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WOORD VOORAF 
 
 
 
 
 
Voor gelovige christenen is de hoop en verwachting van hun 
leven geborgen in Christus Jezus, de HEER. In deze gedachten 
over geloof, tijd en toekomst draait alles om wat de apostel 
Paulus beleed, toen hij zei ‘Het leven is mij Christus’. Voor 
christenen is de betrokkenheid van heel hun leven op de 
eeuwige God gericht, in denken en doen. Het gaat in dit boek 
over de christelijke toekomstverwachting met betrekking tot 
de hemel. En dan met name vanwege het ontvangen van 
geloofsvertrouwen en troost. Vertrouwen is de bereidheid 
om als persoon afhankelijk te zijn van de daden van een 
andere persoon, de verwachting dat iemand je niet in de 
steek laat. Troost beschouw ik als geestelijke steun en be-
moediging, kracht door het geven van hoop. Het begint 
daarom met denken over Gods daden en van daaruit gaat het 
over ons geloof en de christelijke toekomstverwachting.  
 
Wij zijn als postmoderne mensen geneigd om het geloof te 
zien als de weg van een mens die God zoekt. Als er al plaats 
is voor religie en godsdienst moet dat volgens velen een 
redelijk verantwoorde zoektocht zijn naar een mogelijk iets 
dat men vroeger God noemde. Voor diezelfde velen gaat het 
overigens over een god, van wie eerst maar eens weten-
schappelijk bewezen moet worden dat hij of zij bestaat, want 
onze verlichting is zo groot en fel dat we dat echt niet meer 
geloven. De in de Bijbel beschreven weg van God naar de 
mensen wordt bepaald niet als eerste genoemd als het gaat 
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om leven met zin en inhoud. En dat is redelijk vreemd, want 
het is juist het moderne, logische redeneren dat argumenten 
te over aandraagt om van het bestaan en handelen van God 
nu juist wel uit te gaan. Zie bijvoorbeeld het oeuvre aan wijs-
gerige bijdragen van filosofen als Alvin Plantinga en de wis-
kundige en filosoof, Emanuel Rutten.  
 
In de Bijbel staat Gods belofte centraal en niet het menselijk 
verlangen of ons ‘beter weten’. Hoeveel literaire en histo-
rische overwegingen er ook over de Schrift zijn, het is mijns 
inziens beslissend dat de Bijbel een getuigenis van geloof is. 
Ik hou het in deze gedachtevorming over de toekomstver-
wachting hierop: ‘bij God beginnen’. Niet dat daarmee alle 
vragen, twijfel of angst verdwijnen. Maar het is behulpzaam, 
omdat blijkt dat door zulk lerend zoeken in de Bijbel hoofd, 
hart en handen zich richten op hoopvolle zaken die een 
betrouwbare grond bezitten. Geloven in God maakt het 
leven meer dan de moeite waard. Gelovig leven is zoiets als 
een geheim beleven, hoe je het ook bekijkt. Daarbij komt het 
mij voor dat juist degenen die op de hemel gericht zijn, op de 
aarde van betekenis blijken omdat zij de waarde van hun 
leven zien in eeuwigheidsperspectief. Echter een gesloten 
wereldbeeld (zonder hemel) is er boven alles op gericht dit 
aardse leven zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. 
Maar draagt zo’n beperkende en benauwende levensinstel-
ling juist niet het karakter van een utopische fictie?  
Wij onderzoeken in dit boek de Bijbelse voorstellingen van 
hoopvolle hemelse zaken met betrekking tot ons leven, nu 
en in de toekomst.  
 
Veenendaal, 2020 
www.bettecollection.nl 
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INLEIDING 
 
 
 
 
 
Geborgenheid bij God 
Voor de meeste teksten uit het Oude Testament die iets 
zeggen over de aard van het bestaan ‘aan gene zijde van de 
dood’ geldt, dat ze slechts summier informatie geven over de 
omstandigheden waarin de ‘verlosten’ daar verkeren (zie bv. 
Ps. 17, 49 en 73). Over een eventueel lichamelijk aspect van 
een leven na de dood,  hoe dan ook, lezen we er weinig. Enige 
inhoud aan een vorm van definitief voortbestaan wordt 
gegeven in Jes. 24-27, de tekening van het eindgericht over 
de aarde en de daarmee gegeven verlossing, onder meer 
door een wederopstanding en de vernietiging  van de dood. 
Bij Daniël lezen we over een opstanding van doden. Die 
gedeeltelijke en niet universele opstanding betreft dan 
‘velen’, niet allen (Dan. 12:1-3).  
 
Het blijkt te gaan over martelaars (11:33b; 12:13). Het intens 
droeve lot van deze getrouwe getuigen wordt in de ‘eindtijd’ 
omgebogen (11:35; 12:4), zij zullen stralen als het hemel-
gewelf en de sterren. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de 
martelaren uit de Bijbel daarna in sterren zijn veranderd of 
zullen veranderen in engelen (die ook wel met sterren 
worden vergeleken, Dan. 8:10). Het is veel meer de voor-
zegging van het stralende karakter van hun toekomstige 
wezen, zoals we dat ook lezen in het Nieuw Testament: ‘de 
rechtvaardigen zullen stralen als de zon’ (Mat. 13:43). De 
hoopvolle gedachte van dit alles is: God doet recht! 
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Een grote lijn in de oudtestamentische verwachting voor de 
rechtvaardigen is dat zij hoop mogen hebben op de blijvende 
geborgenheid bij de HERE God (bv. Ps. 27; vgl. Rom. 8:38,39). 
Dat daarbij in teksten de komende opstanding doorklinkt als 
een vergoeding voor geleden onrecht en verdrukking kan 
niet worden veronachtzaamd. Samenvattend kan je zeggen 
dat het Oude Testament zich over de aard van het opstan-
dingsbestaan heenwijzend uitspreekt.1  
 
Gelovig uitzicht 
Het gaat in dit boek om een keuze van Bijbelgedeelten waar-
door we vertrouwen en troost van een vaste grond voorzien. 
Dit is een beschouwende tekst, waarin wat in de Schrift op 
verschillende plaatsen te vinden is, wordt samengebracht en 
toegepast; onder meer met het oog op troost in het verdriet 
om het verlies van dierbaren. 
  
Voor wat betreft de bronnen van de te noemen Bijbelverzen 
uit het Nieuwe Testament noem ik vooral Jezus van Nazaret 
en Paulus van Tarsus.2 Verder komen vele nieuwtestament-
ische Bijbelgedeelten met betrekking tot de hemelse werke-
lijkheid aan de orde, met verwijzingen naar het Oude Testa-
ment.  
 

                                                           
1 Pas in de joodse en joods-christelijke literatuur die ontstaat in de 
periode van ruwweg 400 jaar ‘tussen het Oude en het Nieuwe 
Testament’ komt er (meer) zicht op een soort fasenstructuur: de 
verwachting van een tijdelijke (ziels)geborgenheid direct na de 
dood, gevolgd door de wederopstanding van de doden.  
2 Voor de betrouwbaarheid en inhoud van de Bijbelse bronteksten 
verwijs ik naar wat wij schreven in de negenentwintig boekdelen 
van de Studiebijbel op het Oude en Nieuwe Testament:  
https://www.studiebijbel.nl/ (zie ook Studiebijbel Online). 
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Heimwee naar de Godsregering 
Wanneer we in de Bijbel lezen en Jezus horen spreken over 
het koninkrijk van zijn Vader (ook wel ‘koninkrijk der hemel-
en’ genoemd), blijkt dit te gaan over een soort van regerings-
vorm die al bezig is te gebeuren én waarnaar Hij met zijn 
woorden het verlangen opwekt. Het koninkrijk van God 
wordt in het Nieuwe Testament zodanig tot uitdrukking ge-
bracht, dat zij die Jezus’ woorden geloven, daarnaar gaan 
verlangen en wel zo dat het leven hier en nu een andere kleur 
en invulling krijgt. Reflecterend vanuit het Bijbelse volk Israël 
en de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob wordt dit aloude 
verlangen naar Gods eindbestemming van de gelovige mens 
in Hebreeën 11:13-16 als volgt onder woorden gebracht: 
 
‘Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de 
vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die 
vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben 
beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde 
waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken 
dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland 
gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden 
zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu 
verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vader-
land. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God 
genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereed-
gemaakt.’ 
 
Dagelijks leven in hoop en vertrouwen 
Dit boek wil de lezer meenemen in de tekst en denkwereld 
van het Nieuwe Testament over de voorlopige eindbestem-
ming van de gelovige mens, de hemel. Het gaat er van uit dat 



14 

er houvast is in Gods woorden en onderzoekt met name de 
belofte-woorden over de hemelse werkelijkheid.  
 
Jezus spoort zijn volgelingen aan in Hem hun vertrouwen te 
stellen, Hem betrouwbaar te achten. Gelovigen mogen daar-
door leven in hoop en met hoge verwachting van de toe-
komst. Dit leven onder de hoede van de hoop te versterken, 
is de bedoeling van dit boek. Immers, zij die heimwee hebben 
vanwege de rijke beloften van God, komen Thuis.  
 
Wat kunnen we uit de bijeengebrachte Bijbelwoorden in dit 
boek leren? Wat is de bedoeling van deze gedachtenverza-
meling over de hemelse werkelijkheid? Waarom hierover 
nadenken? 
 
In het leven komen wij met regelmaat in aanraking met 
overweldigende ervaringen van gemis en verdriet, bijvoor-
beeld door verlies van geliefden. We kunnen alle tekorten en 
moeiten in het leven niet uitbannen. Verdriet vindt plaats. 
 
Welke betekenis krijgen onze moeilijke ervaringen, wanneer 
we ons dieper laten overtuigen door Gods genadevolle liefde 
voor ons? Hoe leren we Gods goedheid ervaren in een gevoel 
van onmacht, drukte, gejaagdheid, onbegrip, schuld, tekort, 
boosheid, angst en vrees? Het vermijden of beheersen van al 
die gevoelens en ervaringen blijkt praktisch onmogelijk te 
zijn. Ze gebeuren. We leven een kwetsbaar leven, mét de 
vragen en de pijn. Hoe kunnen wij die in God geloven en 
Jezus willen volgen toch te midden van onze diepe en 
moeilijke ervaringen in wijsheid, geloof, hoop en vertrouwen 
standhouden en toenemen?  
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Dit boek probeert te bepalen bij wat God wil bekend maken 
over ons levensdoel: voor tijd en eeuwigheid in zijn nabijheid 
en volheid te leven. Nu op aarde, straks in de hemel en uit-
eindelijk in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De be-
doeling van het lezen van dit boek is, dat wie de woorden van 
de Here Jezus gelooft en Hem vertrouwt als HEER, op deze 
wijze geleid door de Geest, het onbekende land van de 
dagelijkse en eeuwige toekomst in hoop en met vertrouwen 
tegemoet treedt. Zoals verwoord in het lied ‘Ik stel mijn 
vertrouwen op de HEER, mijn God, want in Zijn hand ligt heel 
mijn levenslot, Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij, ik zie 
naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.’ Daar draait 
het om bij deze woorden over de hemel van God. 
 
Het omgaan met Bijbeltekst 
Wie de Bijbel leest, doet dat niet in eerste instantie om 
antwoorden te krijgen op allerlei maatschappelijke of morele 
vragen van deze tijd. Wanneer je echter een Bijbelgedeelte 
leest waarin over de hemel gesproken wordt, kan dat ineens 
oplichten: wat betekent dit? Wat betekent dit voor mij en 
zelfs: wat wil God mij hiermee zeggen?   
 
Voor een goed begrip van de Bijbel gaat het natuurlijk niet 
om een verzameling van losse teksten. Het gaat om de ge-
hele structuur zoals die zich in de Schrift aan ons voordoet in 
verschillende tekstsoorten.  
Dit te schrijven lijkt in tegenspraak met de in dit boek toege-
paste werkwijze. Want de betekenisvolle inhoud in het na-
denken over de toekomst, de hemel en de opstanding uit de 
dood wordt hier wel degelijk in veel verschillende teksten 
gevonden. Maar ze staan niet los van elkaar! De onderlinge 
verbinding en innerlijke structuur worden gevormd door het 
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ene onderzochte begrip, namelijk wat het Nieuwe Testament 
schrijft over de hemelse werkelijkheid en de opstanding. De 
bredere context wordt in vele tekstverwijzingen en voet-
noten aangedragen en het verband wordt gevormd door de 
onderlinge betrokkenheid van deze Bijbelteksten op elkaar. 
Zo ontstaat er een breed gedragen beeld waarop het be-
trouwbare geloof steeds is gebaseerd. 
 
De concentratie op het vinden van hoop en vertrouwen in 
wat de Bijbel ons aandraagt over de hemelse werkelijkheid 
zorgt er tevens voor dat vele onderwerpen die behoren bij 
het brede geloofsleven van een christen hier onbesproken 
blijven. Dit is geen prekenbundel en zeker geen aanzet tot 
een dogmatische verhandeling, maar een pastorale Bijbel-
studie voor gelovige christenen naar wat God in het Nieuwe 
Testament laat weten over de werkelijkheid van een leven 
na dit leven. De bedoeling van troost, zaligheid, zekerheid, 
houvast en vertrouwen in dit boek vinden we hierin samen-
gevat dat we door de Heilige Geest leren, weten, belijden en 
beleven niet van ons zelf te zijn; maar dat we met lichaam en 
ziel, zowel in leven als in sterven, aan God en onze Zalig-
maker Jezus Christus toebehoren. 
 
Leeswijzer 
We volgen niet steeds de historische volgorde van de ge-
beurtenissen zoals die in de Bijbelverzen beschreven zijn, 
maar met een enkele uitzondering wel de volgorde van de 
Bijbelboeken. Daarmee ligt de nadruk op het onderwerp dat 
wordt besproken en niet op het moment dat de tekst be-
schrijft. De Bijbel is naar mijn besef Gods Woord. Een boek 
dat je daarom wilt begrijpen, maar dat je ook persoonlijk 
aanspreekt en waar je niet omheen kunt.   
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WOORDEN3 VANWEGE JEZUS OVER DE HEMEL 
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
De hemelse werkelijkheid  
 
En zie, een engel van de Here stond bij hen en de heerlijkheid van 
de Here omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei 
tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden 
voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, 
de HEER… En plotseling was er bij de engel een menigte van de 
hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de 
hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 
Toen de engelen weer van hen waren weggegaan naar de hemel,… 
Uit Luc. 2:9-15 
 
De bekendmaking van de geboorte van Jezus is al even ver-
wonderlijk als de omstandigheden van de geboorte zelf: het 
nieuws wordt niet bekendgemaakt aan de groten der aarde 

                                                           
3 Bijbelwoorden uit meerdere hedendaagse vertalingen (m.n. HSV) 
met betrekking tot de hemel, die voor gelovigen vertrouwen in de 
Here Jezus inboezemen en moed, hoop en verwachting bieden 
m.b.t. het leven na het sterven. Voor bredere exegese van de 
gebruikte teksten verwijs ik naar de uitleg van de Studiebijbel, een 
uitgave van het Centrum voor Bijbelonderzoek en naar Commen-
taar op het Nieuwe Testament (eindred. J. van Bruggen), aan welke 
bronnen ik voor dit boek schatplichtig ben en dus veel te danken 
heb. Vooral vanwege wat wij eerder publiceerden in de Studie-
bijbel zijn deze gedachten over de toekomst gevormd. 
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zoals Herodes en Augustus of aan de geestelijke leiders van 
Israël (de hogepriester en het Sanhedrin), maar aan een 
groepje herders dat zich diezelfde nacht ergens in de 
omgeving Betlehem ophoudt. Ze houden er de wacht over 
hun kudde en worden in de nacht verrast door de  plotselinge 
verschijning van een engel. Ze hadden natuurlijk eerder een 
aanval op de kudde verwacht van een wolf of een rover dan 
de verschijning van een engel uit de hemel. De verschijning 
van de engel gaat gepaard met het licht van de heerlijkheid 
van de Here God. Het duister van de nacht moet plaats 
maken voor het licht van de hemelse heerlijkheid. Uiteraard 
brengt de engelverschijning een enorme schrik en vrees 
teweeg bij de herders. 
 
De engel stelt de ontstelde herders gerust (de woorden 
‘vrees niet’ zijn een typerend element bij engelverschijning-
en)4, door hun te verzekeren dat er geen reden is om beangst 
te zijn: het doel van zijn komst is juist om hun grote blijd-
schap (d.w.z. de reden tot grote blijdschap) te verkondigen. 
De boodschap van de engel is niet alleen bestemd voor de 
herders, maar is bedoeld voor heel het volk Israël en 
uiteindelijk voor heel de wereld.5  
 
De reden voor of de inhoud van de grote vreugde is de 
geboorte van ‘(een) Heiland, die Christus, (de) HEER is’. Zo 
worden in één adem drie hoogheidstitels van Jezus 
genoemd. Dit is de enige plaats in het evangelie volgens 
Lucas waar de aanduiding Heiland (redder, behouder) voor 
de Here Jezus wordt gebruikt.6 Christos (Gezalfde) is de 

                                                           
4 Zie bv. Luc. 1:13,30 en Mat. 28:5. 
5 Letterlijk kosmos, vgl. Johannes 3:16,17. 
6 Verder alleen nog voor God als redder in Luc. 1:47. 
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Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias, de lang 
verwachte Heiland van Godswege. De titel HEER wordt in het 
Nieuwe Testament  veelzijdig gebruikt, onder meer als een 
aanduiding van God en als titel van Jezus. De toevoeging dat 
het kind ‘in de stad van David’ geboren is, versterkt natuurlijk 
de messiaanse associatie. Even onverwacht als de ver-
schijning van de engel is de plotselinge verschijning van een 
menigte andere engelen, die als in koor God lof brengen.  
 
In de lofzegging van de engelen (het zgn. Gloria: ‘eer en 
heerlijkheid’) wordt de nieuwe werkelijkheid aangekondigd 
die met de geboorte van de Messias zijn intrede gedaan 
heeft, in de hemel (lett. ‘in de hoogste (plaatsen)’ en op de 
aarde. Eer in de hoogste hemelen aan God / op aarde vrede 
/ in de mensen welbehagen (zo ook in het ons bekende lied 
‘Ere zij God’). De uitdrukking kan ook zijn ‘mensen van het 
welbehagen’ en betekent dan ‘mensen in wie God een 
welbehagen heeft’. Bij de ‘vrede op aarde’ die met de komst 
van de Messias gepaard gaat is gedacht aan de uiteindelijke 
messiaanse vrede, die nu al ten dele zichtbaar is in de vrede 
die mensen met God hebben (Rom. 5:1). 
Wanneer de engelen naar hun hemelse woonplaats in Gods 
heerlijkheid zijn teruggekeerd, besluiten de herders naar 
Betlehem, de door de engel aangekondigde ‘stad van David’ 
te gaan. De herders aanvaarden het woord van de engel als 
een woord van God.  
 
We zien hier dat bij de aankondiging van Jezus’ geboorte een 
hemelse engelenmacht naar de aarde komt en eenvoudige 
herders worden aangesproken met de boodschap van de 
komst van de Messias. De engelen laten horen hoe deze 
gebeurtenis door God gezien wordt: God en mensen, hemel 
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en aarde worden in deze Christus tot Zijn eer en tot zegen 
voor de mensen verbonden.  De herders gaan samen op zoek 
naar het  teken waarover de engel gesproken heeft. Dat op 
zoek gaan naar Jezus is de aangewezen weg tot het vinden 
van de vrede en het welbehagen waarover gesproken is.  
Zo’n dertig jaar later is er opnieuw sprake van een open 
hemel:  
En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en 
zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van 
God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit 
de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen 
heb! Mat. 3:16,17 
 
Vanaf het eerste begin van het openbare optreden van Jezus 
toont zich de hemel met Hem verbonden. Wanneer Jezus 
zich door Johannes de Doper in de Jordaan laat dopen, geeft 
Hij daarmee aan dat het Hem gaat om de verlossende 
gerechtigheid die God door Hem volbrengt. Alleen zo, als 
geoordeeld door Gods wet en ondergegaan in de dood, is Hij 
het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. 
Dan spreekt de Vader en komt de Geest! 
Omdat de doop van Johannes voor alle Israëlieten gold, wilde 
ook Jezus als Israëliet deze ondergaan. Hij kiest ervoor in alle 
opzichten gelijk te worden aan zijn broeders, één met Zijn 
volk. Bij die doop, als Jezus uit het water weer omhoog komt, 
klinkt er een stem uit de hemel en blijkt de gehele Godheid 
bij dit gebeuren aanwezig te zijn. De Heilige Geest, die over 
Jezus kwam en de Vader, die proclameerde dat deze Jezus 
Zijn geliefde Zoon is, het vormt de erkenning, bevestiging en 
bekrachtiging vanuit de hemel voor Jezus op aarde, om Gods 
wil te doen. De hemelse stem zegt dat deze mens Jezus, Gods 
Zoon is!  
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In de hemel wordt recht gedaan  

 
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want 
zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.  
Mat. 5:12 (vgl. 6:20; 19:21; Luc. 6:23)  
  
Wanneer Jezus in zijn toespraak die wij de Bergrede noemen 
aan zijn discipelen de moeilijkheden voorhoudt die zij zullen 
ondervinden vanwege het volgen van Hem, stelt Hij hen de 
hemel in het vooruitzicht. Het ‘grote loon’ in de hemel gaat 
niet over de uitbetaling na gedane goede werken, maar het 
spreekt over de schadeloosstelling voor het ondervonden 
leed, dus over de realiteit van de goddelijke, rechtvaardige 
vergelding. ‘In de hemel’ gaat niet over de tijd en de plaats 
van uitbetaling, maar over de plaats waar het loon nu al 
aanwezig is7. Niemand zal vanwege Jezus tevergeefs lijden, 
want alles wat een mens op aarde voor de HEER doet of moet 
lijden, wordt door Hem in gedachten gehouden en zal eens 
in de hemelse werkelijkheid vereffend worden8.  
God doet recht.9  
De gerechtigheid van God laat de zonde en het onrecht niet 
ongestraft. De God die het kruis droeg, de God die zelf het 
oordeel droeg, de God die met de zondaren gerekend wilde 
worden en die voor de overtreders gebeden heeft, dat is de 
God die recht doet aan de verlorenen van deze wereld. 
Uiteindelijk gaat het in het finale gericht om het rechtzetten 
van de hele wereld! Wie Jezus afwijst, wordt gelaten in het 
oordeel, wie Hem aanneemt wordt verlost en recht gedaan.  

                                                           
7 Vergelijk Mat. 6:20.  
8 Vergelijk Hand. 10:4 en Mat. 10:42. 
9 Over de keuzen en het oordeel: Op. 14:6-13; 19:17-21; 21:3-9.  
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God is in de hemel 
 
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken 
zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mat. 5:1610  
Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde 
geheiligd. Mat. 6:9 
 
Niet ieder die tegen Mij zegt: Here, Here, zal binnengaan in het 
Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die 
in de hemelen is. Mat. 7:21 
 
De hemel is de woonplaats van God.11 Hij is de Vader van 
Jezus en een Vader voor de discipelen van Jezus. Daarom 
lezen we herhaaldelijk dat de HERE God ‘Vader in de hemel’ 
of ‘hemelse Vader’ wordt genoemd. Als Jezus zijn discipelen 
uitgebreid onderwijs geeft over het bidden, leert Hij hen 
direct in de aanspraak al dat God hun hemelse Vader is. De 
eerste regel ‘Onze Vader die in de hemelen is’ bevat de basis 
van al ons bidden en bespreekt datgene, wat we eerst van 
God moeten weten, voordat we kunnen bidden. Het ‘Onze 
Vader’ legt de nadruk op de nabijheid van God vanwege de 
vertrouwensrelatie tussen vader en kind, maar ‘die in de 
hemelen zijt’ spreekt tegelijkertijd over de afstand die er is: 
het verschil tussen een aardse en de hemelse Vader. 
 

