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Wy beantwurdzje hurde fragen fan kristlike jongerein - en ik bedoel STEF. 
Dat binne de soarten fragen dy't wy leuk fine, om't se faaks de fragen 
binne dy't net beantwurde wurde. Dat is ien fan 'e redenen dy't jongeren 
jouwe foar wêrom't se ophâlde mei tsjerke of wêrom't se fuortgean fan har 
kristlike leauwen.


Wy hawwe koartlyn behannele mei fragen oer oft God kwea is.


Wy geane no nei de fraach fan 'e hel - is it earlik?


Foarbeskikking


"Hoe kinne wy in frije wil hawwe om Jezus te akseptearjen en foarbestimd 
te wurden? Hoe kin de hel earlik wêze as de ferjouwing fan sûnden wurdt 
oanbean op hokker reden dan ek as frijwillige bekearing fan sûnders? "


Grutte fragen! Ik hoopje dat myn antwurd op jo eardere fraach oer 'frije wil' 
nuttich wie. As net, lit my witte en wy sille it djipper besjen.


Litte wy jo fraach ôfbrekke yn ferskate seksjes om te sjen wat wy tegearre 
kinne leare.


Jezus akseptearje


Earst it idee om Jezus te 'akseptearjen'. Guon minsken tinke dat it 
ferkeard is om it wurd 'akseptearje' te brûken foar de heilsûnderfining, dus 
litte wy sjen wat wy kinne leare fan it Nije Testamint.
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D'r binne ferskate Grykske wurden oerset mei 'akseptearje' as 'ûntfange.' 
Ien betsjuttet 'nimme, ûntfange, akseptearje, wolkom.' De apostel Paulus 
brûkte it wurd doe't hy skreau: "Want as ien komt, preeket in oare Jezus 
dy't wy net hawwe preekd, as jo in oare geast ûntfange dy't jo net hawwe 
ûntfangen, of in oar evangeelje dat jo net aksepteare hawwe - dan kinne jo 
der goed mei fertrage! " (2 Korintiërs 11: 4). Paulus brûkte it wurd yn 'e 
kontekst fan it akseptearjen fan in oar evangeelje. Jezus brûkte itselde 
wurd doe't Hy sei: "Wa't jo ûntfangt, nimt my oan, en dy't my ûntfangt, 
ûntfangt Him dy't My stjoerde." (Mattéus 10:40) De kontekst wie dat Jezus 
de 12 apostels útstjoerde om it Evangeelje te preekjen. Jezus sei dat 
minsken dy't de apostels ûntfange, aksepteare, ferwolkomden en har 
berjocht wie yn echte sin Kristus wolkom, om't Jezus it Berjocht fan it 
Evangeelje is.


In oar Gryksk wurd oerset mei 'akseptearje' betsjut 'om romte te meitsjen, 
foarút te hâlden, te hâlden.' Jezus brûkte it wurd doe't Hy sei: "Allegear 
kinne dit sprekwurd net akseptearje, mar allinich dejinge oan wa't it is jûn." 
(Mattéus 19:11). De apostel Petrus brûkte it wurd yn syn twadde brief - 
"De Heare is net slap oer syn belofte, lykas guon slachheid beskôgje, mar 
is langmoedig tsjin ús, net reewillich dat immen omkomt, mar dat allegear 
ta berou komme." (2 Petrus 3: 9) It wurd 'kom' is de oersetting fan it 
Grykske wurd dat soms oerset wurdt as 'akseptearje.'


In oar Gryksk wurd oerset mei 'akseptearje' betsjut 'ûntfange, krije, 
nimme, fêsthâlde.' Jezus brûkte it wurd doe't hy sei: "Want elkenien dy't 
freget, ûntfangt, en dy't siket fynt, en foar wa't kloppet, sil iepene wurde . ” 
(Mattéus 7: 8)
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Ik tink dat wat wy 'akseptearje' as it giet om Jezus syn Berjocht is, Syn 
Evangeelje, en Syn Jefte fan it ivige libben. Wy kinne Him wolkom hjitte as 
net. It bêste bibelske wurd om te brûken foar hoe't wy reagearje op it 
berjocht fan it Evangeelje oer Kristus is wierskynlik te sizzen dat wy 
'leauwe'. Hjir binne in pear foarbylden:


"Leau yn 'e Heare Jezus Kristus, en jo sille wurde bewarre, jo en jo 
húshâlding." Hannelingen 16:31


