Hel, graf, duisternis
Gehenna (12x), G1067 (Ned.: Ge-henna; Hebreeuws: Ge-Hinnom)
1. vallei van (de zoon van) Hinnom
2. Ge-henna (of Ge-Hinnom* H2011, 11x), een vallei aan de zuidzijde Jeruzalem,
{gebruikt (figuurlijk) als een naam voor de plaats (of staat) van aionische straf}
SV: helse vuur, hel, helle
Matthéüs 5:22, 29, 30
Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is,
Hun god was Molech
die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder
(Moloch, Milchom of
zegt: Ráka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar
Milkom)
wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.
Bekend om het offeren van
Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het
van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw
zonen
gehele lichaam in de hel geworpen worde.
de gruwel god die Salomo,
En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze
Achaz, Hosea
van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw
en Manasse dienden
gehele lichaam in de hel geworpen wore.
In het dal *Hinnom
Matthéüs 10:28
(moorddal)
En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de
ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die
aan de zuidzijde en buiten
beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.
Jeruzalem
Matthéüs 18:8,9
welke Heere Jezus in
Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houwt ze af en
enkele gelijkenissen
werpt ze van u. Het is u beter, tot het leven in te gaan,
gebruikt
kreupel of verminkt [zijnde], dan twee handen of twee
voeten hebbende, = wel goed vertaald
in het eeuwige vuur geworpen te worden.
En indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u.
Het is u beter, maar één oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende,
in het helse vuur geworpen te worden.
Matthéüs 23:15, 33
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om
een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der
helle, tweemaal meer dan gij [zijt].
↓ zaad van de slang (Joh 8:44 duivelse vader),
Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?
Markus 9:43, 45, 47
En indien uw hand u ergert, houwt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan,
dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur;
En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar één oog hebbende in het
Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te
worden;
Lukas 12:5
Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, [ook]
macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien!
Jakobus 3:6
De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze
leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad [onzer] geboorte,
en wordt ontstoken van de hel.
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Hel, graf, duisternis
Mnemeion (38x), G3414
1. een herinnering, dat wil zeggen cenotaaf (plaats van begrafenis)
SV: graf, graven, grafs
o.a. Matt 8:28; Marc 5:1; Luk 8:26
En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesénen, zijn Hem
twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren,
alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan.
Matt 23:29

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der
profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen;
Luk 11:44

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij zijt gelijk de graven, die
niet openbaar zijn, en de mensen, die daarover wandelen, weten het niet.

Johannes 5:28
Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn,
Zijn stem zullen horen;
Joh 20:11; Hand 13:29 (de laatste)
En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf;
Tartaroo (1x), G5020
1. Tot opsluiten in de afgrond (Abyss)
"Tatarus" waar laatste oordeel en eeuwige kwelling wachten
[uit Tartarus (de diepste kerker van Hades, die bekend staat als de Abyss)]
2 Petrus 2:4
Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar,
die in de hel geworpen hebbende,
overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden
Sophos, G2217, 4x
1. somberheid (als hullen als een wolk).
2. vertroebeling mistroostigheid.
2Petr 2:4,17

Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft,
maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis,
om tot het oordeel bewaard te worden
Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven,
denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
Judas 1:6,13

↑ Skotos, G4655, 32x

En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben,
maar hun eigen woonstede verlaten hebben,
heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.
Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren,
denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
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Hel, graf, duisternis
Abussos (9x), G12, Engels: Abyss, the bottemless pit (bodemloze put)
1. zonder diepte
2. (Speciaal) duivelse "afgrond"
SV: afgrond, afgronds
Lukas 8:31
En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen.
Romeinen 10:7
Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.
Openbaring 9:1,2
En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster, gevallen uit den hemel op de
aarde, en haar werd gegeven de sleutel van den put des afgronds. En zij heeft den put
des afgronds geopend; en er is rook opgegaan uit den put….
Openbaring 9:11
En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het
Hebreeuws Abáddon, en in de Griekse [taal] had hij den naam Apollyon.
Openbaring 11:7
En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond
opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.
Openbaring 17:8
Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten
verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet
zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het
beest, dat was en niet is, hoewel het is.
Openbaring 20:1,3
En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een
grote keten in zijn hand;En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en
verzegelde [dien] boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de
duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden
worden.
Basanos (3x), G931,
1. een toetssteen gebruikt om te testen de zuiverheid van goud
2. (meestal) een test om te bewijzen de echtheid van een zaak
3. (figuurlijk) een instrument dat wordt gebruikt in het verhoor
door welke men wordt gedwongen de waarheid te onthullen
4. (analogie) marteling
SV: pijnen, pijn, der pijniging
Matt 4:24
En Zijn gerucht ging [van daar] uit in geheel Syrië; en zij brachten tot Hem allen, die
kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den
duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve.
Lukas 16:23,28
En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de
pijn, zag hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.
want ik heb vijf broeders; dat hij hun [dit] betuige, opdat ook zij niet komen in deze
plaats der pijniging.
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Hel, graf, duisternis
Hades (11x), G86
1. (Goed) ongeziene
2. (Algemeen) "Graf", de plaats (status) van overleden zielen
SV: hel
Matthéüs 11:23, Lukas 10:15
En gij, Kapérnaüm! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe
nedergestoten worden. Want zo in Sódom die krachten waren geschied, die in u
geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.
Matthéüs 16:18
En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de
poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
Lukas 16:23
En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de
pijn, zag hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.
Handelingen 2:27, 31, Psalmen 16:10
- Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige [over] geven, om
verderving te zien.
- Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet
is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.
1 Korinthe 15:55, Hoséa 13:14
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
Openbaring 1:18
En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik
heb de sleutels der hel en des doods.
Openbaring 6:8
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel
volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde [deel] der aarde,
met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.
Openbaring 20:13, 14
En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in
hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
1. Tartaros in 2 Petr. 2:4 is een tijdelijke gevangenis voor gevallen engelen.
2. Hades is hetzelfde als sjeool in het Hebreeuwsch, n.l. het graf, de toestand van dood en
begraven. zijn.
3. Gehenna is het dal van Hinnom, de "stadsreiniging" van Jeruzalem.
Kolasis, G2851, 2x = opgelegde straf.