                                                           
10 Vergelijk Mat. 5:45,48; 6:1,9; 7:11,21; 11:25; 12:50; 18:14,18,35. 
11 Vergelijk Psalm 115:16: De hemel is de hemel van de HEER, de 
aarde heeft hij aan de mensen gegeven; Pred. 5:1,2: God is in de 
hemel en jij bent op aarde. God is HEER van de hemel en de aarde: 
In die tijd nam Jezus het woord: ‘Ik dank U, Vader, Heer van hemel 
en aarde, …’ (Mat. 11:25).  
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Een van de eerste drie beden (die over God gaan) is het 
intensieve gebed om de komst van Gods hemelse rijk. De 
grondtoon van het hemelrijk beheerst het hele gebeds-
onderwijs van Jezus! Wie getroost wil worden door God in 
dat hemelrijk, moet op aarde zijn tekorten voor Hem leren 
inzien en belijden.12 Wie de barmhartigheid van het hemel-
rijk wil ontvangen, behoort ook zelf barmhartig en liefdevol 
te zijn en in het licht van dat rijk te leven; voor zulke mensen 
is de hemel dan ook bestemd. Zulke mensen hebben van 
zichzelf geen leven met eeuwigheidswaarde, maar ontvang-
en eeuwig leven door hun totale betrokken zijn op God. Het 
gaat bij christelijk geloven om deelhebben aan Gods werke-
lijkheid.  
 
 
In de hemel is alles volgens de wil van God 
 
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op 
de aarde. Mat. 6:10 
 
Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de 
hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw 
wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Luc.10:2 
 
Met het voorbeeldgebed dat wij het ‘Onze Vader’ noemen, 
leert Jezus zijn discipelen en allen die na hen Jezus willen 
volgen en liefhebben over het bidden, dus over de omgang 
met God. Door geloof in Jezus is God ook hun hemelse en 
eeuwige Vader. Een van de eerste gebeden is dan: ‘Laat uw 
Koninkrijk komen’: Gods Koninkrijk, ook wel het Koninkrijk 

                                                           
12 Vergelijk Mat. 5:20-48. 
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der hemelen genoemd, is in een eerste aanzet aangebroken 
met de komst van Christus (Mat. 12:28). Maar wanneer Jezus 
komt in majesteit, zal dit Rijk in al zijn heerlijkheid ook op de 
(nieuwe) aarde geopenbaard worden (Mat. 25:34). Daarom 
blijft deze bede tot op heden actueel.  
 
‘Laat uw wil geschieden’ is een uitleg van deze bede: de 
komst van het Koninkrijk van God zal de overwinning 
brengen over alles wat tegen de wil van God ingaat. Hoewel 
dit gebed dus primair over het einde handelt, is het wel zo 
dat het door niemand werkelijk gebeden kan worden, die zijn 
of haar wil niet aan Gods wil ondergeschikt maakt. 
‘Zoals in de hemel zo ook op de aarde’: De hemel is de 
levenssfeer waar Gods heerschappij al gerealiseerd is en die 
dus als standaard geldt voor de aarde. Het hele Onze Vader, 
ook deze bede, vraagt God om wat wij nodig hebben voor 
het ingaan in dat hemelrijk waarom wij bidden. In deze 
gebeden leren we over de wil van God, zoals die in de 
hemelse werkelijkheid volkomen ervaren wordt.   
 
 
In de hemel wordt een beloning bewaard  
 
…maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of 
roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;  
Mat. 6:20 (vgl. 6:1,4,6,18; vgl. Luc. 6:23) 
 
Jezus sprak regelmatig over loon in de hemel.13 Dat is niet 
vreemd, want Hij kwam daar vandaan en weet hoe het er in 

                                                           
13 Over het loon in de hemel, zie bijvoorbeeld: Mat. 5:12,46; 6:2, 
5,16; 10:41-42; 6: 6:1,4,6,18. Bij zijn oordeel zal God alle gelovigen 
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de hemel toegaat. Het gaat hier over de kwaliteit van het 
leven dat je leeft voor je hemelse Vader. Hij zei eens: ‘Pas op 
dat jullie je gerechtigheid niet doen voor het oog van de 
mensen, om door hen gezien te worden. Anders wacht je 
geen loon bij jullie Vader in de hemel’. Onze hemelse Vader 
ziet wat in stilte, onopvallend en onopgemerkt voor Hem 
gedaan wordt. En Hij zal er bekendheid aan geven bij de 
uitbetaling van het hemelse loon als wij zijn hemelrijk 
binnengaan. Het loon waarover Jezus sprak, is een onver-
gankelijk hemels kapitaal, dat op zijn bezitter wacht. Deze 
schat wordt verworven door een aan de Heer welgevallig 
gedrag (zoals het geven van materiële hulp aan de armen, 
maar ook door een geduldig dragen van het lijden om Jezus’ 
wil).14 Deze schat zal in elk opzicht onze grootste ver-
wachtingen overtreffen, ook al weten wij niet geheel en al 
waaruit die bestaat.  
 
 
Jezus is de weg naar de hemelse werkelijkheid  
 
Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden 
voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.  
Mat. 10:32 (vgl. 10:33; 11:25; 12:50; 16:17; Hand. 4:10-12) 
 
De beslissing over de toekomst van mensen, of zij al of niet 
in de hemel zullen zijn, valt op aarde. Die beslissing ligt bij 
het voor of tegen Jezus zijn! Het is de HEER, Jezus, die als de 
Zoon van de Vader mag aangeven wie er in het hemelrijk 
binnenkomen en wie niet. Het beslissende criterium dat 

                                                           
de werken die ze voor Hem gedaan hebben vergoeden, belonen 
(Mat. 10:42; 1Kor. 3:11-15; 2Kor. 5:10). 
14 Zie Luc. 12:33 en vgl. Mat. 5:12 en 19:21. 
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Jezus daar zelf voor geeft, is of men Hem heeft beleden op 
de aarde, onder de mensen. Wie in het gewone dagelijkse 
leven voor Jezus is uitgekomen, wie met zijn of haar leven 
heeft laten zien verbonden te zijn met Jezus, voor die zal Hij 
in het oordeel als advocaat ten goede bij zijn Vader in de 
hemel instaan. Wanneer Jezus zijn afscheidswoorden begint, 
vlak voordat Hij gevangen wordt genomen, roept Hij zijn 
discipelen op vertrouwen te hebben in wat Hij tegen hen zei. 
Ze krijgen dan te horen dat Hij heengaat naar ‘het huis van 
zijn Vader’ om er voor hen plaats te bereiden en met die 
woorden wijst Jezus hen op de hemel.15  
 
 
In de hemel zijn Gods heilige engelen 
 
Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat 
hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn 
Vader, Die in de hemelen is.  
Mat. 18:10 (vgl. 22:30; vgl. Luc. 2:13-15) 
 
De twaalf discipelen die het dichtst rondom Jezus leefden, 
raakten op een zeker moment in een onderling gesprek over 
wie van hen de meest belangrijke was. Gaat het erover wie  
de leider is wanneer Jezus inderdaad niet meer bij hen zal 
zijn? De discussie bouwt in elk geval niet op en Jezus leert 
hen een les over groot en klein: wie onder jullie de minste is, 
die is echt groot. Dan gaat het niet meer over onderlinge 
vergelijking en over ‘de grootste’, maar over wie Hem als een 
kind in vertrouwen ontvangt. Wie zich door Hem laat roepen  
in het vertrouwen dat Hij de Meerdere en hun goede Gids is. 

                                                           
15 Zie Joh. 14:1,2 en vgl. 2Cor. 5:1. Zie verder  hierna de bespreking 
van de hemel uit het evangelie naar Johannes.  



27 

Wie dat begrijpt en laat zien in het omgaan met anderen, die 
is werkelijk groot. Jezus noemt in zijn toespraken de mensen 
die Hem met vertrouwen steeds volgen soms ‘deze kleinen’; 
het zijn de bescheiden volgelingen van Jezus, die niet op een 
positie uit zijn, maar op getuigend leven en gelovig dienen.  
Deze ‘kleinen’ kunnen op Jezus rekenen. Al degenen die op  
Jezus vertrouwen als een kind worden door Hem getypeerd 
als ‘klein en onbetekenend’ in de ogen van de wereld. Maar 
omdat deze ‘kleinen’ in Gods ogen groot zijn, waarschuwt 
Jezus voor de onderschatting van hen! Jezus zegt dat hun 
engelen in de hemel voortdurend het aangezicht van God de 
Vader zien. Dat betekent dat deze engelen tot de binnenste 
kring rondom God behoren; ze zijn in Gods directe nabijheid.  
Aan engelen is ook de zorg voor de gelovigen toevertrouwd. 
Het is hun taak om de gelovigen te beschermen en te 
bewaren.16 De nauwe relatie van de engelen met God geeft 
de bijzondere betrokkenheid aan die de hemelse Vader heeft 
bij ‘deze kleinen’, Jezus’ bescheiden en nederige volgelingen. 
 

                                                           
16 Vergelijk Ps. 91:11; Hand. 12:7,15; Heb. 1:14. Uit het spreken 
over ‘hun engelen’ maakt men soms op dat iedere individuele 
gelovige de bescherming van een speciale engel geniet, maar dit is 
niet per se noodzakelijk. We kunnen de woorden ook meer 
collectief en algemeen lezen: er is een groep engelen in de hemel 
die de gelovigen op aarde (de kerk) vertegenwoordigt voor de 
troon van God. In dat geval hoeft het niet steeds dezelfde engel te 
zijn die voor een bepaalde gelovige zorgt. Hoe dan ook, deze 
engelen zijn boodschappers van God. We hebben te weinig kennis 
van de engelenwereld om hier veel meer uitleg aan te geven. 
Duidelijk is wel dat de weinig opvallende gelovigen op aarde in de 
hemel met de grootste zorg worden omringd. Een zeer 
bemoedigende gedachte. Jezus roept zijn volgelingen op om niet 
de hemel en de engelen tegen te werken, maar juist evenals zij te 
zorgen voor de ‘kleinen’.  
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Jezus Christus, de Machtige   
 
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde. Mat. 28:18-20 
 
Na zijn opstanding en bij het teruggaan naar de Vader heeft 
Jezus alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Hij 
heeft de uiteindelijke en totale volmacht en autoriteit van 
God de Vader ontvangen en dat zal zichtbaar en tastbaar 
worden.  
De bij zijn hemelvaart uitgesproken ‘afscheidswoorden’ van 
Jezus herinneren duidelijk aan Dan. 7:14 : ‘... en hem (iemand 
gelijk een mensenzoon) werd heerschappij gegeven en eer 
en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden 
hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij ...’. De 
Zoon des mensen, die vernederd werd en moest lijden, 
ontving in zijn opstanding van God universele en eeuwige 
heerschappij. Naar de profetie van Daniël werd Jezus nu 
verhoogd en aangesteld als Heerser en Rechter van de 
wereld. Over deze verhoging heeft Jezus tijdens Zijn leven 
verschillende keren gesproken17. Nu blijkt dat Zijn verhoging 
met Zijn opstanding is aangevangen. In Christus is Gods alles 
vernieuwende toekomst nu al begonnen. Nu is Jezus’ aan-
spraak op alle macht18 vervuld; Hij is aan de rechterhand van 
de Vader en alle macht in de hemel en op de aarde is van en 
bij Hem. Christus is de werkelijkheid van de hemel en dit 
wordt eens de alomvattende werkelijkheid van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde. Hoe troostrijk zijn dan de woor-
den uit de mond van die HEER:  ‘Weet wel, Ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’ 

                                                           
17 Zie Mat. 16:28; 24:30; 26:64.  
18 Verg. Mat. 11:17 en 26:64. 
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Geloof in Jezus’ woorden is leven met God  
 
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 
zullen zeker niet voorbijgaan. Maar die dag en dat moment is aan 
niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de 
Zoon niet, maar alleen aan de Vader. Mar. 13:31,32 
 
De evangelist Marcus heeft in zijn beschrijving van het leven 
van Jezus slechts één grote toespraak opgenomen. Dat is de 
rede die tot de discipelen werd gesproken na hun laatste 
vertrek uit de tempel van Jeruzalem.19 Het is één dag voor de 
nacht waarin Jezus wordt verraden en overgeleverd ofwel 
vlak voor zijn sterven. Die toespraak is zeer ernstig, waar-
schuwend en betreft de toekomst van de tempel, van Jeru-
zalem en het Joodse volk, maar ook die van Jezus zelf en die 
bij Hem behoren. Ook de toekomst van de wereld komt aan 
de orde, vanuit het perspectief van Jezus’ wederkomst.20 
 
Over de hemel horen we opeens dat die van voorbijgaande 
aard is!21 Wat betekent dat? Het bijzondere in deze woorden 

                                                           
19 Marcus 13. 
20 Het NT spreekt niet over Jezus’ ‘wederkomst’, maar over Zijn 
aankomst, of kortweg ‘zijn komen’. Hier ook wel weergegeven met 
‘tweede komst’, ‘komst in heerlijkheid’ of ‘wederkomst’.  
21 Zie Mar. 13:31,32. De hemel en de aarde’ zijn in het OT symbool 
van onbeweeglijkheid en vastheid (Ps. 148:6, vgl. Ps. 72:7,17; 89: 
37; Jer. 33:25,26). De vastheid van hemel en aarde is een geliefd 
beeld om de onvergankelijkheid van Gods werken te beschrijven, 
vgl. Jes. 54:10, waarin Gods goedertierenheid en Zijn verbond 
worden vergeleken met de onveranderlijkheid van hemel en aarde. 
De diepgang van de woorden dat hemel en aarde tóch voorbij 
zullen gaan (zie Jes. 51:6), maar Jezus’ woorden in geen geval, kan 
alleen maar worden begrepen vanuit dit geloof in de vastheid van 
hemel en aarde: hemel en aarde zullen - hoe onvoorstelbaar dat 
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van Jezus is dat hemel en aarde wel zullen voorbijgaan, maar 
dat zijn woorden niet voorbijgaan. Jezus voorzegt hier de 
afloop van de wereldgeschiedenis, maar vestigt tegelijk alle 
aandacht erop dat de woorden die Hij spreekt nog boven de 
gebeurtenissen staan die Hij zojuist heeft voorzegd! Het 
spreken van de Here Jezus is niet tijdgebonden. Al de dingen 
die Jezus heeft voorzegd over de geschiedenis van de 
mensen en zelfs van de kosmos , de dingen die ‘moeten ge-
beuren’, zijn de voortekenen (die moeten leiden tot de 
verwachting) van de komst van Gods eeuwige hemelrijk. Het 
toegezegde uitkomen van Jezus’ woorden vraagt van 
mensen en in het bijzonder van wie in Hem geloven om een 
houding van waakzaam verwachten en uitzien naar die grote 
dag.  
 
Wanneer die grote dag van de komst van Jezus ‘op de 
wolken’ zal komen, weet alleen God de Vader. Zelfs de 
engelen die in Zijn hemel wonen zijn niet ingewijd in dit 
geheim. Wanneer Hij deze woorden uitspreekt, weet zelfs 
Jezus niet wanneer die dag zal zijn. Blijkbaar laat de Zoon (op 
aarde) deze kennis als een geheim vol vertrouwen bij zijn 
hemelse Vader. Dat mag ons toch in vertrouwen richten op 
de geopenbaarde woorden van Jezus en ons leren instem-
mend te zijn met een niet geheel compleet inzicht. Maar is 
dat nu niet juist een kenmerk van gelovig toevertrouwen? 
Wij worden opgeroepen te waken en te bidden en te leven 
in het volste vertrouwen op Jezus en zijn woorden. Jezus’ 
woorden en beloften zullen ons door veel verdrukking en 
misleiding heenhelpen op de weg naar Gods hemelrijk! 

                                                           
ook moge zijn - eenmaal vergaan, maar hetgeen Jezus voorzegd 
heeft, staat vast en zal zeker gebeuren. Zijn woorden hebben 
absolute geldingskracht. 
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Jezus Christus is in de hemel HEER 
 
De HEER dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de 
hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,…  
Mar. 16:19 
… die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te 
kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de 
hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel 
hebt zien gaan. Lucas in Hand. 1:11 
En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel 
neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. 
Joh. 3:13 
 
Na zijn opstanding uit de dood (ook wel beschreven als 
opwekking ‘van tussen de doden uit’) verscheen de Here 
Jezus gedurende een periode van veertig dagen aan vele 
mensen. Het is een buitengewoon indrukwekkende periode 
die de discipelen nooit meer zijn vergeten.22 De twijfelende 
Thomas wordt door deze verschijningen een krachtige 
belijder van het christelijk geloof en de uiterst verdrietige 
Petrus wordt op de belijdenis van zijn grote liefde voor Jezus 
bevestigd in zijn bediening als visser van mensen en hoeder 
van Gods kudde. Het is zeker ook door deze periode en door 
de latere doop met de Heilige Geest dat de discipelen tot 
getuigende apostelen zijn geworden. Velen hebben hun 
aardse leven vanwege het getuigenis over de heerschappij 
van de opgestane Jezus met de dood moeten bekopen en zijn 
als martelaar hemelburgers geworden.  
 

                                                           
22 Lucas schrijft erover in zijn evangelie (Luc. 24:36-53) en Hand. 1: 
1-11 en 13:30,31. Johannes geeft een hele reeks verschijningen van 
de Opgestane: Joh. 20 en 21.  
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Jezus kwam en verdween voordat Hij naar de hemel werd 
opgenomen23 steeds op wonderlijke wijze, at met hen, 
bemoedigde en sprak over allerlei zaken die betrekking 
hebben op het koninkrijk van God, de heerlijke werkelijkheid 
van Gods koningschap. Zo beloofde Hij hen bijvoorbeeld de 
komst van de Heilige Geest, die in zijn naam en kracht als een 
Helper voor hen zal optreden. Daarna werd Hij terwijl zij het 
zagen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het 
gezicht. De wolk die Jezus aan hun ogen onttrok, verwijst 
(zoals twee engelen uit de hemel zeiden) tevens naar de 
(terug)komst van de HEER, die op dezelfde wijze op de 
wolken24 zal plaatsvinden. Jezus Christus heeft zijn hemel-
plaats ingenomen, aan de rechterhand van zijn Vader25 en 
heeft zo deel aan Gods heerlijkheid.  
 
 
 

                                                           
23 Er wordt in het NT zowel gezegd dat Jezus ‘opgenomen werd’ 
(hier in Mat. 16:19, Hand. 1:9), als dat Hij ‘opvoer’ naar de hemel 
(Joh. 20:17). Evenals de opstanding (vs.6) kan de hemelvaart zowel 
vanuit de Vader als vanuit de Zoon beschreven worden. Wat Jezus 
eerder tegenover het Sanhedrin over Zichzelf heeft verklaard 
(Mar.14:62), is in vervulling gegaan. Zoals koningen zitten (vgl. 
Hand.12:21), is Hij gaan zitten aan de rechterhand van God, dat is 
op de plaats van de hoogste eer (vgl. bv. 1Kon.2:19). Het past bij de 
positie van heerschappij die Jezus ontvangt dat Hij in dit vers de 
‘Here’ (kurios) wordt genoemd. 
24 Vergelijk Dan. 7:13; 1Tes. 4:17. Wolken worden vaker beschre-
ven als een verhulling van de heerlijkheid van God waarin de Here 
Jezus hier dus lichamelijk werd opgenomen (vgl. Ex. 13:21; 19:9,16; 
1Kon. 8:10). 
25 Het zitten of staan aan de rechterhand van iemand houdt in dat 
men een ereplaats bezet: Christus zit in de hemel aan de 
rechterhand van God (vgl. Mat. 22:44, Hand. 7:55, Ef. 1:20). Zie ook 
Psalm 110:1.  
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In de hemel zijn de gelovigen bekend  
 
Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen 
zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de 
hemel. Luc. 10:20 
 
Jezus waarschuwt Zijn discipelen op een zeker moment dat 
ze zich in hun overwinningsroes niet moeten blindstaren op 
successen die zij op de tegenstander behalen (bijvoorbeeld 
hun overmacht op boze geesten). Het verslaan van de vijand 
is op zichzelf immers nog geen garantie van het persoonlijk 
behoud26. Wat voor discipelen van Jezus bovenal reden tot 
vreugde mag zijn, is dat hun ‘namen in de hemelen staan 
opgeschreven’, dat wil zeggen de zekerheid van hun 
persoonlijk behoud.  
 
Overeenkomstig de oude gewoonte om inwoners van een 
stad of een koninkrijk te registreren in een archiefboek, 
spraken de Joden over het ‘boek des levens’, waarin God de 
namen van de Zijnen had opgetekend,27 een beeldspraak die 
door de christelijke gemeente werd overgenomen, zoals we 
lezen in Fil. 4:3  
‘Ja ook u, mijn trouwe kameraad, vraag ik: wees deze 
vrouwen behulpzaam, die mij hebben bijgestaan in de strijd. 
Want zij hebben samen met mij gestreden voor het 
evangelie, samen met Clemens en mijn overige mede-
werkers, van wie de namen in het boek des levens staan‘.28  
 

                                                           
26 Vergelijk de waarschuwende woorden van Mat. 7:22. 
27 Zie bijvoorbeeld Ex. 32:32v.; Ps. 56:9; 69:29; 87:6; Jes. 4:3; 
34:16; Dan. 12:1; Mal. 3:16; vgl. Eze. 13:9, 
28 Zie ook Heb. 12:23 en Op. 3:5; 13:8. 
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Vreugde in de hemel over bekering 
 
Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één 
zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig recht-
vaardigen, die de bekering niet nodig hebben. Luc. 15:7 (10) 
 
Als de herder uit de gelijkenis die Jezus vertelt29 al zo blij is 
over het feit, dat hij het verloren schaap heeft terug-
gevonden, hoeveel vreugde zal er dan in de hemel niet zijn 
over één zondaar die zich bekeert. Het ‘in de hemel’ zullen 
we hier moeten betrekken op God en op Zijn engelen (vgl. 
vs.10). Uit de handelwijze van de herder kan men opmaken, 
hoe God te werk gaat. Als de herder al zo betrokken is dat hij 
achter dat verloren schaap aangaat en er net zo lang naar 
blijft zoeken tot hij het heeft gevonden, hoe bewogen is God 
dan wel niet over het lot van een verloren zondaar. Jezus is 
immers als de Mensenzoon gekomen om te zoeken en te 
redden wat verloren is. Jezus kwam uit de hemel, dat is zijn 
thuis en engelen zijn daar hemelse dienaren. Wie Jezus 
erkent als uit de hemel gekomen om zondaren tot bekering 
te roepen en te redden, die gaat Hem zien als de goede 
Herder die zich de moeite geeft om een verloren schaap op 
zijn schouders terug te dragen. Jezus heeft macht om zonden 
te vergeven aan wie er berouw over heeft.30 Die macht komt 

                                                           
29 Zie Luc. 15:4-8.  
30 Zie Mar. 2:10. Zoals God, die in de hemel is, zonden kan ver-
geven, zo heeft Hij de Zoon des mensen op aarde volmacht ge-
geven zonden te vergeven. De naam ‘Zoon des mensen’, die de 
Here Jezus voor Zichzelf gebruikt, geeft aan dat Hij méér is dan een 
mens en een hemelse oorsprong heeft. Het is een titel uit Dan. 7:13 
waarmee de Messias wordt aangeduid die is gezonden door God 
de Vader (vgl. Mat. 8:20; Joh. 5:36). Deze titel gebruikt de Here 
Jezus voor Zichzelf in dit evangelie verder nog dertien keer (in Mar. 
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alleen aan God toe! Jezus heeft macht ontvangen om 
verdwaalde mensen in veiligheid te brengen en ze binnen te 
laten bij God in de hemel. 
 
