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                                     Genesis 19:1-29 

Abraham het geweet dat sy neef 'n groot fout maak toe Lot 

besluit om sy gesin na Sodom te neem. Die stede van die 

laer Jordaan-vallei was mooi, maar ook baie korrup. "En 

die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die 

HERE.” Genesis 13:13. Uiteindelik het God besluit om 

hierdie sondige stede te vernietig vir hul gruwels, maar eers 

het Hy twee engele na Sodom gestuur om Lot en sy familie 

te red. Voor hulle Sodom binnegegaan het, het die engele 

die voorkoms van twee mans aangeneem. Lot het die twee 

aantreklike vreemdelinge die poorte sien binnekom en 

genooi na sy huis omdat hy geweet het dat die strate van die 

stad snags baie boos was. Maar goddelose mense het dit 

gesien, en het daardie aand rondom Lot se huis versamel en 

het aangedring dat hy sy gaste na buite moes bring sodat hulle die gaste kan mishandel. 

Lot het vergeefs probeer om die bose skare om te praat. Hulle demoniese obsessie het net 

versterk en hulle het Lot ook begin dreig! Die engele het toe hulle ware identiteit gewys. 

Hulle het Lot na veiligheid gebring in sy huis en die skare buitekant blind gemaak. Vroeg 

die volgende oggend het die engele vir Lot en sy familie gesê: “Vlug vir jou lewe! 

Moenie omkyk nie... Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie!” Genesis 19:17. “En 

die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die HERE uit die 

hemel.” Genesis 19:24. Slegs Lot en sy twee ongetroude dogters was gespaar, want sy 

vrou het teruggekyk na Sodom met verlange en was verander in ‘n soutpilaar. God se 

Woord vertel vir ons dat in die laaste dae sal die wêreld soos Sodom wees – en die straf 

ook! 

 

Lees elke Bybelvers en vul die oop spasies in.  

 

 

 

GEHEIME 
PROFESIE VAN 

DIE 

10. Stede van As 
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1. Wat twee stede dien as voorbeeld vir die vernietiging van die bose? 

2 Petrus 2:6  en deur die stede van _________  en __________ tot as te verbrand, hulle 

tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms 

goddeloos sou wees; 

NOTA: God het die twee stede vernietig met die ewige vuur – dit is dieselfde soort vuur wat die 

goddelose in die hel sal vernietig.          

                                                                                                                                                                             

2. Wanneer sal die goddelose vernietig word in die hel se vuur? 

2 Petrus 2:9 die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die 

onregverdiges te bewaar vir die dag van ___________ om gestraf te word;   

Johannes 12:48 die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die ________ dag.   

Mattheus 13:40-42 so sal dit wees in die ___________ van hierdie __________: die Seun 

van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die 

struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. 

Daar sal geween wees en gekners van die tande.  

NOTA: In die bogenoemde verse leer die Bybel duidelik dat die goddelose sal in die vuur gegooi 

word op die dag van die oordeel aan die einde van die wêreld - nie wanneer hulle sterf nie. Dit 

beteken natuurlik dat niemand nou in die hel is nie. Dit is net regverdig dat niemand gestraf moet 

word tot sy saak besluit is in die oordeel nie. Mense word beloon of gestraf by die wederkoms, 

en nie voor dit nie (Openbaring 22:12). 
 

3. As die goddelose wat gesterf het nog nie in die hel is nie, waar is hulle? 

Johannes 5:28-29  Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die ________ is, sy stem 

sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die 

wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.   

Job 21:30, 32  dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang… Dan 

word hy na die _______ gebring, en hulle sorg vir sy grafheuwel.  

NOTA: Die Bybel verseker ons dat die goddelose wat gesterf het in die graf gehou word tot die 

opstanding aan die einde van die wêreld. Hulle sal Jesus se stem hoor roep en sal opkom uit die 

graf, nie uit die hel nie. 

 

4. Wat is die loon, of straf, van sonde? 
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Romeine 6:23  Want die loon van die sonde is die __________ , maar die genadegawe 

van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. 

