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Ek skryf hierdie bydrae op versoek. Dit is nie uit eie keuse  nie. Mense hou nie van 

die onderwerp nie, en tog vra ons gedurig daaroor vrae. Diep hierbinne, wonder ons 

daaroor. Die Engelse het vir my ‘n mooi beskrywende woord vir dié gevoel: 

“intriguing”.  Toe ek eenmaal in ons Bybelstudiegroep  dié woord gebruik en sê ek 

het nie ‘n goeie Afrikaanse vertaling daarvoor nie, kom een van ons 

Bybgelstudiegroeplede met die mooi vertaling van ”heilige nuuskierigheid”.  Ek praat 

natuurlik oor die  dood. Een van my kollegas vra my die ander dag of ek nie iets 

daaroor wil skryf nie. Dit is asof mense in die neerdrukkende atmosfeer van die 

inperking meer dikwels oor dié belangrike saak in ons lewe nadink. Miskien het die 

feit dat ons elke dag hoor hoeveel mense al gesterf het in Suid-Afika en in die 

wêreld, iets daarmee te make. Terwyl ek skryf staan ons nasionale dodetal op 1991. 

Globaal trek ons al by 465,740.  Wat ‘n mens so bietjie moed gee is die feit dat daar 

in die 1918 griep pandemie in ons eie land ongeveer 300 000 mense gesterf het en 

wêreldwyd na skatting tot 50 miljoen. Die meeste ouer persone sal iemand in die 

familie gehad het wat in dié pandemie omgekom het. Ons eie Moolman 

familiebegraafplaas vertel ook die tragiese verhaal. 

Waarom is die dood ‘n onderwerp waaroor ons tegelyk nie graag praat nie, maar tog 

so dikwels oor nadink? Jong kinders verstaan min van die dood. Namate ons deur ‘n 

lewenstydlyn beweeg, raak ons nuuskierigheid oor die dood minder. Tot in ons later 

jare wanneer dié gedagte halsstarrig bly vassteek. Want die dood is ‘n realistiese 

werklikheid  in die lewensverloop. Niemand kan dit ontvlug nie.  As kinders voel ons 

die magiese onbekende vreemdheid van die dood wanneer ons troeteldier sterf of 

wanneer ouma en oupa begrawe word. Later neem ons begrafnispolisse uit en stel 

testamente op. Dikwels teësinnig, want ons wil nie aan die aaklige werklikheid van 

dood dink nie. Daarom stel ons enige doelbewuste nadenke daaroor uit so lank ons 

kan. Die predikant moet  bontstaan as pa of ma of ‘n kind sterf.  Dan, in die proses 

van rou, vra ons dié vrae. Nou is dit nie meer blote nuuskierigheid nie Ons vrae is 

deel van ‘n helingsproses. Waar is hulle nou? Wat doen hulle? Gaan ons hulle weer 

sien en gaan ons wanneer ons  ook “daar” is, mekaar herken? 

So ontstaan deur die eeue kuns, liedere, gedigte, oortuigings, en soms ‘n onwrikbare 

doodsgeloof. Praat iemand op ‘n ander manier as jy oor dié mistieke lewe anderkant 

die graf, raak mense selfs kwaad. Iemand verlaat die kerk omdat die leraar “die mat 

onder ‘n treurende vriend” uitgeruk het toe hy krities verwys na bekende 

begrafnisuitsprake soos die predikant wat die begrafnis lei van kinders in die tragiese 

Westdene busramp: “Die Here wou die die mooiste blommetjies vir die hemelse 

rangskikking hê”. (Adrio König, 2002. God, waarom lyk die wêreld só?. p. 19-20). 

Mense wil getroos raak deur op ‘n bepaalde manier vir jouself antwoorde te 



idealiseer oor die tergende waarom en hoe vrae oor die lewe hierna. Daarin soek 

ons ons vrede, maar kry dit dikwels nie. 

Waarom is daar dan so baie vrae? Die Bybel praat tog oor die hemel en 

hemelwesens soos engele? Daarom sien ons die engelbeeldjies in begraafplase en 

grafinskripsies waarin dié algemene denke vasgevang word. Dit troos mense. Of 

altans, so dink ons.  

Die rede vir die talle vrae, is omdat die Bybel juis so min oor die dood en die lewe na 

die dood sê. Selfs al verskyn daar gedurig nuwe boeke oor die  hemel en die hel. 

Doen jy so bietjie navorsing, vind jy dat die mens van die vroeë Ou Testament min 

te sê het oor lewe na die dood. Vir hulle is die dood die einde. “In die dood word U 

nie gedien nie” sê die digter van Ps 6:6. Daar is min aanduidings van ‘n denke oor 

lewe ná die dood.  Vir die mens van dié tyd is die dood ‘n hooplose, uitsiglose 

toestand wat ons wegruk uit die teenwoordigheid van God en uitlewer aan die mag 

van die dood (Job 10:20-22, Ps 88:4-13).  Vir die verbondsmens het die dood ‘n 

bedreigende karakter omdat dit die straf is wat God oor die sondaar bring (Gen 

2:17). Die verbondsmens vrees daarom die dood en ellende wat met dood 

vereenselwig word. Hulle wil nie dat God sy verbondsteenwoordigheid onttrek nie. In 

die gedagte van die laat Ou Testamentiese en later die  Nuwe Testamentiese denke, 

ontwikkel ‘n perspektief oor die lewe hierna. Christus vertel van die huis van sy 

Vader met die baie blyplek en dat Hy sy volgelinge weer kom haal om by Hom te 

wees. Hy leer dat Hy die dood sal oorwin aan die kruis en in sy opstanding, en ons 

saam met Hom dié pad stap. Aan die kruis gee Hy die ontsaglike, bevrydende 

versekering aan sy Golgota-buurman wat in die laaste oomblike van sy lewe die 

Verlosser ontmoet: “Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” Hy vertel dat 

Hy weer sal kom. Telkens herinner Hy sy volgelinge daaraan. Die vroegste kerk word 

deur die belofte getroos in die lyding van hulle vervolging. Hulle sien uit na dié dag.  

