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Begripsbepaling en functies

Van Dale 

[…] plaats van de eeuwige straf: zondaars 
gaan naar de hel; (figuurlijk) de hel breekt los de 
situatie is onhoudbaar geworden’



Jonathan L. Kvanvig:  
The strong view of hell requires four theses:

1. The Existence Thesis: Those in hell exist forever 
in that state. 

2. The Anti-Universalism Thesis: At least some 
human persons will end up in hell.

3. The No Escape Thesis: Once in hell, there is no 
possibility of escape.

4. The Retribution Thesis: The justification of and 
purpose for hell is to mete out punishment to 
those whose earthly lives and character deserve 
it.



De hel binnen de christelijke theologie kent 
globaal de volgende vijf functies: 

1. De klassieke leer van de hel doet recht aan de 
rechtvaardigheid van God. Als God rechtvaardig is, 
dan straft Hij de zonde en het onrecht. 

2. De klassieke leer van de hel biedt een garantie van 
recht aan mensen die tijdens hun leven onder 
onrecht lijden.

3. De macht van het kwaad en de zonde komen tot 
een einde. Met de hel maakt God een definitief 
einde aan de macht van het kwaad en de zonde. 



4. De verkondiging van het Evangelie en de oproep 
tot geloof en bekering worden kracht bijgezet door 
de vertolking van de klassieke leer van de hel. 
De oproep tot bekering en nodiging tot het heil 
worden (mede) gemotiveerd vanuit de 
verschrikkelijke mogelijkheid van de hel als 
eeuwige bestemming voor ongelovigen en 
onbekeerlijken. 

5. De klassieke leer van de hel werkt als een prikkel 
tot het leiden van een moreel goed leven. 



Weerstanden

• De hel zou immoreel zijn



Weerstanden

• De hel zou disfunctioneel zijn binnen de 
christelijke theologie



Weerstanden

• De hel past niet langer bij ons Godsbeeld

1. Kan God de hel geschapen hebben? 

2. Hoe zit het met Zijn 
alomtegenwoordigheid? 

3. God houdt voor eeuwig vijanden 

4. Zou het kunnen zijn dat God berouw 
heeft? 



Weerstanden

• De hel past niet langer bij ons mensbeeld



Weerstanden

• De hel en de daarmee verbonden
tweewegenleer geeft spanning in onze
multireligieuze wereld



Weerstanden

• De hel past niet (langer) binnen onze ethiek 
van straffen



Oplossingen? 

• De hel bestaat niet alverzoening / annihilatie 

• De hel is niet eeuwig 

• De hel is de hel niet – degenen die er zijn, 
willen er ook zijn

• In de hel is ‘bekering’ mogelijk

• Gods berouw 

• Gods drijfveer voor de hel identiek aan die 
voor de hemel: liefde 


