Alarm in het dodenrijk!
Een Woordverkondiging voor dag 4 van het Feest van de Ongezuurde
Broden (chag ha matzot) met als uitgangstekst 1 Petrus 3:18-20
Gerekend vanuit de zon sterrenkalender met de equinox = dag 4 regel viel Pesach dit
jaar op de dinsdag van de Gregoriaanse kalender en werd Jesjoea gekruisigd op
woensdag- dat was daarmee FOB dag 1
Er van uit gaande dat de graflegging een groot deel van de nacht in beslag heeft
genomen is donderdag dan dag 1 in het graf, waarmee het teken van Jona is begonnen:
3 dagen en 3 nachten in het graf
Di 14
aviv
Pesach
Jesjoea
Met de
discipelen

nacht

Woe 15
aviv/
14 nisan
Dag 1FOB
Kruisiging
in het
midden van
de week

nacht

Do
Dag 2
FOB

Definitieve
graflegging

Teken
van
Jona:
Dag 1
graf

Vr
Dag 3
FOB
Nacht
1 in het
graf

Dag 2
in het
graf

Sabbat
Dag 4
FOB
Nacht 2
inhet
graf

Dag 3
in het
graf

Nacht 3
in het
graf

Net als toen, kun je vandaag, de sabbatdag er bij stilstaan dat het de 3de dag in
het graf was voor Jesjoea.
Wat ligt er meer voor de hand dan om eens stil te staan wat er wel of niet
gebeurde in de 3 dagen en 3 nachten dat Jesjoea in het dodenrijk was!
Lag Jesjoea in een ziele-slaap in het graf, onwetend van wat er om hem heen
gebeurde zoals dat ook voor ons geldt na het sterven of is er meer over te
zeggen?

Voordat ik daar op in ga een paar opmerkingen:




Wat ik ga zeggen is bepaald geen alledaagse kost! 1 Petrus 3 is een tekst waar
veel verschillende ideeën over in omloop zijn of men weet gewoon niet wat je er
mee aan moet. Ik wil zeker niet pretenderen dat ik nu precies weet hoe het zit en
het wel eens even zal uitleggen. Maar het Woord spreekt er op een aantal plaatsen
over dus moet en mag je er over na denken. En dat heb ik gedaan tot dat ik zover
was dat ik dacht: nu durf ik er over te spreken. Ik nodig jou bij deze dan ook uit
om kritisch maar ‘open-minded’ verder te lezen.
We moeten weten waar we het over hebben bij het gebruik van bepaalde termen
om misverstanden te voorkomen:
Ik ga het namelijk hebben over het dodenrijk maar dat is wat anders als de hel.
Velen verwarren deze 2 begrippen. Ik zal dit toelichten maar éérst nog een 3de
punt:
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Je moet beseffen dat er een opstanding is naar de geest en naar het lichaam. Dat
gold voor Jesjoea maar geldt ook voor ons in de toekomst!
ik zal dat uitleggen:

Daarvoor kijken we even naar 1 Petrus 3:18-20 Want ook de Messias heeft eenmaal
voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou
brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij
ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die
voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van
Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door
het water heen.
Dit is een bijzondere tekst waar veel mensen geen raad mee weten. Laten we er
met frisse moed naar gaan kijken met de woorden van Daniël in het achterhoofd
dat in het laatst der dagen de kennis zal toenemen.
Als je de woorden ‘levend gemaakt door de Geest,’ vluchtig leest dan zou je kunnen
denken: oh, dat was bij zijn opstanding, maar nee, dat kan niet want er staat
duidelijk dat Jesjoea gepredikt heeft aan geesten in het dodenrijk, en dat wordt
ingeluid door de woorden: door Wie Hij ook, toen Hij heenging..
Die prediking heeft dus plaatsgevonden tijdens de 3 dagen dat Jesjoea zelf in het
graf, in het dodenrijk was.
Het ziet er dus naar uit dat er 2 vormen van opstanding zijn:



Levend worden naar de geest
Levend worden naar het vlees.

