
Lezen: Openbaring 1:18. "Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. 

Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk."  

Hand 2: 24: God heeft hem echter doen opstaan door de weeen van de dood te ontbinden, omdat 

het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.  

Waarom, of waardoor, kregen de dood en het dodenrijk macht? In het paradijs, bij de schepping 

waarschuwde God de mens niet te zondigen, anders zou iemand anders over die mens gaan 

regeren. Genesis 2: "Hij hield hem het volgende voor: 'Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar 

niet van de boom van kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk 

sterven." Romeinen 5:12. "Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de 

dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd." Alle mensen 

gingen na het hun dood naar het dodenrijk.   

Het lichaam van een overledene ging naar het graf en wij weten allemaal wat er gebeurt stof tot 

stof, of as tot as. Maar die echte persoon, die 'ik' die in dat lichaam woonde, die ging naar het 

dodenrijk.  

Alle grote mannen en vrouwen in het tijdperk van het Oude Testament spreken over het dodenrijk 

en beschrijven de verschrikkingen, angsten en pijn van het sterven en een gevangene te worden 

van het dood in het dodenrijk. Prediker, Jesaja,  

- Job: Hfdst. 10: "Mij resten weinig dagen, laat dit ophouden. Keer u af van mij, zodat ik nog 

wat vreugde heb, Voor ik vertrek, voorgoed. Naar het land van diepe donkerte, Het land 

van de donkerste duister, Van de diepzwarte chaos, Van het nachtzwarte licht.  

- David: Psalm 116:3-4. "Banden van de dood omknelden mij, Angsten van het dodenrijk 

grepen mij aan, Ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam de Heer: 'Heer, red toch mijn 

leven!'"  

- Prediker: Hfdst. 9:5-6, 10. "Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, 

maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want zij zijn vergeten. Hun liefde 

en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit 

meer deel aan alle wat gebeurt onder de zon Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met 

volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het 

dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg."  

- Daniel: Hfdst. 12:2, 13. "Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, 

sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en 

verafschuwd.. Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van 

de dagen opstaan om je bestemming te bereiken."  

Voor de gelovigen in het O.T. tijdperk wordt de dood beschreven als een slaaptoestand, 

ook wel 'zieleslaap' genoemd. Ook Jezus sprak over de dood van gelovigen als een soort 

'slaap'. Lucas 8:52-54, het dochtertje van Jaïrus sliep. Joh. 11:11-15, Lazarus 'sliep'.) Soms 

wordt het dodenrijk wel eens uitgelegd als het graf een plaats dus zonder bewustzijn - waar 

gewoon alles is afgelopen totdat de Heer ingrijpt. Maar in de profetieën die Jezus 

beschrijven in het dodenrijk wordt wel degelijk gesproken van een heel reëel bewustzijn 

en beleving van dingen. Voor niet gelovigen was het duidelijk een plaats van pijn en 

kwelling.  



- Jes. 14:9-14. De Koning van Babylon gaat het dodenrijk binnen.  

- Ezech. 32: Egypte en anderen gaan het dodenrijk binnen.  

In het O.T. tijdperk heeft alleen Mozes de dood overwonnen. Hij verscheen met de Heer 

Jezus op de berg van verheerlijking. Beide Henoch en Elia hebben de dood niet gezien en 

gingen de tegenwoordigheid van God binnen. Alle andere mannen, vrouwen en kinderen 

gingen bij hun sterven naar het dodenrijk. Nogmaals, de dood en het dodenrijk konden 

over hen heersen omdat ze gezondigd hadden. Zonder zonde heeft de dood geen macht. 

De dood en het dodenrijk hadden een wettelijke kracht die ook God moest erkennen. God 

had de mens die Hij geschapen had, gewaarschuwd voor de consequenties van de zonde. 

God zelf moest afrekenen met zonde, de dood en het dodenrijk. Hij deed dat door en in 

Zijn zoon Jezus Christus. Oude Testamentische gelovigen verwachtten bevrijd te worden 

uit het dodenrijk. Jezus heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk.  

DE RECHTVAARDIGEN HEBBEN HOOP! 

- Job Hfdst. 19: "Ik weet: mijn redder leeft, En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. 

Hoezeer mijn huid ook is geschonden, Toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal 

hem aanschouwen, Ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, Heel mijn binnenste 

smacht van verlangen."  

