binnen	  gaan;	  maar	  de	  poort	  is	  nauw	  en	  de	  weg	  is	  smal	  
die	  naar	  het	  leven	  leidt,	  en	  weinigen	  zijn	  er	  die	  hem	  vinden….	  Iedere	  boom	  die	  geen	  goede	  vrucht	  
voortbrengt,	  wordt	  omgehakt	  en	  in	  het	  vuur	  geworpen….	  Niet	  ieder	  die	  tegen	  Mij	  zegt:	  Heere,	  
Heere,	  zal	  binnengaan	  in	  het	  Koninkrijk	  der	  hemelen,	  maar	  wie	  de	  wil	  doet	  van	  Mijn	  Vader,	  Die	  
in	  de	  hemelen	  is.	  Velen	  zullen	  op	  die	  dag	  tegen	  Mij	  zeggen:	  Heere,	  Heere,	  hebben	  wij	  niet	  in	  Uw	  
Naam	  geprofeteerd,	  en……?	  Dan	  zal	  Ik	  hun	  openlijk	  zeggen:	  Ik	  heb	  u	  nooit	  gekend;	  ga	  weg	  van	  
Mij,	  u	  die	  de	  wetteloosheid	  werkt!”	  (Mattheus	  7:13-23)	  

Elk	  mensenkind	  zal	  inderdaad	  een	  ontmoeting	  hebben	  met	  Jezus.	  Echter,	  wat	  zal	  Hij	  op	  dat	  
moment	  tegen	  hen	  zeggen?!	  Er	  zullen	  namelijk	  mensen	  zijn	  die	  ‘Heere,	  Heere’	  tegen	  Jezus	  
zeggen,	  echter	  dan	  zal	  Hij	  antwoorden:“IK	  HEB	  U	  NOOIT	  GEKEND”!	  Deze	  mensen	  zijn	  
verloren!	  Iedere	  boom	  die	  geen	  goede	  vrucht	  voortbrengt	  wordt	  in	  het	  vuur	  geworpen!	  

Repko	  meent	  dat	  verzen	  13	  en	  14	  van	  Mattheus	  7	  slaan	  op	  discipelschap	  en	  niet	  op	  geredde	  
zielen.	  (bladzijde	  249)	  Dit	  is	  echt	  een	  misinterpretatie!	  Lees	  deze	  verzen	  zelf	  maar	  in	  de	  
context	  van	  de	  rest	  van	  het	  hoofdstuk.	  Mensen	  die	  Jezus	  niet	  kennen	  en	  erop	  vertrouwen	  dat	  
het	  uiteindelijk	  (in	  de	  dood)	  toch	  wel	  goed	  komt	  zijn	  echt	  een	  aap	  gelogeerd!	  Ook	  degenen	  die	  
erop	  vertrouwen	  dat	  het	  leven	  uiteindelijk	  toch	  ‘in	  het	  niets	  zal	  verdwijnen.’	  (bladzijde	  53)	  

Annihilatie	  is	  trouwens	  geen	  nieuwe	  leer.	  Er	  is	  niets	  nieuws	  onder	  de	  zon.	  Jehova	  getuigen	  en	  
Zevendedags	  Adventisten	  geloven	  dit.	  Ik	  ga	  hier	  verder	  niet	  op	  in.	  Ik	  heb	  ooit	  een	  kort	  betoog	  
geschreven	  over	  de	  leer	  van	  de	  Zevendedags	  Adventisten.	  Die	  kan	  je	  zelf	  lezen,	  als	  je	  wilt…..	  

De	  aap	  uit	  de	  mouw?	  

De	  strategie	  van	  de	  duivel	  is	  altijd	  hetzelfde	  geweest.	  Hij	  begint	  altijd	  met	  twijfel-‐zaaien:	  	  

Genesis	  3:1	  “….	  Is	  het	  echt	  zo	  dat	  God	  gezegd	  heeft?”;	  
Genesis	  3:4	  “…	  U	  zult	  zeker	  niet	  sterven.”	  

