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Deze uitdrukking “nedergedaald ter helle” komt o.a. voor in de Apostolische Geloofsbelijdenis en
de Rooms-katholieke Catechismus. Ook in de Heidelberger Catechismus, vraag 44:

Zondag 16
Vraag 40 Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen?
Vraag 41 Waarom is Hij begraven geworden?
Vraag 42 Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven?
Vraag 43 Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan
het kruis?
Vraag 44 Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
Vr.44. Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
Antw. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste, dat mijn
Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse
kwelling, in welke Hij in Zijn ganse lijden a, (maar inzonderheid aan het kruis) gezonken was, mij
van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft b.
a
Ps 18:4,5 Ps 116:3 Mt 26:38 Mt 27:46 Heb 5:7 (* Ps 18:4,5 AV = Ps 18:5,6 SV) b Jes 53:5
Men heeft zich hiervoor gebaseerd op Handelingen 2:31 (SV 1977): “Zo heeft hij, dit voorziende,
gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel [Grieks hades],
noch Zijn vlees verderving heeft gezien”.
Deze misvatting over wat Jezus heeft gedaan toen Hij naar bewering “ter helle” nedergedaald is,
gaat verder dan wat de meeste mensen beseffen, want ze wordt in verscheidene vormen door veel
christelijke stromingen verkondigd.
De bijbel kent verschillende plaatsen waar gestorven mensen en bepaalde opstandige engelen in
verblijven. Hierna de bijbelse grondwoorden van die plaatsen en hun betekenis:
Sjeool/ Hades: Hebreeuws sjeool (bv. Ps 16:10) en in het Grieks1 hades (bv. Hd 2:31), is het “dodenrijk”, met 2 afdelingen: voor gelovigen (“paradijs” - Lk 23:43) en ongelovigen
(“pijn” - Lk 16:19-31). Zie het schema: http://www.verhoevenmarc.be/Lk16.GIF.
Phulake:
de “gevangenis” van de ongehoorzame mensen uit de tijd van de Vloed (1Pe 3:1820).
Tartarus:
de bewaarplaats van de ongehoorzame engelen uit de tijd van de Vloed (2Pe 2:4).
Abyssos:
de “afgrond” voor bep. demonen (Lk 8:31; Rm 10:7; Op 9:11; 11:7; 17:8; 20:1, 3).
Gehenna:
de “hel” is de plaats waar, na opstanding en oordeel voor de Grote Witte Troon (Op.
20), alle ongelovigen en satanshorden naartoe verwezen worden. Ook “de poel van
vuur” genoemd.
Toen Hij in het graf was, is Jezus in de goede kant van het dodenrijk (hades) geweest, in Lukas
23:43 het “paradijs” genoemd, de plaats waar de goede doden wachten op hun opstanding (bij de
opname van alle gelovigen) - zie een schema: http://www.verhoevenmarc.be/bob_betty.jpg.
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Hades is voor de ongelovige doden een plaats van voorarrest. Zie Lukas 16:19-31. Voor de gelovigen wordt het “paradijs” bestemd (dat eigenlijk ook tot het dodenrijk behoort) voordat zij samen met de kerk opgenomen worden ( Opname) door de Heer Jezus en naar het Vaderhuis gaan.
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Jezus is pas na Zijn opstanding gaan prediken tot de “geesten in de gevangenis” die in de “phulake”
zijn: “Want Christus … Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest; In
Welke Hij ook, heengegaan zijnde, de geesten, die in de gevangenis [Grieks phulake] zijn, gepredikt heeft, Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach” (1 Petrus 3:18-20).
Dit alles wordt uitgebreid besproken in “De verwarring tussen dodenrijk en hel”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Verwarring.pdf.
We onthouden hieruit dat de hel geheel iets anders is dan het dodenrijk. De Heer Jezus is niet in de
hel geweest maar wel in het dodenrijk. En Hij heeft niet in het dodenrijk gepredikt maar wel in de
phulake tot de geesten aldaar.

Groter formaat hier: http://www.verhoevenmarc.be/Lk16.GIF
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