 
Jezus kwam uit de hemel om Gods wil te doen 
 
Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, 
zal Ik beslist niet uitwerpen. Want Ik ben uit de hemel neergedaald, 
niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij 
gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden 
heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat 
gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van 
Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem 
gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de 
laatste dag. Joh. 6:37-40 (vgl. vs.33; vgl. Joh. 1:1,9,14; 5:30) 
 
De eenheid en samenwerking tussen de Vader en de Zoon bij 
het uitvoeren van het heilsplan wordt op twee manieren 
door Jezus weergegeven. In de eerste plaats zegt Hij 
rechtstreeks dat Hijzelf uit de hemel is neergedaald.31 
Hiermee verklaart Hij onmiskenbaar dat Hij voor Zijn 
menswording al bestond. In de tweede plaats maakt Jezus 
duidelijk waarom hij uit de hemel is neergedaald naar de 
aarde, nl. om de wil van God de Vader ten uitvoer te brengen. 
Als de gezondene richt Hij Zich niet op Zijn eigen wil, maar op 

                                                           
2:28; 8:31,38; 9:9,12,31; 10:33,45; 13:26; 14:21; 41,62). Dat het in 
dit boek gaat over de hemel is niet met ontkenning van de uiterste 
gevolgen van afwijzing van de Heiland. Hoewel dit boek de spits 
heeft gericht op geloof en vertrouwen, mag niet ongezegd zijn dat 
Jezus Christus zowel de Genadige als de Heilige is; het is verloren 
zijn en behouden worden. 
31 Joh. 6:37-40.  
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de wil van de zender. In feite gaat Jezus hiermee in op de 
vraag die de menigte Hem gesteld heeft, wat voor werk Hij 
doet. Hij doet het werk dat God de Vader wil. En dit is 
onlosmakelijk verbonden met het feit dat de Vader ieder aan 
de Zoon geeft die dan ook in geloof tot Jezus komt. Om dat 
duidelijk en mogelijk te maken, heeft de Vader Hem gezon-
den; daarom wil Jezus deze opdracht ook naar de wil van de 
Vader volbrengen. De Here Jezus wijst er op dat het heilsplan 
van God, Zijn Vader, volbracht wordt in eenheid tussen de 
Vader en de Zoon. Jezus zegt hier de troostvolle belofte toe 
dat elke ‘komende tot Hem’, dat wil zeggen ieder die tot Hem 
komt, geenszins (!) zal uitwerpen. Dit ‘uitwerpen’ is een ‘uit-
werpen naar buiten’, nl. uit de omsloten ruimte van het deel-
hebben aan God heilsplan. Jezus is gekomen om zalig te 
maken!  
 
Jezus maakt het onmiskenbaar duidelijk dat redding van 
mensen de wil van zijn hemelse Vader is:  Ieder die Jezus 
‘aandachtig ziet’, dat wil zeggen wie Hem in geloof ‘aan-
schouwt’ zal het leven van de eeuwigheid ontvangen. Wie op 
deze wijze het oog gericht houdt op de Zoon en in Hem blijft 
geloven (een blijvende levenshouding), heeft (!) eeuwig 
leven.32 Dat er geen lidwoord voor ‘eeuwig leven’ staat, 
benadrukt niet zozeer de tijd dan wel de kwaliteit van dat 
leven. Wie in Hem gelooft, heeft het nieuwe leven al, dat 
Jezus mogelijk maakt en schenkt! En de Heiland bewaart dat 
nieuwe leven nauwgezet, zelfs door de dood heen, door 
diegene op te wekken op de laatste dag, dat is op de dag van 
de opstanding.33 Dat is namelijk de bedoeling van zijn Vader! 

                                                           
32 Voor eeuwig leven zie ook Joh. 3:15-18 en 36; 5:20-24.  
33 Hiermee doelt Hij op de opstanding tot het (eeuwige) leven (zie 
Joh. 5:21-29). De uitdrukking ‘de laatste, uiterste dag’ wordt in dit 
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Dit was Jezus’ boodschap met betrekking tot het eeuwige 
leven: voor wie Zijn woord hoorde en geloofde in Degene, 
Die Hem zond, gold dat hij het eeuwige leven had en dat hij 
niet in het oordeel kwam. Met deze uitspraak bevestigde 
Jezus nog eens wat Hij al eerder tegenover Nikodemus naar 
voren had gebracht (Joh. 3:18). Ook onderstreepte Hij zo het 
getuigenis van de evangelist Johannes op dit punt Hij voegde 
daar nu nog aan toe dat zo iemand al was overgegaan van de 
dood in het leven34. Wie geloofde, had het ‘sterven’ al achter 
de rug; die was al opgestaan (Ef. 2:5). Voor hem en haar was 
het eeuwige leven reeds aangebroken en had het gericht van 
God zijn dreiging verloren. 
 
Samenvattend komt dit er op neer dat de laatste en finale 
beslissing over iemands leven niet pas in de toekomst valt, 
maar in het heden! Doorslaggevend is immers welke houding 
een mens aanneemt tegenover het woord dat Jezus als 
gezondene van de Vader sprak én tegenover de Vader, die 
Hem naar deze wereld toezond. Door geestelijke weder-
geboorte te ondergaan (Joh.3:3!) krijgt iemand deel aan de 
goddelijke realiteit en zo ontvangen gelovigen het voorecht 
om kinderen van God te worden. 
 
 

                                                           
hoofdstuk Joh. 6 viermaal gebruikt: hier en in vs.40,44,54. Alle vier 
keer gaat het over de opstanding ten leven welke Jezus bewerkt. 
Verder komt het voor in Joh.11:24, met dezelfde betekenis en in 
Joh. 12:48 waar sprake is van veroordeling op die dag door Jezus’ 
woorden, namelijk vanwege de verwerping van zijn woorden (zie 
vs.48-50). Uit andere Bijbelgedeelten blijkt dat die opstanding 
plaatsvindt bij Jezus’ wederkomst (1Kor. 15:23; 1Tes. 4:16). 
34 Vergelijk Joh. 3:36, vgl. Joh. 6:47; 1Joh. 5:12. en vgl. Joh. 11:26; 
1Joh. 3:14. 
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Jezus belooft dat wie Hem dient zal worden geëerd 
 
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal 
ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem 
eren. Joh. 12:26 
 
In een antwoord op vragen van Grieken die Jezus willen 
ontmoeten en spreken35, zegt Hij op een zeker moment dit 
over zijn aanstaande sterven: ‘Het uur is gekomen dat de 
Mensenzoon verheerlijkt wordt. Maar het is vast en zeker, 
als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft dan blijft hij 
alléén; maar als hij sterft draagt hij overvloedig vrucht. Wie 
zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn 
leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het 
eeuwig leven. Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en 
waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal 
erkenning vinden bij de Vader… Vader, verheerlijk uw naam!’ 
Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Die heb Ik al ver-
heerlijkt en ook nu zal Ik Hem verheerlijken.’ De mensen die 
hadden staan luisteren, dachten dat het gedonderd had. 
Maar sommigen zeiden: ‘Er heeft een engel tegen Hem 
gesproken.’ Jezus zei echter: ‘Niet voor Mij heeft die stem 
geklonken, maar voor u…. Ikzelf moet van de aarde omhoog 
geheven worden en zo haal Ik allen naar Mij toe.’ Hiermee 
kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven.  
 
Onmiddellijk na die heftige bede tot zijn Vader wordt Jezus’ 
gebed uit de hemel beantwoord. Het is God de Vader zelf die 
direct reageert op deze vraag van zijn Zoon. Iets dergelijks 
was al eens eerder gebeurd: bij Jezus’ doop in de Jordaan en 

                                                           
35 Joh. 12:20-36. 
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bij zijn verheerlijking (!) op de berg. Jezus’ laatste uur op 
aarde is tegelijk het uur van zijn verheerlijking door de Vader. 
Vanuit de hemel komt zo de ‘officiële’ bevestiging dat God 
Jezus’ naam ook door het sterven van zijn Zoon zal 
verheerlijken. De Vader laat zijn Zoon in zijn sterven niet 
vallen, maar Hij gaat Hem juist in deze weg verhogen! Door 
aan het kruis te sterven voor de zonden van de mensen 
verwerft Jezus zich de hoogste machtspositie in de hemel en 
op de aarde. Allen die Jezus als Leidsman ten leven willen 
volgen worden daartoe van Hogerhand getrokken en Jezus 
zal hen naar zich toe halen. Dat wil niet zeggen dat zijn 
aantrekkingskracht zo onweerstaanbaar is dat alle verzet van 
ongelovige en onwillige mensen uitgesloten wordt. Er volgt 
na Jezus’ woorden wel degelijk een dringende oproep tot 
geloof.36  
 
Bijzonder moeten die beloftewoorden geklonken hebben, 
wanneer Jezus spreekt over wie hem dient en volgt: ‘Waar Ik 
ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.’ Dienstbaarheid is zo 
mogelijk de belangrijkste beweegreden om Jezus te volgen! 
Wie Jezus wil dienen, beseft wie Hij is! In het dwars door alles 
heen Jezus volgen en dienen komt de persoonlijke betrok-
kenheid op Hem uit. Het schetst de toegewijde discipel, de 
trouwe gelovige die dan ook in zijn heerlijkheid en eer mag 
delen! Wat een hoopvolle belofte als het gaat om de 
hemelse werkelijkheid, waar Jezus’ volgelingen zelfs eer van 
God zullen ontvangen! God de Vader zal elke dienstwillige 
dienaar van zijn Zoon de eer bewijzen te mogen delen in 
diens hemelse heerlijkheid.   
 

                                                           
36 Joh. 12:35,36. 
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De Zoon van God als enige weg tot de Vader 
 
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed 
te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereed-
gemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult 
zijn waar Ik ben. Joh. 14:2,3 
 
Het zijn Simon Petrus en Thomas die in een kort vraag-
gesprek met Jezus de diepste antwoorden uitlokken over de 
vraag naar de weg die Hij moet gaan. Jezus onthult dat Hij op 
weg is naar het huis van zijn Vader. De discipelen schrikken 
omdat ze zijn woorden wel begrijpen als een naderend 
vertrek. Jezus roept geloof bij hen op: ‘Vertrouw op God, 
vertrouw ook op Mij.’ Jezus is zo betrouwbaar als God. En 
daarmee begint dan een uitermate vertroostend en hoopvol 
deel van Jezus’ onderwijs aan zijn discipelen, dat ook voor 
ons als hedendaagse gelovigen werkelijke Geesteskracht in 
zich draagt.  
 
Johannes heeft met Jezus’ woorden over het huis van zijn 
Vader en over de Heilige Geest die Hij vanuit de hemel zal 
zenden (Joh. 14) zeldzaam rijke afscheidswoorden37 door-

                                                           
37 Hier dient te worden opgemerkt dat het hier niet gaat om een 
afscheid in eigenlijke zin. Wat daaruit blijkt, dat juist de blijvende 
gemeenschap tussen Jezus en de zijnen ook na zijn heengaan tot 
de Vader het thema van deze hele rede is. Jezus noemt het 
heengaan naar zijn hemelse Vader vooral in voortdurende 
betrokkenheid op zijn op aarde achterblijvende discipelen. Alles 
concentreert zich op de voortgaande geestelijke gemeenschap van 
Jezus als de hemelse HEER met zijn discipelen op aarde. Het is juist 
hun getuigenis (degenen die van het begin af met Hem waren) dat 
nadrukkelijk als grondleggend voor de christelijke gemeente wordt 
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gegeven. Wat Hij daarover zegt, ook in het Hogepriesterlijk 
gebed (Joh. 17), is van de grootste waarde voor een goed 
begrip van het christelijk geloof. Omdat de nadruk in dit 
hoofdstuk is gericht op Jezus’ woorden over de hemelse 
werkelijkheid, beperken we ons nu tot het uiterst leerzame 
tafelgesprek na de Paschamaaltijd met daarin de bemoedig-
ende woorden over het Vaderhuis.  
 
Vele woningen in het huis van de Vader 
Het directe antwoord op de Hem gestelde vraag waar Jezus 
naar toe gaat, houdt een onvoorstelbaar rijke belofte voor 
discipelen van Jezus in. Jezus zegt dat Hij op weg is naar het 
huis van zijn Vader. Jezus spreekt hier over de hemel als zijn 
Vaderhuis (vgl. 2Kor. 5:1). Daarvandaan kwam Hij en daar-
heen is Hij nu weer op weg. Maar er is meer! Er werd bij zijn 
terugkeer naar de plaats waar Hij zijn Vaderlijk thuis had niet 
alleen op Hem als de Zoon des huizes gerekend, maar ook 
degenen die Hij tot de zijnen gemaakt had werden daar 
verwacht.38 Zo krijgen zij van Hem te horen dat Hij heengaat 
naar het huis van Zijn Vader om er voor hen plaats te 
bereiden.  Daarmee grijpt Jezus niet alleen vooruit op zijn 
eigen aanstaande dood, maar eveneens op hun sterven. 
Dankzij Zijn heengaan houdt dit in, dat zij bij hun sterven in 
de hemelse heerlijkheid zullen worden opgenomen. Zo zou 
er voor hen dan voorgoed een einde komen aan alle onrust 
en verwarring.  

                                                           
aangewezen (14:26,26; 15:16; 20:30,31). Jezus woorden hier 
voeden de hoop en het vertrouwen van de discipelen en van de 
door hun woord in Jezus gelovende christelijke gemeente. In die 
gemeenschap met de hemelse Heer is onze toekomst!   
38 Vergelijk Joh. 17:6,10.  
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Waar nog eens bij komt, dat in het huis van Zijn Vader ‘vele 
woningen’ zijn. Het in de grondtaal van het NT gebruikte 
woord ‘woning’ betekent letterlijk verblijfplaats en is afge-
leid van het werkwoord ‘blijven’. Daarin ligt zowel de 
gedachte van de veelheid als die van de verscheidenheid 
opgesloten. Bij God is er plaats voor zeer velen (de veelheid), 
maar tegelijkertijd mag ieder van Zijn kinderen daarbij een 
eigen plaats innemen (de verscheidenheid). En van dit alles 
konden zij verzekerd zijn, zo hield de Here Jezus Zijn 
leerlingen voor: als het ánders was, dan had Hij dat zeker 
tegen hen gezegd!39 
 
Verduidelijkend gaat Hij dan verder: ‘Ja, Ik moet weggaan en 
voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en 
dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie 
zullen zijn.’40 In moderne termen zegt Jezus hier tegen zijn 
discipelen dat voor ieder die in Hem gelooft Hij de woon-
vergunning in orde zal maken. Dankzij Jezus’ aanstaande 
thuiskomst bij zijn Vader kunnen wie op Hem zijn vertrouwen 
stellen wanneer het hun tijd is intrek nemen in een 
gereedgemaakte hemelse woning die deel uitmaakt van 
Gods Vaderhuis.  
 
Jezus belooft dat Hij ‘terug zal komen om hen tot Zich te 
nemen’. Het weggaan staat in het teken van ‘een plaats voor 

                                                           
39 De grondwoorden van ‘was het anders’ zijn moeilijk te vertalen. 
De bedoeling wordt volgens H. N. Ridderbos het beste weerge-
geven met ‘Stond het anders met mijn heengaan, en was het alleen 
mijn zaak en niet ook de uwe, zou Ik u er dan zo over gesproken 
hebben?’ Zo in: Het evangelie naar Johannes, proeve van een 
theologische exegese, deel 2, Kampen 1992. 
40 Voor het ‘plaats bereiden’ vergelijk Mat. 25:34; Mar. 10:40; 
1Kor 2:9; Hebr. 11:16; 1Pet. 1:4.   
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hen bereiden’. Na voor Zijn leerlingen in het Vaderhuis plaats 
bereid te hebben, zal Hij terugkomen om de gelovige 
toehorende discipelen tot Zich te nemen in de hemelse 
werkelijkheid van zijn Vader.41 Dit is het perspectief voor hun 
toekomst! Hun leven op aarde vindt zijn richting, doel en 
kracht in hun toebehoren aan Hem, die in de hemel is. Dit is 
het geheimenis van alle gelovige volgelingen van Jezus! Maar 
ook de tweeslachtigheid van hun aardse bestaan: ‘In de 
wereld lijden jullie omwille van Mij verdrukking, maar houdt 
goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’  
 
Het dan (voor altijd) samen met de Heer zijn heeft in dit 
verband als betekenis: ‘gastvrij opnemen in de kring’, het 
gaat om gastvrij ontvangen en onderdak verlenen.42 Het huis 
van de Vader is ook het huis van de Zoon. Jezus is kind aan 
huis bij de Vader en kan daar ons die in Hem geloven een 
thuis bieden. Liefde schept ruimte. Liefde maakt plaats voor 
de ander. In de open ruimte van Gods liefde (de hemel) 
worden wij mens zoals God het bedoelt. Er is in de hemel een 
hereniging van alle gelovigen rond Jezus, een samenzijn in 
het Vaderhuis. Jezus zegt dat Hij onafscheidelijk met hen 
verbonden blijft!43 
 
Tegelijkertijd sprak Jezus met dit ‘Ik kom weer’ ook over het 
komen van de Heilige Geest (vs.16 ‘een andere Helper’). In 
Hem zou Hij namelijk bij Zijn discipelen terugkeren. De Geest 
zou hun de nabijheid van God blijvend doen ervaren. Bij dat 
laatste zullen we dan opnieuw moeten denken aan de ‘vele 
verblijfplaatsen’ uit het vorige vers. Op de wijze van de Geest 

                                                           
41 Vergelijk Joh. 12:32; 17:24. 
42 Vergelijk Luc. 17:34,35; vgl. Mat. 1:20,24. 
43 Vergelijk Joh. 12:26, 17:24. 
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verblijft Jezus al tijdens hun leven bij de gelovigen die via hun 
dood bij Hém verblijven in het Vaderhuis. Zo gezien bestaat 
er een samenhang met het ‘verblijf houden’ van Jezus en Zijn 
Vader bij de gelovigen.44 Door dit naar voren te brengen, 
wilde de Here Jezus Zijn leerlingen duidelijk maken, dat Zijn 
heengaan niet tot een scheiding leidde, maar juist tot een 
nog nauwere band tussen Hem en hen. Daarom was er voor 
hen geen reden om nog langer zo geschokt te zijn. Dankzij 
Zijn sterven was er voor hen alle ruimte om ‘kind aan huis’ te 
zijn bij de Here God. En dat niet alleen te zijner tijd, maar ook 
nú al, na Pinksteren, door de inwonende Geest. 
 
Dit woord van de Here Jezus over het ‘naar huis gaan en 
terugkomen’, heeft betrekking op het heden (van Jezus die 
naar het Vaderhuis gaat; de discipelen zullen Hem later via 
hun dood daarheen volgen) én op de toekomst. Jezus spreekt 
dus over Zijn aanstaande vertrek en het ophalen van de 
gelovige discipelen in het Vaderhuis. Voor ons die de hele 
Bijbel hebben ontvangen echoën deze woorden echter door, 
als ze doen denken aan Zijn parousie, zijn tweede komst op 
de dag des Heren, zoals dat later door de apostel Paulus is 
verwoord.45  

                                                           
44 Zie vers 23! 
45 In het evangelie naar Johannes wordt die verwijzing naar ‘het 
wederkomen’ van Jezus genoemd zonder apocalyptische voor-
stellingen en kosmische dimensies zoals we die elders in het NT wel 
aantreffen. Immers, Jezus beperkt de woorden over zijn weder-
komen in termen die gaan over het daarin besloten heil voor 
volgelingen van Hem. De apostel Paulus spreekt in bijna dezelfde 
woorden van het ópgenomen worden van de gelovigen en over het 
altijd met de HEER zijn (1Thes. 4:13-17). Hij schrijft daar over de 
komst van de HEER en de vereniging van de levende en overleden 
gelovigen met Hem. Met name gaat het dan over de hoop die 
daarin ligt voor christenen. Paulus openbaart daar over de 
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Jezus als toegang tot de hemelse Vader 
 
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou 
u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt 
u Hem gezien. Joh.14: 6,7 
Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, 
geloof Mij dan om de werken zelf. Joh. 14:11 
 
Wanneer Thomas nogmaals naar de bekende weg vraagt, 
antwoordt Jezus: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het 
leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.’ In 
deze uitspraak gaat het duidelijk om de verhouding tussen 
Jezus en Zijn Vader.  
 
De drie begrippen, die Jezus in het verband van deze spreuk 
op de lippen nam: ‘de weg’, ‘de waarheid’ en ‘het leven’, 
kwamen de leerlingen bepaald niet onbekend voor. Met 

                                                           
terugkomst van Jezus in de grote ‘dag des Heren’. Gelovigen, die 
na hun lichamelijke dood in de hemel kwamen, samen met de op 
dat moment levende gelovigen zullen bij die komst van de HEER 
een opstandingslichaam ontvangen. Daarin gaan zij de Here 
‘tegemoet in de lucht’ om zo voor altijd bij Hem te zijn. We lezen 
bij Paulus dan wél over allerlei apocalyptische beelden, zoals de 
roep van de HEER zelf, de stem van een aartsengel en van een 
bazuin Gods en de opstanding van gestorven gelovigen die Jezus’ 
nederdalen naar de aarde begeleiden. Jezus spreekt in het 
evangelie naar Johannes veel meer in de sobere taal die past bij de 
christologie van Zijn eenheid met God de Vader en van het delen 
van de discipelen in die eenheid. Paulus openbaart over Jezus’ 
wederkomen naar de aarde naar aanleiding van een woord van de 
HEER, dat wij overigens uit de Schrift niet kennen. Het is hem 
geopenbaard. Hoe dan ook is het perspectief voor gelovigen dat zij 
altijd met de HEER zullen zijn.    
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betrekking tot de Thora waren zij ermee vertrouwd (vgl. Ps. 
119:1,30,37). Maar nu betrok Jezus deze drie termen 
nadrukkelijk op Zichzelf. Daarbij stond het begrip ‘weg’ 
bewust voorop, want dáárop sloeg de vraag van Thomas. 
Wilde het voor Thomas en de andere discipelen tot een leven 
met de Vader komen, dan hadden zij maar één weg te gaan, 
en die weg is Jezus zelf (vandaar het lidwoord ‘de’ voor weg, 
vgl. Joh. 10:9 ‘Ik ben de deur’)! Even later hoorden zij Hem 
hetzelfde nogmaals zeggen: ‘Niemand komt tot de Vader, 
tenzij door Mij’. 
 
Een dergelijke uitspraak vraagt om een nadere uitleg van 
Jezus’ kant. En die gaf Hij met behulp van de beide begrippen 
‘waarheid’ en ‘leven’. Hij is ‘de weg’, omdat Hij ‘de waarheid’ 
is, dat wil zeggen de enige betrouwbare openbaring van de 
Vader. Hij is de Enige, die de Vader uit eigen aanschouwing 
kent en zo ook de Enige, die met gezag over Hem kan 
spreken.46 En daarom is het Zijn opdracht om voor de 
waarheid te getuigen.47 In die zin waren Thomas en de 
anderen (en alle mensen, waar het hun verhouding tot God 
betreft) zonder meer op Hem, Jezus, aangewezen. Hetzelfde 
gold ten aanzien van ‘het leven’. Dat had de Vader Hém 
gegeven48 om het op Zijn beurt te kunnen geven aan hen die 
in Hem geloven.49 
 
Op de uitspraak dat Hij de waarheid is en dus Degene die hun 
op de enig juiste wijze kan openbaren Wie de Vader is, gaat 
Jezus nog door. Zo kregen Thomas en de andere leerlingen 

                                                           
46 Vergelijk Joh.1:18; 6:46. 
47 Vergelijk Joh. 18:37.  
48 Vergelijk Joh. 5:26.  
49 Vergelijk Joh. 10:10,28.  
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nu van Hem te horen, dat, als zij Hem hadden leren kennen, 
zij ook wisten Wie Zijn Vader is. Opmerkelijk is in dit verband 
het heel persoonlijke ‘Mijn Vader’.  
Nu Hij hun zo duidelijk de weg naar de Vader had gewezen, 
moest hun kennis van God stellig zijn vergroot.50 Vandaar 
ook het ‘u heeft Hem gezien’.51 Jezus en de Vader zijn één.  
 
De woorden die Hij spreekt, spreek Hij niet uit zichzelf: het 
zijn daden van de hemelse Vader, die in Hem blijft. Die 
volmaakte verbondenheid tussen Jezus en de Vader sprak 
immers zowel uit Zijn woorden als uit Zijn werken! Dit is 
Jezus’ zelfgetuigenis: ‘Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en 
de Vader is in Mij.’ 
 