Hij	  begint	  met	  een	  vraag	  betreffende	  wat	  God	  heeft	  gezegd	  om	  je	  aan	  Gods	  Woord	  te	  laten	  
twijfelen	  en	  daarna	  volgt	  een	  leugen…	  

Mensen	  beginnen	  met	  het	  sleutelen	  aan	  Gods	  Woord.	  Ze	  doen	  dat	  zelf	  of	  kiezen	  een	  exemplaar	  
van	  de	  Bijbel	  waar	  de	  scherpe	  kantjes	  van	  af	  zijn	  om	  vervolgens	  teksten	  uit	  context	  te	  halen,	  
zaken	  toe	  te	  voegen	  en	  informatie	  weg	  te	  laten.	  Zo	  word	  je	  steeds	  verder	  het	  zwarte,	  
theologische	  gat	  ingetrokken	  van	  misinterpretatie	  tot	  misinterpretatie,	  totdat	  je	  uiteindelijk	  
de	  tweede	  dood	  ook	  gewoon	  lekker	  weg	  kunt	  bagatelliseren.	  (bladzijde	  194)	  

Maar	  gelukkig	  waakt	  Jezus	  over	  zijn	  schapen,	  een	  geruststellende	  gedachte.	  Johannes	  10:4-‐5:	  
“En	  wanneer	  hij	  zijn	  eigen	  schapen	  naar	  buiten	  gedreven	  heeft,	  gaat	  hij	  voor	  hen	  uit,	  en	  de	  
schapen	  volgen	  hem,	  omdat	  zij	  zijn	  stem	  kennen.	  Maar	  een	  vreemde	  zullen	  zij	  beslist	  niet	  volgen,	  
maar	  zij	  zullen	  van	  hem	  wegvluchten,	  omdat	  zij	  de	  stem	  van	  vreemden	  niet	  kennen.”	  
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Alverzoening	  is	  bedacht	  en	  gesproken	  door	  ‘vreemden’.	  Het	  is	  onderdeel	  van	  de	  brede	  weg.	  

De	  Bijbel	  zegt	  in	  Marcus	  3:28-‐29:	  “Voorwaar,	  Ik	  zeg	  u	  dat	  alle	  zonden	  de	  mensenkinderen	  
vergeven	  zullen	  worden,	  en	  de	  lasteringen	  die	  zij	  ook	  maar	  uitgesproken	  zullen	  hebben;	  maar	  
wie	  gelasterd	  zal	  hebben	  tegen	  de	  Heilige	  Geest,	  die	  heeft	  geen	  vergeving	  in	  eeuwigheid,	  maar	  is	  
schuldig	  en	  verdient	  het	  eeuwige	  oordeel.”	  

Je	  kunt	  dit	  vers	  gewoon	  lezen,	  zoals	  het	  er	  staat.	  Deze	  mensen	  hebben	  geen	  vergeving	  in	  
eeuwigheid,	  of	  we	  dat	  nou	  leuk	  vinden	  of	  niet.	  	  

Handelingen	  13:46	  “Maar	  Paulus	  en	  Barnabas	  zeiden	  vrijmoedig:	  Het	  was	  nodig	  dat	  het	  Woord	  
van	  God	  eerst	  tot	  u	  gesproken	  zou	  worden,	  maar	  aangezien	  u	  het	  verwerpt	  en	  uzelf	  het	  eeuwige	  
leven	  niet	  waard	  oordeelt,	  zie,	  wij	  wenden	  ons	  tot	  de	  heidenen.”	  (Paulus	  en	  Barnabas	  hebben	  
het	  hier	  trouwens	  tegen	  Joden)	  

De	  wil	  van	  God	  is	  eerder	  al	  besproken.	  Het	  is	  volgens	  mij	  heel	  simpel:	  
God	  wil,	  maar	  niet	  elk	  mens	  wil.	  

God	  wil	  dat	  elk	  mens	  zalig	  wordt	  en	  God	  heeft	  er	  alles	  aan	  gedaan	  om	  de	  weg	  naar	  Hem	  vrij	  te	  
maken.	  Hij	  heeft	  ons	  allen	  naar	  zich	  toegetrokken	  door	  Zijn	  eniggeboren	  Zoon	  te	  verhogen	  van	  
de	  aarde.	  (Johannes	  12:32)	  Hij	  staat	  met	  open	  armen	  te	  wachten	  en	  zegt	  tegen	  ons:	  ‘Kom!’.	  “En	  
de	  Geest	  en	  de	  Bruid	  zeggen:	  Kom!”	  Maar	  God	  is	  een	  gentleman	  en	  geen	  dwingeland.	  De	  mens	  
heeft	  nog	  steeds	  een	  eigen	  wil	  en	  velen	  zeggen	  nog	  steeds:	  Nee,	  ik	  kom	  niet!	  Ik	  wil	  niet!	  

