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In hierdie boekie kyk ons in diepte na wat 
die Bybel oor verassing en lykverbranding 
sê. Ons kyk wat bely ons in die Heidelbergse 
Kategismus oor ons liggame, en sien wat 
die Bybel oor lykversorging en begrafnis sê. 
Laastens kyk ons na wat dit beteken dat jou 
liggaam ‘n tempel van die Here is. Aan die 
einde sal jy dié vraag kan beantwoord: Is dit 
reg om veras te word?
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verassing: ja of nee?

D 
ie Christelike kultuur neem al hoe meer die tradisie van verassing aan. Dit is ’n hartseer 
saak omdat daar ’n belydenis saam met die manier gaan oor wat ons met ons liggame 

doen wanneer ons tot sterwe kom. Vir baie is dit onkunde, maar dit bly ’n belydenis ongeag 
of ons dit weet of nie. 

Daar is talle redes wat ons kan gee ten gunste van lykverbranding. Wat ons egter moet vra is 
of dit volgens die Bybel korrek is of nie.

   Uit die staanspoor is dit belangrik dat ons sal besef ons dien ’n almagtige God wat in 
staat is om aan ons nuwe liggame te gee, en Hy gaan dit ook doen met die opstandingsdag 
ongeag of ons veras is of nie. So ook diegene wat dood is as gevolg van vuur, of diegene 
wat deur haaie verskeur is, of hoe ook al die liggaam totaal vernietig is. God is die Skepper 
en kan alles weer herskep en sal ook. Dit is ook belangrik om op te merk dat dit niks met ons 
saligheid uit te waai het wanneer ons veras nie. Die enigste onvergeeflike sonde is die sonde 
teen die Heilige Gees, wat die ontkenning is dat God waarlik bestaan (Markus 3:28-29). Tog 
gaan dit om gehoorsaamheid aan die Here.

Die Christelike kultuur het nie ’n kultuur van lykverbranding nie.

WAAR IN DIE GESKIEDENIS EN HOEKOM HET VOLKE LYKE VERBRAND?
Z Die ou Germane het geglo dat demone nie na ’n verbrande mens se huis sou terugkeer 
nie.
Z In die Ooste word lykverbranding gesien as ’n deurgang na ’n ander staat van lewe. Vuur, 
lug en grond word beskou as die basiese elemente van die lewe, waarnatoe teruggekeer 
moet word.
Z In die Romeinse ryk kon slegs die ryk Romeine hulself laat verbrand omdat die koste 
daaraan verbonde hoog was. Selfmoordenaars en babas is nie verbrand nie, aangesien dit 
die gode ongunstig sou maak.
Z By die Grieke, veral volgens die leer van Plato, ’n geleerde filosoof, is die liggaam as iets 
minderwaardigs beskou. Die liggaam is gesien as ’n tronk van die siel, die liggaam kon maar 
heeltemal verbrand word, aangesien die eintlike doel van die mens die sogenaamde onsterf-
like siel is. 
Z In die middel-eeue het die Roomse kerk verbranding gereserveer vir die verbranding van 
hekse, ketters (dwaalleraars), en sekere protestante wat hulle as afvallig beskou het.
Z Na die Franse revolusie kom dit algemeen voor.
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WAT SÊ DIE BYBEL OOR VERASSING?
Dit is belangrik om te besef dat ons nie namens God mag praat nie. God praat vir Homself 
deur sy Woord. Dit kom geen mens toe om oor die saak van lykverbranding self te besluit of 
dit reg of verkeerd is nie. Almal van ons moet voor God se Woord buig.

Dit is nie net vir Christene nie, maar vir elke mens op aarde belangrik om te weet wat God self 
hieroor sê. Die Bybel is die Woord van God en ons onderwerp onsself aan die gesag van die Skrif.

Die vraag gaan nie oor mag ek veras of nie. Die vraag is:  Wat glo en bely ons, en hoe leef ons ons 
geloof uit, ook in die oomblikke van dood?

Eerstens moet ons besef dat die dood nie iets is wat by ons wese hoort nie. Die dood was 
ingestel as ’n straf op die oortreding op die proefgebod in Genesis. Ons is nie geskape met 
die doel om dood te gaan nie, maar om ewig saam met God te lewe en om Hom te dien en 
aan Hom gehoorsaam te wees. 
     Tog is ons nie gelaat om vir ewig in die dood te bly nie, ons is nie gelaat in die mag van die 
dood nie. Ons is gered in Christus om deel te mag hê aan die ewige lewe.