Want Jesjoea stierf naar geest, ziel en lichaam op Golgotha en werd in het
dodenrijk eerst weer levend naar de geest en na 3 dagen levend naar ziel & vlees
in een verheerlijkt lichaam.
Daar staan we morgen- de opstandingsdag, dag 5 FOB- bij stil!

Dat zelfde wacht ook de geheiligden in Messias in de (nabije) toekomst bij de
wederkomst van de Messias! We zullen straks al een voorbeeld bespreken van
een aantal eerstelingen die profetisch al op deze wijze zijn opgestaan vlak na de
opstanding van Jesjoea.
Dit vraagt misschien enige uitleg over geest, ziel en lichaam. De ziel en het lichaam zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wie leeft handelt in zijn lichaam vanuit de ziel met
‘ik’ op de troon die zegt: ik denk, ik wil en ik voel’’. Daarnaast heeft ieder mens een
geest- daarmee is de verbintenis met onze Schepper mogelijk. Ben je tot geloof gekomen
dan geldt voor jou: Romeinen 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God
zijn.

Als we dus lezen in Mattheüs 27:50 Jesjoea riep wederom met luider stem en gaf de
geest, maar in 1 Petrus 3: Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt
door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
..dan is er wat mij betreft een verschil tussen levend zijn naar de geest en een
levend zijn naar het vlees. Toch?
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Ik zou ook terug komen op de begrippen dodenrijk en hel:
Jesjoea lag dus 3 dagen en 3 nachten in het graf. ‘Het graf’ is een synoniem voor
het dodenrijk ! In het Grieks Hades en in het Hebreeuws Sheol.
Het is de plaats waar alle zielen rusten in afwachting van de oordeelsdag:
Psalm 89:49 Welke mens leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal redden uit
de macht van het dodenrijk?

Ook Psalm 49:7-15 geeft een goede indruk van het dodenrijk
Het dodenrijk is voor hen die verloren zullen gaan het voorportaal van de hel.
Een treffende benaming daar van is gehenna dat komt van dal van Hinnon: gej
hinnon- Op deze voormalige offerplaats aan de Moloch (men gooide eerstgeboren
zuigelingen levend in de vuuroven als offer) werd afval, vuil en lijken van dieren en verachte
misdadigers gedumpt, Gewoonlijk werd al wat in dit dal werd geworpen door vuur vernietigd,
volledig opgebrand. Het vuur werd dag en nacht brandend gehouden met behulp van fosfor en de
geur was van verre te ruiken.
De hel wordt treffend beschreven in: Openbaring 20:13-15 En de zee gaf de doden
die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij
werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in
de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in
het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
Uit deze tekst kun je opmaken dat er een 1ste dood is en een 2de dood.
Na de 1ste dood waarbij ieder mens in het dodenrijk verblijft volgt een opwekking
tot het oordeel. Pas dan komt afhankelijk van het oordeel dat over jou en mij
geveld zal worden de hel wel of niet in beeld.
De hel is nu nog leeg voor zover ik dat uit het Woord kan opmaken en is in
iedergeval gecreëerd voor satan en de andere gevallen engelen- dat zijn
demonen, zegt Jesjoea in Mattheüs 25:41 omdat God zich niet ontfermd over
gevallen engelen volgens Hebreeën 2:16 Gevallen engelen kunnen zich
namelijk niet bekeren omdat zij uit zichzelf ongehoorzaam zijn geworden.
Dat is het verschil met de mensheid; wij zijn in Adam door verleiding& misleiding
van satan bezweken en daardoor onder de macht van deze ‘Overste van de
wereld’ gekomen.
Omdat gevallen engelen eeuwig leven hebben zullen ze dus ook eeuwig branden
in de hel. Dat de mens uit de hof werd verdreven na de zondeval komt omdat
zonde scheiding brengt ten opzichte van de heiligheid van onze Schepper..
maar het was ook een daad van beschermde liefde van onze Schepper. Adam
en Eva hadden gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad en daardoor
vielen ze in zonde. Maar als ze ook nog van de boom des levens zouden eten zou
de mens de kans lopen voor eeuwig naar de hel te moeten na het oordeel op de
jongste dag. Ze zouden dan net als de gevallen engelen onsterfelijk zijn!
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Adam & eva uit de Hof van Eden gezet; daad van beschermende liefde