Repko	  heeft	  het	  in	  zijn	  boek	  meerdere	  keren	  over	  de	  (gehele)	  ‘oogst’	  die	  zal	  worden	  
binnengehaald	  om	  Gods	  reddingsplan	  voor	  de	  hele	  wereld	  aan	  te	  tonen,	  niemand	  
uitgezonderd.	  Bijvoorbeeld	  op	  bladzijde	  104	  van	  het	  boek	  dat	  de	  aren	  worden	  opgeraapt	  die	  
de	  maaiers	  hebben	  laten	  liggen	  en	  dat	  er	  geen	  korenaar	  over	  het	  hoofd	  wordt	  gezien.	  
Enigszins	  komisch	  dat	  hij	  vervolgens	  vraagt:	  “Begint	  het	  al	  te	  dagen?”	  

Nou…	  wellicht	  wordt	  er	  geen	  korenaar	  over	  het	  hoofd	  gezien.	  Prima!	  Echter,	  wat	  gebeurt	  er	  
met	  het	  onkruid	  tussen	  de	  tarwe?	  En	  met	  het	  kaf	  ?	  Daar	  zegt	  Repko	  niks	  over!	  

Lees	  eens	  Mattheus	  3:11-‐12:	  “Ik	  doop	  u	  wel	  met	  water	  tot	  bekering,	  maar	  Hij	  Die	  na	  mij	  komt,	  is	  
sterker	  dan	  ik….	  Hij	  zal	  u	  dopen	  met	  de	  Heilige	  Geest	  en	  met	  vuur.	  Zijn	  wan	  is	  in	  Zijn	  hand	  en	  Hij	  
zal	  Zijn	  dorsvloer	  grondig	  reinigen	  en	  Zijn	  tarwe	  in	  de	  schuur	  verzamelen	  en	  Hij	  zal	  het	  kaf	  met	  
onuitblusbaar	  vuur	  verbranden.	  “	  

Hoe	  duidelijk	  wil	  je	  het	  hebben?!	  Is	  het	  nog	  noodzakelijk	  om	  dit	  soort	  verzen	  te	  noemen?!	  	  

Jezus	  zal	  dopen	  met	  de	  Heilige	  Geest	  en	  met	  vuur.	  En	  het	  vuur	  in	  vers	  11	  slaat	  op	  het	  
oordeelvuur	  waarmee	  Hij	  het	  kaf	  zal	  verbranden	  in	  vers	  12!	  Ja,	  de	  oogst	  zal	  worden	  
binnengehaald.	  Echter,	  daarbij	  zal	  het	  kaf	  worden	  verbrand!	  (Lees	  ook	  eens	  het	  
eerdergenoemde	  2	  Thessalonisenzen	  1:8-‐9)	  

Dit	  wetende,	  lees	  de	  rest	  van	  het	  boek	  Mattheus	  eens.	  Dit	  patroon	  komt	  steeds	  terug:	  	  