NOTA: Die straf vir sonde is nie ewige lewe in die hel nie, maar presies die teenoorgestelde – 

dood! Ons almal ondervind die eerste dood (Hebreërs 9:27), maar die Bybel sê dat die dood wat 

die goddelose in die hel sal sterf is die tweede dood (Openbaring 21:8). Na die eerste dood sal 

almal opgewek word vir straf of beloning; maar daar is geen opstanding uit die tweede dood nie. 

Dit is finaal. As die straf vir sonde 'n ewige marteling in die hel se vuur is, dan het Jesus nie die 

straf betaal nie. 

 

5. Wat is die enigste twee keuses vir alle mense? 

Johannes 3:16 sodat elkeen wat in Hom glo, nie _________ mag gaan nie, maar die 

ewige ______ kan hê.   

NOTA: Die konsepte van “limbo” en die vagevuur word nie in die Skrif gevind nie. Die Bybel 

leer ons net van twee keuses - die ewige lewe of die ewige dood (Deuteronomium 30:15). 

 

6. Wat sal gebeur met die goddeloses in die hel se vuur? 

Psalm 37:10, 20 En nog ‘n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie… Maar die 

goddelose sal _________ en die vyande van die HERE soos die prag van die weivelde; 

hulle _________ soos rook, hulle verdwyn.   

Maleagi 4:1, 3 Want kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die 

vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, 

sal hulle aan die ________ steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle 

________ wortel of tak sal oorlaat nie. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal 

soos stof wees onder julle voetsole  

NOTA: Die boses in die hel sal optrek in die rook. Slegs as sal oorbly.  

 

7. Waar sal die hel wees? 

Openbaring 20:9 En hulle het opgekom oor die 

breedte van die _________ en die laer van die 

heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het 

van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.   
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2 Petrus 3:10 die elemente sal brand en vergaan, en die __________ en die werke wat 

daarop is, sal verbrand.  

NOTA:  Die hel sal hier op aarde wees, omdat dit die aarde sal 

wees wat aan die brand is. 
 

8. Sal die duiwel in beheer wees van die hel?  

Openbaring 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in 

die poel van ________ en swawel __________  

NOTA: Nee! Hy is glad nie die hoof van die hel nie, maar die duiwel sal in die vuur gegooi 

word. Die duiwel sal "as gemaak op die aarde" wees en God sê van Satan dat hy “sal daar nie 

meer wees tot in ewigheid nie.” Esegiël 28:18, 19. 
 

9. Sal die vuur van die hel ooit uitgaan? 

Jesaja 47:14  Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle verbrand; hulle kan 

hulself nie red uit die mag van die vlam nie—dit is ________ kool om by warm te word 

nie, _______ vuur om daarvoor te sit nie!  

NOTA: Na die sonde, sondaars, en alles op aarde vernietig is, sal die vuur uitgaan. Dit sal nie vir 

ewig brand nie. 'n Ewige marteling in hel sal dit onmoontlik maak om ooit ontslae te raak van 

sonde. God se plan is om die sonde te isoleer en te vernietig, nie lewend te hou nie. 

Openbaring 21:5 sê: "Kyk, Ek maak alles nuut." 

 

10. Word die siel sowel as die liggaam vernietig in die hel?  

Mattheus 10:28 maar vrees Hom liewer wat die ______ sowel as die __________ kan 

verderwe in die hel.   

NOTA: Baie mense glo dat die siel nooit sal sterf nie, maar God sê twee keer “die siel wat 

sondig, dié moet sterwe" Esegiël 18:4, 20. So volgens die Skrif sal die goddelose vernietig word 

in die hel se vuur – die siel sowel as die liggaam.  

 

11. Vir wie word die hel voorberei? 

Mattheus 25:41 Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir 

die _________ en sy engele.   

NOTA: Die doel van die vuur is om Satan, sy bose engele, en sonde te vernietig. As ek weier om 

weg te draai van die plaag van sonde, dan sal ek saam met dit vernietig word, want as die sonde 

nie vernietig word nie dan sal dit weer die heelal besoedel.  
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12. Hoe verwys die Bybel na God se vernietiging van die goddeloses? 

