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R.GAYTANT  Bijbelstudie  “ STERVEN “ 

 
 

STERVEN IN BIJBELS LICHT. 
 
Op een bepaald ogenblik roept men u , en maakt duidelijk, U hebt 
kanker, U hebt AIDS, Covid 19, men roept de familie . . . , dan 
komen  emoties los als angst, teleurstelling, en onbegrip, en vragen 
als WAAROM ?  
 
Bij een plotse dood, had men een gans leven om erover na te 
denken, en zich voor te bereiden, helaas , vele mensen sterven 
vandaag  onvoorbereid,  het belangrijkste van het leven ,  
 
                        waarom  heb ik geleefd ? 
 
  

WAAROM HEEFT DE MENS ANGST OM TE STERVEN ?  
 

Zolang de mens geen kennis heeft over het hiernamaals, zal hij 
angstig zijn, onwetendheid en onzekerheid ligt aan de basis van 

angst 

 
 

 
HOSEA  4 : 1 - 6 

..GEEN KENNIS GODS IN HET LAND. 
MIJN VOLK GAAT TEN GRONDE DOOR  GEBREK AAN 

(BIJBEL) KENNIS. 
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Zij die God niet willen leren kennen zullen met deze angst blijven 
leven. Een rustig hart is er niet. Nochtans weten zij dat ze moeten 
sterven  ( Lees Prediker 9 : 5 ) 
 
 

WAAROM KENT EEN CHRISTEN GEEN 
STERVENSANGST ? 

 
De H.Geest heeft hem overtuigd over de waarheid van de bijbel, en 
heeft daarbij een zekerheid gegeven, en het Woord bevestigd. 
( lees Romeinen 8 : 16 - 18 ) .  
Wie een wapen richt op iemand denkt alle macht te hebben, doch 
een christen, weet genoeg, om niet te vrezen. Zo is het Rusland 
gegaan, het vervolgde de christenen , doch het heeft de strijd 
verloren, en zinkt nu weg in armoede, als voorbereiding op een 
toekomstige vervulling van een profetie. ( Ezech.38).  
 
  Voorwaar,  Voorwaar, Ik zeg , indien iemand mijn woord 

bewaart heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet 
aanschouwen  ( ervaren ) ( Joh.8:51) 

 
            Wie tot geloof is gekomen zal de eeuwige dood  niet meemaken ! 

Wie niet tot geloof is gekomen , sterft tweemaal ! 
  
FIL. 1 : 23   Ik verlang heen te gaan, en met Christus te zijn,  
                    want dit is verreweg het beste.  
 
De reden van Paulus zijn uitspraak : onmiddellijk bij Jezus te zijn. 
Ook tot de Corinthieers schrijft hij dat ze bij het sterven Christus 
zullen zien van aangezicht tot aangezicht;   

 
1 THESSALON. 4 : 16 - 17  

 
Voor de grote oordeelsdagen hier losbarsten, zal Christus al zijn 
discipelen verzamelen over deze aarde. Dezen zullen de dood 
niet meer meemaken. Het verdriet zal veranderen in blijdschap bij 
het terugzien van overleden broeders en zusters in de Heer.  



CHRISTELIJKE GEMEENTE “ECCLESIA” VEURNE                       5-9-2020          3 

R.GAYTANT  Bijbelstudie  “ STERVEN “ 

De tekenen der tijden wijzen er vandaag heel ernstig op dat onze 
generatie de opname zullen meemaken ! 
 WAT EEN HOOP !  
 

WAAROM MOET EEN MENS STERVEN ?  
 
 

ROMEINEN  5  : 12 
 

Deze tekst toont heel duidelijk dat de doodsoorzaak van ieder mens 
bij de zondeval ligt. Ongehoorzaamheid aan Gods geboden  
heeft de mens het sterfelijke lichaam gegeven.  
Ieder weekend komt zoveel jeugd om. Eerst ongehoorzaamheid 
aan de ouders, dan aan de overheid, uiteindelijk was het aan God . 
Tranen veranderen niets ! Bekering kan voorkomen !  
 

ROMEINEN  5 : 18  
 
Wie tot geloof is gekomen mag gelukkig zijn, want hij WEET 
ZEKER dat er door het sterven van Christus, en zijn leven uit  
geloof , genade zal geschonken worden.  
 

GELOVEN NA DE DOOD ?  VERGEET HET  !  
 

Hebreeën  9:27  
 

Eenmaal sterven en daarna het oordeel.  
De satan wil leugens laten geloven, als de reïncarnatie, doch de 
bijbel is klaar en heel duidelijk op dit gebied !  Dit is een poging om 
valse hoop onder de mensen te scheppen.  
De bijbel leert een opstaan van hetzelfde lichaam in heerlijkheid, 
voor de gelovigen in Christus.   
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HET HIERNAMAALS  
 
LUCAS 16 : 19 - 31 
 
Enkele punten die licht geven over het hiernamaals. 
 
1. De rijke en Lazarus herkennen elkander. Hier herkennen wij 

elkander aan ons lichaam, daar precies ook. 
2. Het aanzien van de rijke is weg, zijn naam werd zelfs niet meer 

genoemd. Ook de rijke roept niet op God, maar op Abraham  
welke erop wijst dat de rijke niet gewoon was te roepen op God. 

3. De rijke lijdt pijn, hoewel dit nog niet de hel is. Hij denkt dat hij het 
nog voor het zeggen heeft, zijn denken is nog niet veranderd.  
Voor Lazarus is er nu troost. 

4. Er is een duidelijke scheiding tussen deze twee mensen. Deze 
scheiding is nog niet definitief; Wij lezen Matth. 25:46 

5. Het geheugen is van beiden gebleven.  
6. De rijke lijdt eronder, dat zijn broers hetzelfde lot zullen 

ondergaan, ze horen wel de profeten maar leven er niet naar ,en 
de rijke  is nu niet bij machte om dit te voorkomen !  Zijn vroeger 
verwerpen van  Gods woord  is voor hem nu een pijniging op 
zichzelf. 

7. In het hiernamaals wordt verwezen naar het leven van nu ! 
    ( v. 25). 
 

RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS 
 OF HET LAATSTE OORDEEL  . 

 
Voor de christenen  :     2 COR. 5 : 10 
   
Na het sterven komt iedere christen voor de rechterstoel van Jezus 
om een beoordeling te krijgen naar zijn werken uit geloof. Ieder zal 
ook verantwoording afleggen van zijn kwaad.  
De dood maakt wel een grote scheiding tussen  wedergeboren 
christenen en de rest. 
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Voor  allen die niet geloofden in  Jezus, het Woord. Openbar.20 
: 11 - 15 het laatste oordeel.  
 
Het laatste oordeel, dit is voor allen die niet hebben geloofd in het 
offer van Jezus en in Gods Woord 
Al de zonden van de mensen komen hier ter sprake, ze  gaan 
daarna naar de hel. De zonde tegen de Geest is niet te vergeven. 
Velen die dachten : Ieder zalig in zijn geloof zal bedrogen uitkomen 
!   

Mattheus 7:21 
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het koninkrijk 
der hemelen binnengaan, MAAR WIE DOET DE WIL MIJNS 

VADERS, die in de hemelen is ! 
 

 