De	  goede	  boom,	  de	  slechte	  boom.	  De	  wijze	  bouwer,	  de	  dwaze	  bouwer.	  De	  goede	  aarde,	  de	  
slechte	  aarde.	  De	  tarwe,	  het	  onkruid.	  De	  wijze	  maagden,	  de	  dwaze	  maagden.	  De	  schapen,	  de	  
bokken.	  De	  verstandige	  man,	  die	  zijn	  huis	  op	  de	  rots	  gebouwd	  heeft	  en	  de	  dwaze	  man,	  die	  zijn	  
huis	  op	  zand	  gebouwd	  heeft.	  In	  de	  theologie	  van	  Repko	  maakt	  het	  niet	  uit	  of	  jij	  jouw	  huis	  op	  
de	  rots	  (Jezus)	  hebt	  gebouwd.	  Je	  wordt	  uiteindelijk	  toch	  behouden,	  dus	  waarom	  zou	  je	  dat	  
doen	  tijdens	  je	  leven?	  Begint	  het	  al	  te	  dagen?	  
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De	  bijbel	  spreekt	  bovendien	  ook	  over	  een	  negatieve	  oogst!	  Lees	  maar	  eens	  Openbaring	  14:14-‐
20.	  Hier	  volgt	  een	  gedeelte	  daarvan:	  “…	  En	  Hij	  Die	  op	  de	  wolk	  zat,	  zond	  Zijn	  sikkel	  op	  de	  aarde,	  
en	  de	  aarde	  werd	  gemaaid.	  En	  een	  andere	  engel	  kwam	  uit	  de	  tempel,	  die	  in	  de	  hemel	  is,	  en	  ook	  
hij	  had	  een	  scherpe	  sikkel….	  En	  de	  engel	  zond	  zijn	  sikkel	  op	  de	  aarde	  en	  oogstte	  de	  druiven	  van	  
de	  wijnstok	  van	  de	  aarde,	  en	  wierp	  die	  in	  de	  grote	  wijnpersbak	  van	  de	  toorn	  van	  God.	  En	  de	  
wijnpersbak	  werd	  getreden	  buiten	  de	  stad,	  en	  er	  kwam	  bloed	  uit	  de	  wijnpersbak,	  tot	  aan	  de	  
tomen	  van	  de	  paarden…”	  

Met	  de	  sikkel	  wordt	  gemaaid	  en	  uit	  de	  wijnpersbak	  van	  de	  toorn	  van	  God	  zal	  bloed	  komen!	  
Het	  bloed	  van	  mensen	  die	  in	  de	  eindtijd	  onder	  het	  oordeel	  van	  God	  vallen.	  Dit	  soort	  verzen	  
missen	  uiteraard	  in	  het	  boekje	  van	  Bart	  Repko.	  Mijn	  vraag	  is:	  leest	  hij	  er	  zelf	  blind	  overheen	  of	  
skipt	  hij	  deze	  verzen	  expres?	  Heb	  je	  ooit	  wel	  eens	  het	  boek	  Openbaring	  helemaal	  gelezen?	  

Repko	  spreekt	  daarnaast	  op	  een	  bepaalde	  manier	  over	  het	  christendom.	  

Christendom	  over	  de	  Roomse	  kam	  geschoren	  

Repko	  schrijft	  bijvoorbeeld	  op	  bladzijde	  112:	  “…	  Wij,	  christenen,	  staken	  hun	  synagogen	  in	  
brand,	  tot	  de	  nok	  gevuld	  met	  honderden,	  om	  genade	  smekende	  Joodse	  gezinnen…”	  
Het	  hele	  christendom	  wordt	  naar	  mijn	  idee	  in	  het	  boek	  ‘Kom	  niet	  aan	  de	  hel’	  over	  1	  Roomse	  
kam	  geschoren	  met	  dit	  soort	  uitspraken.	  Dit	  is	  wel	  heel	  erg	  kort	  door	  de	  bocht.	  	  

Ik	  begrijp	  dat	  geen	  enkele	  christelijke	  denominatie	  zonder	  fouten	  en	  streken	  is,	  ook	  niet	  
tegenover	  de	  Joden.	  Echter,	  het	  Vaticaan	  spant	  torenhoog	  de	  kroon.	  De	  Kruistochten	  en	  de	  
Inquisitie,	  zoals	  genoemd	  op	  bladzijde	  108	  zijn	  Roomse	  projecten,	  niet	  die	  van	  de	  Waldenzen	  
of	  Anabaptisten	  of	  Hugenoten	  of	  Calvinisten	  of	  Protestanten	  of	  Russisch	  Orthodoxen,	  etc!	  	  