- David: Psalm 17:15. "Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, Bij het ontwaken mij 

verzadigen aan uw beeld." Psalm 49:16. "Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van 

het dodenrijk, mij zal hij wegnemen." Psalm 71:20. "U hebt mij doen zien veel ellende 

en nood Laat mij nu herleven, laat mij herrijzen, uit de diepten der aarde."  

- David: Psalm 86:13. "Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het 

dodenrijk." 

- Hosea: Hfdst. 13:14. Ik zal hen verlossen uit de macht van het graf. Ik zal hen vrijkopen uit 

de dood.   

Jezus stierf zoals allen voor Hem. Voor de eerste keer kwam een mens op deze wereld die nog 

nooit gezondigd had. Voor de eerste keer was er iemand op wie Satan absoluut geen vat kon 

krijgen, hoe hard hij dat ook probeerde! Hij was zonder zonde.  (Hebr. 4:15) Satan geloofde in 

zijn overwinning en dat bleek zijn grootste vergissing 1 Corinthiërs 2:6-8. "Toch is wat wij 

verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van 

deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods 

verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat 

wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft 

die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend; dan zouden ze de Heer die deelt in 

Gods luister niet hebben gekruisigd."  

Toen de Heer Jezus zijn geest opgaf zonder dat Hij Satan ook maar een stukje ruimte gegeven 

had, triomfeerde de dood voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis over een 

onschuldig mens 

Jezus ging bij zijn sterven ook het dodenrijk binnen. Handelingen 2:24, 27 en 31. "God heeft hem 

echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht 



over hem niet behouden.. Want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van 

uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.  

Petrus citeert David. Heeft hij (David) de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze 

niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou 

overgaan." In het dodenrijk overwon Jezus de dood.  

De dood had Jezus genomen, maar het was niet wettig. Jezus had niet gezondigd. De 

dood heeft alleen macht wanneer er zonde is.  

Het doden van Jezus was daarom Satans grootste fout. Jezus was wel in het dodenrijk, maar Satan 

kon hem niet vasthouden, want er was geen zonde. Toen heeft Jezus Satan onttroond, van zijn 

troon gesleurd, en hem de sleutels van de dood en het dodenrijk ontnomen. Hij nam de autoriteit 

over. Op dat moment was de dood overwonnen en de weg naar God en eeuwig leven in Gods 

aanwezigheid was open. Het voorhangsel van de tempel scheurde, er was een aardbeving, de 

graven gingen open. Daar in het dodenrijk riep Hij uit tot alle doden in het dodenrijk: "Ik heb de 

dood overwonnen". Toen riep hij tot de rechtvaardigen in het dodenrijk. Ik ben gekomen 

om te vervulling wat de profeten zeiden en wat jullie wisten: "Jullie zijn verlost uit het 

dodenrijk". Er was, denk ik, een ongehoord gejuich.  

Daarop verliet Jezus het dodenrijk, gevolgd door alle rechtvaardige doden uit het 

tijdperk van het Oude Testament. Hij verloste hen uit de macht van de dood. Velen 

van hen werden zelfs lichamelijk opgewekt uit de doden. (Mat. 27:51-54; Ps. 18:1-20; 

Op. 1:18) Aan de onrechtvaardigen in het dodenrijk proclameerde Jezus: "Nu ben ik 

Heer over het dodenrijk. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Jullie zijn 

nu onder mijn autoriteit. Jullie zullen hier wachten tot het laatste oordeel." 

(Rom.14:9)  

In de hemel zijn zij nu de 'wolk van getuigen' die rondom ons is. Het zijn de geesten van de 

rechtvaardigen die nu bij de Heer zijn. (Hebr. 12:1, 23) De grote belofte van Jezus aan zijn kerk 

(gemeente): Matthéüs 16:18. "En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk 

zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 

overweldigen." Lucas 23:43. "Jezus antwoordde: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in 

het paradijs zijn'." Na zijn zonde verloor Adam het paradijs. Het eerste wat Jezus kon teruggeven 

vanaf het kruis was het paradijs. De vraag komt vaak, Hoe zit het met de hel? Is er al iemand in de 

hel? De hel is bereid voor de duivel en zijn engelen (Matt. 25:41) en in het einde worden de dood 

en het dodenrijk in de hel geworpen (Op. 20:13-14). Er is dus nog niemand in de hel. Jezus heeft de 

sleutels van de dood en het dodenrijk.  


