
           
 

DOOD EN OPSTANDING (1) 
Bij de vragen ga ik uit van de Staten Vertaling. Het is natuurlijk aan te raden om ook te vergelijken 
met andere vertalingen. 
 
We lezen 1 Petrus 1 
 
1. In vers 3 heeft Petrus het over een levende hoop. Waaraan is die levende hoop gekoppeld? 
 
2. Waardoor worden we wedergeboren? (vers 23) 
 
3. Waarmee wordt ‘vlees’ en de ‘heerlijkheid van de mens’ vergeleken? 
 
4. Wat staat daar tegenover? 
 

Sterfelijk 
Lees Genesis 2 
 
5. Van alle boom mocht Adam vrijelijk eten. Voor welke boom werd hij gewaarschuwd? 
 
6. Was dit een slechte boom? Waarom (niet)? 
 
7. Wat is de Hebreeuwse uitdrukking van ‘de dood sterven’ in Genesis 2:17. 
 
8. Wat leren we uit deze uitdrukking wat betreft de sterfelijkheid van de mens? 
 
9. Lees Genesis 2:7. De mens werd tot een levende ziel. Staat hier: de mens kreeg een 

onsterfelijke ziel? 
 
10. Leer de Hebreeuwse uitdrukking. 
 
11. Hoe werd de mens tot een levende ziel? 
 
12. Leer de Hebreeuwse uitdrukking voor ‘adem des levens’. 
 
13. Vergelijk Genesis 2:7 met Genesis 7:22. Wat zijn de overeenkomsten? 
 
14. Lees Genesis 6:17. Welke uitdrukking staat er parallel met ‘verderven’? In het Hebreeuws 

staat hiervoor één woordje. Dit woordje staat in nogal wat teksten parallel met maoot 
‘sterven’. Dat zullen we later nog onderzoeken. 

 
15. Welke drie uitdrukkingen hebben we nu gezien voor de ‘levensgeest’ die God in de 

neusgaten geblazen heeft? 
 
16. Tegen wie werd er gezegd dat hij de dood zou sterven en wat was hij dus? 
 
17. Worden er in de Bijbel (Hebreeuws) ook over dode zielen gesproken? 
 Onderzoek: 
 Leviticus 21:11 
 Numeri 6:6 
 Numeri 19:11 



           
 

 Numeri 19:13 
 Leviticus 22:4 
 
Lees 1 Timotheüs 6 
 
18. Welke twee dingen in verband met dood en leven worden in vers 11-16 van God gezegd? 
 
19. ‘Levend maken’ komt voor het eerst in het NT voor in Johannes 5:21. Welk onderwerp is de 

context daar? 
 
20. Welke conclusie trek je uit het feit dat God alleen onsterfelijkheid heeft? 
 
21. Wat is het gezegde (werkwoord) in vers 15? 
 
22. Wat is het onderwerp in vers 15 
 
23. Wat is het lijdend voorwerp in vers 15? 
 
24. Waarop slaat ‘welke’ of ‘die’ in vers 15 terug? 
 
25. Wie is de alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren in vers 15? 
 
26. Wie kan dat hier dus niet zijn? 
 
27. Op Wie slaan deze namen in Openbaring 17:14 en 19:16? 
 
28. Van Wie op Wie gaan die namen kennelijk over? 
 
29. Vergelijk dit gedeelte nog eens met Johannes 5:21-23. Wat is de overeenkomst? 
 
30. Paulus klemt dit betoog van 1 Timotheüs 6:11-16 in tussen tekstgedeelten die over hetzelfde 

onderwerp gaan. Welk woord is het kernwoord van die tekstgedeelten? 
 
31. Wat is het verschil in personen in vers 9 en vers 17? 
 
32. Wat zijn de aanbevelingen voor hen die de neiging hebben tot de eerste groep (vraag 31) te 

behoren? 
 
33. Wat zijn de aanbevelingen voor de tweede groep? (vers 17) 
 
34. Waarom zou Paulus de verzen 11-16 tussen deze twee tekstgedeelten hebben ingeklemd? 

Vergelijk ook nog eens met 1 Petrus 1:24, 25. 
 