Wat een bewogen oproep van Jezus, ook aan ons, om Hem 
alle vertrouwen te schenken. En als laatste ‘argument’ in dit 
getuigenis wijs Hij dan op Zijn werken. Die getuigen immers 
van Wie Hij is! Wie Jezus’ woorden en daden niet als 
bewijsvoering kan aanvaarden, zal in Hem niet geloven. Dit 
tekent zowel de ernst van Jezus’ leven als die van ons per-
soonlijke reageren op Hem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Vergelijk 1Joh. 2:12. 
51 Vergelijk  vs.9,10 en 12:45. 
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DE HEMEL IN HET BOEK HANDELINGEN 
______________________________________________  
 
 
 
 
 
Het boek Handelingen is het tweede boek dat apostel Lucas 
heeft geschreven. Het gaat over de doorwerking van Jezus’ 
leven op aarde. Nu vanwege het werk van de Heilige Geest 
door de gelovige discipelen, die als apostelen uitgezonden 
worden om dat Evangelie uit te dragen in woord en daad. Zijn 
eerste boek, het Evangelie van Lucas beslaat de periode van 
het begin van Jezus’ bediening tot aan de dag dat Hij werd 
opgenomen.  
 
Voordat Jezus in de hemelse werkelijkheid ‘werd opgeno-
men’, onderwees Hij Zijn discipelen en gaf hun opdrachten 
mee. Hij opende hun verstand zodat zij de Schriften 
begrepen en gaf hun het bevel in Zijn naam de bekering tot 
vergeving van zonden aan alle volken te prediken, te begin-
nen bij Jeruzalem (Luc. 24:45-47). Opnieuw stelde Hij de 
discipelen aan tot Zijn getuigen (gevolmachtigde gezon-
denen: apostelen), om dit Evangelie te verkondigen. Het 
totale aantal mensen dat Jezus na Zijn opstanding heeft 
gezien en Hem hebben gehoord bedraagt meer dan 500 (vgl. 
1Kor. 15:6). 
 
Een aantal uitspraken van de Here Jezus over de hemel als 
plaats of toestand van geborgenheid voor gelovigen direct na 
de dood, zijn door de apostelen in hun getuigenis opge-
nomen. Voordat we de uitwerking van het onderwijs over de 
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hemel zoals we dat vinden bij de apostel Paulus gaan 
beschrijven, nu eerst enkele uitspraken over de hemel in het 
boek Handelingen. Het begint al direct en opnieuw met 
hemelse engelen! Terwijl Jezus naar de hemel ging en zij Hem 
stonden na te turen, waren er opeens twee mannen naast 
hen in witte kleren… 
 
 
Jezus zal uit de hemel terugkomen naar de aarde 
 
En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel 
gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 
die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken 
naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, 
zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt 
zien gaan. Hand. 1:10,11 
 
Die engelen zeggen de discipelen dat zij niet moeten blijven 
staan kijken naar de hemel waarheen Jezus is opgenomen. 
De scheiding tussen hen en Jezus is niet definitief, want de 
HEER zal terugkomen zoals Hij hen heeft verlaten, op de 
wolken52  maar dan met alle heerlijkheid, macht en majesteit 
die Hem in de hemel door de Vader is geschonken. De plaats 
waar Jezus is opgevaren (de Olijfberg vs.12), speelt ook een 
rol bij Zijn wederkomst (vgl. Zach. 14:4-5).  
 
De verwachting van Jezus’ tweede komst  heeft een belang-
rijke plaats in de prediking en het geloofsleven van de vroege 
gemeente gekregen.53 Ondertussen moeten zij die geloven 

                                                           
52 Vergelijk Dan. 7:13; Mat. 24:30; Mar. 13:26; 14:62; Op. 1:7. 
53 Zie bijvoorbeeld Hand. 3:21; 1Kor. 1:7,8; 4:5; 2Kor. 1:14; Fil. 
1:6,10; Kol. 3:4; 1Tes. 2:19; 4:15; 5:23; 2Tes. 1:7; 2:1,8; 1Tim. 6:14; 
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zich uitstrekken naar de komst van de Heilige Geest die Jezus 
hun zal zenden en zich voorbereiden op de grote zendings-
opdracht die Hij hun heeft gegeven. 
 
 
De Geest komt in de volgelingen van Jezus wonen 
 
En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een gewel-
dige windvlaag en vervulde heel het huis waar zij zaten. 
Hand. 2: 2 (3:2154) 
 
Op de dag van het Pinksterfeest rond het uur van het 
morgengebed waren alle discipelen bijeen, waarschijnlijk in 
de tempel.55 Deze groep van discipelen bestond niet alleen 
uit de twaalf apostelen, maar uit allen, inclusief de halfbroers 
van Jezus en de vrouwen uit Galilea. Zij waren  eendrachtig 
aan het bidden om de vervulling met de Heilige Geest, die 
Jezus hun beloofd had (Hand. 1:4,5,8). Plotseling kwam er uit 
de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het 
vulde heel het huis waar zij waren. 
 
De uitstorting van de Heilige Geest werd begeleid door een 
hoorbaar en een zichtbaar teken van Gods heerlijkheid. Als 
eerste klonk vanuit de hemel een geluid als van een 
geweldige stormende wind. Lucas vermeldt alleen dat het 
geluid zo klonk, niet de aanwezigheid van wind. Overigens is 

                                                           
2Tim. 1:10; 4:8; Heb. 10:25; Jak. 5:7,8; 1Pet. 1:7,13; 4:13; 5:4; 2Pet. 
3:4,10; 1Joh. 2:28.  
54 In deze toespraak van Petrus wordt opnieuw de ernst van het 
Evangelie getekend.  
55 Vergelijk Luc. 24:53. 
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stormwind wel een symbool van Gods heerlijkheid.56 Dit 
geluid vulde het gehele huis, waarbij de woordkeus van Lucas 
ons doet denken aan de openbaringen van God in de 
tempel.57 De aanwezigheid van een grote menigte (vgl. vs. 
6,41) doet ons vermoeden dat de Heilige Geest werd uit-
gestort in een van de tempelvertrekken of zuilengangen58 
Deze ruimtes werden ook wel huis genoemd. 
 
In de uitleggende en oproepende prediking van Petrus die op 
dit bijzondere gebeuren volgt, horen we dan: God die Jezus 
uit de doden deed opstaan heeft Hem ook verhoogd en Hem 
gezet aan Zijn rechterhand in de hemel. Het bewijs van deze 
verhoging is de uitstorting van de Heilige Geest op de 
discipelen. Jezus is nu in de hemel aan Gods rechterhand en 
Gods Geest is in allen  die Jezus gelovig willen volgen en Hem 
dienen op aarde.  
Omdat de nadruk in dit boek ligt op de werkelijkheid van de 
hemel, gaan we op de uitstorting van de Geest hier niet 
verder in. Wij mogen leven uit wat de Geest ons leert.  
 
Voor de overige teksten met betrekking tot de hemel zoals 
beschreven in Handelingen, wordt het begrip hemel veelal 
gebruikt om hemel en aarde (ofwel de schepping) dan wel de 
sterrenhemel aan te duiden. Er zijn ook Bijbelgedeelten in 
Handelingen die het begrip hemel in een breed verband 
gebruiken. Over een paar ervan willen we vanwege het 
belang toch iets zeggen. Te denken valt aan: 
 

                                                           
56 Vergelijk 2Sam. 22:11; 2Kon. 2:11; Job 38:1; 40:1; Ps. 50:3; Heb. 
12:18. 
57 Zie 1Kon. 8:10,11; 2Kr. 5:13,14; Jes. 6:4. 
58 Vergelijk Hand. 3:11; 5:12; Joh. 10:23. 
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Hand. 9:3 
Lucas beschrijft hoe Saulus op weg was en Damascus al 
naderde, toen hem plotseling een hemels licht omstraalde 
en hij de stem van Jezus hoorde.59 In Hand. 22:6-20 is Paulus 
zelf over deze indrukwekkende gebeurtenis van een tweetal 
ontmoetingen met de verheerlijkte Jezus aan het woord. Hij 
zou in plaats van een vervolger van de christelijke gemeente 
een navolger en apostel van Jezus Christus worden.  
 
Hand. 10:11-20 (vgl. 11:5-10) 
Lucas schrijft hier over Petrus, over wie onverwachts een 
toestand van ‘geestvervoering’ komt. Het betreft hier en 
vaker in de Bijbel beschreven situatie, een toestand, waarin 
de mens bij vol bewustzijn door de Heilige Geest wordt 
vrijgemaakt van zijn lichamelijke beperkingen en in staat 
wordt gesteld tot bovenzintuiglijke waarneming (zie 7:56). 
Petrus zag de hemel open en er kwam iets naar beneden als 
een groot laken dat aan de vier punten werd neergelaten op 
aarde. Ook klinkt er een stem uit de hemel en Petrus leert er 
een zeer belangwekkende verandering in zijn denken 

                                                           
59 Het was een licht, feller dan het licht van de zon (Hand. 26:13). 
Volgens Hand. 22:9 zagen Paulus’ reisgenoten dit licht ook en ze 
schrokken er zo van, dat zij allen met Paulus op de grond vielen 
(Hand. 26:14). Licht, bv. in de vorm van vuur of bliksem, behoort 
dikwijls tot de begeleidende verschijnselen, wanneer God Zich 
openbaart (vgl. Gen. 15:17; Ex. 3:2; 19:16,18; 20:18). 
Dit licht was een manifestatie van de aanwezigheid van de Here 
(vgl. Op.1:16) en alhoewel Lucas dat hier niet uitdrukkelijk zegt, 
moet Paulus ook een verschijning van de verheerlijkte Here Jezus 
aanschouwd hebben (vgl. vs.17,27). Op deze en volgende 
verschijningen van de opgestane HEER (Hand. 22:18; 1Kor. 15:8; 
2Kor. 12:1vv.) zal het apostelschap van Paulus berusten (vgl. 1Kor. 
9:1). Deze bediening hield immers o.a. in een getuige te zijn van de 
opstanding van de Here (vgl. Hand. 1:22, zie Hand. 22:15). 
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kennen. Hoewel dit alles midden op de dag gebeurt, is Petrus 
de enige die dit verschijnsel kan waarnemen. In deze 
toestand van geestvervoering ziet Petrus de hemelen 
geopend (vgl. Hand. 7:56; Mat. 3:16; Op. 19:11) ten teken dat 
er nu een grote openbaring van Gods-wege gaat plaats-
vinden. Lucas gebruikt de tegenwoordige tijd ‘hij ziet’ om dit 
gebeuren voor zijn lezers zo levendig mogelijk voor te stellen. 
 
Daarna wordt het ‘voorwerp’ van het visioen weer opge-
nomen in de hemel en komt aan Petrus’ geestvervoering een 
einde. Petrus vraagt zich nadat het visioen weg was af ‘wat 
het gezicht zou kunnen zijn’, d.w.z. wat het zou kunnen 
betekenen. Hij vermoedt dat het gezicht een symbolische 
voorstelling is, maar hij weet nog niet waarvan. In vs.28 blijkt 
dat hij intussen de betekenis heeft begrepen. De vele dieren 
die hij heeft gezien (vs.12), zijn een symbool van de volkeren 
van de wereld. God heeft die volkeren rein verklaard (vs.15). 
Zonder bezwaar kan hun het Evangelie worden gepredikt van 
bekering en geloof in de Here Jezus. In vs.44 vinden we het 
bewijs van deze reinverklaring: de Heilige Geest wordt over 
de heidenen uitgestort. Petrus is nog in verlegenheid over de 
betekenis (vgl. Hand. 2:12). Ondertussen zijn de afgezanten 
van Cornelius (vs.8,9) in Joppe aangekomen. Zij zoeken 
Petrus. De Heilige Geest spreekt tot Petrus en dat wordt even 
later door de ontmoeting erna bevestigd. Het spreken van de 
Heilige Geest zal hier moeten worden verstaan als een 
spreken in de gedachten van Petrus (inspiratie). De mannen 
zeiden: ‘De centurio Cornelius, een rechtvaardig man, een 
Godvrezende, die goed bekend staat bij heel het Joodse volk, 
heeft van een heilige engel de opdracht gekregen om u bij 
hem thuis uit te nodigen om te horen wat u te zeggen hebt.’ 
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WOORDEN VAN PAULUS OVER DE HEMEL 
______________________________________________  
 
 
 
 
 
Uit het pastorale onderwijs van de apostel Paulus60 leren we 
evenals uit de woorden van de Here Jezus dat we bij de 
hemel waar gelovigen zijn na hun dood niet moeten denken 
dat die ‘ergens daarboven’ is, binnen onze eigen tijd en 
ruimte. De hemel waarover wij hier nadenken is een andere 
dimensie van de werkelijkheid en niet een plaats binnen 
onze dimensie van het heelal. Wanneer Paulus zijn pastorale 
brieven schrijft, leert de jonge gemeente daardoor veel over 
het omgaan met rouw en verdriet. Hij schrijft aan zijn 
broeders en zusters dat ze geen hopeloos verdriet behoeven 
te hebben ondanks de diep-voelende pijn en het aangrijpen-
de verdriet bij het verlies van geliefden. Er is in zijn brieven 
duidelijk plaats voor ‘verzachtende omstandigheden’, van-
wege geloof in Jezus Christus, de Opgestane.  
 
Christenen mogen weten van hoopvol verdriet en een ver-
eniging na de dood met hun Heer en Heiland en door Hem 
ook met gelovige geliefden, hoe dan ook. Paulus geeft ner-
gens aan hoe dat allemaal precies eraan toe zal gaan of hoe 
het precies in de hemel zal zijn. Het belangrijkste om te 
weten is dat wie God gelooft op zijn woord Jezus volgt: die 

                                                           
60 We volgen de woorden van de apostel Paulus over de hemel in 
zijn brieven in de volgorde van Bijbelboeken zoals deze in het 
Nieuwe Testament te vinden is. Dit is gelet op de gebeurtenissen 
niet per se de historische volgorde.  
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geloven zullen aan het einde van hun (en de) tijd ‘bij Jezus’ 
zijn. Degenen die bij de HEER behoren worden uiteindelijk 
gerechtvaardigd en verhoogd en zullen zelfs met de HEER de 
nieuwe hemel-aarde ‘beheren’. Maar behalve troost en be-
moediging is er meer.      
 
 
God reageert vanuit de hemel  
met verbolgenheid over een weerspannige wereld 
 
Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over 
alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de 
waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,… Rom. 1:18 
 
Het begrip hemel wordt zoals we zagen gebruikt als 
aanduiding voor de woonplaats van God. Het is de apostel 
Paulus die in zijn uitgebreide en zeer inhoudelijke brief aan 
de gemeente in Rome verklaart dat de verbolgenheid van 
God zich openbaart vanuit de hemel.  
 
Paulus maakt duidelijk dat de toorn van God hier niet zozeer 
het toekomstige oordeel van God betreft (vgl. Rom. 2:5), 
maar veeleer Gods directe reactie op de zonde van de mens. 
Deze toorn komt tot uiting, doordat God de mensheid 
overgeeft aan zijn zonden en perversiteiten.61 Bij ‘verbolgen-
heid’ of ‘toorn’ moeten we niet denken aan menselijke 
woede en drift, maar aan een goddelijke, radicale afwijzing 
en veroordeling van de zonde. De toorn van God over de 
zonde is een noodzakelijk tegenover van Zijn liefde voor de 

                                                           
61 Vergelijk vs.24,26,28. 
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mensheid. Deze toorn openbaart zich ‘vanaf de hemel’, 
omdat God Zich daar bevindt.62 
 
 
Verschillende zogenaamde goden in de hemel?   
 
Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, 
hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zij, toch is er 
voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij 
voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn 
en wij door Hem.), … (1Kor. 8:5,6) 
 
Hier wordt ook over de hemel gesproken. Het is in een be-
toog waarin Paulus het volgende stelt: wij weten dat er in de 
hele wereld geen afgod bestaat en dat er geen God is behalve 
de Ene.63 De bekende goden die door de Grieken en de 

                                                           
62 De toorn van God geldt ‘alle goddeloosheid en ongerechtigheid 
van mensen’, waarbij ‘goddeloosheid’ (leven zonder rekening te 
houden met God) ook een vorm van ‘ongerechtigheid’ is. ‘Onge-
rechtigheid’ is het niet voldoen aan de wetten en de wil van God. 
Hoewel in de rest van dit hoofdstuk een beeld geschetst wordt van 
heidenen, heeft Paulus het hier over ‘mensen’ (dus algemeen). 
Paulus kenmerkt deze ‘mensen’ als ‘die de waarheid door 
ongerechtigheid neerhouden/tegenhouden’. ‘De waarheid’ (vgl. 
vs.25, de waarheid Gods, de waarheid over God) is blijkens de 
volgende verzen dat wat van God openbaar is door middel van de 
schepping. Van de kant van de mensen is er een agressieve rebellie 
tegen het erkennen van de waarheid over God! 
63 Paulus’ belijdenis klinkt hier (1Kor. 8:6) als het oudtestamen-
tische Sjema: er is één God de Vader en er is één Jezus Christus! 
Hierin zit een wereld aan theologie verstopt: God is (in Christus) de 
Schepper van alles. Dit te belijden was beledigend voor de Joden, 
die Jezus niet als de Messias van Israël of als de verpersoonlijking 
van de God van Israël zagen. Het Sjema drukt het vaste geloof in 
God uit: Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is de enige. 
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Romeinen worden vereerd bestaan dus niet (zie vs.4). In het 
eerste deel van vers 6 - ‘want ook al zijn er zogenaamde 
goden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde’ - geeft Paulus 
toe dat er ‘zogenaamde goden’ zijn. Hoewel ze niet bestaan, 
zijn er wezens of dingen die door de mensen goden genoemd 
en als zodanig vereerd worden (vgl. Gal. 4:8). ‘Hetzij in de 
hemel’ verwijst naar de goden die men zich in de hemel of 
als hemellichaam (Saturnus, Uranus, Mars, Venus etc.) 
voorstelde; ‘hetzij op de aarde’ is o.m. de aanduiding van de 
op de aarde wonende Romeinse keizers, die men als god of 
heer moest vereren. Het betreft hier uiteraard niet de hemel 
als het Vaderhuis van God, zoals wij in dit boek bespreken.   
 
 
Hemelingen en hun overeenkomst met de HEER  
 
De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede mens 
is uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke 
mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.  
1Kor. 15:47,48 
 
Dit zijn woorden in een breed betoog van de apostel Paulus 
over de opstanding en wel in het bijzonder vanwege de 
opstanding van de Here Jezus. Het onderwijs mondt uit in de 
bijzondere apostelwoorden over het opstandingslichaam.  
 
Op die ‘eerste mens van aarde’ lijken alle aardse mensen, op 
de hemelse mens zullen alle hemelingen lijken. En net zoals 

                                                           
(Deuteronomium 6:4). Heb daarom de HEER, uw God, lief, met hart 
en ziel en de inzet van al uw krachten. (Deut. 6: 5, 11:13) en Schrijf 
ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 
(Deut. 6:9, 11:20). 
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wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen 
wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.  
Paulus zegt dat ‘het geestelijke niet eerst is, maar het zielse’, 
en dan spreekt hij over het heden. In de huidige situatie 
hebben de gelovigen nog een ‘lichaam van de ziel’ (vs.44), 
d.w.z. een lichaam dat grotendeels bepaald wordt door de 
ziel.64 ‘Daarná is het geestelijke’ slaat op de toekomst. Nadat 
het ‘zielse’ lichaam is gestorven, zal de Here de gelovigen 
opwekken met een ‘lichaam van de geest’ (vs.44), een 
lichaam dat geheel en al past bij het geestelijke en geheel 
door de geest wordt bepaald, dankzij de inwoning van de 
Heilige Geest. 
 
Paulus heeft nog meer te zeggen over deze beide bestaans-
wijzen, de eerste bestaanswijze met het ‘lichaam bepaald 
door de ziel’ en de tweede met het ‘lichaam bepaald door de 
geest’. Hij zinspeelt hierbij op de woorden van Gen. 2:7 
(‘Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aard-
bodem’). ‘Uit de aardbodem’ geeft de oorsprong van de 
mens aan en choïkos (van het stof) het materiaal waaruit hij 
werd gemaakt. Mogelijk speelt in Paulus’ gedachtegang ook 
de sterfelijkheid van de mens een rol bij deze woorden (vgl. 
Gen. 3:19 ‘want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’). 
De ‘tweede mens’ die daarna (vs.46) komt, is ‘uit de hemel’. 
Paulus geeft alleen de oorsprong van deze nieuwe mens aan, 
nl. ‘uit de hemel’ (over de samenstelling van het nieuwe 
lichaam zegt hij weinig, maar het is niet van het stof der 
aarde gemaakt). Paulus spreekt hier over het huidige 
verheerlijkte opstandingslichaam van de Here Jezus, dat 

                                                           
64 De ziel is hier bedoeld in de zin van de zetel van gevoelens, 
impulsen en wil.  



59 

inderdaad een hemelse oorsprong heeft, en niet over Zijn 
aardse lichaam. 
 
De mensen die door hun afstamming van Adam dezelfde 
natuur uit het stof der aarde hebben gekregen, zijn ook 
verder, bv. wat betreft hun lichaam (‘bepaald door de ziel’, 
vs.44), aan hem gelijk. Hetzelfde geldt voor ‘de hemelsen’. Zij 
zijn ook voor wat betreft hun lichaam (‘bepaald door de 
geest’) aan ‘de Hemelse’, nl. de verheerlijkte Here, gelijk. 
Met de ‘hemelsen’ heeft Paulus hier niet de huidige be-
woners van de hemel op het oog (vgl. Fil. 2:10; Heb. 12:22, 
23; engelen en de geesten van gestorven gelovigen), maar de 
toekomstige bewoners, de gelovigen die bij de opstanding 
verheerlijkt zullen worden. De gelovigen zijn in zekere zin 
reeds nu ‘burgers van een rijk in de hemelen’ (Fil. 3:20,21) en 
zien uit naar het moment dat dit burgerschap zichtbaar zal 
worden door hun verheerlijking. 
 
In 2Kor. 5:1vv. lezen we opnieuw over het eeuwig huis in de 
hemel (we hoorden daarover al eerder en ook in Joh. 14). 
 
Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afge-
broken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met 
handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent 
zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning 
die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en 
niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent 
zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben; wij willen 
immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke 
door het leven wordt verslonden. Hij nu Die ons hiervoor heeft toe-
gerust, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven 
heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang 
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wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here, want wij 
wandelen door geloof, niet door aanschouwing. 
 
Paulus gaat in een voor hem zo kenmerkend breder betoog 
verder met zijn uitleg over ‘de dingen die niet gezien worden’ 
welke ‘eeuwig’ zijn (2Kor. 4:18). De woorden ‘wij weten’ 
geven hier opnieuw (2Kor. 4:14) Paulus’ zekerheid aan, maar 
we wijzen erop hij dit onderwerp bij zijn gangbare onderwijs 
al vaker had behandeld (vgl. 1Kor. 15:35vv.).  
 
De huidige bestaanswijze in een kwetsbaar, menselijk 
lichaam (vgl. 2Kor. 4:11) beschrijft hij als ‘ons aardse huis van 
de tent’, d.w.z. ‘onze zich op de aarde bevindende tent-
behuizing, tenthuis’ (vgl. Jes. 38:12; 2Pet. 1:13,14).  
De woorden ‘van de tent’ geven daarbij al aan dat het om 
een tijdelijke behuizing gaat, die instort als de pinnen (door 
verdrukking, lijden en dood) worden losgemaakt. De 
woorden ‘indien’ deze ‘wordt afgebroken’ wijzen hier op het 
einde van ons huidige bestaan door hetzij de dood, hetzij de 
wederkomst van Christus. 
 