WAT SÊ DIE AARTSVADERS?
In hierdie verse sien ons dat dit vir die aartsvaders baie belangrik was om begrawe te word, 
en veral ook in hul eie land. Belangrik is om te sien dat hul liggame nie verbrand word nie, 
maar dat hulle begrawe wil word. 
Z Genesis 23:4 “Ek is ‘n vreemdeling, ‘n bywoner by julle. Gee vir my ‘n vaste besitting as graf hier 
by julle sodat ek my vrou daarin kan begrawe.” 
Z Genesis 47:30-31 “‘Wanneer ek sterf, moet jy my uit Egipte wegvat en in die graf van my voor-
vaders gaan begrawe.’ Toe antwoord Josef: ‘Ek sal doen wat Pa vra.’ En Jakob het vir hom gesê: 
‘Bevestig jou belofte met ‘n eed.’ Toe lê Josef vir hom ‘n eed af, en Israel het daar op sy bed gebuig 
voor God.”
Z Genesis 50:25 “Josef het die seuns van Israel met ‘n eed laat beloof: ‘Wanneer God na julle 
omsien en julle laat trek, moet julle my liggaam van hier af saamvat.’”

VERBRAND EN BEGRAWE
Daar is wel een gedeelte wat ons sien mense se liggame verbrand word. In 1 Samuel 31:12 
lees ons dat Saul en sy seuns se liggame verbrand word. Dit word nie heeltemal verbrand nie, 
net tot die bene oorbly, en toe is hulle bene begrawe. Die rede dat hulle verbrand is, is sodat 
die Filistyne hulle nie kan herken en hulle verder kan beskaam nie.
     In 2 Samuel 2:4-7 sien ons egter dat Dawid sê hierdie manne het ’n guns aan Saul en sy 
seuns bewys deur hulle te begrawe.
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DIE HERE OEFEN SY WRAAK UIT DEUR VUUR TE GEBRUIK
Z Genesis 19:24 “Toe het die Here swael en vuur van Hom af, uit die hemel uit, laat reën op 
Sodom en Gomorra.” 
     Sodom en Gomorra word heeltemal verwoes deur die vuur. Hulle was omtrent waar die 
dooie see nou is. Daar kan tot vandag toe blykbaar niks daar groei nie. So erg wis die Here uit.
Z Hebreërs 13:10-11 “Ons het ‘n altaar waarvan dié wat nog die offerdiens volgens die ou orde 
verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die 
heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laer verbrand.”
Z Eksodus 29:14 “Jy moet die bul se vleis, vel en pensmis buite die kamp verbrand. Dit is ‘n 
sondeoffer.” 
     Dit het wel niks met mense wat verbrand word uit te waai nie. Maar wat merk ons hier by 
die gedeeltes op? Die sonde word met vuur gestraf. Die sondeoffer is buite die stad gebrand 
op ’n ashoop.
     In die Ou Testament is die offerdiere wat vir die sonde geoffer is, in afwagting van die 
koms van die Mens, buite verbrand as teken van God se kwaadheid oor die sonde van die 
mens. By die brandoffer, waar die kerk van die Ou Testament, diere moes verbrand vir hul 
sonde en skuld voor God, moes die diere se karkasse heeltemal verbrand word. Die altaar-
vuur moes deeglik brand sodat daar niks mag oorbly nie.

Z Die Here was so kwaad vir drie manne, wat saam met die 250 ander mans die Ou Testa-
mentiese kerk Israel verlei het om onheilig voor God op te tree, dat die Here hulle deur die 
aarde laat insluk het en die 250 man met vuur doodgemaak het (Numeri 16:35).
Z Die Here het beveel dat bloedskande met ’n vuurdood uitgeroei word (Levitikus 20:12).
Z Die Here het sy priesters in die Ou Testament beveel om heilig te lewe, hulle en hul hele 
huis. Die priesters moes heilig lewe omdat hulle die offers bedien wat na Jesus Christus se 
koms heenwys. So moes ’n dogter van ’n priester wat gemeenskap buite die huwelik het, 
lewend verbrand word (Levitikus 21:8-9). 
Z God maak ook bekend dat Hy die hele aarde met vuur sal verbrand. Dit is waar Hy letterlik 
die hele aarde met sy wraak sal tref en slegs die wat in Jesus Christus glo, sal hierdie ver-
branding vryspring (Openbaring 8:7).
Z In die profeet Amos lees ons ’n merkwaardige optrede van die Here. Daar is God kwaad 
vir twee heidense konings (Amos 2:1-2). Die een het die ander een se bene tot kalk verbrand. 
Die Here is woedend daaroor omdat dit geen mens toekom om die wraak van God met vuur 
aan die menslike liggaam te bedien nie.