35. Als we alles zo bezien, wat is dan het tweevoudige in de leugen van de satan in Genesis 3:4? 
 
Lees 1 Korinthe 15:35-58 
 
36. Hoe valt 1 Korinthe 15 grofweg te verdelen? 
 
37. Wat is het thema dus vanaf vers 35? 
 
38. Waarmee vergelijkt Paulus de opstanding der doden? 



           
 

 
39. Waarop slaat ‘alzo’ aan het begin van vers 42 terug? 
 
40. Welke drie tegenstellingen vinden we in vers 42 tot en met 44? 
 
41. Denk eens na in het kader van deze tegenstellingen (vraag 40) over ‘bloot graan’ in vers 37 en 

de begrippen ‘heerlijkheid’ en ‘lichaam’ in de verzen 37 tot en met 44. 
 
42. Waarom citeert Paulus in vers 45 plotseling Genesis 2:7? 
 
43. Wat is een meer letterlijke vertaling van ‘natuurlijk lichaam’? Onthoud de Griekse term. 
 
44. Waarmee heeft Paulus vanaf vers 37 dit ‘natuurlijke lichaam’ vergeleken? 
 
45. Wat gebeurt er dus met het ‘natuurlijke lichaam’? Vergelijk met Genesis 2. 
 
46. Hoe is de laatste Adam tot een levendmakende Geest geworden? 
 
47. Hier heb je ook de woordjes ‘levend maken’ weer. In welke twee tekstgedeelten hebben we 

ze eerder gezien? 
 
48. Wie werden er gezegd in deze twee teksten (vraag 47) levend te maken? 
 
49. Hoe verhoudt Christus Zich 1 Korinthe 15:45 tot de nesjemat ruach chaiem? 
 
50. Over deze ‘Christusgeest’ gaat het in Romeinen 8:1-15 bijvoorbeeld. Lees dat gedeelte erop 

na. 
 
51. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, volgens 1 Korinthe 15:53, 54. Wat is het 

verschil tussen de mens na de opstanding met Adam? 
 
52. ‘De dood is verslonden tot overwinning.’ Hoe krijgen we die overwinning? 
 
53. Vergelijk 1 Korinthe 15:37 met Johannes 12:24. Wat zijn de overeenkomsten? 
 
54. Wat is het verband tussen de antwoorden op de vragen 52 en 53? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

DOOD EN OPSTANDING (2) 
We lezen  2 Korinthe 5:1-10 
 

Vergankelijkheid 
Lees 1 Korinthe 15:51-58 
Lees Romeinen 8:18-23 
 
55. Wat is het verschil tussen verderfelijk/vergankelijk en sterfelijk? 
 
56. Geldt de vergankelijkheid alleen voor de mens? 
 
57. Waar lezen we dat? 
 
58. Wie heeft de schepping onderworpen? 
 
59. Hoe worden vergankelijkheid en sterfelijkheid tenietgedaan? 
 
60. Welk woord gebruikt Paulus voor dit ‘tenietgedaan’? (1 Kor. 15:54). 
 
Lees Romeinen 6:1-13 
61. Waar spreekt Paulus behalve in Romeinen 8:23 nog meer over een sterfelijk lichaam? 
 
62. Hoe zie je hier weer het verband met opstanding? 
 
63. Wat is de connectie hier met 1 Korinthe 15:45? 
 
64. Is hier sprake van onsterfelijke zielen? 
 

Stervende zielen 
Lees Richteren 16:30 
65. Noem nog een voorbeeld van een persoon in de Bijbel die zegt dat zijn ziel zal sterven. 
 
Lees Genesis 19:17 
66. Wat betekent ‘behoud u om uws levens wil’ in Genesis 19:17? 
 
67. Welk woord staat er voor ‘leven’ in de grondtekst? 
 
68. Waarom kan dit niet zomaar een stijlfiguur zijn; pars pro toto bijvoorbeeld? 
 
Lees Mattheüs 2:20 
69. Wat betekent ‘de ziel van het Kindeke zoeken’ in Mattheüs 2:20? 
 
70. Hoe zouden wij dit vers ook kunnen vertalen? (HSV) 
 
71. ‘Ziel’ is als vertaling uitwisselbaar met ‘leven’. Hoe zou dat komen? 
 
Lees Johannes 10:10-17 
72. Hoe zie je dit in Johannes 10:10-17? (Overal waar leven staat, staat het woordje psuchè). 
 



           
 

Ziel en bloed 
73. Wat is de betekenis van Genesis 35:18; ‘als haar ziel uitging’? 
 
74. Wat is de context van Genesis 35:18? 
 
75. Wat denk je dat er gebeurde met Rachel? 
 
Lees Genesis 9:1-6 
76. Waar komen we ‘ziel’ na Genesis 2 voor het eerst weer tegen in de Bijbel? 
 