"... as jo mei de mûle de Heare Jezus belide en yn jo hert leauwe dat God 
Him opwekke hat út 'e deaden, sille jo wurde bewarre. Hwent mei it hert 
leaut men oan gerjuchtichheit, en mei de mûle wurdt bikend makke ta heil. 
” Romeinen 10: 9-10


Foarbeskikking


No ta foarbestimming. It Grykske wurd betsjut 'te bepalen, foarôf te 
bepalen.' It komt fan it woartelidee fan 'it fêststellen fan grinzen, limiten.' 
Paulus is de primêre brûker fan it wurd yn it Nije Testamint. Ien foarbyld is 
yn Romeinen 8: 28-30 -


"En wy witte dat alle dingen ten goede wurkje foar dyjingen dy't God leaf 
ha, foar dyjingen dy't nei syn doel neamd wurde. Foar wa't Hy foarhinne 
wist, hat Hy ek foarbestimd om oan te passen oan it byld fan syn Soan, 
dat Hy de earstberne wêze soe ûnder in protte bruorren. Boppedat wa't 
Hy foarbestimde, neamde er ek; wa't Hy neamde, dizze hat Er ek 
rjochtfeardige; en wa't er rjochtfeardige hat, hat er ek ferhearlike. “
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In oar foarbyld is yn Efeziërs 1 -


"Seinge de God en Heit fan ús Hear Jezus Kristus, dy't ús segene hat mei 
alle geastlike seine yn 'e himelske plakken yn Kristus, krekt sa't Hy ús yn 
Him hat útkeazen foar de stifting fan' e wrâld, dat wy hillich en sûnder 
skuld moatte wêze foar Him yn 'e leafde, om't wy ús foarbestimd hienen ta 
oannimmen troch Jezus Kristus ta Himsels, neffens de wille fan syn wil, ta 
de lof fan' e hearlikheid fan syn genede, wêrtroch Hy ús oannommen hat 
yn 'e leafste. " Efeziërs 1: 3-6


"Yn ús hawwe wy ek in erfskip krigen, foarbestimd neffens it doel fan Him 
dy't alles wurket neffens de rie fan syn wil." Efeziërs 1:11


As wy sjogge nei it gebrûk fan Paulus fan it wurd 'foarbestimd', krije wy 
wat gefoel fan hoe't wy de ynfloed derfan op ús libben moatte begripe. Dit 
is wat God docht, dat wy moatte it sjen fanút syn perspektyf. Sjoch 
nochris wat Paulus seit dat God docht -


Foar wa't er foarhinne wist,

Hy hat ek foarbestimd

wurde konformearre mei it byld fan syn Soan,

dat Hy de earstberne koe wêze ûnder in protte bruorren.

Boppedat wa't Hy foarbestimde,

dizze neamde Er ek;

wa't er rôp,

dizze hat er ek rjochtfeardige;

en wa't er rjochtfeardige,
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dizze ferhearlike er ek.


Foarbeskikking folget de foarkennis fan God. Foarljochting yn it Gryksk 
betsjut 'wite fan tefoaren.' Foardestinaasje yn it Gryksk betsjut 'foarhinne.'


Dat, wy sjogge dat God foarbeskikt op basis fan syn witten foarôf. God wit 
foarôf basearre op syn alwittenskip.


God wit alles fan ivichheid. Gods doel is dat syn bern 'oanpast' soene 
wêze (mei deselde of ferlykbere foarm) oan 'e' ôfbylding '(likenis) fan syn 
Soan, Jezus.


God 'ropt' (oproppen, útnoeget by namme) dejingen dy't Hy foarbestimd 
hat. God 'rjochtfeardige' (ferklearre rjochtfeardich) dejingen dy't Hy 
neamde. God 'ferhearlike' (pleatste wearde, fereare) dejingen dy't er 
rjochtfeardige.


Dat is in prachtige útlis oer hoe't God yn tiid en romte útwurket wat Er yn 
'e ivichheid dien hat. God wist foarôf fan ivichheid. God foarbestimd fan 
ivichheid. God ropt minsken yn tiid en romte en rjochtfeardiget en 
ferhearliket yn tiid en romte.