Die woord “hel” het ook te make met vuur en verbranding. Dit kom van die Hebreeuse woord 
“Gehenna” (Hades in Grieks), waar die brandende smeulende stinkende ashoop buite Jerusalem 
mee beskryf word. Daar is vullis maar ook die karkasse van diere en die lyke van moordenaars 
verbrand. Dit is ’n vuur wat gedurig brand. Die beeld is gebruik om God se woede aan te dui waar 
Hy iemand in die hel met sy haat brand vanweë die sonde (Openbaring 20:14-15).
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Wat bely ons in die Heidelbergse Kategismus? 
Z SONDAG 1
Vraag 1: Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe?
Antwoord: Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my 
getroue Verlosser, Jesus Christus behoort.

Z SONDAG 17
Vraag 45: Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die gereg-
tigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede word ons nou ook 
deur sy krag tot ‘n nuwe lewe opgewek. Ten derde is die opstanding van Christus vir ons n 
betroubare waarborg van ons salige opstanding.

Z SONDAG 18
Vraag 49: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is. Ten tweede dat ons 
ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof; ook ons, 
sy lede, na Hom toe sal neem. Ten derde dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur deur 
wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en 
nie na wat op die aarde is nie.

Z SONDAG 22
Vraag 57: Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou?
Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal 
word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer 
met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word.

SÓ SÊ DIE SINODE VAN 1933
Die Sinode merk met leedwese op dat lykverbranding toeneem en is van gevoele dat dit 
nie moet nagevolg word nie en wil daarteen waarsku omdat dit van heidense oorsprong 
is en in stryd is met die eeue-oue gebruik van begrafnis soos dit voorkom in die Ou en 
Nuwe testament. 
     Verder kan die Christelike kerk hom nie met lykverbranding verenig nie, want met die 
skynargument dat dit om gesondheidsredes gedoen word, skuil agter lykverbranding ŉ 
materialistiese wêreldbeskouing. Vir die Christen met sy geloof aan die opstanding het 
die begrafnis die simboliese betekenis dat die liggaam aan die aarde toevertrou word as 
’n graankorrel wat eers sterf om later heerliker te voorskyn te kom.
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WAT SÊ DIE BYBEL OOR LYKVERSORGING EN LYKE BEGRAWE
Z In Deuteronomium 34:5-6 lees ons dat God self vir Moses begrawe het.
Z Ons lees in Judas 1:9 dat die satan Moses se liggaam wil hê. Die Here bestraf hom egter, 
want God se kinders se liggame is vir Hom belangrik. Hy wil die mens volledig red: na siel, 
liggaam en gees. Die feit dat God self vir Moses begrawe en die satan keer om sy liggaam op 
te eis, beteken dat die dooie liggaam van ’n gelowige vir die Here belangrik is. Sy belofte is 
ook aan die liggaam van die ’n gelowige verbind.
Z Wie die dooie liggaam verbrand slinger die vuur na Christus self. Dit terwyl Christus die 
vuur van die hel verduur het, sodat die liggaam nie die helse vuurpyn en verderf hoef deur te 
gaan nie. “God het deur sy krag die Here uit die dood opgewek en so sal Hy ons ook opwek. Weet 
julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie?”  (1 Korintiërs 6:14-15).

Ons wag vir die opstanding. Dit is wat die dood van Christus verkondig. Deur die begrafnis word 
aangetoon dat Hy werklik dood was, maar deur die opstanding word getoon dat die dood Hom 
nie kon vashou nie. Begrafnis is ’n gelowige se manier om aan te toon dat hy op ’n opstanding 
wag, wat vir hom deur die opstanding van Christus ’n werklike moontlikheid geword het.

Z In 1 Korintiërs 15:35-38 skryf Paulus oor Christus se opstanding en wat dit vir gelowiges 
beteken. Hy gebruik die beeld van die saad wat in die grond gesaai word en daar vergaan 
om weer nuwe lewe te kan voortbring. Hier sluit Paulus aan by die beeld van die begrafnis as 
God se norm vir lykversorging, nie verassing nie. Begrafnis is in die Bybel die eerbare manier 
van lykversorging. 

Begrafnis is die manier van lykversorging wat by die mens as God se beeld pas. Ons vertrou ons 
liggame toe aan die aarde en laat die liggaam sy gang gaan soos wat God dit bepaal het om te 
gaan. Dit gaan op die ou end dus daaroor of ons gehoorsaam is aan die Here of nie.