77. Wat staat daar over ‘ziel’? 
 
78. Hoe worden in Genesis 9:6, ‘bloed’, ‘leven’ en ‘levende ziel’ met elkaar in verband gebracht? 
 
Lees Leviticus 17:10-14 
79. ‘Ziel is in het bloed’. Waar staat het in de grondtekst ook andersom? 
 
80. Waarom heeft God Israël het bloed op het altaar gegeven? 
 
81. Waarom moest het bloed van Christus dus gestort worden? 
 

 
Aandoen 
Lees 1 Korinthe 15:45-58 
 
82. Paulus gebruikt hier een aantal keren het woordje ‘aandoen’? Waarom zou hij dat doen? 
 (Denk aan vers 37) 
 
83. Welk woord in vers 49 is hieraan gerelateerd? 
 
Lees Mattheüs 6:25; Lukas 2:22 
 
84. Hoe lees je hier ‘eten en drinken’ als zorg voor de ziel? (denk eraan dat het woord psuchè 

hier weer wordt gebruikt. 
 
85. Noem nog een aantal teksten in de Evangeliën waarin het Griekse woord voor ‘aandoen’ 

duidelijk de betekenis heeft van ‘aankleden’. 
 
86. Romeinen 13:12 en 14 gebruiken beide ‘aandoen’ of ‘bekleden’; in het Grieks is het hetzelfde 

woordje. 
 Hoe? 
 
87. Waarmee worden wij volgens 1 Korinthe 15 bij de opstanding of de verandering bekleed? 
 
88. In welk Schriftgedeelte van zijn brieven aan de Korinthiërs komt Paulus op dit bekleden 

terug? 
 
Lees 2 Korinthe 5:1-10 
 
89. Waar sluit ‘want’ in vers 1 op aan bij het vorige hoofdstuk? 



           
 

 
90. ‘Niet naakt’ in vers 3; waar denk je nu natuurlijk onmiddellijk aan (1 Kor. 15)? 
 
91. ‘Naakt’; duidt dit op de lichaamloze ziel? 
 
92. Ziet Paulus ons in dit Schriftgedeelte pas als ‘naakt’ als we gestorven zijn? 
 
93 In welke woorden zie je nog meer duidelijk een relatie met 1 Korinthe 15? 
 
94. Waar in de context spreekt Paulus over een nieuwe schepping? 
 
95. In welk vers zie je dat deze nieuwe schepping de vrucht is van de opstanding van Christus? 
 
96. Spreekt Paulus in 2 Korinthe 5:1-10 zijn verlangen naar de dood uit? 
 
97. Wat spreekt hij er wel uit? 
 
98. Waarom gebruikt Paulus in de verzen 6, 8 en 9 de woorden ‘inwonen’ en ‘uitwonen’? Welke 

relatie met de tekst is er? 
 
99. Wat is ‘inwonen’? 
 
100. Wat is ‘uitwonen van de Heere’ en ‘bij de Heere in te wonen’? 
 
Lees Efeze 4:20-24 
Lees Kolossenzen 3:9-12 
 
101. Hoe wordt ‘aandoen’ gebruikt in deze twee Schriftgedeelten? 
 
101. Zie je ook weer een relatie naar Genesis 1:26? 
 
  



           
 

DOOD EN OPSTANDING (3) 
We lezen  Psalm 16 
 

Ziel als persoonsaanduiding 
Lees Genesis 12:11-20 
 
102. Met welk zinsdeel staat ‘opdat mijn ziel om uwentwil leve’ in Gensis 12:13 parallel? 
 
103. Wat betekent ‘opdat mijn ziel om uwentwiel leve’ in Genesis 12:13? 
 
104. Wat betekent ‘opdat mijn ziel u zegene’ in Genesis 27:4? 
 
105. Kan een ziel eten? (Exodus 12:16) 
 
106. Wat is de betekenis van ‘iedere ziel’ in Exodus 12:16? 
 
107. Kan een ziel offeren? (Leviticus 2:1). 
 
108. Kan een ziel zondigen? (Leviticus 4:27). 
 
109. Kan een ziel iets onreins aanraken? (Leviticus 22:6). 
 
110. Tegen wie spreekt Deborah in Richteren 5:21? 
 
111. Noem een paar Schriftplaatsen in de Tenach waar we dit soort aanspraken nog verder 

vinden. 
 
