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Inleiding 

 

Terwyl die Bybel ons nie in die duister laat oor wat met die mens se gees/siel gebeur na die dood nie, 

word die vraag oor wat met die liggaam gebeur (of moet gebeur), die afgelope tyd al hoe meer gevra. 

Die Bybel is natuurlik duidelik wat met die liggaam sal gebeur in die opstandingsdag. Ongeag die 

toestand van die liggaam, hetsy dit nog in die lewe is, of in 'n graf in een of ander staat van ontbinding is, 

of dit tot stof teruggekeer het of tot as verbrand is, of dit deur 'n wilde dier verteer is en of dit in die see 

beland het - wát ookal van die gelowige se oorskot wáár ookal oorgebly het, met die dag van die 

wederkoms van ons Here Jesus Christus, sal dit wat oorgebly het op 'n bonatuurlike wyse opgewek en 

verander word as 'n verheerlikte liggaam waarmee die gelowige vir altyd in die hemel saam met Christus 

sal wees. (1 Kor. 15:51-54 en 1 Thes. 4:15-17.) 

 

Die vraag wat egter hier tersprake is en al hoe meer gevra word, is of dit verkeerd of sondig is as die lyk 

van 'n gelowige veras word. Dit gebeur al hoe meer in die praktyk en daar is inderdaad goeie en sinvolle 

praktiese redes waarom dit gedoen word. 

 

Oorwegings ten gunste van verassing 

Die volgende voordele van verassing bó 'n tradisionele begrafnis kan onder andere genoem word:  

 

1 - Die toenemende probleem t.o.v. ruimte. Veral in stedelike gebiede met 'n steeds groeiende getal 

inwoners, minder grond wat beskikbaar is en steeds duurder word, met geboue en huise wat gebou 

moet word terwyl kosbare landbougrond telkens hiervoor in die slag bly, is 'n geldige praktiese 

oorweging. Dié probleem word ook vinnig groter - veral met die geweldige toename in sterftes weens 

VIGS-verwante siektes.  

 

2 - Die koste-faktor. 'n Verassing kos as 'n reël minder as 'n konvensionele begrafnis. 

 

3 - Die sentimentele aspek. Alhoewel die liggaam van die oorledene verbrand word, kan die oorskot - al 

is dit ook net 'n gedeelte van die liggaam se as wat tersprake is - as 'n herinnering gehou word of op 'n 

plek met spesiale herinneringe bewaar of gestrooi word.  

 

4 - Die resultaat is wesenlik dieselfde. Dit kan geargumenteer word dat die "as" wat oorbly chemies tog 

basies dieselfde is as die uiteinde van 'n konvensionele begrafnis en die ontbinding wat daarop volg, nl. 

"stof". Verassing is dan bloot 'n versnelling van die proses. 

 

5 - Sielkundig. Daar is by sommige die mening dat verassing sielkundig/emosioneel help om die finaliteit 

en onherroeplikheid van die dood makliker te verwerk en te aanvaar. 

 



6 - Die veiligheidsaspek. Dit is beslis in ons tyd en spesifiek in Suid- Afrika 'n geldige praktiese punt. Daar 

is deesdae gevalle waar kriminele nie eers meer respek vir die dooies en begraafplase het nie en waar 

indiwidue wat 'n graf besoek aangeval en beroof word. 

 

Wat sê die Bybel? 

Ek wil kortliks aan u 'n oorsig gee oor wat in die Bybel gesê word t.o.v. die menslike oorskot. In die lig 

daarvan kan elkeen self 'n keuse maak. 

 

Die Ou Testament. 

Die Jode het sedert hulle vroegste geskiedenis hulle afgestorwenes begrawe. Hoewel die verbranding 

van liggame wel in die Ou Testament voorkom, is dit telkens 'n uitsondering en het dit gewoonlik te 

doen met die oordeel van God soos met Agan en sy familie (Josua 7:15+21) en met sekere gevalle van 

erge morele sondes. (Lev. 20:14 en 21:9) In al hierdie gevalle kan dit verstaan word as 'n teken en deel 

van God se oordeel oor die persoon(e).  

 

Dan is daar ook die geval van koning Saul. Ons lees dat hy en sy seuns se onthoofde liggame na die 

neerlaag van Israel op die berge van Gilboa, teen die muur van die stad Beth-shan opgehang is. (1 Sam. 

