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Arme tijdelijke Atheïsten 
Friday Church News Notes, 5-1-2012, http://wayoflife.org/  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en plaatjes door M.V. 

 

 

Het volgende is geschreven door pastor Buddy Smith, 
Malenda, Queensland, Australië.  
Christopher Hitchens, een van de meest militante atheïs-
ten van onze generatie, stierf recent. Weer een arme tij-
delijke atheïst. 
Iemand zou de moderne oogst van ongelovigen moeten 
duidelijk maken dat er geen atheïsten bestaan op het 
kerkhof. 
Waarom? Omdat de atheïstische filosofie geëlimineerd 
wordt van zodra haar aanhangers de grens van de fysieke 
dood overschrijden. 
Zie hoe een christen de dood van een atheïst ziet. 
Volgens de Bijbel gaan atheïsten naar de pijnlijke hades 
(Lukas 16:19-31) waar zij wachten op Gods oordeel 
voor de “grote witte troon”, en het “meer van vuur”, de 
hel, ingaan. (Openbaring 20:11-15). 
In de hades weten atheïsten dat de God van de Bijbel een 
realiteit is en dat zij aan Hem rekenschap verschuldigd 
zijn voor hun boze afwijzing van Christus. 
Een mens die na overlijden weet dat God hem naar de  

hel stuurt voor zijn zonden, is niet langer een atheïst. Hij kan God nog steeds haten, en tegen Hem 
schelden, maar hij kan niet langer het bestaan van God ontkennen! 
Er zijn geen atheïsten in hades en hel!  
Universalisten, unitariërs en benevelde modernisten zouden 
wel willen dat wij geloven dat atheïsten ook naar de hemel 
gaan, net zoals iedereen (zo denken zij), maar er zijn geen 
atheïsten in de hemel. 
Geen mens komt tot de Vader dan door Christus: “Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Va-
der dan door Mij” (Johannes 14:6). En dus zijn er geen 
atheïsten in de hemel. 
Geen geloof in de Bijbel? Wel, beschouw hoe de atheïst 
zijn eigen dood ziet, en dan zal je nog steeds zien dat 
atheïsme tijdelijk is. 
De atheïst gelooft dat er geen leven is na de dood. Hij ge-
looft (of hij wil geloven) dat hij ophoudt te bestaan op het 
moment dat hij sterft. Dus, als hij ophoudt te bestaan op 
aarde, houdt daarmee ook zijn atheïsme op te bestaan. 
Hij bevestigt daarmee dat zijn fysieke dood hem tot een 
niet-existente atheïst maakt, en niet-existente atheïsten zijn 
geen atheïsten! 
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Het is een feit dat er geen atheïsten zijn in de eeuwigheid. En er zijn geen atheïsten op het kerkhof. 

Waar zijn dan de atheïsten? 
Ze zijn hier op aarde, voor een tijdje, ze ontkennen furieus het bestaan van een meelevende God die 
hen hun adem geeft en elk goed ding zodat zij elke dag van hun leven kunnen genieten. Zij wijzen 
dwaas en opstandig Zijn genadige aanbieding van redding af. En dan komt de dood aan hun deur 
kloppen, en houden zij op atheïst te zijn. 

 

Arme tijdelijke atheïsten. Voltaire, Robert Ingersoll, Friedrich Nietzsche (“God is dood”), Christo-
pher Hitchens, en een heleboel anderen noemden zichzelf atheïsten, maar vanaf het moment dat zij 
stierven, waren zij niet langer atheïst! 
  

 

 

 
o Rubriek “Atheïsme”: http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm  
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