112. De ziel is onrustig ‘in mij’ (Psalm 42:6). Betekent dat dan toch dat er een ziel in de mens is? 
 
113. Zijn er ook voorbeelden in het nieuwe testament waar ‘ziel’ als persoonsaanduiding wordt 

gebruikt? Noem eens een paar voorbeelden. 
 
114. Heeft God een ziel? 
 
115. Wat betekent het als God over ‘Mijn Ziel’ spreekt? Geef een paar voorbeelden ook uit het 

nieuwe testament. 
 
 

Ziel en Graf 
Lees Psalm 16 
 
116. ‘Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten’ (Ps. 16:10). Wat betekent ‘hel’? 
 
117. Wat is het Hebreeuwse woord voor ‘hel’? 
 
118. Wat is het vergelijkbare Griekse woord? 
 
119. Waar komt het Hebreeuwse woord voor het eerst voor? 
 
120. Wat wordt daar met het woord bedoeld? 



           
 

 
121. Wat suggereert David in Psalm 6:5, 6 aangaande de ziel in relatie tot het graf? 
 

Psalm 16 in het nieuwe testament 
Lees Handelingen 2:22-36 
 
122. Met welk doel wordt Psalm 16 door Petrus en Paulus gebruikt in hun prediking? (Hand. 2 en 

13) 
 
123. Hoe rechtvaardigt Petrus het gebruik van de Psalm op deze manier? 
 
124. Hoe sluit dit aan bij het getuigenis van de Heere Jezus Zelf? 
 
125. Wat zegt Petrus van het graf van David? 
 
126. Wat gebeurde er met ‘de ziel van de Heere Jezus’ in het graf? 
 
127. Wat heeft dit met het verderving van het vlees te maken? 
 
128. Welke Psalm citeert Petrus in het vervolg? 
 
129. Wat wil hij hiermee aantonen? 
 
130. Waar vind je deze Psalm bijvoorbeeld nog meer in relatie tot de opstanding van de Heere 

Jezus? 
 
131. Welke Psalm(en) haalt Paulus in zijn preek in Antiochië aan? 
 

Psalm 89 
Lees Psalm 89 
 
132. Wat zijn ‘de weldadigheden Davids’? (Hand. 13:34). 
 
133. Zie je hier ook een link naar Handelingen 2, de preek van Petrus? 
 
134. Waar zie je in Psalm 89 ‘ziel’ in relatie tot het graf? 
 
135. In welke gemoedstoestand schreef Ethan, de schrijver van Psalm 89, de verzen 39-52? 
 
136. Hoe eindigt Ethan de Psalm? 
 
137. Wat betekent dit in relatie met vers 49? 
  



           
 

DOOD EN OPSTANDING (4) 
We lezen Openbaring 6 
 
138. zoek alle teksten met ‘ziel’ of zielen’ (Grieks: psuchè) in Openbaring. 
 
139. Waarover gaat het in 8:9 en 16:3? 
 
140. Vind je daarvan vergelijkbare teksten in Genesis bijvoorbeeld? 
 
141. Hoe zou je de zielen van mensen in 18:13 kunnen duiden? 
 
141. Tot wie wordt 18:14 gericht? 
 
142. Wat betekent ‘uw ziel’ in dat vers? 
 
143. Kan je meer teksten noemen waar de ziel in relatie staat tot een emotie (verdriet, verlangen, 

angst)? 
 
144. Waarom is het principieel verkeer om op grond van Openbaring 6:9 de traditieleer van de 

onsterfelijke ziel te baseren? 
 
145. Waarom waren de zielen van degenen die onder het altaar waren, gedood? 
 
146. Waar in Openbaring vind je die uitdrukking of iets soortgelijks nog meer? 
 
147. Wat leert ons dat? 
 
148. Wat doen de zielen onder het altaar? 
 
149. Is dat het traditionele beeld van wat een ziel in de hemel doet? 
 
150. Wat is het antwoord dat zij krijgen? 
 
151. Wat betekent in dat antwoord ‘vervuld zijn’ (SV)? 
 
152. En wat betekent in dat antwoord ‘gelijk als zij’ (SV)? 
 
153. Wat zouden de witte kleden zijn, die de zielen krijgen? 
 
154. Welke twee teksten in Openbaring met ‘zielen’ hebben betrekking op 6:9? 
 
155. Hoe hebben ‘zij’ in 12:11 overwonnen? 
 
156. Wat hebben ‘zij’ niet lief gehad tot het einde? 
 
157. Welke gebeurtenis gaat er aan 12:11 vooraf? 
 
158. Hoe wordt de satan in 12:10 genoemd? 
 
159. Vergelijk dit met 6:11. 
 



           
 

Lees Openbaring 20:4-6 
 
160. Hoe waren de zielen gedood? 
 
161. Waarom waren zij gedood? 
 
162. Vergelijk dit met 6:9. 
 
163. ‘En zij leefden’ (20:4). Wie? 
 