Gods foarkennis en foarbeskikking berôve minsken net fan har frije wil. Wy 
sjogge foarbylden fan God dy't minsken yn 'e Bibel karren joech. Guon fan 
dy minsken antwurden God posityf, guon reagearren negatyf. God joech 
har in kar. God wist fan ivichheid hokker beslút sy soene nimme, mar Hy 
berôve har net fan har frije wil.
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Sa dreech as dat kin ferskine, predestinaasje en fergees sille gearwurkje yn 
it plan fan God en minsken. Tink ek oan 'e kontekst - "En wy wite dat alle 
dingen ten goede wurkje foar dyjingen dy't God leaf ha, foar dyjingen dy't 
neffens syn doel neamd wurde." De oprop fan God is neffens syn ivige 
doel, dat is om ús te konformearjen mei it byld fan syn Soan. God noeget 
út, minsken beslute.

Hel en Fairness


It folgjende diel fan jo fraach is: "Hoe kin de hel earlik wêze as de 
ferjouwing fan sûnden wurdt oanbean op hokker reden dan ek de frijwillige 
bekearing fan sûnders akseptearje?"


Hel is in wirklik plak. Guon teologen tinke dat it djip yn 'e ierde is wêr't it 
ekstreem hjit is. Guon tinke dat it yn guon romte bûten de planeet Ierde is, 
miskien oan 'e oare kant fan it universum, mooglik in super swart gat; 
guon tinke dat de hel bûten dit universum kin wêze of yn in geastlike 
dimensje dy't net beynfloede is troch materiaal lokaasje.


Wêr't de hel is, is it echt. Hoe witte wy dat it echt is?


Jezus neamde ferskate kearen 'hel'. Hjir binne in pear foarbylden -


“Mar wa't seit: 'Do gek!' Sil yn gefaar wêze fan fjoer fan 'e hel." (Mattéus 
5:22)
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"As jo rjochter each jo feroarsaket, pluk it dan út en smyt it fan jo ôf; want 
it is better foar jo dat ien fan jo leden omkomt, dan dat jo heule lichem yn 
'e hel wurdt smiten. " Mattéus 5:29


"En eangje net dejingen dy't it lichem fermoardzje, mar de siel net kinne 
deadzje. Mar eangje leaver foar Him dy't yn 'e hel sawol siel as lichem 
ferneatigje kin. " Mattéus 10:28


It Grykske wurd dat 'hel' oerset is 'geenna.' It is in transliteraasje fan it 
Hebrieuske wurd, Gêhinnōm, "de delling fan Hinnom. 'It is in echte delling 
dy't west en súd fan Jeruzalem leit. It is ek in namme foar it definitive plak 
fan straf fan 'e goddeleazen.


De eigentlike lokaasje hat in frij ûnsjoch ferline. It wie wêr't bern waarden 
offere oan 'e idolgod Moloch oant kening Josiah de praktyk tûzenen jierren 
lyn ôfskafte. It waard letter brûkt om ôffal en jiskefet te ferbaarnen en de 
lichems fan bisten en ûnbegraven misdiedigers dy't waarden eksekuteare. 
Net in plak dat de measten fan ús wolle besykje - minder wenje dêr.


Ien fan 'e bekendste fersen oer wêrom't God de hel makke hat is yn 
Mattéus 25:41 wêr't Jezus mei syn learlingen praatte oer wat der oan' e 
ein fan 'e ierde barre soe -


"Dan sil Hy ek tsjin dyjingen oan 'e lofterhân sizze:' Gean fuort fan My, jo 
ferflokt, yn it ivige fjoer dat taret is foar de duvel en syn ingels. '
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Nijsgjirrich. God makke de hel taret as in ivich fjoer foar de duvel en syn 
ingels. Jezus spruts ek oer dat God sawol siel as lichem yn 'e hel 
ferneatigje koe. Dat wiisde op 'e minsklike kant om yn' e hel te wurden.


Wy sjogge yn Iepenbiering dat nei God de deaden oardielet neffens har 
wurken, Hy de Dea en Hades yn 'e fjoermer sil smite tegearre mei elkenien 
dy't net fûn is Skreaun yn it Boek fan it libben. (Iepenbiering 20: 13-15).


Hel is in echt plak wêr't de duvel en syn ingels en elkenien dy't net fûn 
binne skreaun yn it Boek fan it libben wurde pleatst.


It folgjende diel fan jo fraach giet oer de earlikheid fan 'e hel. Dy fraach giet 
nei it ivige ûntwerp en bedoeling fan God. God ûntwurp in wrâld wêr't Hy 
minsken in frije wil soe jaan om te kiezen. God ûntwurp in wrâld wêr't 
minsken soene wurde konfrontearre mei drege karren. De earste kar wie 
oft se Gods befel folgje soene. Se keas derfoar om net te hâlden. God 
joech Kaïn de kar om syn befel te folgjen. Hy keas derfoar om net te 
hâlden. Yn in heule mate hat dat de kar fan 'e minske yn' e heule skiednis 
west.