31:12, 2 Sam. 21:12-14 en 1 Kron. 10:8-13) Hier lees ons dat die dapper manne van Jabes-Gilead hulle 

lyke in die nag verwyder en verbrand het. Hulle het wel die bene daarna begrawe terwyl Dawid hulle 

bene weer herbegrawe het in die graf van sy vader Kis. 

 

Saul se verbranding was waarskynlik omdat hulle wou voorkom dat die Filistyne sy liggaam verder sou 

onteer en vir propaganda gebruik aangesien hulle al reeds sy kop in die land rondgestuur het en daarna 

in die tempel van hulle god Dagon gesit het. Daarby kan ons nie anders as om sy verbranding ook te sien 

as deel van sy verwerping deur en oordeel van God nie, a.g.v. sy ongehoorsaamheid aan God en sy 

raadpleging van 'n spiritistiese medium (die heks van Endor - 1 Kron. 10:13+14).  

 

Die Ou Testamentiese geloof in 'n lewe na die dood, het meegebring dat hulle die graf as '"rusplek" vir 

die liggaam na die dood gesien het, terwyl die siel in die doderyk/paradys gewag het. Hierdie begrip sou 

die gedagte aan verbranding ontmoedig het. 

 

Vuur en verbranding is in die Bybel dikwels simbool van die oordeel en straf van God. Dit is in hierdie lig 

dat ons moet verstaan waarom God die metode van "vuur en swael" gebruik het om die inwoners van 

Sodom en Gomorra as gevolg van hulle verderflike lewenswyse uit te wis. Dieselfde met Nadab en Abihu 

in Lev. 10:2. Daar is talle tekste in die Ou Testament wat hierdie punt bevestig. Daarom is dit nie vreemd 

dat God se oordeel ná die dood (die hel) ook as 'n plek van vuur en vlamme beskryf word nie. 

 

Dis ook interessant dat een van die bekendste heidense afgode in die Bybel, Molog, was. Hy was die god 

van vuur. Een van die verderflike praktyke wat Israel in Kanaän teëgekom het en wat sterk deur die Here 

veroordeel is, was die offer van mense (veral kinders) aan hierdie god - natuurlik deur hulle te verbrand. 

Die praktyk het van tyd tot tyd sy kop ook in Israel uitgesteek tydens die hoogtepunte van hulle 

afvalligheid. Daar is talle tekste waarin dit veroordeel word, bv. Lev. 18:21 - om maar net een te noem.  



Opsommend kan 'n mens dus sê dat verbranding in die Ou Testament feitlik uitsluitlik verband hou met 

een van twee dinge: die oordeel van God of verwerplike heidense rituele. 

 

Die Nuwe Testament 

Alle aanduidings is dat die Joodse praktyk t.o.v. afgestorwenes in die Nuwe Testament gehandhaaf is. 

Daar is nagenoeg 50 verwysings na grafte of begrafnisse in die Nuwe Testament. Die meeste hiervan 

verwys weliswaar na dié van Jesus. Daar is egter nie die geringste aanduiding van enigiemand wat ná die 

dood verbrand is nie. 

 

Paulus se woorde in 1 Kor. 13:3: "Al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word...", verwys duidelik 

na martelaarskap op die brandstapel ('n dood wat baie Christene in die vroeë kerk gesterf het), en nie na 

verassing nie.  

 

Dit is belangrik om in hierdie verband na die voorbeeld van Christus te kyk. Daar is 'n aanduiding dat 

persone wat in daardie tyd as kwaaddoeners gekruisig is, weens die vervloekte aard van hierdie wyse 

van teregstelling, (Deut. 21:23 en Gal. 3:13), soms nie begrawe is nie, maar op die vullishoop in die dal 

van Hinnom, reg langs Jerusalem gegooi is, om saam met die stad se afval verbrand te word. Dis ook hier 

in Hinnom waar Israel in sy afvallige tye kinders aan Molog geoffer het (Jer.7:31). Die woord "Hinnom" is 

natuurlik die Hebreeus vir "Gehenna" (Grieks) wat in Afrikaans met "hel" vertaal word. Die assosiasie en 

sinspeling is duidelik - die afvalhoop van die stad wat tradisioneel gekenmerk is deur rook en smeulende 

vuur en waar nog boönop die lyke van misdadigers verbrand is.  