Nu is het echter zo dat de definitief goddeloos bevonden mensen welliswaar óók
in de hel geworpen zullen worden bij het eindoordeel door Jesjoea, maar in
tegenstelling tot satan en zijn demonen zullen ze verbranden als kaf!
Johannes de Doper spreekt daar over in Mattheüs 3:12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij
zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met
onuitblusbaar vuur verbranden.
Jesjoea zelf spreekt in de zelfde lijn als Johannes in Mattheüs 25:41 Dan zal Hij
ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur,
dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
Velen leren dat ook de goddelozen dus eeuwig zullen branden maar dat is een
interpretatie die geen rekening houdt met de 2 eerder genoemde argumenten
dat de mens misleid is en niet heeft gegeten van de boom des levens.
Het vooruitzicht dat de onrechtvaardige sterfelijke mens tenslotte als kaf zal
moeten worden verbrand in de hel is absoluut niet wat onze Schepper voor ogen
heeft met ‘de kroon van Zijn schepping’!
Daarom bedacht JHWH een verlossingsplan al voor de grondlegging der wereld:
mocht het mis gaan dan zou Hij een Verlosser sturen. En omdat JHWH al wist dat
het mis zou gaan en dat dit verlossingsplan dus absoluut in werking moest
worden gezet wordt dit in het Hebreeuws uitgedrukt als een stellig feit.. ‘Het Lam
geslacht van voor de Grondlegging der wereld’.. Helaas verbinden velen hier een
voorbestaan van Jesjoea aan omdat ze de Hebreeuwse uitdrukkingsvorm letterlijk
nemen.

Deze komende Verlosser moest een mens zijn, maar natuurlijk niet zomaar een
mens! Op het juiste moment in de tijd kreeg Mirjam de volgende aankondiging
te horen van een engel: Lucas 1:35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige
Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het
Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
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Zo werd ‘de laatste Adam’ op deze wereld gezet die nog nooit gezondigd had,
waar de eerste adam wel in zonde was vervallen (1 Korinthe 15:45).
Voor de eerste keer was er iemand op wie Satan absoluut geen vat kon krijgen,
hoe hard hij dat ook probeerde! Hebreeën 4:15 Want wij hebben geen Hogepriester
Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als
wij is verzocht, maar zonder zonde.
Satan beging toen zijn grootste fout: hij doodde de zoon van God ondanks dat
Jesjoea niet gezondigd had! Deze onwijsheid staat fijntjes beschreven in
1 Korinthe 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.
Door de onrechtmatige kruisiging van Jesjoea werd Satans claim op deze wereld
en het hele menselijke ras echter teniet gedaan!
Hoe werkt dat dan? Een fundamenteel onderdeel van de Goddelijke wetgeving
voor elk levend wezen is volgens Genesis 9:6 Vergiet iemand het bloed van de mens,
door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft Hij de mens
gemaakt.