Paulus weet ‘dat wij (dan) een gebouw uit God hebben, een 
huis, niet met (mensen-)handen gemaakt, eeuwig, in de 
hemelen’. Met deze woorden schildert hij de toekomstige, 
geestelijke bestaanswijze, uiteindelijk in een nieuw, verheer-
lijkt lichaam. Deze bestaanswijze is stabiel en duurzaam 
(‘gebouw’, ‘huis’, ‘eeuwig’ tegenover ‘tent’) en van een ge-
weldige heerlijkheid en kwaliteit (‘uit God’, ‘niet met handen 
gemaakt’, ‘in de hemelen’ tegenover ‘zich op de aarde 
bevindend, aards’). Paulus spreekt hier niet over hemelse 
woonplaatsen (vgl. Joh. 14:2), maar hij vergelijkt de hemelse 
bestaanswijze met een huis. De tegenwoordige tijd ‘wij 
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hebben’ wijst op de zekerheid dat dit nieuwe bestaan er is 
voor wie gelooft en gereed ligt op het moment dat het oude, 
aardse allemaal zal worden afgebroken in de grote veran-
dering bij Jezus’ wederkomst.  
 
Het bestaan in het huidige, aardse lichaam houdt een voort-
durende moeite in, niet alleen vanwege de beperkingen, de 
druk, ziekten en de vervolgingen die daarin voorkomen, 
maar zeker ook vanwege het verlangen naar het volmaakte, 
het verheerlijkte lichaam. 
 
Voortbordurend op de eerdere beeldspraak verlangt Paulus 
naar ‘een behuizing of woning afkomstig uit de hemel’. Deze 
woning bestaat uit het verheerlijkte lichaam dat de gelovigen 
‘uit de hemel’ zullen ontvangen. De verwoording geeft aan 
dat hij hier niet spreekt over het leven ín de hemel, maar het 
uít de hemel ontvangen van een nieuwe behuizing, d.w.z. 
een nieuw lichaam. 
Daarnaast gebruikt Paulus een nieuwe beeldspraak, nl. ‘zich 
overkleden’. Zoals men over zijn reeds aanwezige kleding 
een overjas kan aantrekken, zo zal de hemelse bestaanswijze 
de aardse overtrekken, en wel zodanig dat deze de aardse 
geheel vervangt (vgl. vs.4; 1Kor. 15:53). 
 
Het ervaren van de werking van de Heilige Geest als 
onderpand maakt dat Paulus kan zeggen: ‘Altijd dan vol 
goede moed zijnde ...’. De christelijke hoop geldt ondanks de 
omstandigheden en ervaringen van dit moment. 
 
Wat zijn die omstandigheden? ‘Wetende dat terwijl wij 
inwonend zijn in het lichaam, wij uitwonend zijn ten opzichte 
van de Here.’ De werkwoorden die gebruikt worden zijn resp. 
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‘inwonend zijn, thuis zijn’ en ‘uitwonend zijn, in den vreemde 
zijn’. Het van de Heer gescheiden zijn is hier natuurlijk niet 
absoluut; de Heilige Geest overbrugt juist die afstand en legt 
een verbinding, hoewel de gelovige God nog niet van 
aangezicht tot aangezicht ziet (1Kor. 13:12) en nog geen deel 
heeft aan Zijn volle heerlijkheid (vgl. Fil. 1:21-23). 
 
Dan lezen we in 2Kor. 12:2 nog over een derde hemel.  
Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in 
het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet 
het niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd 
opgenomen. 
 
Wat kan een derde hemel betekenen? Paulus beschrijft hier 
een visioen dat hij van God heeft ontvangen en dat een 
onuitwisbare indruk op hem heeft gemaakt; hij weet dan ook 
nog precies wanneer het gebeurd is, nl. veertien jaar 
geleden. Wanneer we veertien jaar van het moment van 
schrijven in de tijd teruggaan, komen we uit bij de jaren 
41/42 na Chr. In die tijd verbleef Paulus nog in Cilicië en Syrië 
(Gal.1:21). Het boek Handelingen geeft daarover verder geen 
informatie. 
 
Het is heel opmerkelijk dat hij ineens over zichzelf schrijft in 
de derde persoon (‘een mens’, ‘zo iemand/diegene’ uit vs.7 
blijkt dat hij zichzelf bedoeld heeft). Paulus beschouwt dit 
visioen niet als een verdienste of prestatie; hij mocht het 
ontvangen. Daarom kan hij de eer of de bewondering die dit 
visioen bij anderen zou kunnen bewerken, ook niet 
waarderen. Hij beschrijft zichzelf als ‘een mens in Christus’, 
d.w.z. als iemand die door het geloof aan Christus is verbon-
den en door de doop met Hem is verenigd en in Hem is op-



63 

genomen (vgl. Rom. 6:3-8; Gal. 2:20; 3:27; Kol. 3:3,4). Die 
‘mens’ bestaat alleen bij de gratie Gods (vs.5). 
 
Paulus schrijft over zichzelf: ‘diegene werd weggerukt tot in 
de derde hemel’. Opmerkelijk: ook de ‘opname’ van de 
gemeente bij de komst van Christus wordt als een 
‘wegrukken’ (1Tes. 4:17) beschreven. ‘De derde hemel’ moet 
in dit verband beschouwd worden als de hoogste hemel, de 
verblijfplaats van God. De hemel werd als gelaagd voor-
gesteld (vgl. Ef. 4:10; Heb. 4:14).  
Hoewel over het aantal hemelen binnen het jodendom 
verschillend werd gedacht, zullen we ons in dit verband de 
opeenvolging van hemelen als volgt moeten voorstellen:  
1. de wolkenhemel (atmosfeer), 2. de sterrenhemel (heelal) 
en 3. de hemel als woonplaats van God. 
Paulus weet zelf niet op wat voor manier deze ‘wegvoering’ 
plaatsvond. Dat God het weet, is hem voldoende. Met ‘in het 
lichaam’ wordt een fysieke, lichamelijke verplaatsing be-
doeld, zoals we die beschreven vinden in Hand. 8:39 en bij 
de hemelvaarten van Elia (2Kon. 2:11) en de Here Jezus 
(Hand. 1:9). ‘Buiten het lichaam’ zou inhouden dat Paulus’ 
lichaam op aarde is gebleven en alleen zijn geest deel had 
aan deze bijzondere ervaring. 
De wegvoering naar de derde hemel is nog niet alles. Paulus 
vervolgt met: ‘En ik weet van zo’n mens ...’ Daarmee wordt 
de vraag opgeroepen of Paulus nu een tweede nog gewel-
diger ervaring gaat beschrijven, of dat het, wat waarschijn-
lijker is, om één ervaring gaat en zijn wegvoering naar het 
paradijs (vs.4) het hoogtepunt vormde van het opgenomen 
worden tot in de derde hemel. Opnieuw stelt Paulus dat hij 
niet weet of dit alles ‘in het lichaam’ of ‘buiten het lichaam’ 
gebeurde. Hij is er zeker van dat het heil van God ook het 
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menselijke lichaam zal omvatten (1Kor. 15:51,52; Fil. 3:21), 
en daarom behoort ook in het heden een lichamelijke 
opname tot de mogelijkheden. 
Paulus vertelt nu - nog steeds sprekend over zichzelf in de 
derde persoon - dat hij ‘is weggerukt naar het paradijs’. 
Wanneer het in vs.2 en 3-4 om dezelfde ervaring gaat, 
moeten we ons het paradijs voorstellen als een bepaalde 
plaats in de derde hemel, waar de gestorven gelovigen in de 
directe nabijheid van God verblijven (vgl. Heb. 12:23). Het 
woord paradeisos (paradijs) heeft een Perzische oorsprong 
en betekent ‘omsloten tuin’, ‘hof’, ‘park’. De Septuaginta 
(Griekse vertaling OT) gebruikt dit woord in Gen.2-3 als 
benaming voor de ‘hof van Eden’.  
 
In het Nieuwe Testament vinden we het woord, behalve in 
dit vers, ook in Luc. 23:43 en Op. 2:7, waar het gaat om de 
verblijfplaats van gestorven gelovigen, een plaats van 
harmonie en vrede, waar de gemeenschap met God 
volmaakt zal zijn. Paulus geeft ons hier geen verdere 
informatie over de heerlijkheid van deze plaats, noch over de 
toestand van de gestorven heiligen. Hij schrijft alleen dat hij 
‘onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, waarvan het een 
mens niet geoorloofd is ze uit te spreken’. Het woord 
‘onzegbaar, onuitsprekelijk, niet uit te spreken) wordt hier 
nader omschreven als ‘voor een mens niet geoorloofd om uit 
te spreken’. De dingen die hij daar van God, de Here Jezus of 
de engelen gehoord heeft, moet hij voor zichzelf houden (vgl. 
Op. 10:4). Het is echter wel duidelijk dat deze ervaring van 
heerlijkheid Paulus’ bereidheid om voor het Evangelie te 
lijden of te sterven heeft vergroot (vgl. Fil. 1:23). Dit is een 
wonderlijke blik in de hemelse werkelijkheid! 
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God is Schepper van hemel en aarde 
 
Vanwege het bekend worden van het grote geheim van God 
laat Paulus dan zien wat dit allemaal in de praktijk van het 
dagelijkse geloofsleven van de gelovige christenen betekent. 
In Christus, aan wie zij door het geloof verbonden zijn, 
hebben gelovigen uit de heidenen samen met de gelovige 
Joden en geweldig voorrecht! Zij mogen met vrijmoedigheid 
en in vertrouwen tot God gaan in gebed (en aan het eind van 
hun leven, in de werkelijkheid van de hemel). 
 
In de eerste regels van zijn bewogen gebed (Ef. 3:15-21) 
schrijft Paulus over de Vader in de hemel als volgt: 
 
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Here 
Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde 
genoemd wordt, … 
 
Hier wordt uitgedrukt dat alle levende wezens, of het nu gaat 
om mensen of om engelen, hun oorsprong hebben vanuit 
God, omdat Hij ze heeft geschapen. Met een woordspeling 
wordt gezegd dat uit Hem, dat is uit God de Vader (pater), 
elk geslacht (patria) genoemd wordt. Bij patria gaat het om 
een groep mensen die een gemeenschappelijke voorvader 
hebben. Of in meer afgeleide zin om een groep die om 
andere redenen dan familiebanden een sociale groep vormt.  
 
Zo kan God de voorvader genoemd worden van alle mensen 
(vgl. Hand. 17:28,29) die ‘op aarde’ leven en tevens de 
‘Vader’ van alle engelen, die zich ‘in de hemelen’ bevinden 
(vgl. Job 1:6: de engelen als ‘zonen Gods’).  
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Met ‘in de hemelen65 en op aarde’ wordt heel de geschapen 
werkelijkheid omvat, zowel de aardse schepping als de 
hemelwezens. Alle schepselen, in de hemel alsook op 
aarde,  ‘worden genoemd’ vanuit de Vader. Als Schepper 
heeft Hij hen bij hun naam genoemd en hen zo tot aanzijn 
geroepen (vgl. Ps. 147:4; Jes. 40:26). 
 
 
De hemel als de hoogst verheven plaats66  
 
Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst 
neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene Die neer-
gedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen 
om alle dingen te vervullen. Ef.  4:9,10 (vgl. 6:9) 
 
In Ef. 4 wordt door de apostel Paulus een citaat uit het Oude 
Testament, te weten uit Psalm 68, toegepast op Jezus 
Christus. Wat in Psalm 68 over God gezongen wordt, zingt de 
apostel over de Here Jezus. Het gedeelte staat in het kader 
van de opbouw van de christelijke gemeente. Dit omdat de 

                                                           
65 De meervoudsvorm ‘hemelen’ kan hier ook met het enkelvoud 
‘hemel’ vertaald worden; de meervoudsvorm is gevormd naar het 
voorbeeld van het Hebreeuwse sjāmajim ‘hemel’ dat wat vorm 
betreft eveneens als een meervoud oogt. 
66 In de Bijbeltaal wordt de hemel als een verheven plaats be-
schreven, de hoogste plaats(en) als aanduiding van de hemelse 
gewesten of regionen. Het is niet altijd mogelijk een scherp onder-
scheid te maken tussen de zichtbare hemel (het luchtruim, het 
firmament, de sterrenhemel) en de onzichtbare hemel (de 
woonplaats van God en de engelen). De onzichtbare hemel is daar 
waar de opgestane Christus is, in de werkelijkheid van God. Dan 
gaat het over een andere soort ‘plaats’, dan wat wij daaronder 
verstaan. Hemelse lokaliteit is anders dan aardse; hemelse tijd en 
ruimte zijn van een andere orde dan de huidige.     
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gelovigen in Efeze te lijden hebben aan dwaalleer en 
verleiders. Het gaat hier om een aansporende oproep  tot 
eendracht en tot opbouw van de gemeente op grond van 
hun eenheid in Christus! In dit kader van de opbouw van de 
christelijke gemeente komen we deze woorden tegen die 
laten zien dat Gods reddingsdaden in de Here Jezus Christus 
een volledige vervulling vinden.  
 
Allereerst vraagt Paulus dan aandacht voor het feit van Jezus’ 
komst in de wereld, als mens op aarde en voor zijn teruggaan 
naar de hemel. Wat betekent ‘Hij is opgestegen’ anders dan 
dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde? Hij die 
is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog 
boven alle hemelen, om alles te vervullen. 
 
Hoewel er veel over deze Bijbelwoorden is geschreven, komt 
het mij voor dat de volgende uitleg het meest voor de hand 
ligt: Paulus betrekt deze woorden op Christus’ menswording. 
In dat geval is de gedachtegang dat Christus bij zijn mens-
wording is afgedaald vanuit de hemelse heerlijkheid tot ‘de 
lagere delen van de aarde’ (waarbij ‘van de aarde’ een ver-
klarende bijstelling vormt bij ‘lagere delen’). In dat verband 
kan gewezen worden op de parallel met Fil. 2:6-11.67 
 
Jezus Christus, die zo diep neerdaalde, is het ook die is 
opgevaren. De nadruk ligt daarbij op de identieke identiteit 
van Christus in zijn vernedering en Christus in zijn verhoging. 
Paulus zegt dan dat de Christus die mens geworden is, één 
en dezelfde is als de Christus die verhoogd is aan Gods 
rechterhand. De verhoging van Christus wordt een opvaren 

                                                           
67 Zie ook Jezus’ verklaring van zijn herkomst in bv. Joh. 3:13; 6:62. 
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‘boven al de hemelen’ genoemd. Met deze beeldspraak 
maakt Paulus duidelijk hoe hoog en uniek de positie van de 
verhoogde Christus is: de ‘overheden en machten’ bevinden 
zich weliswaar ook in ‘het hemelse’ (vgl. Ef. 1:20-23), maar 
Christus stijgt daar ver bovenuit! 
 
De Here Jezus Christus is opgevaren naar deze hoge positie, 
met als gevolg of doel dat Hij alles zou vervullen. In dit 
verband wil het zeggen, dat Christus alles doordringt met zijn 
heerschappij en met zijn zegeningen.  
 
 
Burgerschap in de hemel 
 
Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de 
Zaligmaker verwachten, namelijk de Here Jezus Christus, … Fil. 3:20 
 
In de brieven van de apostel Paulus zien wij hoe onder meer 
de woorden van Jezus over de hemel doorwerken in de 
brede en diepe boodschap van het Evangelie. Paulus is ook 
zelf grondig onderwezen geraakt in de christelijke bood-
schap. Verschijningen en visioenen waarin deze dertiende 
apostel van Hogerhand nog eens nader onderwezen werd, 
hebben hem enorm gesterkt in het christelijke geloven en 
vertrouwen op Gods toekomst door Jezus Christus.   
 
De dwaalleraars in Paulus’ tijd zijn gericht op het aardse, 
maar juist daarom past een slechts op de aarde gerichte 
levenswijze niet bij de gelovigen! Zij behoren immers niet tot 
het aardse, maar hebben een burgerschap in de hemel. Zoals 
de inwoners van Filippi het burgerschap van Rome bezitten, 
zo hebben de gelovigen het burgerschap van de hemel, waar 



69 

Christus is.68 Dit betekent niet, dat zij zich uit de wereld 
moeten terugtrekken. Nee, zij vormen op aarde een kolonie 
van hemelburgers en vertegenwoordigen het Koninkrijk van 
Jezus Christus! 
 
De Here Jezus Christus wordt hier ‘heilbrenger, redder, 
verlosser’ genoemd; natuurlijk zijn de gelovigen nu reeds (in 
Christus) verlost. Zij zien echter uit naar een volkomen 
verlossing bij de komst van de Heer.69 In de tijd van Paulus 
liet ook de Romeinse keizer zich sōtēr (heilbrenger) noemen 
en dat verklaart mogelijk waarom het woord in het NT 
relatief weinig voorkomt. Juist in deze context echter, waarin 
een analogie wordt gemaakt met het Romeins burgerschap, 
zinspeelt Paulus op deze titulatuur. Als getrouwe burgers van 
Rome zagen de ‘aardsgerichte’ inwoners van Filippi uit naar 
een bezoek van hun ‘weldoener’ of ‘heilbrenger’, de keizer. 
Zo zien de ‘hemelgerichte’ gelovigen uit naar de komst van 
de échte heilbrenger, vergeleken met wie zelfs de keizer van 
Rome volkomen verbleekt, de Here Jezus Christus, voor wie 
elke knie zich zal buigen (Fil. 2:10,11!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Vergelijk Gal. 4:26; Ef. 1:11; 2:6,19: voor medeburgers, zie ook 
Kol. 3:1-4. 
69 Zie Rom. 5:9-10. 
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Veilige hoop in de hemel 
 
… omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van 
de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u 
is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door 
het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. 
 
Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die 
op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, 
heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem 
en voor Hem geschapen. 
 
Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid 
wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen 
zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, 
zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen 
zijn. Kol. 1:4,5; 16,19,20 (vgl. 4:1) 
 
Het christelijke leven is onder meer kenbaar in het leven van 
gelovigen vanwege ons geloof in Christus Jezus en de 
daadwerkelijke liefde voor de geloofsgenoten (alle heiligen). 
Hier verbinden zich geloof, hoop en liefde als de echte 
verwerkelijking van christelijk leven. Je bent geen christen 
door wat je weet, maar door Wie je kent en in Zijn Geest doet 
wat je van Hem weet. Het behoort bij christenen te gaan om 
getuigend leven, met hoop en verwachting vanwege de 
toekomst zoals de Bijbel die ons bekend maakt.  
 
De hoop wordt genoemd als motief voor het geloof en de 
liefde. Met ‘hoop’ wordt hier niet alleen de persoonlijke 
verwachting, ‘het hopen’ bedoeld, maar ook de inhoud van 
die hoop, nl. de vereniging met Christus op de dag van Zijn 
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komst en het eeuwige leven met Hem (Kol. 3:4). Het begrip 
hoop is bij Paulus meestal verbonden met de wederkomst 
van Christus en de toekomstige heerlijkheid.70 Met deze 
hoop, dit doel voor ogen bereidt de gelovige zich voor door 
zich te reinigen en rechtvaardig, vol geloof en liefde te 
leven.71 
Dat die hoop voor ons is weggelegd (zeg maar ‘gereser-
veerd’) in de hemelen benadrukt niet dat de gelovigen op dit 
heil moeten wachten, maar dat dit heil juist voor hen 
klaarligt (2Tim. 4:8). ‘In de hemelen’ geeft dan ook aan dat 
God Zelf deze heerlijkheid voor hen bewaart en er garant 
voor staat. 
Het is in deze context dat de apostel Paulus tot de grootst 
mogelijke belijdenis van Jezus Christus komt. Want in Hem is 
alles geschapen, in de hemel en op de aarde, het zichtbare 
en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen 
en machten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. 
Want in Hem heeft heel de volheid72 willen wonen om door 
Hem alles met zich te verzoenen en vrede te stichten door 
het bloed, aan het kruis vergoten, om alle wezens in de 
hemel en op de aarde door Hem te verzoenen.  
Paulus noemt dan de verklaring voor deze verheven positie 
van de Zoon boven al het geschapene: alle dingen werden ‘in 
Hem’, ‘door Hem’ en ‘tot Hem’ geschapen.  

                                                           
70 Vergelijk Ef. 1:18; 1Tes. 1:3; 5:8; Tit. 2:13, vgl. Heb. 6:11-12; 
1Pet. 1:3-5; 1Joh. 3:2-3). 
71 Zie 1Joh. 3:3 Tit. 2:12; 2Tes. 1:11. 
72 Met de ‘ganse volheid’ wordt dan het geheel aan goddelijke 
eigenschappen, de volheid van Gods genade, of Gods heerlijkheid 
bedoeld (vgl. Kol. 2:3). De meeste moderne vertalingen zien in Kol. 
2:9 een aanwijzing, dat God Zelf deze ‘volheid’ is (het heeft de 
ganse volheid behaagd). Dan staat er dat God geheel en al in 
Christus aanwezig is (vgl. Kol. 1:15; 2:9). 
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Christus is de bestaansreden van de schepping. Het woordje 
‘door’ maakt duidelijk dat de schepping ‘ter wille van’ of 
‘door middel van’ Christus tot stand is gekomen (Joh. 1:3; 
1Kor. 8:6; Heb. 1:2).  Paulus zegt verder dat de Zoon ook het 
doel van de schepping is.73 Christus is ook de bestaansgrond 
voor alle aardse en bovenaardse levende wezens. Met 
‘tronen’, ‘heerschappijen’, ‘overheden’ en ‘machten’ bedoelt 
Paulus verschillende soorten bovenaardse engelenmachten 
(vgl. Ef. 1:21; 6:12). Paulus noemt ze, omdat de dwaalleraren 
te Kolosse engelen vereerden naast of in plaats van Christus 
(Kol. 2:18-19). Niet deze engelen beheersen de wereld, maar 
Christus (Kol. 2:8,10). 
 
 
De terugkomst van Christus, de HEER 
 
… en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden 
heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende 
toorn. 1Tes. 1:10 
 
De apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Tessalonica dat 
de gemeenteleden zich tot God hebben bekeerd om de 
levende en waarachtige God te dienen én om uit de hemel 
zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt: 
Jezus, die ons redt van de komende toorn. Gelovige 

                                                           
73 Vergelijk Ef. 1:10. In Spr.3:19; 8:23vv.,30 wordt de ‘wijsheid’ 
genoemd als degene, door wie God de aarde schiep. Wij kunnen 
Jezus Christus beschouwen als de belichaming van deze goddelijke 
wijsheid. Zie voor een uitgebreide opsomming van deze Bijbelse 
overtuiging van wie Christus Jezus is en het trinitarisch godsbeeld 
dr. A. van de Beek, Jezus Kurios, de christologie als hart van de 
theologie, Kampen 1998, m.n. p. 110-123 en zijn Spreken over God, 
hoofdlijnen van de theologie, Utrecht 2020.  
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christenen zijn leerlingen van Jezus. Het gevolg van hun 
bekering is niet alleen het dienen van God, maar ook het 
verwachten van Christus; Paulus zinspeelt weer op de 
(toe)komst van Christus (vgl. vs.3), waarover hij later in de 
brief veel meer zal zeggen. De verwachting van de tweede 
komst hoort bij de eerste beginselen van het geloofsleven!  
 