Mattheüs 25:46
En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

1 Johannes 4:18
Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten;
want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

2016-10-30 | www.bijbeltijdlijn.nl

Hel, graf, duisternis
Skotos, G4655, 32x
{Letterlijk of figuurlijk} schaduwrijkheid, de vergetelheid.
Hebr 12:18

Gnophos, G1105, 1x = somberheid (vanaf een storm)↓.
Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid,
en duisternis, en onweder,
2Petr 2:17

Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de
donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
1Joh 1:6 ↑ Sophos, G2217, 4x
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen,
zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
Judas 1:13

Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren,
denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.
Matt 4:16

Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten
in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan.
Matt 6:23

Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn.
Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot [zal] de duisternis [zelve zijn]!
Matt 8:12; 22:13

En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar
zal wening zijn, en knersing der tanden.
Matt 27:45; Mark 15:33; Luk 24:23

En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
Luk 1:79

Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze
voeten te richten op den weg des vredes.
Luk 11:35

Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.
Luk 22:53

Als Ik dagelijks met u was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen Mij niet uitgestoken;
maar dit is uw ure, en de macht der duisternis.
Joh 3:19

En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de
duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
Hand 2:20

De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote
en doorluchtige dag des Heeren komt.
Hand 13:11

Achlus, G887, 1x = schemer in het zicht. (waarschijnlijk) staar.

En nu zie, de hand des Heeren [is] tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor
een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis: en rondom gaande, zocht
hij, die [hem] met de hand mochten leiden.
Hand 26:18

Om hun ogen te openen, en [hen] te bekeren van de duisternis tot het licht,
en [van] de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen,
en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.
Rom 2:19
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Hel, graf, duisternis
En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden,
een licht dergenen, die in duisternis zijn;
Rom 13:12

De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen.
Laat ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.
1Kor 4:5

Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn,
Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is,
en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van God.
2Kor 4:6

Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene,
Die in onze harten geschenen heeft, om [te geven] verlichting der kennis der
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.
2Kor 6:14

Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen;
want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid,
en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?7
Efez 5:8,11

Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen
des lichts.
En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze
ook veeleer.
Efez 6:12

Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht.
Kol 1:13

Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van
den Zoon Zijner liefde;
1Thess 5:4

Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags;
wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
1Petr 2:9

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
1Joh 1:6

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen,
zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
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Hel, graf, duisternis
Thowm (35x), H8415, Engels: Abyss
1. een afgrond (als een stijgende massa water), met name de diepe (de belangrijkste zee
of de ondergrondse watervoorziening)
SV: afgrond, afgronden, diepten,
o.a. Genesis 1:2
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods
zweefde op de wateren.
Gen 7:11
In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den
zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten
afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.
Éxodus 15:5
De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in de diepten gezonken als een steen.
Deuteronomium 8:7
Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen
en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten;
Psalmen 33:7; 78:15; 135:6
- Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden
schatkameren.
- Hij kliefde de rotsstenen in de woestijn, en drenkte hen overvloedig, als [uit] afgronden
- Al wat den HEERE behaagt, doet Hij, in de hemelen, en op de aarde, in de zeeën en alle
afgronden.
Spreuken 8:24, 27, 28
Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar
van water;
Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des
afgronds beschreef;
Toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds
vastmaakte;
Jesaja 63:13, Psalmen 106:9
Die hen leidde door de afgronden; als een paard in de woestijn, struikelden zij niet.
Amos 7:4
[Wijders] deed mij de Heere HEERE aldus zien; en ziet, de Heere HEERE riep uit, dat Hij
wilde twisten met vuur; en het verteerde een groten afgrond, ook verteerde het een stuk
lands.
Jona 2:5
De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan
mijn hoofd gebonden.
Hábakuk 3:10
De bergen zagen U, [en] leden smart; de waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn
stem, hij hief zijn zijden op [in] de hoogte.
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