Jesaja 28:21 Want die HERE sal Hom gereed maak soos by die berg Pérasim; Hy sal 

aanstorm soos in die dal by Gíbeon om sy werk te doen—_________ is sy werk! En om sy 

daad te verrig—___________ is sy daad!   

NOTA: God kan nie die gedagte van die vernietiging van die wat Hy liefhet staan nie. Die Here 

“wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom." 2 Petrus 3:9. 

Voortdurend sê Hy vir hulle: " Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil 

julle sterwe" Esegiël 33:11. Die vernietiging van mense is so vreemd van God dat die hel Sy 

"vreemde daad" genoem word. God laat niks uit in Sy begeerte om mense te red nie. Voordat 

hulle vernietig sal word, sal elke slegte mens erken dat God regverdig is (Romeine 14:11).  
 

13. Dui die Bybel se frase "onbluslike vuur" nie 

daarop dat die vuur nooit sal uitgaan nie?  

Mattheus 3:12 Hy sal sy dorsvloer deur en deur 

skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar 

die kaf sal Hy met __________________ vuur verbrand. 

NOTA: Nee! ‘n Onuitbluslike vuur kan nie doodgaan nie. Maar wanneer dit alles op verbrand 

het, dan gaan dit uit. Byvoorbeeld, Jeremia 17:27 waarsku dat as God se mense nie getrou is nie, 

dan sal Hy 'n vuur aansteek in Jerusalem wat "nie uitgeblus sal word nie." En die Skrif verklaar 

dat hierdie profesie reeds vervul is. " En hulle het die huis van God verbrand en die muur van 

Jerusalem omgegooi en al die paleise daarvan met vuur verbrand... sodat die woord van die 

HERE deur die mond van Jeremía vervul sou word" 2 Kronieke 36:19, 21. Die vuur kon nie 

geblus word totdat dit alles vernietig het nie; en toe gaan dit uit. Dit is nie brandend vandag nie, 

selfs al het die Bybel dit ‘n "onbluslike" vuur genoem.  

 

14. Die Bybel gebruik die term "ewige vuur". 

Beteken dit "oneindig"? 

Judas 7 soos Sodom en Gomorra… as ‘n voorbeeld 

gestel is, terwyl hulle die straf van die _________ vuur 

ondergaan.   

NOTA: Ons moet toelaat dat die Bybel homself verduidelik. 

Ons kan in hierdie vers sien dat Sodom en Gomorra verwoes was met ‘n ewige vuur as 'n 

voorbeeld van die hel, maar hierdie stede brand nie meer nie. Hulle was verander in as (2 Petrus 

2:6), en dit is wat die ewige vuur doen. Die gevolge van die vuur is ewig. (Sien aanvulling 

getiteld "Die Ryk man en Lasarus.") 
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15. Wanneer Openbaring 20:10 sê dat die bose vir “alle ewigheid” gepynig sal 

word, beteken dit dan nie eindelose tyd nie? 

Jona 2:6  die grendels van die aarde het my ____  _________ ingesluit 

NOTA: Nee. Jona was in die maag van die groot vis vir drie dae en drie nagte (Jona 1:17), maar 

hy het gesê: "vir altyd". Dit het seker soos ‘n ewigheid gevoel! Die Griekse woord vir "alle 

ewigheid" in Openbaring 20:10 is "aion," waaruit ons die woord "eon" kry. Dit verteenwoordig 

dikwels 'n ongespesifiseerde tydperk, beperk of onbeperk. Die woorde "vir ewig" word talle kere 

gebruik in die Bybel en verwys na iets wat reeds geëindig het. Byvoorbeeld, "vir altyd" beskryf 

die dienstydperk van 'n getroue slaaf (Exodus 21:6). Vir die mens beteken "vir altyd" dikwels " 

al die dae wat hy leef " (1 Samuel 1:22, 28). 

16. Na die sonde en sondaars vernietig is, wat sal Jesus doen vir Sy volk? 

2 Petrus 3:13 Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe _________ 

waarin geregtigheid woon. 