God hie wat oars yn gedachten. Dêrom doe't it minsklik ras oerrûn waard 
troch goddeleazens, wie God genedich tsjin Noach en die hy in herstart 
mei it minskdom. God joech it minsklik ras noch in kâns om har frije wil te 
brûken om te kiezen om Him te folgjen. It minsklik ras mislearre wer en 
God begon wat nijs mei in idolferearder mei de namme Abram.
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Wat wy yn 'e Bibel sjogge, is it ûnfermogen fan' e minske om te dwaan 
wat rjocht is yn 'e eagen fan God. It feit dat God genedich is en elkenien 
rêdt, is wierskynlik net 'earlik' as wy derfan tinke út in minsklik perspektyf, 
mar Hy hâldt genedich foar ûngehoarlike minsken.


Ien manier om Gods genedich gedrach (leafde, genede, barmhertigens) te 
begripen is it op dizze manier te besjen. Minsken krije wat se net fertsjinje 
en krije wat se net fertsjinje. Kinne wy yn it ljocht dêrfan sizze dat God 
'unfair' is as er minsken oardielet dy't it goede nijs fan syn keninkryk 
ôfwize?


God ûntwurp syn ivige plan mei de bedoeling syn Soan te ferhearlikjen, 
wa't syn Heit soe ferhearlikje troch it wurk ôf te meitsjen dat de Heit Him 
stjoerde om te dwaan. Hoe sjocht Jezus syn ferhearliking? Hy bidde ta syn 
heit yn 'e nacht fan syn arrestaasje -


'Heit, it oere is kommen. Ferearlikje jo Soan, dat jo Soan Jo ek ferhearlikje 
mei, lykas Jo Him autoriteit jûn hawwe oer alle fleis, dat Hy ivich libben 
jaan soe oan safolle as Jo Him jûn hawwe. En dit is it ivige libben, dat se 
Jo kenne, de iennichste wiere God, en Jezus Kristus, dy't Jo hawwe 
stjoerd. Ik haw Jo op 'e ierde ferhearlike. Ik haw it wurk foltôge dat Jo My 
jûn hawwe te dwaan. En eare, o Heit, My tegearre mei Jo sels, mei de 
hearlikheid dy't ik by Jo hie foardat de wrâld wie. "


JOHANNES 17: 1-5
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Wat wie it 'wurk' dat God de Heit God de Soan stjoerde om te dwaan? 
Neffens de apostel Johannes wie it om 'de wurken fan' e duvel te 
ferneatigjen. '(1 Jehannes 3: 8). Wat wiene de 'wurken' fan 'e duvel? Om 
sûnde en dea yn 'e wrâld te bringen. Jezus 'dea oan it krús en syn 
opstanning út' e deaden ferneatigje sûnde en dea, de wurken fan 'e duvel.


Jezus wol dat minsken ivich mei Him yn 'e himel libje. Minsken dy't dat 
oanbod ôfwize sille lykwols earne oars wenje - hel as de mar fan fjoer 
troch identifikaasje. Jezus fertelde syn learlingen syn boadskip fan leafde, 
genede, barmhertigens en ferjouwing te nimmen nei de einen fan 'e ierde - 
nei elke folksgroep. Dat hat de tsjerke hast 2000 jier dien - it evangeelje 
meinommen nei de wrâld.


De hel liket earlik sjoen wat it minskdom God hat dien. Wat God net 
rjochtfeardich liket, is hoe't Hy dejingen foarbestimde dy't Hy foarhinne 
wist, hoewol wat Hy foarhinne wie ús sûndigens en goddeleazens.


"Hwent doe't wy noch sûnder krêft wiene, stoar Christus op 'e tiid foar de 
goddeleazen. Hwent amper sil men stjerre foar in rjochtfeardige; dochs 
miskien soe immen foar in goede man sels doarre te stjerren. Mar God 
toant syn eigen leafde ta ús, dat Christus foar ús stoar, wylst wy noch 
sûnders wiene. "


ROMEN 5: 6-8
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Ik hoopje dat dit helpt jo fraach te beantwurdzjen. As net, lit my witte wat 
jo tinke en wy geane djipper.


Skrift oernommen út 'e New King James Version®. Copyright © 1982 
troch Thomas Nelson. Brûkt mei tastimming. Alle rjochten foarbehâlden.