Degene die Jezus heeft opgewekt, is ‘de levende en 
waarachtige God’. Over de opgewekte Heer wordt het 
volgende gezegd: 1. Hij is de Zoon van God (Rom.1:4); 2. Hij 
komt uit de hemelen74; 3. Hij redt ons van de komende toorn. 
 ‘Jezus, die ons redt ...’: de naam Jezus betekent ‘de Heer 
redt’. ‘Ons’ betreft natuurlijk Paulus én de christelijke 
gemeente, inmiddels wereldwijd. Als de apostel spreekt over 
de komende toorn gaat het hier om het rechtvaardig oordeel 
van God dat op komst is en zal gaan over de ongelovige 
wereld (vgl. 1Tes. 5:3-9; 2Tes. 1:5-9) wanneer Christus 
wederkomt (Op. 14:10; 16:9; 19:15). Ook hier zien we de 
ernst van het Evangelie oplichten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74 Het meervoud ‘hemelen’ is een hebraïsme. In het Hebreeuws is 
hemel altijd meervoud (sjāmajim). Ook stelde men zich de hemel 
wel voor als bestaande uit meerdere lagen, hemelen (vgl. 
2Kor.12:2). 
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De HEER tegemoet gaan 
 
Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een 
aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En 
de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen 
wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen 
worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. 
En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze 
woorden. 1Tes. 4:16-18 (vgl. 2Tes. 1:7) 
 
Een wereldschokkende gebeurtenis! Op een zeker moment 
in onze geschiedenis wordt er van Hogehand een bevel 
gegeven en weerklinken de stem van de aartsengel en de 
trompet van God over de gehele aarde (in de gehele 
kosmos), dan zal de HEER zelf uit de hemel neerdalen. Eerst 
zullen de doden opstaan die in Christus zijn; daarna zullen 
alle gelovigen die nog in leven zijn tegelijk met hen in een 
oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de 
Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de 
Heer! Daarom ziet de kerk van Jezus Christus, de christelijke 
gemeente, dan ook met verlangen uit naar die grote dag.  
Het neerdalen75 van de Here Jezus zullen we letterlijk nemen, 
evenals het opvaren naar de hemel dat is (Hand. 1:9-11). 
Jezus’ neerdalen wordt begeleid door drie geluiden. In de 
eerste plaats een bevel van de Heer Zelf dat de doden 
moeten opstaan, vgl. Joh. 5:25-29. Het gebruikte woord is 
dat van de bevelsroep van een officier. Daarbij klinken dan 

                                                           
75 Namelijk uit de hemel omlaag naar de aarde, vgl. Dan. 7:13; 1Tes. 
1:10; Op. 21:2,10. 
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de stem van een aartsengel en een bazuin van God, die de 
roep overbrengen naar de gehele aarde76.   
 
De Bijbel spreekt verder alleen in Jud. 1:9 over een aarts-
engel. Paulus zal de daar genoemde Michaël bedoelen, vgl. 
Op. 12:7. Trompet en bazuin zijn verschillende vertalingen 
van een instrument met een scherp geluid77. In het NT is 
trompetgeschal de aankondiging van het verzamelen van de 
uitverkorenen (Mat. 24:31), van het oordeel (Op. 8 en 9) en 
van de opstanding (1Kor. 15:52). 
 
Bij de woorden ‘de doden’ staat ‘in Christus’, dit omdat de 
gemeenschap met Hem in en door de dood niet is 
opgeheven. Het woordje ‘eerst’ stelt hier de overleden 
christenen tegenover de nog levende gelovigen, niet 
tegenover andere doden. Als het hier gaat over ‘opstaan’78  
betreft het ‘weer levend worden’. Wat een wonderlijke 
gedachte. Hetgeen niet wil zeggen dat het geen realiteit zal 
zijn! Op Gods tijd wordt de wereld alles overweldigend 
rechtgezet! 
 
‘Samen’ en ‘met hen’ maken nog eens duidelijk, dat er geen 
onderscheid zal zijn tussen de nog levende en de reeds 
overleden gelovigen op de dag van de Heer. Paulus spreekt 

                                                           
76 Een andere opvatting, gebaseerd op Zach. 9:14; Op. 1:10; 4:1, is 
dat er slechts één geluid is: het bevel van de Heer. De andere twee 
termen geven dan resp. de kracht en de betekenis van deze roep 
aan. 
77 In het OT begeleidt de trompet een verschijning van God: Ex. 
19:16,19; 20:18; Zach. 9:14, vgl. Heb. 12:18-19; ook werd met de 
bazuin het signaal gegeven tot het bijeen verzamelen van 
krijgslieden (vgl. Jer. 4:5,21).  
78 Vergelijk vs.14; Joh. 11:23-24; Hand. 17:3. 
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over een gegrepen worden, weggenomen worden, dat blijk-
baar gaat over een plotselinge verplaatsing door goddelijk 
ingrijpen.79 Het tekent een opname van alle gelovigen in de 
heerlijkheid van God bij de tweede komst van Jezus Christus 
op aarde. Dit is een van de gevolgen van de opwekking van 
Jezus Christus uit de doden! Jezus’ volgelingen zullen door 
hun gezamenlijke eenheid met Hem gered, verheerlijkt en 
voor altijd met Hem verenigd  worden bij het komende oor-
deel over de kosmos. Dit is een betrouwbare belofte van de 
komende Jezus! De wolken zijn beeldend voorgesteld als een 
soort hemels transportmiddel.80 De woorden die dan volgen 
spreken over het gaan ‘naar de ontmoeting’. Het was de 
vaste uitdrukking voor het buiten de stad tegemoet gaan en 
verwelkomen van een belangrijke bezoeker (Mat. 25:6; 
Hand. 28:15), meestal een vorst, om hem een geleide te 
geven bij zijn aankomst. 
 
‘In de lucht’ geeft aan waar de ontmoeting plaatsvindt: 
tussen hemel en aarde. Het blijft hier onduidelijk of de Heer 
met Zijn gemeente eerst terugkeert naar de hemel (vgl. Joh. 
14:3), of dat na de ontmoeting de gemeente de Heer bege-
leidt naar de aarde. Het Griekse ‘eis apantēsin’ pleit voor het 
laatste. Het is dan geen escape van de gelovigen, maar een 
escorte van de HEER! Het hele indrukwekkende eindtijd-
gebeuren heeft betrekking op de ontmoeting van gelovigen 
in een opwaartse beweging vanaf de aarde met hun uit de 

                                                           
79 Vergelijk Hand. 8:39; Op. 12:5, vgl. Gen. 5:24; 2Kon.2:11. 
80 Vergelijk vgl. Ps. 104:3; Dan. 7:13; Mat. 24:30; 26:64. Voor 
andere (ook van elkaar verschillende) verklaringen, zie bv. Tom 
Wright, Verrast door hoop, Franeker 2020, A. van de Beek, Spreken 
over God, Utrecht 2020. 
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hemel neerdalende Heer, over ongelovigen wordt hier niets 
gezegd.  
Dan keert de apostel Paulus terug naar de reden waarom hij 
dit onderwerp heeft besproken. ‘Dus’ (daarom) leidt de 
praktische toepassing van een stuk onderwijs in. Hier gaat 
het met name om troost en pastorale bemoediging in ver-
band met sterfgevallen, zie vs.13. De gelovigen vinden troost 
in de opstanding naar een eeuwig leven. Paulus roept de 
gemeenteleden op elkaar te met deze woorden en 
gedachten te bemoedigen! 
 
Het handelt hier over de wederkomst van de Here Jezus 
Christus en over de jongste dag en het laatste oordeel.  
Vanwege deze christelijke toekomstverwachting benadrukt 
Paulus tegenover de Tessalonicenzen (1Tes. 4) de grote 
hereniging en tegenover de Korintiërs (1Kor. 15) de grote 
verandering. Het zijn voor gelovigen twee uiterst belangrijke 
elementen uit de grote dag van de HEER! Wij leven immers 
de Heer tegemoet. In Hem alleen is onze troost, onze hoop 
en ons vertrouwen! Halleluja! 
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DE HEBREEËNSCHRIJVER OVER DE HEMEL 
______________________________________________  
 
 
 
 
 
God is in Jezus Christus schepper van het heelal 
 
Een van de openingszinnen in Hebreeën is: ‘In het begin, 
Heer, hebt U de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk 
van uw handen.’ 
 
In het begin hebt U, Here, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn 
de werken van Uw handen. Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. 
En ze zullen alle verslijten als een gewaad,… Hebr. 1:10 
  
We vinden in dit vers en het volgende over God als Schepper 
een citaat dat toegepast wordt op Gods Zoon, Jezus Christus. 
Het citaat is een gedeelte uit Ps.102, nl. vs.26-28.81 In deze 
passage wordt God beleden als de Schepper van hemel en 
aarde. Hemel en aarde is de gebruikelijke joodse tweedeling 
van het universum, het heelal. Hoewel de Hebreeënschrijver 
weet dat de Here God de Schepper is, is het gerechtvaardigd 
deze passage uit Ps.102 op Jezus Christus, de Scheppings-
middelaar, te betrekken omdat de God, die de psalmist in 
vs.28 belijdt als de Onveranderlijke ook de Here is die zal 
komen (in de persoon van de Messias). Deze interpretatie 

                                                           
81 In de Septuaginta (LXX), de Griekse vertaling van het Oude 
Testament. LXX is het getal 70 in Romeinse cijfers. De Septuaginta 
is de vertaling in het koinè of Oudgrieks van de Tenach of 
Hebreeuwse Bijbel, die tussen circa 250 en 50 v.Chr. werd gemaakt. 
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wordt vergemakkelijkt door het gebruik van de Griekse 
vertaling, die ‘Heer’ toevoegt in vers 26. Maar het gaat hier 
om meer dan interpretatie, het is openbaring!82 
 
Met het doorlopende citaat uit Ps.102 wordt opnieuw de 
eeuwigheid van de Zoon tegenover de tijdelijkheid van de 
engelen gesteld. (vgl. vs.7,8). De hemelen, waarin de engelen 
leven en waarvan zij deel uitmaken, behoren tot de 
schepping. Zij zijn door de Zoon geschapen (vs.10) en zullen 
voorbijgaan.83 Zoals een ‘kleed’ veroudert en verslijt en dan 
vervolgens door een nieuw exemplaar wordt vervangen, zo 
zullen ook de hemelen worden vernieuwd. De HEER echter, 
door Wie alle dingen geschapen zijn, blijft van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82 In het NT (zeker in de ‘brief’ van de Hebreeënschrijver) wordt 
verondersteld dat Jezus de Messias is. Dit is een nieuwe open-
baring van God in de geschiedenis en niet een kwestie van 
tekstinterpretatie. Of een OT-ische tekst wel of niet over de 
Messias spreekt is een zaak van interpretatie, maar of Jezus de 
Messias is, wordt niet geweten door uitleg van het OT, maar wordt 
verkondigd door de apostelen. Daarom is hier ook geen sprake van 
christologische uitleg van het OT, maar van vervulling van profe-
tieën! 
83 Zie Heb. 12:26; Jes. 34:4; 51:6; 2Pet. 3:10; Op. 20:11. 
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Jezus Christus als Hogepriester in de hemel 
 
Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is 
doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis 
vasthouden. Hebr. 4:14 (vgl. 7:26; 8:1; 9:24) 
 
Nadat de schrijver van Hebreeën de superioriteit van Jezus 
boven de engelen en boven Mozes (hfst. 1-3) heeft vast-
gesteld, toont hij de verhevenheid van Jezus Christus boven 
het levitische priesterschap (Heb. 7:11) aan.  
 
De eerste vergelijking wordt getrokken tussen Jezus als 
hogepriester (zie Heb. 2:17; 3:1) en het hogepriesterschap 
van het huis van Aäron (Heb. 5:4; 7:11).  
 
Jezus wordt ‘een grote hogepriester’ (vgl. Heb. 10:21) ge-
noemd, waarbij we ‘grote’ moeten opvatten als ‘verheven’. 
Deze verhevenheid blijkt uit het feit, dat Hij ‘de hemelen is 
doorgegaan’. Daarbij roept de schrijver het, voor de Joden 
bekende, beeld op van de grote verzoendag (vgl. Heb. 9:7; 
Lev. 16), wanneer de hogepriester het voorhangsel doorging 
naar het heilige der heiligen. In twee opzichten overtreft 
Jezus hem. Jezus Christus ging niet door een aards voor-
hangsel waarachter de ark stond (Heb. 9:4), maar door ‘de 
hemelen’, waarboven God Zelf troont. Bovendien geeft het 
begrip ‘doorgegaan zijnde’ aan, dat Jezus’ verhevenheid-
boven-de-hemelen84 gebleven is. Hij heeft zich gezet aan de 
rechterhand van God de Vader.85  
In de belijdenis, want dat is het waarvan hier sprake is (waar- 
schijnlijk een gewone en bekende geloofsbelijdenis uit de 

                                                           
84 Zie Heb. 7:26. 
85 Zie Heb. 1:3,13; Ef. 4:10. 
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vroege christengemeente), wordt Jezus Christus voorgesteld 
als ‘Zoon van God’ en als ‘hogepriester’. Sommige gelovigen 
dreigden blijkbaar deze belijdenis los te laten of hadden die 
al losgelaten. 
Zo’n hogepriester hebben wij ook nodig: een die heilig is, 
schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, en 
hoog verheven boven de hemelen; gezeten aan de 
rechterkant van de troon van de majesteit in de hemel. Een 
die voor ons bidt en pleit! Kenmerkend voor een hoge-
priester is dat hij ten behoeve van mensen pleit en dat hij de  
offers van de mensen aanbiedt aan God (Hebr. 8:3). Jezus 
doet dat in de hemel, Hij biedt onze gebeden aan bij zijn 
Vader. We kunnen hier denken aan vraaggebeden, maar ook 
gebeden van aanbidding, dankzegging en lofprijzing die het 
eren en de  verheerlijking van God op het oog hebben. Onze 
gebeden zijn onvolmaakt, want wij zijn onvolmaakt, maar de 
Here Jezus kan ze toch voor de troon van God brengen. Wij 
hebben steeds het bemiddelende werk van de Heer Jezus 
nodig, ook  bij onze gebeden! 
 
Christus is binnengegaan in ‘de hemel zelf’ nadat Hij de 
hemelen was doorgegaan, is Hij aangekomen in de eigenlijke 
woonplaats van God, de plaats van Gods troon (Heb. 8:1). 
Blijkens Ex. 33:20 kan geen mens het aangezicht van God zien 
en leven. Zelfs op de grote verzoendag werd de hogepriester 
door een wolk van reukwerk van de tegenwoordigheid van 
God gescheiden (Lev. 16:12,13). Hier lezen we dat er tussen 
God en Christus geen scheiding of verhulling is. We weten 
dat Christus nu ‘voor het aangezicht van God verschijnt’. Dat 
doet Hij  ‘voor ons’ (vgl. Heb. 6:20) zowel ter verzoening van 
onze zonden (vgl. vs.12; 2:17) als om ons te helpen (Heb. 
4:16) en voor ons te pleiten (Heb. 7:25). Wat een Heiland! 
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Een blik in de hemelse werkelijkheid 
 
Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de 
levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen 
van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de 
eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, 
de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die 
tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe 
verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere 
dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u Hem Die 
spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem 
verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel-
meer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die 
vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan 
het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog 
eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. 
Heb. 12:22-26 
 
In een breed betoog over het verschil tussen de oudtesta-
mentische en de nieuwtestamentische wereld en gods-
dienst, het oude en nieuwe verbond, neemt de Hebreeën-
schrijver ons nu mee in een uitvoerige beschrijving van de 
hemel. Gelovigen zijn betrokken bij het nieuwe verbond en 
de daarbij behorende heerlijkheid. Tegenover de ongenaak-
baarheid van God staan nu Zijn nabijheid en Zijn heerlijkheid. 
Tegenover de aardse berg Sinaï staat nu ‘de berg Sion, de 
stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem’. Deze drie 
benamingen zijn synoniem. Het gaat dus niet om de aardse 
berg Sion, waarop de tempel was gebouwd, maar…, 
het gaat om een hemelse stad (vgl. Gal. 4:24-26; Op. 21:2), 
waarvan de fundamenten door God Zelf gelegd zijn (Heb. 
11:10),…  
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de plaats waar de gelovigen naar verlangen (Heb. 13:14), het 
hemelse oord waar God woont.  
Het gaat om de woonplaats van ‘tienduizenden engelen’ (vgl. 
Deut. 33:2) en mensen.  
Het gaat om de ‘vergadering van de eerstgeborenen die in de 
hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, tot de 
geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt 
hebben…’. 
 
Wat zien we hier allemaal in deze tekening van de hemelse 
wereld? 
Met behulp van een groot aantal verwijzende Bijbelplaatsen 
proberen we iets van de hemelse werkelijkheid toe te 
lichten. Waarbij we niet moeten vergeten dat de beeldende 
woorden een voorstelling geven van iets van een geheel 
andere orde dan waarin wij zijn, leven, denken en begrijpen.  
De stad van God wordt niet alleen bewoond door engelen; 
zij is ook toegankelijk voor mensen. ‘De gemeente van 
eerstgeborenen’ zal betrekking hebben op de gemeente van 
de gelovigen. Immers, Jezus Christus is dé Zoon (Heb. 1:5), dé 
Eerstgeborene (Heb. 1:6); de gelovigen zijn de zonen (Heb. 
2:10) en in Christus eerstgeborenen (vgl. Jak. 1:18). Reeds in 
het OT waren de ‘eerstgeborenen’ van Israël op een 
bijzondere manier het eigendom van de Heer (vgl. Ex. 13:1; 
Num. 3:13). Op de achtergrond speelt de gedachte mee van 
het eerstgeboorterecht (vs.16), het recht op de toekomstige 
erfenis. In Jezus Christus hebben de gelovigen nu reeds 
toegang tot de troon van God (Heb. 10:19); in Christus 
hebben zij reeds een plaats in de hemelen (Ef. 1:3,11; 2:6; Fil. 
3:20).  
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Hoewel de gelovigen die dit lezen nog op aarde leven, toch 
zijn zij reeds ‘ingeschreven in de hemelen’86 Maar die 
gelovigen zijn ook genaderd tot ‘(de) rechter, God van allen’, 
een benaming voor God die hier eerder vertrouwen dan 
vrees moet inboezemen; de Heer is immers ook degene Die 
recht verschaft na al het lijden op aarde (1Pet. 2:23). 
 
Met ‘de geesten der rechtvaardigen die tot volmaaktheid 
gekomen zijn’ worden de gestorven rechtvaardigen (Heb. 
11:7) uit vroeger tijd bedoeld en ook de reeds gestorven 
gelovigen van het nieuwe verbond (vgl. Op. 6:9). Hoewel 
deze noch bij hun leven (Heb. 11:39), noch bij hun sterven 
(Heb. 11:40) het volmaakte87 bereikt hadden, hebben zij 
allen door de dood van Jezus Christus volkomen verzoening 
met God ontvangen (vgl. Heb.9:15). In dat opzicht zijn zij dus 
door Christus tot volmaaktheid gekomen (vgl. Heb. 10:14). Er 
wordt alleen gesproken over ‘de geesten’ der recht-
vaardigen, omdat hun gestorven lichamen pas bij de tweede 
komst van de Here Jezus in een verheerlijkte staat zullen 
worden opgewekt  
 
De gelovigen zijn ook genaderd tot Jezus, die aan de 
rechterzijde van de Vader troont (Heb. 1:3). Hij wordt hier 
opnieuw de Middelaar van een nieuw verbond88 genoemd. 
‘Nieuw’ houdt in dat dit verbond (pas onlangs) van kracht is 

                                                           
86 Vergelijk Luc. 10:20; Fil. 4:3; Op. 3:5; 21:27: in het boek des 
levens van het Lam. Het woord ekklēsia (plechtige vergadering, 
gemeente, vgl. Heb. 2:12) wordt in het NT veel vaker gebruikt voor 
de gemeente of de kerk (vgl. Hand. 8:1; 9:31; Ef. 1:22; Kol. 4:16). 
87 In het ontvangen van het opstandingslichaam op de dag van de 
HEER in de nieuwe situatie van de hemel-aarde (vgl. 1Kor. 15:52; 
1Tes. 4:14-16). 
88 Zie Heb. 8:6; 9:15, vgl. Heb. 7:22. 
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geworden. Middelaar is degene door wiens bemiddeling het 
verbond tot stand is gekomen, maar ook garandeert Jezus’ 
hogepriesterschap dat het nieuwe verbond van kracht blijft. 
Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus is in alle 
opzichten ‘beter’ dan het oude. 
 
De ernst van het Evangelie is ook hier volop aanwezig: Het 
niet willen luisteren naar het spreken van God wordt dus 
gezien als een afwijzen van ‘de sprekende’, God Zelf. De 
Israëlieten ‘zijn niet ontkomen’, want door hun houding van 
afwijzing, verharding en ongeloof stierven zij uiteindelijk 
allen in de woestijn (vgl. Heb. 3:16,19). Met ‘de sprekende’ 
en ‘de goddelijke aanwijzingen gevende’ (vgl. Heb.8:5; 11:7) 
wordt in beide gevallen God Zelf bedoeld. De gelovigen 
moeten des te meer ernst maken met het spreken ‘uit de 
hemelen’ opdat hun niet iets ergers overkome.89 
 
Nog een keer benadrukt de schrijver dat het woord dat God 
‘vanuit de hemelen’ spreekt veel krachtiger en daarom 
belangrijker is, dan de woorden die de Heer destijds op de 
Sinaï sprak. Bij de openbaring van God op de Sinaï beefde de 
gehele berg (Ex. 19:18; ‘de aarde’). Maar wanneer God 
spreekt bij de wederkomst van Christus zal ook de hemel 
beven. 
Belangrijke gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis gingen 
vaak gepaard met aardbevingen (Mat. 27:51,54; 28:2). Aard-
bevingen worden ook genoemd als tekenen van de eind-
tijd.90 Bij de wederkomst van de Here Jezus zal God echter 
‘ook de hemel’ doen beven (vgl. Mat. 24:29: de machten van 
de hemelen zullen wankelen, vgl. 2Pet. 3:10; Op. 6:13; zie 

                                                           
89 Zie Heb. 2:3, vgl. Heb. 10:29. 
90 Vergelijk Mat. 24:7; Op. 6:12; 8:5; 11:13; 16:18. 
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ook Heb. 1:10-12). Dit ‘doen beven’ zal resulteren in een 
onvoorstelbare verandering van de oude schepping (vs.27) 
en het ontstaan van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
(Op. 21:1). Met ‘aarde’ en ‘hemel’ wordt hier de gehele 
kosmos, het heelal, bedoeld. ‘Hemel’ is hier dan ook niet de 
plaats waar God troont. 
De genoemde belofte van God geldt voor het heden, waarin 
wij als gelovigen uitzien naar de komst van de HEER. 
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DE APOSTEL PETRUS OVER DE HEMEL 
______________________________________________  
 
 
 
 
 
Een hemelse erfenis 
 
Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons, 
overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed 
worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en 
onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U 
wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot 
de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de 
laatste tijd. 1Pet. 1:3-5 
 
De apostel Petrus begint zijn eerste rondzendbrief aan de 
christelijke gemeenten in Klein Azië (ongeveer het huidige 
Turkije) met een hartelijke zegenwens: ‘Genade voor u en 
vrede in rijke overvloed’. Direct gevolgd door een lange 
lofprijzende zin waarin de aangeschreven gelovigen zich 
geheel en al betrokken vinden. In dit zegenen en prijzen van 
God wordt Hij de Vader van onze Here Jezus Christus 
genoemd. En dan lezen we opeens van ‘een onvergankelijke, 
onbederfelijke en onaantastbare erfenis, die voor u is weg-
gelegd in de hemel’. We hebben over die erfenis in de hemel 
ook al  van de apostel Paulus vernomen (zie hierboven onder 
‘Woorden van Paulus over de hemel’).  
Deze lofprijzing is van een enorm rijke inhoud. De hoop heet 
hier erfenis. Het begrip erfenis of erfdeel heeft in het Oude 
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Testament betrekking op het land Kanaän.91 In het NT wordt 
erfenis verbonden met het Koninkrijk van God dat Jezus 
heeft aangekondigd en gestalte heeft gegeven92 en met de 
nieuwe aarde. Het begrip erfenis duidt hier op alle facetten 
van Gods beloofde heil.  Met drie bijvoeglijke naamwoorden 
wordt deze erfenis aangeduid. De woorden onverderfelijk, 
onvergankelijk, onbevlekt, d.w.z. niet aangetast door on-
recht) en onverwelkelijk geven aan dat de erfenis onbe-
reikbaar en onaantastbaar is voor vernietigende krachten 
zoals dood en duivel. Deze erfenis wordt zorgvuldig in de 
hemelen bewaard, daar waar God de Vader en Jezus Christus 
zijn. Als hij dit schrijft is die erfenis nog ‘verborgen’ voor 
zowel Petrus als voor de lezers van de brief, maar bijzonder 
veilig. Deze hemelse erfenis is de heerlijkheid die de gelovig-
en zullen ontvangen bij de tweede komst van de Here Jezus.  
 