Die jare stap aan, die eeue gaan verby, maar Jesus se koms bly uit. Deur die loop 

van eeue begin ‘n teorie van ‘n “tussentoestand” ontstaan. ‘n Begrip wat glad nie in 

die Bybel aangetref word nie. Dit verwys na die tyd tussen ons sterfdatum en die 

dag van Jesus se beloofde wederkoms. Van die wederkoms hoor ons baie. Ook in 

die boek van Openbaring. Dit word die troos vir die lydende vroeë kerk – ‘n dag wat 

hulle nie hoef te vrees soos die verlore sondaar nie, maar waarna hulle kan uitsien 

en sug. Wanneer die vroeë gemeentes met presies dieselfde vrae worstel, 

verduidelik Paulus aan hulle (en ons) die gedagte van ‘n geestelike 

opstandingsliggaam waarmee ons in God se teenwoordigheid sal wees. Vrae begin 

toeneem oor die lewe na die dood en antwoorde word ontwerp deur vindingryke 

denkers deur die eeue. Telkens word die datum van die wederkoms voorspel. Dié 

datum kom en gaan. Ek onthou  hoe verlig ek as laerskoolkind die oggend wakker 

geword het na die voorspelde vorige dag of nag waarop die aarde sou vergaan en 

Jesus weer sou kom. Die volgende dag was ons jaarlikse span-atletiek, en ek het 

baie daarna uitgesien! Selfs kerke ontstaan, gegrond op redes vir ‘n misvoorspelde 

wederkomsdatum.  



Daarmee saam ontwikkel teorieë oor die lewe na die dood. Sommige sê ons slaap 

tot by die wederkoms. Ander sê die tyd is ook ‘n tweede geleentheid tot reiniging en 

bekering sodat ons eendag rein voor God se troon kan verskyn. Nog ander glo dat 

die mens na die dood terugkeer in ‘ n ander formaat -  ‘n beter toestand as dit wat 

jy nou beleef. Die meeste van ons se verstaan van die lewe hierna lê baie diep 

ingebed in uitsprake wat ons gereeld by begrafnisse hoor. Vir baie word die gedagte 

aan ‘n “weersiens” die lewensanker om met ons lewe te kan aangaan. Baie 

ouerwordende persone,  selfs in hulle later jare ly aan ‘n kroniese onverwerkte 

hartseer oor ‘n afgestorwe dierbare. Dié persoon word op so ‘n manier “lewendig” 

gehou dat die bedroefde naasbestaande nooit nuwe verhoudings kan ontwikkel of 

betekenisvol met die lewe kan aanbeweeg nie. Dit bring hulle lewe  tot stillstand en 

het soms ‘n vernietigende effek op mense wat saam met so ‘n persoon leef.  

Is die dood ‘n eindpunt of ‘n nuwe begin? Op ‘n manier is dit wonderlik dat die Here 

so min in die Bybel oor die lewe na die dood sê. Dit verhoed ons dat ons in ‘n 

kroniese hemelverlange verval wat ons fokus heeltemal wegskuif van die aardse 

werklikheid, verantwoordelikheid en betekenis. As gereformeerde kinders van die 

Jesus Christus bly kleef ons nie aan die dood nie, maar aan die lewe. Die Bybel  

noem dit die Ewige lewe. Ons ontvang dit wanneer ons in Christus glo. Hy gee ons ‘n 

uitsig op ‘n dubbel, heerlike lewe. Vir  hierdie lewe – tot ons self die dag ons oë 

finaal sluit – leef ons as mense met ‘n ewigheidskarakter. Ons vind ons troos na 

hartseer en trauma nie in die dood of die lewe-na-die-dood-toestand van die oorlede 

geliefde nie. Ons vind ons troos in die Ewige lewe. Ons weet dat ons op grond van ‘n 

aantal Bybelse uitsprake seker kan wees dat ons geliefde by die Here in sy woonplek 

is. Kom ons noem dit hemel. God se heerlike blyplek. Hoe dit daar lyk en wat daar 

gebeur weet ons nie, en dit maak vir nou ook nie saak nie. Vir nou is ons nog in 

hierdie lewe. Hier droom ons, werk ons, leef ons, getuig ons. Want ons getuienis is 

‘n ewigheidsgetuienis. Ons leef iets van dit wat die Bybel sê by Jesus en die hemel 

pas. Dit is anders as die seer, nare, onaantreklike, liefdeloosheid van die lewe wat 

ons so dikwels ervaar. Ons leef vrede, vreugde, liefde. Want ons leef die ewigheid. 

Ons leef alreeds ‘n nuwe begin. In Chrstus word alles nuut, sê Paulus. Nou reeds. Vir 

almal om te sien en te ervaar.  

Die dood is daarom nie die einde nie. Dit is ‘n nuwe begin, vir nou, en hierna. Die 

hoe van die hierna bly ‘n heerlike verrassing wat die Here vir ons bewaar. Tot dan 

lééf ons die nou met elke stukkie betekenis wat ons daarin kan ervaar en daaraan 

kan gee. Dit noem ons lewe.  


