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Vraag 37 Wat gebeur ná die dood met mense wat nie in Christus glo nie? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar verhale van verskillende naby-dood ervarings. Hoe dink julle oor die lewe na die 
dood? 

RUS 

Gebruik 2 Tessalonisense 1:11-12 vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde): 
“Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hy julle geroep het. Mag Hy elke goeie 
voorneme en geloofsdaad met krag tot volkome uitvoering bring. So sal die Naam van ons Here 
Jesus verheerlik word deur wat julle doen. En júlle sal deur Hom verheerlik word op grond van die 
genade van ons God en die Here Jesus Christus.” (NLV) 

HOOR 

1. Wat gebeur ná die dood met mense wat nie in Christus glo nie? 

2. Lees my antwoord en oordink dit. 

Hulle sal hulle eie skuld erken en verwyder word van God se 
teenwoordigheid om regverdig gestraf te word vir altyd. Die wat glo 
in Jesus Christus sal vir altyd lewe in God se teenwoordigheid. Dié wat 
aan Hom ongehoorsaam is, sal nooit die ewige lewe ervaar nie. Die 
ontsettende vonnis van veroordeling sal op die laaste oordeelsdag oor hulle voltrek word. 

3. Lees Jesus se verduideliking van die oordeelsdag in Matteus 13:24-30, 36-43. Wat tref jou? 

4. Daar is in hierdie gelykenis nie net ’n man wat goeie saad saai op die land nie, ook ’n vyand wat 
onkruid tussen die koring saai. Wie is die man en die vyand onderskeidelik en hoe kom ‘n mens hulle 
werk agter? 

5. Die problematiek van die koring tussen die onkruid was dat dit baie na mekaar gelyk het. Die tipe 
onkruid (zizanion – in Engels darnel, in Afrikaans waarskynlik drabok) waarvan hier gepraat word, 
het baie soos koring gelyk, totdat die koring uiteindelik are geskiet het, gereed vir die oes. Wat is die 
onderskeid tussen die koring en die onkruid volgens Jesus se verduideliking? Hoe sien julle dit raak 
by mense? 

6. Jesus verduidelik met hierdie gelykenis die gemengde werklikheid waarbinne gelowiges in die 
wêreld moet saamleef met ongelowiges.. Wat beteken dit prakties vir julle in julle interaksie met 
mense in die wêreld? 

7. Het hierdie gelykenis iets te sê vir hoe ons in die kerk met mekaar werk? Dink aan die feit dat ons 
belydenisskrifte ons leer (Nederlandse Geloofsbelydenis 29) dat die ware kerk in alles die Woord 
navolg, sowel as die sakramente en die tug beoefen soos die Woord dit vir ons leer. Die valse kerk 
volg daarteenoor eerder hulle eie mening as dié van die Woord na, en besluit self hoe die 
sakramente en die tug bedien moet word. Wat beteken dit prakties vir julle in julle interaksie met 
lidmate in die gemeente? 
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LEEF 

7. Hoe kan jy reageer op die boodskap van hierdie gelykenis? Deel dit met die groep en hou mekaar 
verantwoordelik deur terugvoer te gee in die toekoms. 

Vir Dieper Delwers 

8. Lees die Geloofsbelydenis van die Heidelbergse Kategismus 11, 52, en 84. Dink na oor die 
betekenis van die oordeelsdag vir alle mense. 

Heidelbergse Kategismus 

11 Vraag: Is God dan nie ook barmhartig nie? 

Antwoord: God is wel barmhartig (a); maar Hy is ook regverdig (b). Daarom eis sy geregtigheid dat 
die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is; ook met die swaarste straf gestraf 
moet word - dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. 

(a) Eks 34:6, 7; 20:6. (b) Ps 7:10; Eks 20:5; 23:7; 34:7; Ps 5:5, 6; Nah 1:2, 3. 

52 Vraag: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te 
oordeel? 

Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as 
Regter uit die hemel verwag (a) wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle 
vervloeking van my weggeneem het. Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal 
werp (b), maar my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid 
saamneem (c). 

(a) Fil 3:20; Luk 21:28; Rom 8:23; Tit 2:13; 1 Tess 4:16. (b) Matt 25:41; 2 Tess 1:6. (c) Matt 25:34; 2 
Tess 1:7. 

84 Vraag: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop- 
en toegesluit? 

Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik 
verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste 
van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof 
aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God 
en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie (a). Volgens hierdie getuienis 
van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. 

(a) Joh 20:21-23; Matt 16:19. 

 

 