Repko	  realiseert	  het	  zich	  waarschijnlijk	  niet	  of	  hij	  weet	  dit	  misschien	  niet,	  maar	  Bijbelgelovige	  
Christenen	  zaten	  in	  de	  historie	  vaak	  in	  hetzelfde	  schuitje	  als	  de	  Joden	  als	  het	  om	  Roomse	  
agressie	  gaat….	  Ik	  vraag	  me	  of	  hij	  ooit	  martelarenboeken,	  zoals	  ‘Fox’s	  Book	  of	  Martyrs’	  heeft	  
gelezen…	  

Het	  is	  niet	  voor	  niets	  dat	  leiders	  van	  christelijke	  denominaties,	  zoals	  Luther,	  Calvijn,	  Wesley,	  
Spurgeon	  en	  vele	  anderen	  de	  Roomse	  kerk	  zagen	  als	  vervulling	  van	  profetie	  betreffende	  de	  
hoer	  van	  Babylon	  en	  de	  antichrist.	  En	  toch	  veegt	  Repko	  de	  Rooms	  Katholieke	  Kerk	  en	  al	  deze	  
denominaties	  op	  een	  grote	  hoop.	  Dat	  is	  erg	  kort	  door	  de	  bocht	  en	  kortzichtig.	  

Gedurende	  het	  lezen	  van	  het	  boek	  ‘Kom	  niet	  aan	  de	  hel’	  begon	  ik	  me	  overigens	  wel	  wat	  meer	  
af	  te	  vragen.	  Bijvoorbeeld,	  Repko	  meent	  dat	  de	  kerk	  zich	  heeft	  losgemaakt	  van	  haar	  Joodse	  
wortels.	  En	  hier	  ben	  ik	  het	  gedeeltelijk	  wel	  mee	  eens.	  Echter,	  heeft	  Repko	  zich	  op	  zijn	  beurt	  
losgemaakt	  van	  zijn	  eigen	  christelijke	  wortels?....	  Hoeveel	  heeft	  hij	  eigenlijk	  nog	  gemeen	  met	  
Bijbelgelovig	  christendom?	  Hij	  schrijft	  ‘wij’,	  maar	  in	  hoeverre	  is	  er	  nog	  sprake	  van	  het	  wij-‐
gevoel?	  Hij	  schrijft	  bijvoorbeeld	  (op	  cynische	  toon)	  op	  bladzijde	  107	  over	  ijverige	  
missionarissen,	  geestelijke	  leiders,	  hun	  religieuze	  bijziendheid	  en	  hun	  alarmerende	  reli-‐mails	  
dat	  Joden	  Jezus	  nodig	  hebben,	  want	  anders	  gaan	  ze	  verloren.	  Repko	  wuift	  dit	  op	  bladzijde	  108	  
als	  ‘ongehoorde	  dwaasheid’	  weg.	  Daarnaast	  heeft	  hij	  het	  op	  bladzijde	  189	  over	  jongeren-‐met-‐
een-‐opdracht	  die	  volgens	  hem	  verkeerd	  zijn	  voorgelicht	  op	  hun	  outreach	  in	  Jeruzalem.	  Ik	  snap	  
zijn	  gedachtegang	  wel.	  Immers,	  als	  de	  hel	  niet	  bestaat	  en	  als	  iedereen	  op	  aarde	  behouden	  
wordt,	  waarom	  dan	  nog	  evangeliseren	  onder	  de	  Joden?	  	  

Lees	  nu	  zelf	  eens	  de	  geïnspireerde	  tekst,	  zoals	  opgeschreven	  door	  de	  Joodse	  Apostel	  Paulus	  
over	  zijn	  Hebreeuwse	  broeders,	  wat	  het	  vlees	  betreft:	  	  
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“…	  dat	  het	  een	  grote	  bron	  van	  droefheid	  	  voor	  mij	  is,	  en	  een	  voortdurende	  smart	  voor	  mijn	  hart.	  
Want	  ik	  zou	  zelf	  wel	  wensen	  vervloekt	  te	  zijn,	  weg	  van	  Christus,	  ten	  gunste	  van	  mijn	  broeders,	  
mijn	  familieleden	  wat	  het	  vlees	  betreft…”	  

	  Waarom	  zou	  Paulus	  bedroeft	  zijn	  en	  dit	  allemaal	  zou	  zeggen	  als	  hij	  zou	  weten	  dat	  uiteindelijk	  
aan	  het	  einde	  elk	  Joodse	  individu,	  en	  niet	  slechts	  een	  overblijfsel,	  behouden	  zou	  worden?	  Alles	  
komt	  toch	  uiteindelijk	  goed?	  Wie	  is	  hier	  eigenlijk	  religieus	  bijziend?	  

