De Doodstraf voor de Mens en voor Christus:
Afscheiding van God + Straf van God
Bron : https://www.middletownbiblechurch.org/salvatio/deathpen.pdf
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling/bewerking en noot door M.V.

1. De Bijbel leert duidelijk dat de straf voor zonde de dood is
 “Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Genesis 2:17).
 “De mens die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:4).
 “Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen [= zonden in de verzen 29-31]
doen de dood verdienen” (Romeinen 1:32).
 “Want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23).
 “Wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood” (Jakobus 1:15).

2. De Bijbel leert duidelijk dat Christus de doodstraf onderging voor als onze
Plaatsvervanger
 “Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften” (1Korinthiërs 15:3).
 “Christus [is] op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven” (Romeinen 5:6)
 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij
nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

3. De doodstraf voor de MENS betreft twee dingen: 1° afscheiding van God, 2° straf
van God
Afscheiding van God

Straf van God
Mattheüs 25:41
in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn
engelen bestemd is

Ga weg van Mij, vervloekten,

Mattheüs 25:46
En dezen zullen gaan

in de eeuwige straf
2 Thessalonicenzen 1:8-9

Weg van het aangezicht van de Heere en van de
heerlijkheid van Zijn macht

wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent
over hen die God niet kennen, en over hen die
het Evangelie van onze Heere Jezus Christus
niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het
eeuwig verderf ondergaan.

Mattheüs 7:19, 23
Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij

in het vuur geworpen
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Openbaring 19:20
levend geworpen

in de poel van vuur
Openbaring 20:14-15

in de poel van vuur geworpen

Dit is de tweede dood
Lukas 16:19-31

En bovendien is er tussen ons en u een grote
kloof aangebracht

waar hij in pijn verkeerde … ik lijd vreselijk
pijn in deze vlam … plaats van pijniging

Noot bij Lukas 16:19-31 (M.V.).
Men zegt dat Lukas 16:19-31 (rijke man en arme lazarus) niet een gelijkenis is maar een waar gebeurd verhaal. Daarop wil ik het volgende antwoord geven:
Het moet wel een gelijkenis zijn, en wel om volgende redenen:
- Toen Jezus dit verhaal vertelde was de Opstanding nog niet gekomen, maar toch worden bedelaar
Lazarus en de rijke man in hun lichamelijkheid gezien. Mensen die sterven krijgen echter geen
lichaam in het dodenrijk. Ze zijn louter zielen, geesten, tot op de Opstandingsdag in de toekomst.
- Het vuur kan geen letterlijk vuur zijn, want zielen of geesten worden door vuur niet aangetast.
Het gaat om het beeld van de straf : er word pijn geleden in een aparte echt bestaande strafplaats.
- De "top van een vinger" in water gedoopt betekent symbolisch enige verlichting van de straf. Letterlijk kan dat niet zijn want water verdampt onmiddellijk in een vurige plaats. Bovendien kunnen
zielen/geesten geen water drinken. Het heeft daar geen zin.
- Het pijnlijke gedeelte van de Hades (het dodenrijk) kunnen wij vandaag nog niet begrijpen. Het is
een geestelijke omstandigheid in een plaats die we niet kennen. Vandaar dat de Heer Jezus vermenselijkte beelden aanvoert om ons te schetsen dat die plaats een werkelijkheid is waarin echte
pijn en verdriet worden ervaren. Soortgelijke beeldspraak gebruikt de Heer ook met betrekking tot
de Hel (Gehenna) – één voorbeeld: “Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt”
(Markus 8:48): Een letterlijke worm en letterlijk vuur gaan niet samen. Zie hier verder :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hel-nietZS.pdf
Andere passages spreken van Gods straf over de goddelozen die weigeren de redding te ontvangen
die aangeboden wordt in Christus. Onder vele van zulke verzen hebben we deze:
Markus 9:42-48

En wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter
voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd. 43 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u
verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het
onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust
wordt. 45 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u
kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel,
in het onuitblusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor
u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse
vuur geworpen te worden, 48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt,

Romeinen 12:19 Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden.
Romeinen 1:18

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken.

Romeinen 2:8-9 Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. 9 Ver2

drukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweegbrengt.
Efeziërs 5:6

want om deze dingen [zie verzen 3-5] komt de toorn van God over de kinderen
van de ongehoorzaamheid.

Kolossenzen 3:6 Door deze dingen [zie vers 5] komt de toorn van God over de ongehoorzamen.
Noteer ook dat 2 Petrus 2 en het boek Judas beide erg strenge waarschuwingen bevatten over het
oordeel dat de goddelozen zullen overkomen.

4. De doodstraf die CHRISTUS onderging als een Plaatsvervanger voor zondige
mensen betrof ook twee dingen: 1° Afscheiding van God, 2° Straf van God
Christus’ dood betrof afscheiding van God
Psalm 22:2

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?

Mattheüs 27:46

Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Christus’ dood betrof straf van God

Jesaja 53:4

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

Jesaja 53:5

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn
striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja 53:6

Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Jesaja 53:7

Híj werd verdrukt [door God, zie vers 4].

Jesaja 53:8

Om de overtreding van mijn volk is de plaag [door God, zie vers 4] op Hem
geweest.

Jesaja 53:10

Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen.

1 Petrus 2:24

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout … Door
Zijn striemen bent u genezen.

1 Petrus 3:18

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.
Dat Christus gestorven is voor onze zonden. [Hij betaalde de straf die onze
zonden verdienden].

1 Korinthiërs 15:3
2 Korinthiërs 5:21

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt. [gestraft alsof Hij de zondaar was, alhoewel Hij geen zonde kende].

Romeinen 8:3

Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige
vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees.
Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet
naar het vlees wandelen, maar naar de Geest (Romeinen 8:1).

Laten we God eeuwig dankbaar zijn dat de doodstraf, die wij voor onszelf verdienden
vanwege onze zonden, volledig werd betaald door onze zondeloze Plaatsvervanger.
Wij verdienden het om voor altijd afgescheiden te worden van God en voor altijd gestraft te worden door God, maar Christus werd afgescheiden van God en gestraft door
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God in onze plaats zodat wij mochten bevrijd worden van “zo’n groot doodsgevaar”
(2 Korinthiërs 1:10).

Lees ook:
o Rubriek “Eeuwige straf versus Alverzoening”:
http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm
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