Dus als iemand een onschuldig mens doodt, dan verliest hij daarmee het recht
op zijn eigen leven – hij vernietigt zichzelf.
Nou kun je begrijpen wat met Satan gebeurde toen hij Jesjoea naar het kruis
dirigeerde en probeerde hem tot rebellie tegen Zijn Vader te brengen.
Toen Jesjoea zijn geest opgaf zonder dat Hij Satan ook maar een stukje ruimte
gegeven had, werd Satan voor de eerste keer in de menselijke
geschiedenis de moordenaar van een onschuldig mens, en was daarom, in
het Goddelijke recht van de schepping, zélf schuldig, en kon de doodstraf
ontvangen.
Satans rebellie bracht hem uiteindelijk tot de misdaad van alle misdaden: een
samenzwering met demonen en slechte mensen om Gods Zoon te doden.
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Als Jesjoea gezwicht was op wat voor manier dan ook onder de immense druk
van lijden en onrecht dan had satan zijn zoveelste rechtmatige slachtoffer
gemaakt, want het loon van de zonde is de dood.
Maar nu had God het recht met Satan af te rekenen en daarvoor kreeg Jesjoea
de autoriteit om satan op zijn eigen terrein te verslaan.
Dat Jesjoea’s lichaam in het graf lag is wat er viel waar te nemen in de zienlijke
wereld. Want Nicodemus had Jesjoea daar hoogst persoonlijk in gelegd en het
graf afgesloten en een aantal vrouwen hebben dat ook gadegeslagen op een
afstandje. (Matttheüs 27:57-61)
Maar wat gebeurde er vanaf dat moment in de onzienlijke wereld en ik vraag het
nogmaals, heeft Jesjoea het teken van Jona vervuld door 3 dagen rustig liggen
‘slapen’ zoals de Mattheüs-passion zo zoet bezingt in de slot aria’s?
Om maar met de deur in huis te vallen: NEE, NEE, NEE!
In het dodenrijk ontstond binnen de kortste keren grote paniek toen Jesjoea
daar arriveerde! Want Jesjoea kwam namelijk de sleutels van dood en dodenrijk
opeisen.
Dat kunnen we bijvoorbeeld opmaken uit Hebreeën 2:14 waar uitgelegd wordt
dat Jesjoea eveneens deel aan vlees en bloed heeft gehad om door de dood hem die de
macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
Ook nog specifieker uit de woorden van Jesjoea zelf, uitgesproken tot Johannes
op Patmos in Openbaring 1:18 Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle
eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
Voordat we hier verder bij stilstaan moet ik nóg een aspect van het geniale
verlossingsplan bespreken waarbij de grote misleider op zijn beurt eindelijk zélf
misleid werd!
Jesjoea moest namelijk eerst toegang zien te verkrijgen tot het dodenrijk!
Maar daar kom je alleen binnen als je als zondaar gestorven bent!
Romeinen 6:23a legt dat uit: Want het loon van de zonde is de dood

Dat loon was dus niet weggelegd voor Jesjoea omdat Hij niet gezondigd had.
Dat betekend ook dat zijn lichaam nooit onderworpen was geweest aan de vloek
van de zondeval. Hij kon niet eens ziek worden. Jesjoea was onsterfelijk!
Jesjoea had dus zonde nodig om te kunnen sterven en zo het dodenrijk te
kunnen betreden om vervolgens satan te kunnen verslaan. Maar dat viel niet op
te lossen door maar doelbewust even te gaan zondigen! Dan had Jesjoea alsnog
terecht moeten sterven als loon op de zonde!
Zonder zonde heeft de dood geen macht. De dood en het dodenrijk hebben
zogezegd “legale grond” zodra er zonde in het spel is en dat is een spelregel die
onze Schepper zélf ingesteld heeft! De tegenstander houdt JHWH wat dat betreft
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maar al te graag aan Zijn Woord en JHWH kan niet anders vanwege Zijn
heiligheid. Maar door zich met onze zonden te identificeren, zoals dat bij de
offerdieren al eeuwen gebeurde door de zonden op de kop te leggen van het
onschuldige offerdier, leverde Jesjoea zich vrijwillig uit aan de overste van deze
wereld.

Zonde op de kop van het offerdier doen neerkomen
waarna het van zichzelf onschuldige dier plaatsvervangend geslacht werd:
voorafschaduwing van wat de Messias zou gaan doen