Mijn	  vraag	  is:	  “Hoe	  zullen	  zij	  dan	  Hem	  aanroepen	  in	  Wie	  zij	  niet	  geloven?	  ‘En	  hoe	  zullen	  zij	  in	  
Hem	  geloven	  van	  Wie	  zijn	  niet	  gehoord	  hebben?	  En	  hoe	  zullen	  zij	  horen	  zonder	  iemand	  die	  
predikt”?	  (Romeinen	  10:14)	  Waarom	  nog	  prediken?	  Waarom	  dan	  nog	  evangeliseren?	  Waarom	  
dan	  nog	  mensen	  vertellen	  van	  Jezus?	  

Of	  legt	  hij	  op	  dit	  moment	  een	  andere	  kaart	  op	  tafel?	  De	  heidense	  gelovigen	  zijn	  volgens	  Repko	  
namelijk	  niet	  geroepen	  om	  de	  volkeren	  tot	  discipel	  van	  Jezus	  te	  maken.	  Het	  zendingsbevel	  is	  
gericht	  aan	  Joden,	  het	  Joodse	  volk.	  (bladzijde	  233	  tm	  238)	  

Het	  zendingsbevel	  uit	  Mattheus	  28:19	  is	  uiteraard	  in	  eerste	  instantie	  gericht	  aan	  Israel.	  De	  
eerste	  apostelen	  waren	  immers	  allemaal	  Joden.	  Echter,	  is	  deze	  taak	  alleen	  bij	  Israel	  gebleven?	  	  

Hoe	  zit	  het	  dan	  bijvoorbeeld	  met	  Timotheus,	  de	  half-‐Jood?	  Paulus	  schrijft	  hem	  om	  het	  werk	  
van	  een	  evangelist	  te	  doen.	  (1	  Timotheus	  4:5)	  

Luister	  wat	  dezelfde	  Paulus	  zegt	  tegen	  de	  Efeze-‐gemeente	  in	  Efeze	  3:1:	  “Om	  deze	  reden	  ben	  ik,	  
Paulus,	  de	  gevangene	  van	  Christus	  Jezus	  voor	  u,	  die	  heidenen	  bent.”	  Geconstateerd	  kan	  worden	  
dat	  de	  Efezebrief	  (hoofdzakelijk)	  is	  geschreven	  aan	  heidenen.	  Hij	  schrijft	  vervolgens	  aan	  deze	  
heidenen	  in	  Efeze	  4:11:	  “En	  Hij	  heeft	  sommigen	  gegeven	  als	  apostelen,	  anderen	  als	  profeten,	  
weer	  anderen	  als	  evangelisten	  en	  nog	  weer	  anderen	  als	  herders	  en	  leraars.”	  Lees	  de	  context	  van	  
hoofdstuk	  4	  zelf	  maar	  eens.	  Dit	  gaat	  over	  de	  gemeente,	  niet	  over	  buitenstaanders.	  	  
(Merk	  op	  dat	  de	  functie	  van	  ‘wachter’	  niet	  in	  dit	  rijtje	  voorkomt,	  maar	  dat	  is	  maar	  een	  
constatering,	  ik	  zal	  hier	  verder	  niet	  op	  ingaan….).	  	  

Maar	  hier	  blijft	  het	  niet	  bij.	  Repko	  schrijft	  op	  bladzijde	  238	  over	  de	  wedergeboorte	  	  en	  
geconstateerd	  kan	  worden	  dat	  hij	  dit	  begrip	  probeert	  af	  te	  zwakken	  door	  te	  stellen	  dat	  
christenen	  de	  nadruk	  leggen	  op	  een	  persoonlijke	  beslissing,	  terwijl	  Jezus	  dat	  niet	  doet.	  Hij	  
komt	  met	  voorbeelden	  aan	  uit	  de	  evangeliën.	  Ik	  ben	  persoonlijk	  er	  ook	  niet	  zo’n	  fan	  van	  om	  
anderen	  te	  ‘duwen’	  naar	  een	  persoonlijke	  beslissinkje	  volgens	  een	  bepaald	  menselijk	  protocol.	  
	  De	  Bijbel	  heeft	  het	  namelijk	  over	  geloof	  en	  bekering.	  En	  “geloof	  is	  door	  het	  gehoor	  en	  het	  
gehoor	  door	  het	  Woord	  Gods”.	  (Romeinen	  10:17).	  
	  