DIE TEMPEL VAN DIE HERE IS HEILIG
Die Heilige Gees werk kragtig in ons. Hy staan ons by in ons gebede, en werk deur ons 
wanneer ons besig is met die Woord. Dit is egter baie belangrik dat ons as gelowiges voort-
durend besig moet wees met die Bybel, anders gaan ons die Bybel nooit leer ken nie, en 
sal ons dinge wat mense sê rondom die Bybel sommer net vir waar aanvaar omdat ons nie 
eintlik weet nie. Soos ons die Bybel leer ken leer ken ons ook ons Hemelse Vader omdat die 
Here Homself deur Sy Woord aan ons openbaar (bekendmaak). 
     Lees 1 Korintiërs 3:9-23, maar fokus op hierdie verse: “Weet julle nie dat julle ’n tempel van 
God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom 

Dit word in die Bybel as ’n skande gesien as ’n mens nie begrawe word nie (1 Samuel 17:44-46; 1 
Korintiërs 14:9-13; 2 Konings 9:10; Psalm 79:1-3; Prediker 8:10; en Jesaja 14:18-20).
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skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle” (1 Korintiërs 16 & 17).
     Hierdie twee verse fokus ons aandag daarop dat die tempel in die Nuwe Testament uit 
twee dele bestaan. Eerstens is dit ons as individuele gelowiges en tweedens is dit ons as 
gemeente. Dit is dan die kerk van God. In vers 16 sien ons dat die Gees van God in ons bly. 
     In die Ou Testament was die Here teenwoordig by Sy volk deur in die tempel of die taber-
nakel te woon. Vandag is Hy in ons midde deur in ons te woon deur Sy Gees wat in ons woon.
 
MOENIE DIE TEMPEL VAN DIE HERE SKEND NIE
     Nou sê Paulus in vers 17 dat niemand hierdie tempel mag skend nie. Wanneer ons kyk na 
ons eie liggaam as tempel van die Here het dit daarmee te make dat ek nie self moedswillig 
my liggaam mag beskadig nie. Ook mag niemand anders my liggaam iets aandoen nie. Ons 
bely immers in Sondag 1 van die Heidelbergse Kategismus dat ek na liggaam en siel aan 
Christus behoort.
     Verder mag niemand die tempel van die Here skend nie, in terme van die kerk. Dit behels 
dinge soos dwaalleer en vervolging. Elkeen wat dit doen sal gestraf word sê die Woord. Daar-
om is dit ook so nodig dat ons die Woord ken. Want wanneer ons nie die Woord ken nie, weet 
ons nie hoe om die Woord te gebruik nie en kan ons so maklik dwaalleer verkondig. Dus as 
individu en as kerk moet ons die Woord ken.

JOU LIGGAAM IS ‘N TEMPEL
Ons troos lê egter daarin dat ons heilig is. Die tempel van die Here is heilig. Heilig beteken 
om afgesonder te wees. Om eenkant geplaas te wees. Dit beteken om anders te wees. Ons is 
anders as die goddeloses. Ons is heilig gemaak vir Christus. Ons is heilig gemaak vir Christus, 
maar ook deur Christus. Hy het dit gedoen daar waar Hy Godverlate aan die kruis op Golgota 
gehang het. Dit is ook wat ons vier met die heilige Nagmaal. Ons is heilig gemaak om ook 
aan die Nagmaalstafel aan te sit waar ons die vreugde van ons verlossing kan vier, en kan 
uitsien na die Bruilofsmaal op die nuwe aarde waar ons God sal sien soos Hy waarlik is.
     As ons dus sê ons liggaam is die tempel van die Here, en ons sien hier dat ons nie die tem-
pel van die Here mag skend nie, geld dit ook vir wanneer ons dood is. 
     Met lykverbranding skend ons ons liggame ten volle. Daar bly niks van ons oor nie buiten 
’n bietjie as. Nou sal baie meen dat God gesê het as is jy en tot as sal jy terugkeer. Dit is egter 
’n vloek wat die Here oor die mens uitgespreek het. Hierdie vloek is weer in Christus ver-
breek. Daarom staan daardie argument nie. 

’n Gelowige laat hom eerder begrawe met die uitsien na Christus se wederkoms waar ons uit die 
graf sal opstaan Hom te gemoed. In my lewe, maar ook in my dood verkondig ek Christus as my 
Verlosser en my hoop lê alleen in Hom dat Hy sal kom en my uit die graf sal opwek.
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