 

Dít maak die begrafnis van Jesus nog meer merkwaardig: die feit dat Sy lyk moontlik verbrand kon word, 

maar dat God uit 'n onverwagte oord 'n graf vir Hom voorsien het. 

 

Die vroeë kerk 

Alle aanduidings is dat die vroeë kerk die Bybelse praktyk van begrafnisse voortgesit het. Weliswaar was 

daar die katakombes in Rome waarin groot getalle Christene oor 'n lang tyd begrawe is. Dit is egter altyd 

met groot piëteit gedoen, gedagtig daaraan dat die liggaam van so 'n gelowige met die opstandingsdag 

weer opgewek gaan word. 

 

Wat in die vroeë kerk era wel van tyd tot tyd gebeur het (benewens die feit dat talle Christene onder die 

Romeinse bewind op brandstapels 'n marteldood gesterf het), is dat sommige Romeinse keisers opdrag 

gegee het dat die lyke van Christene verbrand word.  

 

'n Tipiese Voorbeeld was dié van keiser Severius wat gefrustreerd was met die Christene omdat hulle nie 

wou ingee onder die martelings en vervolgings nie. Wanneer hy hulle gedreig het met verbanning, het 

hulle gesê dat hy hulle nooit uit die teenwoordigheid van hulle Here kon ban nie. As hy gedreig het om 

hulle dood te maak, het hulle gesê dat hy net hulle liggame kon doodmaak en dat dié ook weer opgewek 

sal word in die opstandingsdag. 

 

Uit pure frustrasie en boosheid het hy opdrag gegee dat die lyke van Christene wat doodgemaak word 



tot as verbrand word en dan in riviere gegooi word om in die see te spoel sodat hulle nie uit die dood 

opgewek kan word nie. Dit is dus te verstane dat die vroeë Christene negatief oor verassing gevoel het. 

'n Verdere faktor wat die negatiewe sentiment teen verassing in die vroeë kerk versterk het, was dat 

verassing in daardie dae algemeen onder die heidense volke voorgekom het. Dit het die Christene, wat 

die liggaam as skepping en eiendom van God en as die tempel van die Heilige Gees hoog en heilig geag 

het (1 Kor. 6:19), met afkeer vervul.  

 

Algemene opmerkings 

 

Naas die aanduidings dat daar in Bybelse tye negatiewe konnotasies aan die verbranding van 'n lyk was, 

was die praktyk van verassing deur die eeue van die Christendom nooit populêr nie. Die redes mag bloot 

sentimenteel gewees het of a.g.v. die Joodse tradisie, die heidense praktyke, omdat Jesus self begrawe 

is, die verbranding van die Christenmartelare of die gedagte aan die wederopstanding van die liggaam. 

Feit is egter dat daar vandag, waarskynlik hoofsaaklik weens praktiese redes soos aan die begin genoem, 

deur baie Christene anders oor die saak gevoel word. Tot watter konklusie kan daar dan gekom word? Is 

dit reg of verkeerd? 

 

Die Bybelse praktyk is onomwonde duidelik. Die vraag kan wel gevra word of die Bybelse praktyk as 

dogmaties en voorskriftelik of bloot as 'n Joodse kulturele gebruik gesien moet word, iets soos die dra 

van 'n hoofbedekking in die tyd van Paulus en wat in ons tyd nie meer 'n kwessie is nie. Daar is sekerlik 

'n saak hiervoor uit te maak.  

 

Die sentimentele aspek is 'n persoonlike een, maar is sekerlik vir baie mense belangrik. 'n Kollega vertel 

my onlangs dat hy bygestaan het toe die begrafnisondernemers sy moeder se lyk by die huis kom haal 

het. Die onseremoniële en ongevoelige wyse waarop hulle haar lyk hanteer het, het hom teen die bors 

gestuit. Al was dit 'n dooie, koue lyk, was dit nogtans die liggaam van sy geliefde moeder wat hy al die 

jare in en deur hierdie liggaam geken en liefgehad het. Dat hierdie liggaam verbrand moes word, was vir 

hom totaal ondenkbaar en onaanvaarbaar. 

 

In die finale analise dink ek dis 'n persoonlike besluit wat elke gelowige in die lig van bogenoemde 

inligting self moet neem. Ons behoort mekaar se oortuiging hieroor te respekteer en mekaar nie te 

veroordeel nie. 

 

Terloops, as jy my vra wat eendag na my dood met my oorskot gedoen moet word? Begrawe dit 

asseblief! 


