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         ALMAL  IN  DIE  HEL  GLO  EN  SAL  GLO  WAT  EK  NOU  GLO 

 

LUK16:27-29 “Toe sê die man weer: ‘Vader Abraham, ek smeek u dan, stuur tog 
vir Lasarus na my pa se huis toe, 28om my vyf broers wat daar is te gaan waarsku. 
Anders sal hulle ook hier beland waar ’n mens so verskriklik gepynig word.’  

 29“Maar Abraham sê: ‘Hulle het die Skrif met Moses en die profete se woorde. 
Laat hulle daarna luister.’  
 
Almal in die hel glo en almal wat daar gaan beland  glo en sal glo wat ek nou glo. 
Hulle glo en sal glo, dat hulle, hulle moes bekeer het. 
Hulle glo en sal glo, dat hulle Jesus moes aangeneem het as hulle Verlosser en 
Saligmaker. 
Hulle glo en sal glo, dat hulle Jesus deur die doopbad moes volg Hemel toe. 
Hulle glo en sal glo, dat van die doopbad tot in die Hemel, hulle volgens God se 
wil en beginsels moes gelewe het maar hulle sal dit te laat glo en tot in alle 
ewigheid sal hulle met hierdie smartlik verwyt in die hel ‘n verskriklike dood 
sterf en tog nooit sterf nie. 
Hulle sal aste ware verewig op sterwe lê en hulle self verwyt, terwyl hulle al 
daardie tyd in die verskriklikste leiding sal wees. 
Wat ‘n verskriklike keuse maak die mens wat Jesus nie kies nie. 
Ek het gesê dat almal in die hel glo en sal glo.  Kom ons kyk gou hoe gelowig sê 
Jesus het hierdie ryk man geword. 
 
LUK16:27-28 “Toe sê die man weer: ‘Vader Abraham, ek smeek u dan, stuur tog 
vir Lasarus na my pa se huis toe, 28om my vyf broers wat daar is te gaan waarsku. 
Anders sal hulle ook hier beland waar ’n mens so verskriklik gepynig word.’  
 
Die ou vertaling stel dit so. 
 
LUK 16:27  En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur—  
LUK 16:28  want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie 

ook in hierdie plek van pyniging kom nie. 
 
Nou bid en smeek hy, dalk vir die eerste keer in sy lewe bid hy maar hoe tragies, 
hy doen dit te laat. 
Nie net bid en smeek hy nie, nee, hy gaan heelwat verder.  Nou dink hy selfs aan 
sendingwerk. 
 
LUK16:27-28 “Toe sê die man weer: ‘Vader Abraham, ek smeek u dan, stuur tog 
vir Lasarus na my pa se huis toe, 28om my vyf broers wat daar is te gaan waarsku... 
 
Die ryk man beskryf hoe hy die hel ervaar as volg. 



 
LUK 16 28... waar ’n mens so verskriklik gepynig word. 

 
Jesus sê onder andere van die hel die volgende. 
 
MAT13:41-43 Ek sal my engele uitstuur, en hulle sal al die mense bymekaarmaak 
wat ander verlei het om sonde te doen en ook almal wat hulle nie wou steur aan God 
se wette nie. Die engele sal hulle wegneem uit God se nuwe ryk 42en hulle in die 
brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners van spyt. 43Dan sal 
God regeer, en sy kinders sal net so helder skyn soos die son in die nuwe ryk van 
hulle Vader. Elkeen wat kan hoor, moet mooi luister wat Ek hier sê.” 

 
Hoe ontsettend tragies, as iemand nie wil luister wat Jesus sê nie, want Hy wat 
sê, dat ons mooi moet luister na wat Hy sê, het ook gesê. 

 
JHN19:30 Toe Jesus daarvan gedrink het, sê Hy: “Alles is nou afgehandel.” Toe 
laat Hy sy kop sak en sterf. 

 
Jy sien alles wat gedoem moes word om jou en my in die Hemel te kry is gedoen. 
Of anders gestel, alles wat gedoen moes word om jou en my uit die hel uit te hou 
is afgehandel.                  
Jy en ek moet net dit wat Jesus gedoen het, ons eie maak. 
Ons moet ons bekeer en Jesus aanneem as Verlosser en Saligmaker. 
Ons moet die ou mens afsterf en begrawe en ons moet in die wil van God lewe. 

 
MAT7:21 “Dit is ook nie almal wat My ‘Here, Here, noem wat in God se nuwe ryk 
sal ingaan nie, maar dit is iemand wat doen wat my Vader in die hemel wil hê, wat 
daar sal ingaan. 
 
Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