Echter,	  waar	  Repko	  totaal	  aan	  voorbij	  gaat	  is	  dat	  hij	  voorbeelden	  opnoemt	  van	  de	  situatie	  
vóór	  het	  kruis.	  Als	  je	  de	  situatie	  na	  het	  kruis	  zou	  bestuderen	  in	  het	  boek	  Handelingen,	  dan	  zou	  
je	  constateren	  dat	  mensen	  tot	  geloof	  komen	  en	  de	  Heilige	  Geest	  ontvangen.	  Wedergeboorte	  is	  
niet	  slechts	  een	  term	  of	  concept.	  Wedergeboorte	  is	  een	  daadwerkelijke	  gebeurtenis	  waarbij	  
een	  mens	  de	  Heilige	  Geest	  ontvangt	  en	  een	  nieuwe	  schepping	  wordt!	  Repko	  heeft	  het	  hier	  
helemaal	  niet	  over!	  Trouwens,	  als	  je	  dan	  toch	  een	  aantal	  voorbeelden	  uit	  de	  evangeliën	  neemt,	  
waarom	  niet	  een	  van	  de	  vele	  verzen	  over	  ‘geloof’	  uit	  het	  Johannes	  evangelie	  noemen?	  Dit	  
evangelie	  is	  namelijk	  geschreven	  “opdat	  u	  gelooft	  dat	  Jezus	  de	  Christus	  is,	  de	  Zoon	  van	  God,	  en	  
opdat	  u,	  door	  te	  geloven,	  het	  leven	  zult	  hebben	  in	  Zijn	  Naam.”	  (Johannes	  20:31)	  Zondaren	  
hebben	  het	  leven	  door	  te	  geloven	  dat	  Jezus	  de	  Christus	  is,	  de	  Zoon	  van	  God,	  het	  perfecte	  
Offerlam	  voor	  hun	  zonden.	  Mensen	  die	  dat	  niet	  geloven	  hebben	  dat	  leven	  niet.	  Hoe	  duidelijk	  
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en	  simpel	  willen	  we	  het	  hebben?	  En	  nee,	  dit	  vers	  slaat	  niet	  op	  de	  doden.	  Laat	  de	  doden,	  de	  
doden	  begraven.	  Nogmaals,	  in	  hoeverre	  heeft	  Repko	  zichzelf	  losgemaakt	  van	  zijn	  eigen	  
christelijke	  wortels,	  als	  hij	  die	  al	  heeft?	  

Repko	  wil	  graag	  de	  mantel	  van	  de	  wachter	  omdoen.	  Dat	  zijn	  z’n	  eigen	  woorden,	  zoals	  
genoemd	  op	  bladzijde	  197.	  Maar	  is	  hij	  ook	  bereid	  de	  verantwoordelijkheden	  te	  dragen	  die	  
daarbij	  horen?!	  God	  sprak	  tegen	  Ezechiel:	  	  
“Gij	  nu,	  o	  mensenkind,	  Ik	  heb	  u	  tot	  een	  wachter	  gesteld	  over	  het	  huis	  Israels;	  zo	  zult	  gij	  het	  woord	  
uit	  Mijn	  mond	  horen,	  en	  hen	  van	  Mijnentwege	  waarschuwen.	  Als	  Ik	  tot	  den	  goddeloze	  zeg:	  O	  
goddeloze,	  gij	  zult	  den	  dood	  sterven;	  en	  gij	  spreekt	  niet	  om	  den	  goddeloze	  van	  zijn	  weg	  af	  te	  
manen:	  die	  goddeloze	  zal	  in	  zijn	  ongerechtigheid	  sterven,	  maar	  zijn	  bloed	  zal	  Ik	  van	  uw	  hand	  
eisen.”	  (Ezechiel	  33:7-‐8	  SV)	  

Als	  iemand	  zo	  graag	  een	  wachter	  wil	  zijn,	  in	  hoeverre	  heeft	  degene	  dan	  bloed	  aan	  zijn	  handen	  
door	  goddelozen	  niet	  te	  confronteren	  met	  zijn	  rebellie	  tegen	  God?	  Het	  is	  maar	  een	  vraag.	  