Zo maakte Jesjoea zich plaatsvervangend, maar onschuldig sterfelijk om het
reddingsplan van de Vader te kunnen uitvoeren.
Aan het kruis riep Jesjoea: Het is volbracht! Maar als je mijn verhaal goed kan
volgen tot nu toe dan ga je beseffen dat er vanuit dat hoogtepunt- of dieptepunttussen hemel en aarde nog wel een verdere afrekening moest gaan volgen.
Satan besefte dat op dat moment nog niet. Die dacht: ik heb de buit binnen!
Onze zonden op Jesjoea gaven satan ogenschijnlijk macht over Jesjoea, maar dit
was dus het plan van de Vader zodat Jesjoea de confrontatie met ‘de dood’, met
abbadon, de verderver kon aangaan in het dodenrijk waar wij zelf niet toe in
staat zijn.
Doordat Jesjoea plaats vervangend onze zonden op zich nam was hij in staat te
sterven en kwam zo bij wijze van spreken met een ‘vooropgezette list van de
hemelse Vader’ in het dodenrijk. En omdat zijn executie onrechtmatig was omdat
Hij zelf niet gezondigd had kon de dood hem niet vast houden.
Met wie stond Jesjoea dan oog in oog in het dodenrijk om de confrontatie aan te
gaan? Met ‘de dood’ wordt de engel van de dood bedoeld die in rangorde direct
onder satan staat en als koning is gaan heersen sinds Adam in zonde viel in het
Paradijs. Zijn naam is in het Grieks Apollyon Openbaring 9:11 en in het
Hebreeuws Abaddon: verderver
Hij is de koning van de afgrond en het dodenrijk.
Wat een confrontatie moet dat geweest zijn toen Jesjoea het dodenrijk binnen
ging! Zullen de demonen net zo gekrijst hebben zoals ze regelmatig ook deden
tijdens Jesjoea’s rondwandeling op aarde waarbij hij ze bestrafte? (o.a Mattheüs
8:29).
Ze dachten nu echter vol van hatelijke triomf macht over Jesjoea te hebben nu
hij met zonden beladen in het dodenrijk arriveerde!
Maar dat zal niet lang geduurd hebben! Jesjoea beladen met onze zonden, moet
die van zich afgeworpen hebben waardoor Hij- het Licht der wereld- in de
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duisternis van het dodenrijk ineens een fel licht uitstraalde.
Het tegenovergestelde principe geldt nu voor de geheiligden; die zijn ‘bekleed met
klederen van gerechtigheid’ waardoor JHWH hen zó ziet en niet wat daar onder zit: JHWH
ziet hen aan IN Messias!

Zie je het voor je?! Jesjoea die in de duisternis van het dodenrijk naar de geest
opgewekt wordt door de Vader en dan recht op de heerserstroon van Abaddon
afloopt.
Jesjoea het Licht der wereld, hoe dichter Hij bij die troon kwam, des te meer
kromp ‘de dood’ in elkaar en werd verblind.
Jesjoea sleurt vervolgens ‘de dood’ van zijn troon en rammelt de sleutels van de
dood en het dodenrijk uit zijn zak. Hij nam zo de autoriteit van hem 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. Velen werden zelfs lichamelijk opgewekt uit de
doden- ik denk als een profetisch teken van wat er in het laatst der dagen zal

gaan gebeuren: Mattheüs 27:51-54; Lees thuis eens Psalm 18 in het licht van
wat er zich in de onzienlijke wereld moet hebben afgespeeld toen Jesjoea werd
opgewekt door de Vader in het dodenrijk!
Daar in het dodenrijk riep Hij uit tot alle doden in het dodenrijk: "Ik heb de
dood overwonnen"!
Dit betekend voor de rechtvaardigen in het dodenrijk: rust maar door tot de
opstanding, dan zullen jullie opgewekt worden doordat jullie geest terug zal keren in een
verheerlijkt lichaam.
Aan de onrechtvaardigen in het dodenrijk proclameerde Jesjoea: "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."

Romeinen14:9 Want met dit doel is de Messias ook gestorven en opgestaan en weer levend
geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.
Jesjoea heeft dus de macht van de dood ontwapend op Golgotha maar ook
daarna in het dodenrijk: Kolossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en de machten
ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
Dat betekend ook goed nieuws voor de geheiligden IN Messias want Jesjoea
belooft aan Petrus in Matthéüs 16:18. En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn
kahal/kehila zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.
Wauw, hiermee gingen heel wat profetieën (gedeeltelijk) in vervulling:





Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw
nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel
vermorzelen
Mattheüs 12:29 Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad
roven, als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven.
Lucas11:22 Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem afkomt en hem overwint,
neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit.
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Johannes 12:31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst
van deze wereld buiten geworpen worden.
Johannes 16:8-11 En als Die(de Trooster) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen
van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van
gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van
oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