Zoals de erfenis veilig in de hemelen wordt bewaard, zo 
worden de gelovigen op aarde bewaard, in Gods kracht. Het 
werkwoord dat hier wordt gebruikt, betekent beschermen, 
bewaken, sparen, hoeden (vgl. Gal.3:23; Fil.4:7) en dat is in 
deze context ‘veilig bewaren’, ‘beschermen’. De vorm van 
het werkwoord geeft ook aan dat dit bewaard worden (nog) 
steeds doorgaat. Deze bewaring is ook nodig vanwege de 
vele gevaren die gelovigen bedreigen. Deze goddelijke bewa-
ring gaat echter niet buiten de gelovigen om (vgl. Jud.1:20). 
God vraagt geloof van hen die Jezus Christus volgen, ver-
trouwen in Zijn nabijheid en onbegrensde mogelijkheden. 
Hoop in vs.3, erfenis in vs.4, en sōtēria (redding, zaligheid) 
zijn steeds concretere omschrijvingen van dezelfde zaak: het 

                                                           
91 Vergelijk Gen. 12:7; Ex. 15:17; Deut. 9:26; Jer. 3:19). 
92 Vergelijk Mat. 25:34; 1Kor. 6:9; 15:50; Ef. 5:5 en Mat. 5:5, Op. 
21:7. Zie ook 1Pet. 3:7,9; Rom. 8:17; Gal. 4:7. 
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toekomstige heil. Aan die redding hebben de gelovigen ook 
nu reeds deel (1Pet. 3:21: daarvan redt u thans de doop), 
maar deze redding wordt ten volle werkelijkheid in de 
toekomst. In die redding gaat het bovendien niet alleen om 
de redding van de individuele gelovigen (vs.9), maar om de 
voltooiing van Gods heilsplan, waar de gelovigen van het 
Oude93 en Nieuwe Verbond naar uitzagen en zien. 
Deze redding zal geopenbaard worden in de laatste tijd94 dat 
wil zeggen op het tijdstip dat Jezus geopenbaard wordt. 
Christus’ komen, door Petrus vaak openbaren of onthullen 
genoemd, brengt het volle heil, de complete redding met 
zich mee95 Het volle heil van God wordt geopenbaard als 
Jezus Christus geopenbaard wordt bij zijn komst in heerlijk-
heid. 
 
 
Aan Jezus Christus is alle autoriteit gegeven 
 
Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, 
terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. 
1Pet. 3:22 
 
De Here Jezus die ten hemel opgestegen is, zetelt aan Gods 
rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan 
Hem onderworpen zijn. Jezus Christus die uit de dood is 
opgestaan, is ook heengegaan naar de hemelse heerlijk-
heid.96 Daar troont God de Vader en zit Christus aan Zijn 

                                                           
93 Zie vs.10; Gen. 49:18; Ps. 68:20. 
94 Zie 1Pet. 5:6, vgl. 1Kor. 4:5; Op. 1:3. 
95 Zie vs.7,13; 4:13; 5:1. 
96 Vergelijk Mar. 16:19; Hand. 1:10,11; Heb. 9:24. 
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rechterhand.97 Het zitten aan de rechterhand van de Vader 
wijst niet alleen op de ereplaats, maar vooral op heer-
schappij en macht. Autoriteit over allerlei geestelijke wezens, 
zowel goede als boze: engelen, machten en krachten.98 
 
Hoeveel machten en krachten van de duivel en zijn schaduw-
heerschappij (de wereldbeheersers van de duisternis) er ook 
tussen hemel en aarde zijn, geen ervan was in staat om 
Christus in zijn triomftocht naar de hemelse heerlijkheid in 
diens weg te versperren. De hemelvaart van Christus bracht 
Hem op de hoogste plaats die er is, aan Gods rechterhand. 
Wanneer Christus terugkomt op de aarde om te oordelen de 
levenden en de doden wordt alle tegen Hem gerichte macht 
finaal veroordeeld en uitgeschakeld. Want Jezus Christus, de 
verheerlijkte Zoon van God, bezit de hoogste autoriteit.   
 
Het ‘onderworpen zijn’ of ‘onderdanig gemaakt zijn’ van 
boze engelen, machten en krachten geldt zowel het heden 
(vgl. Ef. 1:20-23; Heb. 1:4; 2:8) als ook de toekomst (vgl. 1Kor. 
15:24). De uiterst negatieve werking van tegen God gerichte 
machten zal in het eindoordeel een verbannende straf van 
vernietiging opleveren. Zo leren we hier dat tot in de diepste 
diepten en de hoogste hoogten van hemel en aarde de over-
winning van Jezus Christus bekend en effectief geworden is. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
97 Vergelijk Rom. 8:34; Ef. 1:20; Kol. 3:1; Heb. 1:3. 
98 Vergelijk Rom. 8:38; 1Kor. 15:24; Ef. 1:21; Fil. 2:10. 
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Over de toekomst van hemel en aarde 
 
Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters 
zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en 
zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat 
de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin 
van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat 
door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, 
evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.  
 
Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door 
het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door 
hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur 
bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de 
goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, 
dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één 
dag. De Here vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als 
traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet 
dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
 
Maar de dag van de Here zal komen als een dief in de nacht. Dan 
zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen 
brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen 
verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig 
behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, 
die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, 
de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan 
en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij ver-
wachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 2Pet. 3:3-13 
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In het Nieuwe Testament vinden we nader uitgewerkt wat in 
het Oude Testament al is geopenbaard, namelijk dat God 
uiteindelijk bedoelt de gehele schepping (zoals die is ver-
worden door de zonde) te vernieuwen. Want de aarde zal 
worden vervuld met kennis van de glorie van de Heer zoals 
de zee boordevol water staat (Hab. 2:14).  
 
Deze belofte resoneert de hele Bijbel door, van Genesis af via 
Jesaja en Paulus tot aan de op Patmos verbannen apostel 
Johannes in het boek Openbaring. De grote wereld-
geschiedenis zal niet eindigen met ‘van de aarde op de 
wolken weggevoerde zielen’ die met een nieuw en onsterf-
elijk lichaam terug gaan naar de hemel, maar met het nieuwe 
Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel op de aarde! Zodat 
Gods woonplaats onder de mensen is (Op. 21:3).  
 
Aarde en hemel worden één! Wij die de Here Jezus volgen en 
belijden als Koning en HEER zijn geroepen tot en bestemd 
voor die toekomst. Wij mogen en zullen nu al leven in het 
licht van die heerlijke toekomst, waardoor ons leven 
(ondanks ons huidige lek en gebrek, zonden en wonden) 
vanwege Jezus Christus’ verzoening een voorsmaak wordt 
van wat gaat komen.  
 
God zal de wereld nieuw maken en al zijn mensen opwekken 
om er lichamelijk te leven. Dat is de belofte van het Evangelie 
van Jezus Christus’ opstanding. De eerste schepping werd al 
aan de zorg van Gods beeld dragende schepselen toe-
vertrouwd. We weten wat een onvoorstelbare rampspoed 
en ellende de zonde heeft teweeg gebracht. De nieuwe 
schepping zal worden toevertrouwd aan het goede bestuur 
en de wijze verzorging van hen ‘die vernieuwd zijn naar het 
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beeld van hun Schepper’. Jezus Christus zal ook daar als de 
Hersteller aller dingen de centrale Persoon, de heersende 
God zijn. Die grote omwenteling van alle dingen zal komen 
doordat Jezus ‘weer’ zal verschijnen. Zo is de Scheppings-
middelaar ook de Herschepper. Immers Jezus van Nazaret is 
Israëls Messias die door christenen beleden wordt als Gods 
tweede zelf, Gods Zoon in volle zin, Herschepper van alle 
dingen die in de hemel en die op de aarde zijn, de zienlijke 
en de onzienlijke dingen.99  
 
Jezus is op dit moment in de onzichtbare werkelijkheid van 
de hemelse heerlijkheid. En Hij woont door zijn Geest in allen 
die Hem waarachtig liefhebben, volgen en dienen. Jezus 
woont in zijn gemeente, in de kerk, in ‘hen die van Hem’ zijn. 
Op een dag zal de sluier waarachter de onzichtbare wereld 

                                                           
99 Zo lezen we het bijvoorbeeld in de Geloofsbelijdenis van Nicea 
(325): Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper des 
hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in 
één HEER Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren 
uit den Vader vóór alle eeuwen; God uit God, Licht uit Licht, 
waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van 
hetzelfde wezen met de Vader, door Welke alle dingen gemaakt 
zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen uit 
den hemel, en vlees geworden is door den Heiligen Geest uit de 
maagd Maria, en een mens is geworden; ook voor ons gekruisigd is 
onder Pontius Pilatus, geleden heeft, en begraven is; en ten derden 
dage opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel; zit 
ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid 
om te oordelen de levenden en de doden; Wiens Rijk geen einde 
zal hebben. En in den Heiligen Geest, Die HEER is en levend maakt, 
Die van den Vader en den Zoon uitgaat, Die samen met den Vader 
en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, Die gesproken 
heeft door de Profeten. En één, heilige, algemene en apostolische 
Kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht 
de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. 
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als het ware verborgen gaat, worden weggenomen. Dan zal 
Jezus weer persoonlijk aanwezig zijn! Alles zal dan buigen 
voor zijn koningschap, de schepping zal worden vernieuwd 
en de doden die ‘in Christus gestorven zijn’ zullen in een 
nieuw lichaam opstaan uit de dood, zoals we eerder veel-
vuldig uit de Schrift hebben gelezen.  
 
Het grote belang, de grote ernst 
Zeker, er zal een onoverbrugbaar grote en finale scheiding 
plaatsvinden tussen wat bij God behoort en wat niet, tussen 
wie bij God behoort en wie dat per se niet wil. De Bijbel 
noemt die scheiding oordeel. Genade is in de Schrift nooit en 
nergens en voor niemand een goedkoop automatisme. 
Geloof in Christus is nooit vanzelfsprekend. Het is sterven 
aan jezelf en leven in Christus, waarvan de christelijke doop 
belijdenis en uitdrukking is (Rom. 6-8). 
 
Gods laatste woord en zijn diepste bedoeling worden 
weergegeven in Jezus Christus. Wil je  weten wie God is, dan 
moet naar Jezus kijken! God is op onze redding en op ons als 
mens gesteld. Aan Hem zal het niet liggen of we keren naar 
Hem terug en worden door geloof in Christus’ Evangelie zijn 
aangenomen kinderen. Maar uit de Schrift valt ook op te 
maken dat wie op het gezelschap van God in Christus niet 
gesteld is, daarin eveneens verhoord zal worden. De Bijbel 
noemt dat ‘die blijft in de dood’. Dat is verloren gaan. God 
neemt ons uiterst serieus, zo blijkt uit de Bijbel. Immers: 
Jezus heeft de zonde van de hele wereld gedragen (Joh.1:29), 
maar dat dwingt zelfingenomen mensen niet tot een 
verhouding van geloof in Gods gerechtigheid en liefde. Gods 
liefde gaat niet om buiten zijn gerechtigheid, wat eruit blijkt 
dat Christus voor onze zonden stierf. Waar door ongeloof, 
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afwijzing van Jezus en durende zonde aan Gods recht wordt 
tekortgedaan, daar wordt Gods liefde tot een persiflage, een 
karikatuur gemaakt. Maar God laat volgens de Bijbel met zijn 
gerechtigheid en liefde niet spotten.  
 
Jezus Christus, de Zoon van de Vader, heeft in leven en 
sterven met Gods gerechtigheid te maken gehad! Hij is in 
Gethsemane en Golgotha eronderdoor gegaan. En het is 
opmerkelijk genoeg juist Jezus die de ernst van het Evangelie 
en het oordeel van God vele malen noemt.100 Door bewust 
ongeloof sluit een mens zichzelf buiten het heil van het 
Koninkrijk van God ondanks het feit dat Jezus’ offer 
voldoende is tot verzoening. De ervaring van verloren gaan 
en de vrede en het heil van Jezus Christus te moeten missen, 
zal wie dat kiest als straf op die zonde aan zichzelf moeten 
wijten. Wie behouden wordt, geeft voor zijn of haar redding 

                                                           
100 Zie o.m. Mat. 13:41-42; 25:41-46; 8:12; 10:28; Joh. 3:18 (!) en 
36 vgl. Rom. 2:5. God heeft het gehele oordeel aan de Zoon des 
mensen (zie Mat. 8:20) gegeven (Joh. 5:22-27). Daarom wordt er 
gesproken over Zijn engelen (vgl. Mat. 24:31) en Zijn Koninkrijk. De 
Mensenzoon zal zijn engelen uitsturen en die zullen uit zijn 
koninkrijk allen bijeenbrengen die anderen ten val brengen en 
onrecht bedrijven. Na de scheiding tussen hen die aan de rechter- 
en hen die aan de linkerhand staan, horen de eersten ‘komt’ en zij 
beërven het Koninkrijk (25:34), de anderen (de vervloekten) echter 
het ‘gaat weg van mij’ (vgl. Mat. 7:23) en zij worden in de hel 
geworpen. Het ‘eeuwig vuur’ (zie Mat. 18:8) was niet van tevoren 
voor hen bestemd, zoals het Koninkrijk voor de rechtvaardigen 
(vs.34), maar zij worden er nu wel toe veroordeeld. De hel was 
bereid voor de duivel en zijn engelen (vgl. Op. 20:10,14). Het is 
overigens opvallend dat in het laatste oordeel de werken (!) een 
/het criterium zijn (Mat. 7:16-20; 12:33; Luc. 6:43-45). In het laatste 
oordeel wordt gekeken naar wat mensen hebben gedaan, wat zij 
hebben geuit, hetzij goed, hetzij kwaad (2Kor. 5:10). Dit laatste 
oordeel over elk mens is aan de Here Jezus Christus! 
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alle dank en lof en eer aan de HEER en weet wat Jezus eens 
heeft gezegd: uw geloof heeft u behouden’. Het geloof dat 
zijn toevlucht nergens anders zoekt dan bij Jezus alleen, blijft 
niet onbeantwoord! Wij horen in Jezus de stem van de Zoon 
van God en wie Gods stem gelovig horen en Hem gehoor-
zaam dienen, die zullen leven! (vgl. Joh. 5:25). Wij leven niet 
vrijblijvend maar zijn verantwoordelijke mensen. Zalig die 
Zijn stem hoort, want die leeft, ook al is hij of zij gestorven! 
 
De hemelse persoon Jezus Christus zal bij Zijn opnieuw ver-
schijnen definitief Gods nieuwe wereld doen aanbreken. Een 
nieuwe wereld waarin hemel en aarde voor altijd vernieuwd, 
verenigd en verheerlijkt zullen Zijn onder Zijn koningschap. 
Jezus’ komst in de wereld, Zijn hele leven, lijden en sterven, 
Zijn dood en opstanding alsook Zijn opnieuw zichtbaar en 
finaal terugkomen naar Zijn eigen schepping, dit alles is één 
en dezelfde alles omvattende vernieuwingsdaad van God ten 
opzichte van onze huidige wereld. De grote dag van Zijn 
finale komen (veelal de parousie of ‘wederkomst’ van Jezus  
genoemd)101 is het voltooiingsproces, de zegetocht. De 
geschiedenis van de wereld loopt uit op de geboorte van het 
door en in Jezus Christus vernieuwde en verheerlijkte leven 
in een herschapen en geheiligde wereld. 
 
Petrus vindt dat we over deze dingen moeten weten! Temeer 
omdat de komst van Christus door lijden heengaat, zoals de 
weeën behoren bij een zwangerschap. De krachtige en 

                                                           
101 Parousia is aankomst, het komen. Het zelfstandig naamwoord 
parousia betekent (1) ‘aanwezigheid, tegenwoordigheid’, en (2) 
‘komst, aankomst’. Het gaat hier om Zijn komst in heerlijkheid, Zijn 
‘tweede komst’ aan het einde der tijden, om alles nieuw te maken 
(bv. Mat. 24:3; 2Tes. 2:8; 1Joh. 2:28). 
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wereldwijde voortgang van het Evangelie zal voortdurend 
tegenwerking ondervinden. Altijd zullen er spotters zijn die 
smaden, altijd zullen er krachtige en zelfs smorende tegen-
stemmen vernomen worden. Duivelse weerstand zal van-
wege gevallen mensen en gevallen engelen, door vernachel- 
ende wereldsystemen en allerlei soorten van menselijke 
verdraaiingen de gelovigen in de christelijke gemeente  
bedreigen. Dwars door alles heen komt echter de beloofde 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot stand. De apostel 
Petrus leert ons het volgende erover:102 
 
Petrus schrijft aan zijn lezers waarom hij deze tweede brief 
aan hen schrijft, namelijk dat zij zich de woorden van de 
profeten en de prediking van de apostelen telkens weer voor 
de geest zullen halen! 
Nu bindt hij hun met klem op het hart dat zij daarbij vooral 
bedenken dat er op het einde der dagen spotters zullen 
komen. Daarmee grijpt hij terug op het getuigenis van de 
apostelen waarin die dat al voorspelden.103 Petrus wijst zijn 
lezers er op dat die tijd al is aangebroken. Met de spotters 
doelt hij duidelijk op de dwaalleraars, over wie hij het in het 
vorige gedeelte van zijn brief (2Pet. 2:1vv.) al uitvoerig heeft 
gehad. In die richting wijst zijn opmerking over hun zedelijk 
leven dat bestaat uit een ‘wandelen naar hun eigen 
begeerten’ (vgl. 2Pet. 2:18). En die onzedelijke levenswandel 
heeft hij in dat gedeelte omstandig getekend. Door zo te 
leven spotten die valse leraars met God en Zijn gebod. 

                                                           
102 Hier volg ik de uitleg van de Studiebijbel. 
103 Zie ook Jud. 1:18; Petrus zal gedacht hebben aan uitspraken van 
Paulus als in 1Tim. 4:1-3, 2Tim. 3:1-5 en 4:3, als ook aan bepaalde 
woorden van de Here Jezus met betrekking tot de eindtijd (Mat. 
24:11v.; Mat. 24:24). 
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Verder verklaart hij tegenover hen waaruit de spotternij van 
deze mensen concreet bestaat. Zij drijven de spot met de 
verwachting van de komst van de Heer in heerlijkheid 
(2Pet.1:16). Die spot uiten zij in de vorm van een vraag. 
Daarmee spelen zij handig in op twijfels die er intussen op 
dat punt in de kring van de jonge christelijke gemeente zijn 
gerezen (vgl. 1Tes.4:13). Hun vaders hadden verwacht zelf 
nog de komst van Christus te zullen beleven.104 Maar zij 
stierven nog vóór de grote dag van de parousie aanbrak. Dat 
riep bepaalde vragen op. Met ‘de vaders’ hebben de spotters 
niet de eerste generatie van het menselijk geslacht of de 
aartsvaders op het oog, maar de gemeenteleden van het 
eerste uur. Bij de lezers zullen we immers moeten denken 
aan de tweede generatie christenen. Tegenover hen brengen 
de spotters met klem naar voren, dat de belofte nog maar 
steeds niet is vervuld. Om die reden menen zij die belofte 
voor een hersenschim te mogen houden. Als argument 
voeren zij verder aan, dat er sinds het heengaan van de 
vorige generatie niets is veranderd. Alles is zo gebleven als 
het was vanaf het begin van de schepping.105  
 
Dan gaat Petrus in tegen de bewering van de spotters dat er 
sinds het begin van de wereld niets zou zijn veranderd. Zo 
herinnert hij eraan, dat de toenmalige wereld (door de 
zondvloed) is ondergegaan. En verder wijst hij erop dat de 
huidige wereld eens (door vuur) zal vergaan. Zijn woorden 
doen ons denken aan een uitspraak van de Here Jezus, 
waarin Hij die beide catastrofen met elkaar vergelijkt en de 
zondvloed een voorbeeld noemt van de ondergang van de 
wereld bij Zijn komst (Mat. 24:37-39). 

                                                           
104 Vergelijk Mat. 10:23; 24:34; Mar. 9:1; 13:30. 
105 Vergelijk Mar. 10:6; 13:19. 
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En dan is er nóg iets dat de spotters ontgaat, namelijk dat 
ook de huidige wereld niet zal blijven bestaan. Wat er eens 
door de zondvloed met de wereld van toen is gebeurd, is 
volgens Petrus een voorteken van wat er met de wereld van 
nu zal plaatsvinden. Zoals de toenmalige wereld aan een 
catastrofaal gericht door water ten onder is gegaan, zo zal de 
huidige wereld een dergelijk oordeel tegemoet gaan. Door 
het Woord van God is zij als een schat opgeborgen om 
bewaard te worden voor de dag van het oordeel,106 dus om 
dan geoordeeld te worden. Het is hetzelfde Woord als dat 
waardoor de hemel en de aarde van toen geschapen zijn en 
nu bewaard worden. 
Alleen zal dát gericht niet worden voltrokken met water zoals 
bij de zondvloed, maar met vuur. Ook op andere plaatsen in 
de Schrift is vuur teken en middel van Gods gericht.107 Toch 
denkt Petrus in dit verband aan iets dat nòg verder gaat: hem 
staat een ‘wereldbrand’ voor ogen!108  
 
De dag waarvoor de wereld van nu wordt bewaard, is de dag 
van Gods oordeel over allen en alles. Het is de dag van de 
ondergang van de goddelozen.109 Niettemin is het niet enkel 
een dag van verderf. Evenals er bij de zondvloed een andere 
wereld kwam, zo zullen op de dag van het oordeel hemel en 
aarde ‘ondergaan’ om plaats te maken voor een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde.110 
 

                                                           
106 Vergelijk 2Pet. 2:4,9; Jud. 1:6. 
107 Zie Jes. 66:15; 1Kor. 3:13; Heb. 10:27.  
108 Zie vs.10, vgl. Sef. 1:18; 3:8. Wat een radicaal beeld van een 
realiteit waarmee een uiterst ver gaand oordeel wordt aangeduid! 
109 Vergelijk vs.16 en 2:1,3; 2Pet. 2:5.Opnieuw licht hier de grote 
ernst van het Evangelie van Jezus Christus heel sterk op! 
110 Zie  vs.13, vgl. Jes. 65:17v; Jes. 66:22v.; Op. 21:1,5. 
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De komst van de dag des Heren 
Daarna richt Petrus zich weer tot zijn lezers die hij opnieuw 
aanspreekt als ‘geliefden’. Wat hij hier schrijft is vooral 
bedoeld voor diegenen onder hen die met het uitblijven van 
de komst van de Here Jezus grote moeite hebben. Hen 
benadert Petrus heel anders dan die spotters. Terwijl hij 
tegenover de laatstgenoemden een felle toon aanslaat, gaat 
hij op de twijfels van deze gemeenteleden vol pastorale zorg 
in. Hij wijst hen erop, dat hun bij al hun vragen op dat 
gewichtige punt één ding niet mag ontgaan (hetzelfde 
werkwoord als in vs.5). Zij moeten niet over het hoofd zien 
dat God niet met menselijke tijdmaat rekent. Voor Hem 
bestaat er geen enkel verschil tussen duizend jaren en één 
dag, wat bij ons mensen juist wél het geval is. 
 
Petrus grijpt hier terug op de eerste regel van Ps.90:4 waar 
staat ‘Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van 
gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de 
nacht’, welke regel hij ook nog omdraait. Zodoende wil hij de 
gemeenteleden duidelijk maken dat, nu de komst van de 
HEER nog maar steeds op zich laat wachten, dit niet tegen de 
zekerheid van die verwachting pleit. Het is overigens heel 
opmerkelijk, dat Petrus de uitspraak van Ps.90:4 betrekt op 
het uitblijven van de parousie! In de joodse en vroegchriste-
lijke literatuur wordt dit psalmwoord meestal aangehaald 
om aan te geven, dat God heel anders te werk gaat dan wij 
mensen. 
 
Nee, de Heer talmt niet met zijn belofte, zoals sommigen 
menen die van vertraging spreken, maar Hij heeft geduld 
met jullie, omdat Hij wil dat allen tot inkeer komen en 
niemand verloren gaat.  
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Opnieuw richt Petrus zich tot diegenen uit de kring van zijn 
lezers, voor wie het uitblijven van de komst van de Here Jezus 
een brandende kwestie is. Er zijn er onder hen, die God ervan 
verdenken dat Hij talmt met de vervulling van de belofte. 
Petrus spreekt dit met klem tegen (vgl. Hab.2:3). Wat zij voor 
traagheid van God houden, dat is pure lankmoedigheid van 
Zijn kant! 
 