De	  Apostel	  Judas	  schrijft:	  “Red	  anderen	  echter	  met	  vrees,	  en	  ruk	  hen	  uit	  het	  vuur…”	  (Judas	  23)	  

Wij	  zijn	  verantwoordelijk	  als	  gemeente	  om	  anderen	  te	  redden	  en	  hen	  uit	  het	  vuur	  te	  rukken.	  

Conclusie	  

Ik	  heb	  het	  boek	  ‘Kom	  niet	  aan	  de	  hel;	  de	  eeuwige	  hel	  heeft	  z’n	  langste	  tijd	  gehad’	  aandachtig	  
gelezen.	  Het	  was	  mij	  een	  genoegen,	  ook	  al	  heb	  ik	  menig	  slaapuurtje	  en	  andere	  uurtjes	  moeten	  
inleveren	  door	  de	  vele	  gedachtes	  die	  mij	  bezig	  hielden.	  Bedankt	  voor	  deze	  uitdaging.	  Het	  boek	  
staat	  nu	  bij	  mij	  in	  de	  vitrinekast	  bij	  de	  rest.	  Het	  is	  een	  mooie	  aanvulling	  op	  mijn	  collectie.	  
Echter,	  wat	  de	  inhoud	  betreft	  vond	  ik	  het	  boek	  dermate	  discutabel	  en	  aan	  alle	  kanten	  
rammelen	  dat	  ik	  er	  een	  heleboel	  woorden	  vuil	  aan	  kan	  maken.	  Ik	  had	  eigenlijk	  al	  een	  hele	  
eindconclusie	  op	  papier.	  Maar	  ik	  heb	  besloten	  dat	  allemaal	  te	  schrappen	  en	  slechts	  een	  korte	  
mening	  te	  geven:	  	  Ik	  ben	  het	  er	  totaal	  mee	  oneens.	  Ik	  geloof	  niet	  in	  de	  helloze	  leer	  van	  de	  
Alverzoeners.	  

Wat	  vind	  je	  er	  zelf	  van?	  

Afsluiting	  

Ik	  wil	  dit	  betoog	  afsluiten	  met	  een	  tweetal	  teksten	  uit	  het	  laatste	  boek	  van	  de	  Bijbel.	  	  
Kunnen	  we	  deze	  teksten	  gewoon	  lezen,	  zoals	  het	  er	  staat?	  Ik	  ben	  overtuigd	  van	  wel.	  

Openbaring	  20:10-‐15	  (Statenvertaling):	  

“En	  de	  duivel,	  die	  hen	  verleidde,	  werd	  geworpen	  in	  de	  poel	  des	  vuurs	  en	  sulfurs,	  alwaar	  het	  beest	  
en	  de	  valse	  profeet	  zijn;	  en	  zij	  zullen	  gepijnigd	  worden	  dag	  en	  nacht	  in	  alle	  eeuwigheid…	  En	  de	  
zee	  gaf	  de	  doden,	  die	  in	  haar	  waren;	  en	  de	  dood	  en	  de	  hel	  gaven	  de	  doden,	  die	  in	  hen	  waren;	  en	  
zij	  worden	  geoordeeld,	  een	  iegelijk	  naar	  hun	  werken.	  En	  de	  dood	  en	  de	  hel	  werden	  geworpen	  in	  
den	  poel	  des	  vuurs;	  dit	  is	  de	  tweede	  dood.	  En	  zo	  iemand	  niet	  gevonden	  werd	  geschreven	  in	  het	  
boek	  des	  levens,	  die	  werd	  geworpen	  in	  den	  poel	  des	  vuurs.”	  

Openbaring	  21:8	  (Statenvertaling)	  

“Maar	  den	  vreesachtigen,	  en	  ongelovigen,	  en	  gruwelijken,	  en	  doodslagers,	  en	  hoereerders,	  en	  
tovenaars,	  en	  afgodendienaars,	  en	  al	  den	  leugenaars,	  is	  hun	  deel	  in	  den	  poel,	  die	  daar	  brandt	  van	  
vuur	  en	  sulfer;	  hetwelk	  is	  de	  tweede	  dood.”	  