Samenvattend: Jesjoea stierf vrijwillig om onze zondelast over te nemen en zo
de macht van de zonde in ons leven te vernietigen.
Eenmaal in het dodenrijk wierp Jesjoea, levend naar de geest deze zondelast van
zich af en ‘ontwapende’ de verderver.
Jesjoea overwon dus de verderver in het dodenrijk maar in 1 Petrus 3 lazen we
ook dat Hij predikte in het dodenrijk: 1 Petrus 3:18-20 Want ook de Messias heeft
eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot
God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door
Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten (G4151) in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk
aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de
dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden
werden door het water heen.
Ik geloof dat dit tekstgedeelte te verbinden is met Efeze 4:8-10 (een citaat uit
Psalm 68:19) Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en
gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst
neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die
opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
Ook zegt de Efeze-brief dat vóór dat deze ‘Krijgsgevangenen’ door Jesjoea
meegevoerd werden in de hoogte, Jesjoea éérst neergedaald is in de diepten
van de aarde. We hebben daar eerder bij stil gestaan in deze studie! En deze
prediking van Jesjoea in het dodenrijk leverde dus bekeerlingen op-zo als
Petrus dat beschrijft- die vervolgens meegevoerd werden naar de hemel
volgens de Efeze-brief!
Dat zou dan ook nog eens een prachtige aanvulling zijn op het teken van
Jona wat Jesjoea bezig was te vervullen. Want Jona ging prediken tot het
Goddeloze Nineve. Tot 4x toe wordt Nineve als een grote stad beschreven door
JHWH (Jona 1:2 3:2 en 4:11) en de derde keer staat er zelfs: Jona 3:3 Ninevé
was een geweldig grote stad, van drie dagreizen doorsnee. Jona trok de stad in om te
prediken waarop de mensen zich massaal bekeerden.
Zouden we hiermee de conclusie kunnen trekken dat het teken van Jona niet
alleen slaat op de 3 dagen en 3 nachten die Jesjoea in het graf was zoals Jona 3
dagen en 3 nachten in de vis was; maar ook op het feit dat Jesjoea 3 dagreizen
ver door het dodenrijk predikte zoals Jona ook een grote stad binnen moest
trekken met een doorsnee van 3 dagreizen!?
En het resultaat van de
prediking van Jona en Jesjoea was het zelfde!
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Er is zelfs nog een vergelijking te maken want de prediking van Jesjoea in het
dodenrijk was gericht tot zielen die gestorven waren ten tijde van de zondvloed!
Een hele specifieke groep, net als Nineve te midden van andere Goddeloze
steden een specifieke stad was waar redding ging plaats vinden.
Jona
Jesjoea

3 dagen & 3
nachten in
de vis
3 dagen & 3
nachten in
het graf

predikt tot grote stad
Nineve met doorsnee
van 3 dagreizen
Predikt 3 dagen in
het dodenrijk

Predikt tot
specifieke stad

Het goddeloze Nineve
bekeert zich

Predikt tot
specifieke
groep mensen

J. voert bekeerde
krijgsgevangen naar
de hemel

Het vervolg van 1 Petrus, hoofdstuk 4:1-6, zeker vers 6, lijkt verbonden met de
genoemde geesten in hst 3 tegen wie gepredikt werd: 4: Welnu, omdat de Messias
voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het
vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog
overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en
gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen
en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde
uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan
Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen. 6 Want daartoe is aan de doden het
Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook
zouden leven naar God in de geest.
Ik ben zéér terughoudend ten opzichte van leraren die alverzoening uitdragen
maar als ik vers 6 lees, krijg ik direct een associatie met het vorige hoofdstuk, de
prediking aan de geesten die zijn omgekomen bij de zondvloed en het lijkt er op
dat deze groep mensen toch nog een herkansing hebben gekregen omdat ze
schijnbaar nogal rigoureus en vroegtijdig waren uitgeroeid bij de zondvloed. Het
lijkt er dus op dat we het kind (een herkansing voor en bepaalde groep) niet met
het badwater (leer van alverzoening-doorgeschoten) moeten weggooien! De
sleutel voor de oplossing is mogelijk te halen uit Genesis 8:21 En JHWH rook die
aangename geur, en JHWH zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken
vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd
af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.

