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                                Waarom schiep God de Hel? 
 

                                       Door: John Harris, Bijbelleraar. 

 

                                             Altoona Bible Church 

 

 

Waarom schiep God de Hel? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Was het vanwege de 

zonde van Adam? We kunnen veronderstellingen doen of er over filosoferen, of we kunnen 

naar de bron gaan, het Woord van God, de Bijbel, om er achter te komen. Laten we het 

bestuderen om achter het WAAROM te komen? 

 

Kijk eens naar deze verklaring in Mattheüs 25:41: 

 

“Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij 

vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 

 

Vers 46 geeft duidelijk aan dat dit vers verwijst naar een plaats van "eeuwige straf", HEL, en 

het was bereid voor de duivel en zijn engelen. 

 

“Matth.25:46: En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het 

eeuwige leven. 

 

Hoe is dit gebeurd? Wanneer is het gebeurd? Het Woord van God openbaart dat aan ons. 

Voordat we verder gaan, moeten we iets onderkennen. Satan heeft vandaag op doeltreffende 

wijze de controle over de wereld en de hemelse gewesten. Kijk maar om u heen als u twijfelt. 

De krant, de televisie, ... dit is niet de wereld van mijn Vader! Het is niet de manier waarop 

Hij het heeft ontworpen. Kijk wat Efeziërs 6:12 zegt over vandaag: 

 

“Ef.6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 

geestelijke boosheden in de lucht.  

 

En in Efeze 2:2 zegt God: 

 

“Ef.2:2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste 

van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 

 

In Lukas 4:5-8, biedt de duivel Jezus Christus de koninkrijken van deze wereld aan. 

 

“Lukas 4:5-8: 5 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de 

koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. 6 En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze 

macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef 

ze, wien ik ook wil; 7 Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn. 8 En Jezus, 

antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den 

Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen. 

 

Christus ontkent niet dat Satan deze koninkrijken heeft. Deze wereld, en zelfs de hemelen, 

zijn een puinhoop, omdat ze in de handen zijn van de bedrieger, de Duivel. Hij  heeft op 

doeltreffende wijze de controle over hemel en aarde. 
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Hoe komt het dat Satan de controle kreeg? Laten we kijken wat er is gebeurd. Lees Ezechiël 

28:12-15. Dit is een beeld van Lucifer, Satan, voor de val. 

 

“Ez.28:12-15: 12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot 

hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in 

schoonheid! 13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, 

sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, 

robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten 

dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. 14 Gij waart een gezalfde, overdekkende 

cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden 

der vurige stenen. 15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, 

totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. 

 

Hier wordt gezegd dat hij “een gezalfde, overdekkende cherub” was…… en “volmaakt in 

schoonheid!”….en ”vol van wijsheid”. Hij was de som van Gods schepping, een engelachtig 

wezen met inwendige muzikale capaciteit en creativiteit, met een voor God  bestemde 

bediening en leidinggevende aan de gehele schepping in de eer en aanbidding van God. Hij 

was volkomen in zijn wegen, totdat er ongerechtigheid in hem werd gevonden. Wat was die 

zonde? 1Tim.3:6 geeft aan dat het “trots” was!  

 

“1Tim.3:6: Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels 

valle. 

 

Ezechiël 28:16-19 geeft ons aanwijzingen van hetgeen er is gebeurd. 

 

“16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en 

gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende 

cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! 17 Uw hart verheft zich over uw 

schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde 

henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. 18 

Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw 

heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat 

u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u 

zien. 19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik 

geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. 

 

Hij werd verhoogd vanwege zijn schoonheid, zijn wijsheid werd bedorven toen hij naar 

zichzelf keek. Satan begon te denken dat zijn leiding geven aan de schepping in de aanbidding 

van God op hemzelf moest worden gericht. Zo bedacht hij een sluw plan, een opstand, en hij 

verkocht dat plan onder de engelachtige schepping. In de verzen 16 en 18 staat dat hij zijn 

plan verhandelde. In Jesaja 14:12-15 openbaart God het werkelijke gedachtenproces waar 

Satan doorheen ging en zijn verlangen, de 5 stuks “Ik zal " van Satan. 

 

“Jesaja 14:12-15: 12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des 

dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! 13 En zeidet 

in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en 

ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 14 Ik zal boven 

de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 15 Ja, in de hel zult 

gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! 
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Terwijl elk “ik zal” een specifieke betekenis heeft, is de laatste bijzonder inzichtelijk. In 

Jesaja 14:14 zegt Satan: “………ik zal den Allerhoogste gelijk worden”. Dit is een naam van 

God en heeft een speciale betekenis. Gen.14:19 zegt dat deze naam betekent: “de 

Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!”. En dat is precies wat Satan deed. Hij leidde een 

opstand, een muiterij, een staatsgreep en nam letterlijk bezit van Hemel en Aarde.Het boek 

Openbaring geeft aan dat 1/3 van de engelen Satan volgde in die opstand  (Openbaring 12: 4, 

7-9) om zich het gezag van God toe te eigenen. 

 

“Op.12:4 en 7-9: En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de 

aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, 

wanneer zij het zou gebaard hebben…………7-9: 7 En er werd krijg in den hemel; Michael en 

zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. 8  En zij 

hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 9 En de grote draak 

is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele 

wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. 

 

Daniël 10:21 zegt dat slechts 2, (Michaël en Gabriël) van de hoogste engelen bij God bleven 

in Gods regering . De rest volgde Satan. 

 

“Daniël 10:21: Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het geschrift der 

waarheid; en er is niet een, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan uw vorst Michael. 