164. Wat gebeurde er met de overigen van de doden? 
 
165. Wat suggereert dus dit leven van de zielen van 20:4? (Het antwoord staat in vers 6). 
 
166. Is het heel erg sterk om op grond van deze drie teksten (6:9; 12:11 en 20:4) te spreken van 

‘onsterfelijke zielen in de hemel’? 
 
Mattheüs 24 
Lees Mattheüs 24 
 
167. Vergelijk de volgorde van de gebeurtenissen bij het openen van de zeven zegels met de 

volgorde van de gebeurtenissen in Mattheüs 24. 
 (Tip: voor elk zegel kan je een vergelijkbare gebeurtenis in Mattheüs 24 vinden.) 
 
168. Met welke gebeurtenis komt de opening van het vijfde zegel in Mattheüs 24 overeen? 
 
 
Abel 
 
169. Het bloed van Abel spreek nog (Heb. 12:24). Spreekt het ‘ letterlijk’? 
 
170. In welke zin spreekt het nog? 
 
171. Waarover spreekt het bloed van Abel? (In een ander Bijbelboek zoeken.) 
 
Wraak 
 
172. Op grond van welk Schriftgedeelte kunnen de zielen onder het altaar om wraak roepen? 
 
173. Hoe worden de zielen van zijn knechten daar genoemd? 
 
174. Is dat in overeenstemming met wat we tot nu toe over de ziel hebben geleerd? 
 
Hoe lang? 
 
175. Welke Psalmen (Psalmregels) zou je kunnen lezen rondom deze vraag van de zielen onder 

het altaar? 
 
Altaar 
 
176. Waar vind je het altaar in Openbaring allemaal terug? (Zeven keer). 
 



           
 

177. Wat vind je normaal gesproken onder het altaar? 
 
178. Wat zouden de gebeden van alle heiligen kunnen zijn?  (Opb. 8:3). 
 
179. Wat was het gevolg van die gebeden? 
 
180. Wat wordt er door de stem uit de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God is 

gezegd? (Opb. 9:13 en verder) 
 
181. Wat riep de andere engel tot de engel met de gouden sikkel? (Opb. 14) 
 
182. Waar gaat dit over? 
 
183. Waarvan spreekt de engel  van het altaar in 16:7? 
 
184. Lees de context en vergelijk het met de zielen onder het altaar.  
 
 

DOOD EN OPSTANDING (5) 
De kwaaddoeners aan het kruis 
We lezen Lukas 23:33-43 
 
Lukas 23:43 wordt vaak als een tekst gezien die de onsterfelijke ziel zou propageren. 
Bedenk dat, áls dit zo zou zijn, je dan ook met een verklaring van al het voorgaande moet komen. 
Met andere woorden; een tekst die duidelijk de leer van een sterfelijke ziel weerspreekt, geeft dan 
weliswaar alle reden tot verder onderzoek naar hoe het dan wél is, maar is niet meteen een bewijs 
voor de traditionele visie van een ziel die naar de hemel gaat. 
 
De vraag is of deze tekst wel zo’n duidelijke weerlegging is. 
 
Verkennende vragen bij Lukas 23:42, 43 
 
185. Waar vind je het woord voor ziel (psuchè) in dit gedeelte? 
 
186. Wat zegt de Schrift elders over het paradijs? 
 
187. Onderzoek ook het woord ´Eden´. Hoe vertaalt de Septuagint dit woord? 
 
188. Kan je overeenkomsten aanwijzen tussen Eden en het Paradijs? 
 
189. Spreekt de Bijbel elders dan eventueel in Lukas 23 van ontlichaamde zielen die in het Paradijs 

wandelen? 
 
190. Waarheen ging de Heere Jezus na Zijn kruisdood? 
 
191. Wat weten we van Zijn ziel na Zijn sterven? 
 
192. Kan hades het paradijs zijn? 
 
 
 



           
 

 