Hier lees je toch duidelijk dat ná de zondvloed JHWH niet meer op zo’n manier
mensen het leven benam. De tijd van geduld voor ‘de zondvloed groep’ was
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korter geweest dan voor andere mensen in alle tijden!
Maar aangezien JHWH rechtvaardig is, begrijp ik het zo dat er via Jesjoea een
‘correctie’ plaats vond in het dodenrijk waardoor alle mensen van alle tijden weer
evenveel kans op ‘geduld en kans tot redding’ hadden verkregen.
Mogelijk dat er nog andere groepen mensen zijn die om bepaalde redenen een
herkansing krijgen- want ook in het Messiaanse vrederijk zal er opstanding zijn
en onderwijs- dit reikt buiten deze studie op dit moment.
De bevrijdingsbediening die Jesjoea op aarde al had toegepast (Lazarus en
dochtertje van Jaïrus) paste hij nu ook toe in het dodenrijk De koning van de dood
moest machteloos toekijken hoe velen gered werden en nog gered zullen
worden. Deze nieuwe situatie in de hemelse gewesten werd ook onderstreept
door een aantal eerstelingen uit de dood te doen opstaan: Mattheüs 27: 50-53
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde
en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen
waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad
en zijn aan velen verschenen.
Ik refereerde eerder al aan deze tekst; zie je dat dit geheel in lijn is met de
uitleg bij 1 Petrus 3? Een aantal eerstelingen heiligen werden eerst opgewekt in
de geest, net als Jesjoea- ze blijven nog in de geopende graven (geopende kerkers
van het dodenrijk). En pas ná de opstanding van Jesjoea in het vlees –een
verheerlijkt lichaam- staan ze ook op in het vlees in een verheerlijkt lichaam en
verschenen aan velen..
Het enigste wat satan nog kan doen sinds hem de sleutels van het dodenrijk zijn
afgenomen is blijven proberen mensen doof en blind te maken voor de waarheid
van het evangelie.
Hij voert een verloren strijd maar probeert helaas toch nog zo veel mogelijk
zielen mee te sleuren in zijn ondergang. Vandaar dat wij ‘de lamp niet onder de
korenmaat moeten stoppen’!
Samenvattend kunnen we over deze woorden vol betekenis zeggen:
Jesjoea rustte niet in een zieleslaap om na 3 dagen wakker gemaakt te worden,
maar Hij ging de confrontatie aan met de dood waarbij Hij satan onttroonde en
hem zijn macht ontnam!
Jesjoea moest daarvoor wel een mens zijn want als Hij God was kon hij niet
sterven.
En Jesjoea moest onschuldig sterven want dat was de enige manier om satan
een doodsvonnis te kunnen opleggen.
Door zelf niet te zondigen maar door de zonde van de wereld op hem te doen
neerkomen kon de zondeloze- en om die reden onsterfelijke Jesjoea, tóch
sterven en dat was zó’n uniek gebeuren dat in de volheid van de tijd satan even
niet goed oplette, en zó blind van haat was om Jesjoea die hij steeds maar niet
klein kon krijgen, dat hij de grootste fout ooit maakte!
Voor de eerste maal bracht hij een onschuldig mens om het leven.
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De Torah zegt dan: oog om oog, tand om tand.
Omdat Jesjoea gestorven was kon hij het dodenrijk betreden en omdat hij
onschuldig gestorven was kon de dood hem niet vast houden en kon Jesjoea het
dodenrijk zijn macht ontnemen.
Laat het nog eens goed tot je doordringen: alleen door mens te zijn en te
sterven kon Jesjoea satan overwinnen op zijn eigen terrein, het dodenrijk!
Hebreeën 2:14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel
gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
Heeft u na deze prediking toch nog angst voor de dood? Dan wil ik besluiten met
de woorden van Jesjoea zelf uit Johannes 8:51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als
iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.
Charlie Lengkeek
April 2018 dit is een ‘onderweg’ document. Aanvullingen/suggesties/vragen welkom via
info@tesjoeva-gemeente.nl
versie 1
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