 

Dus wat deed God? Was God verrast? Nee! God wordt nooit verrast. Hij deed Satan niet 

zondigen. Dat was Satan zijn eigen keuze. Maar God had er alreeds een middel voor. Eerst 

openbaart God aan Satan en zijn engelen de Hel. God zegt in Ezechiël 28:18: “…….daarom 

heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen…..” (Satan). Hel. Het stopte de 

opstand en de afval van de engelen hield op. In Jesaja 14:15 zegt de Heer over Satan: “Ja, in 

de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!”. U ziet dat de Hel werd 

bereid tengevolge van  de opstand van de Duivel en zijn engelen, en niet voor de mensheid. 

 

Hoe raakte de mens betrokken bij deze vreselijke plek? God schiep de mens met een 

tweeledig doel. In eerste instantie met het doel om de Aarde weer onder Zijn controle te 

brengen. Hij vertelt Adam in de hof de aarde te "onderwerpen" en er over te "heersen." 

Genesis 1:28:  

 

“En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 

vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het 

gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 

 

Dit doel wordt door de Schrift vervolgd en bereikt zijn hoogtepunt in het volk Israël waardoor 

Christus Zijn Koninkrijk op de Aarde zal oprichten met Israël als een heilig volk, een 

priesterlijk koninkrijk. Exodus 19:5-6: 

 

“5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 

zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een 

priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen 

Israels spreken zult. 
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Dit is Gods profetisch of geopenbaard doel waarvan: “…..God gesproken heeft door den 

mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw” (Hand.3:21).  

 

Het tweede doel is Gods geheim doel, de verborgenheid, wat het  door Hem opeisen van de 

hemelse gewesten inhoudt.  

Een doel dat God in Zijn hart Zich in de eeuwigheid had voorgenomen dat: “van de tijden der 

eeuwen verzwegen is geweest” (Romeinen 16:25), totdat Hij het onthulde door de apostel 

Paulus. Dit doel mond uit in het Lichaam van Christus (Efeze 3: 1-6), dat een hemelse roeping 

en doel heeft. 

 

 “Ef.3:1-6: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die 

heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij 

gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, 

(gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt 

bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus), 5 Welke in andere eeuwen 

den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige 

apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en 

van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie; 

 

Dat is ons doel. Wij zijn een nieuwe schepping, een hemels volk. Zie Efeziërs 1:10, waar staat 

dat we nu Gods verborgen wil kennen: 

 

“Ef.1:10:  Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen 

in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;   

 

Maar wat deed de mensheid? Adam zondigde en stortte de hele mensheid in zonde (Romeinen 

5:12) en in dezelfde beloning voor de zonde, de Hel (Romeinen 6:23). 

 

“Rom.5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de 

zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd 

hebben. 

 

“Rom.6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het 

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. 

 

Maar God had een plan voor de mensheid, Golgotha. Dit was het tweede deel voor het herstel. 

God had Zich dit alreeds in de eeuwigheid voorgenomen (Titus 1:2), maar hield het geheim (I 

Korintiërs 2:6-9). 

 

“Titus 1:2: In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, 

voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 

 

“1Kor.2:6-9: 6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer 

wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden; 7 Maar wij spreken de wijsheid 

Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot 

heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 Welke niemand van de oversten dezer wereld 

gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet 

gekruist hebben. 9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor 

niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft 

dien, die Hem liefhebben. 
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Het gaan van de Heere Jezus Christus naar het kruis en het betalen voor de zonden van de 

mensheid is het hoogtepunt van Gods doel. Het voorziet in de redding van de mensheid en het 

betekent de nederlaag van Satan. De Koning en het Hoofd van het Lichaam leeft. Satan is 

verslagen. In Kolossenzen 2:14-15 staat dat door het werk van het kruis, de Heer Jezus 

Christus: 

 

“Kol.2:14-15: 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen 

bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden 

weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 En de overheden en de machten 

uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve 

over hen getriomfeerd. 

 

Dat alles wacht er op dat de Heere Jezus Christus de macht, als Koning van de Aarde en als 

Hoofd van het Lichaam in de Hemel, opneemt. Maar waarom wacht Hij als de Satan al is 

verslagen? 

 

In II Peter 3:15, vertelt Petrus ons wat Paulus zegt:  

 

“En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde 

broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; 

 

Ziet u, elke dag dat de Heer wacht lijdt Hij mede met de daden van Satan en met de daden van 

de gevallen mens, maar Zijn wachten is een kans voor individuen om het heil te bekomen 

door Jezus Christus. Misschien wacht Hij op u. Weet u zeker dat u een kind van God bent? 

Gaat u naar de hemel? Christus heeft zijn bloed vergoten en is gestorven, werd begraven en is 

weer opgestaan zodat u het eeuwige leven kunt verkrijgen en de eeuwigheid kunt doorbrengen 

met Hem. 

 

“1Kor.15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, 

dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

 

“Rom.3:23-26: 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24  En 

worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een 

betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn 

onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen 

tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het 

geloof van Jezus is. 

 

Door het geloof kunt u een kind van God worden. Anders, als een zondaar van nature, zult u 

deelnemen aan iets dat God nooit voor de mensheid heeft bedoeld, namelijk de Hel.  

 

“Op.20:11-15: 11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens 

aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. 12 En ik 

zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander 

boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de 

boeken geschreven was, naar hun werken. 13 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 werden geoordeeld, een iegelijk 
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naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de 

tweede dood. 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die 

werd geworpen in den poel des vuurs. 

 

“Op.21:8: 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. 

 

De opstand van de mensen heeft tot gevolg dat ze onder dezelfde veroordeling vallen als 

Satan. Aan wiens kant staat u? 

 

Waarom aanvaard u dan Christus vandaag niet als uw Redder? Vertrouw Hem. 

   

 