Openbaring 21:4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen ________ 

meer wees nie; ook droefheid en __________ en moeite sal daar nie meer wees nie, 

want die eerste dinge het verbygegaan.    

NOTA: Op die as van hierdie gesuiwerde wêreld sal God nuwe hemele en 'n nuwe aarde skep. 

Hy belowe blydskap, vrede, en onbeskryflike geluk vir alle lewende wesens tot in alle ewigheid. 

17. Sal die probleem van sonde ooit weer opkom? 

Nahum 1:9 Hy maak daar ‘n einde aan; die benoudheid sal nie _______ maal opkom nie.   

NOTA: Nee! Die belofte is duidelik. Sonde sal nie weer opkom nie. 

Jesaja 65:17 Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge 

sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.  

 

18. Watter belangrike vraag vra Job? 

Job 4:17 Sou ‘n sterfling  _________  wees voor God?   

NOTA: As jou seun 'n moordenaar geword het, sou jy voel dat hy gestraf moet word? Jy sou 

waarskynlik. Maar sou jy wil hê dat hy moet lewendig brand in ‘n vuur met verskriklike pyn vir 

selfs net ‘n dag? Natuurlik nie! Jy sal dit nie kan verdra nie. Die liefdevolle Here voel dieselfde 

om Sy kinders so te martel. Dit sou erger as die heel ergste van alles oorlog gruweldade wees. Is 

God soos dit? Nee, glad nie! 'n Ewige helse marteling sou ondraaglik wees vir God en lynreg 

teen Sy karakter van liefde en geregtigheid. 
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Jou keuse  

Meer as enigiets wil Jesus hê dat jy in Sy heerlike nuwe 
koninkryk moet woon. Hy wil hê dat jy moet woon in 
die huis van Hy vir jou voorberei het . Sal jy nou besluit 
om Sy aanbod te aanvaar? 

 

ANTWOORD: ___________________  

 

 

 

Aanvulling   

Hierdie deel bevat nog inligting vir verdere studie.  

 

Die Ryk man en Lasarus 

Baie mense het die gelykenis van die ryk man en Lasarus gebruik om te probeer bewys dat 

mense gaan reguit na die hemel of hel wanneer hulle sterf. Dit was nooit Jesus se bedoeling in 

die gebruik van hierdie storie nie. Die woord wat Jesus gebruik het vir "hel" was "Hades", 

'n plek van pyniging in die Griekse mitologie. Al die Jode wat hierna luister sou verstaan dat 

Jesus het gebruik gemaak van 'n bekende mite om 'n punt te illustreer. As ons 'n nader kyk 

neem na Lukas 16:19-31, dan sal ons vinnig sien dat hierdie gelykenis gevul is met simbole wat 

Jesus nooit bedoel het vir ons om dit letterlik op te neem nie. 

Byvoorbeeld, gaan al die regverdiges na die boesem van Abraham? Nee. 

Sal die mense in die hemel en die hel met mekaar praat? Nee. 

Sou 'n druppel water die tong koel van 'n persoon wat brand in die hel? Nee. 

Besluit Abraham wie word gered en wie word verlore? Nee. 

Op dieselfde wyse kan hierdie gelykenis nie gebruik word om te leer dat mense wat voor die 

laaste oordeel dag sterf aan die einde van die wêreld reguit na die hemel of hel toe gaan 

wanneer hulle sterf nie. Johannes 12:48 verklaar, "die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom 

oordeel in die laaste dag." So wat beteken hierdie gelykenis? Die ryk man was 'n simbool van 

die Joodse volk, vol van die Skrif, terwyl die bedelaar by die hek - die heidene – honger is vir die 

Woord. Jesus maak die volgende gevolgtrekking na die gelykenis: "As hulle na Moses en die 

Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan." 

Lukas 16:31. Inderdaad, Jesus het later 'n man met die naam van Lasarus uit die dood opgewek, 

en die meeste van die Joodse leiers het steeds nie geglo nie (Johannes 12:9-11).  

 