Gods beleid op dit punt mag door hen niet als laksheid 
worden uitgelegd, maar moet door hen gezien worden als 
een bewijs van Zijn grote geduld met ons mensen. Het is dus 
niet een uiting van zwakheid, maar juist van kracht. God kan 
Zijn belofte best vervullen, maar om Zijn geduld met ons doet 
Hij het niet. Achter dat geduld van Hem schuilt Zijn sterke wil 
om ons mensen te redden. Hij wil niet, dat er ook maar 
enkelen verloren gaan. Het is Zijn bedoeling dat allen tot 
inkeer komen, dat wil zeggen dat hun slechte gezindheid 
wordt omgezet in de goede (bekering of inkeer houdt 
verandering van gezindheid in). Dáárop is Zijn geduld gericht 
(vgl. Rom. 2:4). De lange tijd van wachten is de tijd die Hij ons 
mensen gunt om alsnog tot erkentenis van de waarheid te 
komen (1Tim. 2:4). Daarbij wil de HERE niemand maar zo 
buitensluiten.111 
 
Wat een indrukwekkende en aangrijpende woorden volgen 
er dan! ‘Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan 
zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen 
door vuur worden verteerd; en de aarde, en de op aarde 
verrichte daden zullen nog gevonden worden.’  

                                                           
111 Voor ‘allen’, 1Tim. 2:4, vgl. Eze. 18:23; 33:11; Rom. 5:18; 11:32; 
1Joh. 2:2. 
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Al mag er dan sprake zijn van een ernstige vertraging, toch 
zal de dag van de Heer vast en zeker komen. Door dat lange 
uitblijven van die dag twijfelt een aantal van zijn lezers daar 
sterk aan. Maar daarvoor is zijns inziens geen reden. Die dag 
zal echter komen als een dief in de nacht.112 Hij wil ermee 
aangeven, dat de dag van de Heer113 heel onverwacht zal 
aanbreken, zonder dat iemand erop bedacht is.  
 
Dat gericht zal het karakter van een wereldbrand dragen. De 
hemel zal met gedruis (er staat ‘sissend’) voorbijgaan. Met 
andere woorden het zal heel snel gebeuren en met het 
nodige lawaai. De elementen zullen door vuur worden ver-
teerd en zo als het ware oplossen. Het is waarschijnlijk dat 
Petrus aanhaakt bij woorden uit het OT en spreekt over de 
‘elementen’ van het heelal, het ‘gesternte’ of de ‘sterren-
hemel’, inclusief zon, maan en planeten. We moeten hier 
dan denken aan de apocalyptische verschijnselen die de Dag 
van de Heer begeleiden.114 Met ‘de werken op de aarde doelt 
Petrus op de menselijke scheppingen van cultuur en 
beschaving.115 De NBV vertaalt als volgt: 'de aarde wordt 

                                                           
112 Met deze beeldspraak sluit Petrus zich aan bij bepaalde 
uitspraken van de Here Jezus en van Paulus (Mat. 24:43; Luc. 12:39; 
1Tes. 5:2, vgl. Op. 3:3; 16:15). 
113 De uitdrukking ‘de dag van (de) Heer’ ontleent Petrus aan het 
spraakgebruik van het OT (Jes. 13:6; Am. 5:18; Joël 2:1). Met 
behulp daarvan wil hij laten uitkomen, dat de dag van Christus’ 
komst (1Kor. 1:8; 1Tes. 5:2; 2Tes. 2:2) tevens de dag van God is, 
waarop Hij gericht zal houden. 
114 Zie bv. Joël 3:15; Mat. 24:29; Op. 6:12. 
115  In plaats van ‘zullen verbranden’ heeft een variante lezing: 
‘zullen worden gevonden’. Voor deze lezing pleit, dat zij voorkomt 
in de oudste en beste handschriften. De betekenis ervan zullen we 
moeten zoeken in de richting van Ps. 21:9,10 (‘iemand vinden’) en 
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blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. 
Wanneer alles dan zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten 
door een heilig en vroom leven!’ 
 
Aan zijn tekening van het gericht op de dag van de HEER 
verbindt Petrus bij wijze van gevolgtrekking een vermaning. 
Hij richt zich daarmee tot al zijn lezers. Hier bindt hij hun op 
het hart dat het dichterbij komen van dat gericht conse-
quenties heeft116 voor hun (en onze) leefwijze. Het ernstige 
vooruitzicht brengt voor ieder die dit leest of hoort de nood-
zaak mee van een heilige wijze van leven en van een gelovige 
vroomheid.  
 
Hoe dan te leven? Immers, op die dag zullen de hemelse 
sferen in vlammen opgaan en de elementen wegsmelten in 
de vuurgloed. Hoe kan je naar zo’n dramatische omwente-
ling van alle dingen uitzien?  
 

                                                           
1Kor. 3:13-15. De mensen en hun werken zullen door God ge-
vonden worden en door Hem worden beproefd en geoordeeld. 
116 Hij  doet in dit vers iets dergelijks als Paulus in Rom. 13:11vv.: in 
het licht van het einde zijn lezers oproepen tot een heilige 
levenswandel en een godvruchtig leven. In de bijzin waarmee hij 
begint, geeft hij de reden van zijn oproep aan: ‘Omdat dus al deze 
(dingen) zullen oplossen...’. Met ‘al deze (dingen)’ grijpt Petrus 
terug op de zaken die hij in het vorige vers heeft genoemd, zoals 
de hemel, de elementen, de aarde en de werken van de mensen. 
Dat alles zal op de dag van het gericht ten onder gaan.  
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Toch roept Petrus op naar de komst van de dag van de 
Heer117 vol verwachting uit te zien.118 Dat laatste houdt in dat 
christenen door een heilige levenswandel en een godvrucht-
ig leven de komst van die dag verhaasten, ‘iets bespoedigen’. 
Hij wijst de gelovigen er zo op, dat de Here Jezus eerder 
komt, naarmate zij heilig leven (vgl. ook vs.9 en Hand. 3:19-
21)! Dit doet denken aan de tweede bede uit het Onze Vader, 
welke toch ook veronderstelt dat gelovigen met dat gebed 
de komst van het Koninkrijk ‘dichterbij’ brengen (Mat. 6:10a; 
Luc. 11:2b). Het gaat in dat Koninkrijk om de heerschappij 
van God. We vragen dat de levens van zoveel mogelijk mens-
en zich richten naar dit gebed, want zó is God Koning! 
 
De nieuwe hemel-aarde 
‘Maar volgens zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen.’ 
Als inhoud van hun toekomstverwachting noemt Petrus 
‘nieuwe hemelen en (een) nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont’. Dat moeten gelovigen onder alle spot van de 
dwaalleraars maar steeds voor ogen houden. De dag van de 
Heer zal dus niet enkel verwoesting en ondergang met zich 
meebrengen. Er zal óók sprake zijn van een volkomen nieuw 

                                                           
117 Het valt op, dat Petrus hier ‘de dag van de Heer’ aanduidt als 
‘de dag van God’ (alleen op deze plaats in het NT). Het is de dag 
van Diens gericht. Opnieuw gebruikt hij in dit verband het beeld 
van een wereldbrand. Die dag ofwel Gods oordeel is zo beslissend, 
dat ter wille ervan de hemel brandend zal vergaan en de elementen 
door hitte zullen wegsmelten. Het door Petrus gebruikte beeld 
tekent de ontzagwekkende ernst van de werkelijkheid! 
118 Vergelijk Rom. 8:19. 
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worden van de hele kosmos!119 Door het oordeel heen zal er 
zich een totale vernieuwing van het heelal voltrekken! 
Met betrekking tot de aarde zal de vernieuwing daarin 
bestaan, dat er voortaan slechts gerechtigheid zal wonen. 
Gerechtigheid is in de Schrift bij uitstek het kenmerk van de 
tijd die met de komst van de Messias zal aanbreken. In OT en 
NT wordt de Messias de Rechtvaardige genoemd.120 Op de 
nieuwe aarde zal gerechtigheid geen uitzondering meer zijn, 
maar vaste en enige regel. Alles zal steeds volledig in 
overeenstemming met Gods wil gebeuren.121 
 
Nota bene. Voor meer toelichting op eschatologie en apoca-
lyptische teksten zoals 2Petr. 3 (bv. het beeld van de wereld-
brand) verwijs ik naar P.H.R. van Houwelingen, 2Petrus en 
Judas, testament in tweevoud, Kampen 1993 (serie CNT). 
Voor visie op de toekomst, de hemel, eschatologische ver-
wachting (met hier en daar forse verschillen van inzicht) 
zonder rubricering en een greep uit het vele: J. Hoek, Hoop 
op God, Zoetermeer 2004; J. van Genderen, De nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde, Kampen 1994; De Bijbel en de Toekomst, 
Heerenveen 1998; A. van de Beek, Hier beneden is het niet, 
christelijke toekomstverwachting, Zoetermeer 2005 en God 
doet recht, Zoetermeer 2008; Tom Wright, Verrast door 
hoop, Franeker 2010; Jürgen Moltmann, In het einde ligt het 

                                                           
119 Al in het OT heeft God dat Zijn volk in het vooruitzicht gesteld 
(Jes. 65:17v.; Jes. 66:22). Op deze belofte grijpt Petrus hier terug 
(vgl. Op. 21:1,5). kainos (nieuw) is in het NT de karakteristieke 
aanduiding voor het heel andere, dat Gods toekomst in zich bergt 
(vgl. Mar. 14:25 - de nieuwe wijn; Op. 2:17; 3:12 - de nieuwe naam; 
Op. 5:9; 14:3 - het nieuwe lied; Op. 21:2 - het nieuwe Jeruzalem). 
120 Zie bijvoorbeeld Jer. 23:5; 33:15; Zach. 9:9; Hand. 3:14; 7:52; 
Op. 19:11. 
121 Zie bijvoorbeeld Jes. 65:25. 
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begin, een kleine leer van de hoop, Zoetermeer 2006; W. 
Hendriksen, Visioenen der voleinding, Kampen 1952; Drs. M. 
van Campen, De dood is het einde niet, ’s-Gravenhage 1987; 
A.A. van Ruler, De dood wordt overwonnen, Nijkerk z.j.; W. 
van ’t Spijker (red.), Eschatologie, handboek over de 
christelijke toekomstverwachting, Kampen 1999.  
 
Oudere titels die nog van veel waarde zijn, onder meer over 
de hemelse werkelijkheid: K. Dijk, Tussen sterven en opstan-
ding, Kampen 1955; K. Schilder, Wat is de hemel, Kampen 
1935;  G.C. van Niftrik, De hemel, over de ruimtelijkheid van 
God, Nijkerk 1972 en Waar zijn onze doden?, Den Haag z.j.; 
W.G. Rietkerk, De aarde en haar toekomst, Kampen 1991; G. 
Ubbink, De nieuwe aarde, Ede 1981.  
 
Voor diepgravende studies over het opstandingsbestaan en 
over de vervulling van de hierboven beschreven eindfase van 
de huidige wereld: dr. Harmen U. de Vries, Hoe worden de 
doden opgewekt, Op zoek naar de contouren van het opstan-
dingsbestaan, Zoetermeer, 2011 en dr. R.R. Hausoul, De 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde, Utrecht 2018. Boeken van 
een verschillende opzet en orde, maar met hetzelfde doel, 
zoals uit de inhoud blijkt: leren luisteren naar de Bijbel en de 
christelijke traditie als het gaat over de komende dingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

LEVEN UIT GODS VOLHEID 
______________________________________________  
 
 
 
 
 
Wat bedoelde iemand toen hij bepaalde woorden zei of  
opschreef? Die vraag wordt gesteld zolang het schrift 
bestaat. De vraag wordt in het bijzonder van belang wanneer 
geschriften in een geloofsgemeenschap gezaghebbend zijn, 
omdat ze als het Woord van God worden beschouwd. In de 
christelijke geloofsgemeenschap functioneert de Bijbel als 
bron van een veelvuldig en veelzijdig getuigenis.  
Voor een goed begrip van tekst zal ook bij de verschillende 
Bijbelgedeelten die hier volgen bedacht moeten worden dat 
ze geschreven zijn in een bepaald verhalend verband. Dat 
specifieke, historische kader is het uitgangspunt voor de uit-
leg. Uitspraken en toelichting op bepaalde situaties zoals we 
die lezen van Jezus en de apostelen zijn niet beperkt tot de 
levensomstandigheden van de toehoorders alleen. De in de 
Bijbel beschreven geschiedenissen, gebeurtenissen, beelden 
en visioenen hebben een overstijgend, leerzaam en daarmee 
heilzaam karakter.  
De in dit hoofdstuk gekozen Bijbelteksten hebben een be-
langwekkende inhoud met betrekking tot onderwerpen die 
gerelateerd zijn aan het hemel- en opstandingsleven.  
Opnieuw volgen we de in de Schrift gegeven volgorde van 
nieuwtestamentische boeken en brieven. De onderwerpen 
liggen, hoe verschillend ook, in één lijn met het hemel-thema 
van dit boek. De wisselwerking zorgt voor een veelkleurig 
palet.   
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Het huwelijk in het opstandingsleven  
 
Op die dag kwamen er Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat 
er geen opstanding is, en zij vroegen Hem: Meester, Mozes heeft 
gezegd: Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn 
broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht 
verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers; en de eerste trouwde 
en stierf; en omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na 
aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde, tot de zevende toe. 
Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan, van 
wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen 
als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: U 
dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van 
God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden 
ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de 
hemel. Mat. 22:23-30 (Mar. 12:19-23/Luc. 20 :27-40) 

 
Sadduceeën behoorden tot een kleine elitaire religieuze 
stroming in Jezus’ tijd.  Zij komen bij Jezus met een kritische 
vraag over de opstanding der doden. Het zal hun bekend 
geweest zijn dat Hij deze leerde.122 De Sadduceeën achtten 
de vijf boeken van Mozes gezaghebbend, de andere geschrif-
ten van het Oude Testament niet. Zij stelden voorop dat 
Mozes de opstanding der doden niet leerde en wat ze 
tegenover Jezus  uit de teksten van Mozes aanhalen is naar 
hun mening zelfs in strijd met het geloof in de opstanding. 
Het gaat om een  weergave van een voorschrift van Mozes 
en dan geen letterlijk citaat maar een samenvatting van 
Deut.25:5,6.  

                                                           
122 Zie bijvoorbeeld Luc. 16:19-31; Joh. 5:19-29. 
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‘Meester,’ zeiden ze, ‘Mozes heeft ons dit voorgeschreven: 
als een getrouwd man sterft zonder dat hij kinderen heeft, 
moet zijn broer trouwen met die vrouw en nakomelingen 
verwekken voor zijn broer. Het doel van dit zgn. leviraats- of 
zwagerhuwelijk voor het volk Israël was het in stand houden 
van de naam van de overledene (Deut. 25:7; vgl. Ruth 4:10). 
De eerstgeboren zoon uit het huwelijk met de zwager kreeg 
de naam van de overleden man. 
 
Dan komen zij met een waarschijnlijk denkbeeldig voorval, 
waarmee ze niet alleen Jezus een lastige vraag willen stellen 
maar ook de redeneringen van de Farizeeën belachelijk 
willen maken. In het verhaal van de Sadduceeën stierf de 
vrouw als laatste van allen. Ze had zeven mannen overleefd. 
Dit is een zeer onwaarschijnlijk verhaal, maar schriftgeleer-
den waren en zijn nu eenmaal vindingrijk in het bedenken 
van alle mogelijke problemen. 
 
De Joden in Jezus’ tijd geloofden in grote meerderheid in de 
opstanding en vonden het vanzelfsprekend dat het huwe-
lijksleven zich na de opstanding zou voortzetten als in dit 
leven. De Sadduceeën willen nu met dit voorbeeld laten zien 
hoe ongeloofwaardig de gedachte van de opstanding der 
doden is. Ze besluiten hun verhaal met de vraag van wie van 
de zeven broers deze vrouw de echtgenote zal worden in de 
opstanding. 
 
Het antwoord van Jezus leert ons veel over het leven van de 
opstanding, zoals dat een uitwerking is van het hemelleven. 
Bij Marcus en Mattheüs lezen we dat de Here Jezus tegen de 
Sadduceeën zegt dat zij dwalen omdat zij de Schriften en de 
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kracht van God niet kennen. Hij corrigeert de misvattingen 
van Zijn tijdgenoten door er op te wijzen dat het leven na de 
opstanding anders is dan het leven nu.  
De mensen die tot deze wereld behoren, leven in een 
werkelijkheid die anders is dan ‘die eeuw’ (vs.35), waaraan 
de ‘zonen der opstanding’ (vs.36) deel hebben. In dit leven 
huwen mensen en worden ze uitgehuwelijkt. Dat is nu de 
gewone gang van zaken. Huwelijk en voortplanting behoren 
bij dit aardse leven. Maar het huwelijk zal niet meer bestaan 
voor degenen die door God waardig geacht worden123 deel 
te krijgen aan  de toekomende eeuw en aan de opstanding 
uit de doden. Niet allen delen in dit opstandingsleven maar 
alleen degenen wie het door God wordt gegeven. Met ‘de 
opstanding’ hier en in het volgende vers wordt bedoeld de 
opstanding ten leven aan het einde der tijden (Joh. 5:29). 
De reden waarom in het opstandingsleven mensen niet meer 
trouwen is dat de dood er niet meer zal zijn. Degenen die 
deel krijgen aan de opstanding, zullen zijn als engelen en wel 
in die zin dat zij evenals de engelen niet zullen sterven. Ook 
zullen zij, evenals de engelen, al hun krachten kunnen 
besteden in de lof en dienst van God. Door naar de engelen 
te verwijzen, laat Jezus de Sadduceeën weten dat hun leer 
dat er geen engelen bestaan (vgl. Hand. 23:8) eveneens een 
dwaling is. 
 
Jezus noemt hier de ‘kinderen van de opstanding’ kinderen 
van God. Wat betekent dat? Het ‘kinderen van God’ zijn wil 
hier zeggen dat zij op volmaakte wijze bij God behoren. Het 
duidt ook op het in de nabijheid van God verkeren (vgl. ‘zo 
zullen wij altijd bij de Heer zijn’, 1Tes. 4:17; Fil. 1:23). Het 

                                                           
123 Zie Luc. 21:36, 2Tes. 1:5; vergelijk Luc. 18:30. 
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ouderschap, dat afgedaan zal hebben omdat er geen 
kinderen meer geboren worden, zal vervangen worden door 
het vaderschap van God. Zij zullen kinderen van God zijn 
omdat zij kinderen van de opstanding zijn. 
 
Dan wordt God door Jezus aangeduid als de God van Abra-
ham, de God van Isaak en de God van Jakob. Wanneer God 
zelf zich aan Mozes openbaarde als de God van de aarts-
vaders, terwijl deze reeds lang daarvoor gestorven waren, 
dan betekent dit dat zij niet definitief gestorven zijn. De 
relatie die God met Abraham, Isaak en Jakob had, hield niet 
op toen zij stierven maar bleef in stand ook na hun dood. 
Omdat zij van Hem zijn, geeft God hen niet prijs aan het 
dodenrijk maar schenkt Hij hun opnieuw het leven.124 Daarna 
volgen die wondermooie woorden van de Heiland: ‘Hij is 
geen God van doden maar van levenden, want voor Hem 
leven ze allemaal.’ Zoals Hij op een ander moment zegt:  ‘Ik 
ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al is hij gestorven.’ (Joh. 11:25).  Voor wie dat 
gelooft is Gods grote toekomst dichtbij gekomen. Jezus is het 
die gelovigen doet opstaan uit de dood en die nu al eeuwig 
leven geeft met God. Voor wie Jezus’ woorden gelooft, is het 
met de dood niet voorbij. Integendeel, het opstandingsleven 
zal geheel anders zijn, maar op een nieuwe manier reëel. 
Wat een hoopvol en heerlijk Evangelie is dit! 
 
 
 

 

                                                           
124 Vergelijk Ps. 16:8vv.; Ps. 49:15vv.; Ps. 73:23vv. 
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De prijs van bewuste nalatigheid 
 
Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al 
de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 
heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht 
worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de 
schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn 
rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. Dan zal 
de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, 
gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u 
bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had 
honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te 
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij 
onthaald…. 

Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit 
voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet 
voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar 
de rechtvaardigen in het eeuwige leven.  

Mat. 25: 31-35,46 (Mar. 12:18-27/Luc. 20:27-40). 

 
Bij Zijn eerste komst werd Jezus vernederd tot de dood toe, 
maar bij Zijn tweede komst komt Hij in heerlijkheid, dat wil 
zeggen in koninklijke waardigheid, met macht en majesteit. 
Legerscharen van engelen zullen in Zijn gevolg zijn.125 De 
engelen, die Hem vergezellen, zijn dezelfde als die eerst alle 
uitverkorenen over de hele wereld tot Hem zullen ver-
zamelen. De Zoon des mensen zal plaatsnemen op de troon 

                                                           
125 Zie Mat. 13: 41; 16:27 en Mat. 24:31. 
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der heerlijkheid, die dan op aarde zal staan en vanwaar Hij 
zal regeren en oordelen.126   
Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij 
zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van 
de bokken scheidt.127 De schapen zal Hij aan zijn rechterhand 
opstellen, de bokken aan zijn linkerhand.  
Met ‘alle volken’ zijn hier128 alle volksstammen van de  aarde 
bedoeld, dus alle niet tot de gemeente van Jezus behorende, 
levende volkeren der wereld. Het begrip ‘verzameld worden’ 
spreekt van een goddelijke activiteit, mogelijk uitgevoerd 
door de engelen (Mat. 24:31).  
 
De Zoon des mensen zal de volken scheiden, zoals een herder 
’s avonds de schapen van de geiten scheidt, die overdag 
gewoonlijk gemengd gehoed worden. Het oordeel begint 
met een scheiding, die daarna gevolgd wordt door een 
beloning of een veroordeling (vs.34,41,46). De rechterzijde is 
de plaats van de vrijgesprokenen, de kant van zegen en 
geluk129 De linkerzijde is de plaats van de veroordeelden, de 
zijde van het ongeluk. De schapen staan aan de rechterhand, 

                                                           
126 Zie Mat. 19:28, 32vv., Op. 20:4-6,11-15. Het is duidelijk dat Jezus 
hier geen leer over de laatste dingen wil geven met een chrono-
logisch schema van eindtijdgebeurtenissen, want veel blijft onbe-
sproken. Hij beschrijft in een schilderachtige vertelling, die soms op 
een gelijkenis lijkt, het lot van de mensheid en de maatstaf voor 
hun oordeel. 
127 Met het woordje ‘zoals’ wordt duidelijk dat het bij de herder die 
schapen en bokken uiteen haalt om een voorbeeld gaat, waarmee 
het werkelijkheidsgehalte van de zaak die wordt genoemd niet 
wordt aangetast. De inhoud is bepaald niet overdrachtelijk! 
128 Evenals in Mat. 24:14 en 28:19, zie ook Mat. 24:30; Op. 1:7. 
129 Vergelijk Mar. 16:5; Luc. 1:11. 
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want zij zijn de meer waardevolle dieren. Bovendien maakt 
hun witte kleur hen tot symbool van de rechtvaardigen. 
 
Dan zal de herder/koning tegen hen die aan zijn rechterhand 
staan zeggen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het 
koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor 
jullie klaar ligt. Want Ik had honger en jullie hebben Me te 
eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken 
gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me in je familie 
opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik 
was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de 
gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” 
 
Hier wordt de grond van de rechtvaardiging van de ‘schapen’ 
uit de volkerenwereld besproken. Zij hebben namelijk goede 
werken verricht ten gunste van de Koning. Uit hun antwoord 
blijkt dan, dat zij zich niet bewust zijn van de liefde, die zij aan 
deze Koning betoond hebben. Daarom onthult Jezus hun nu 
de voor henzelf verborgen gebleven relatie van hun werken 
tot Zijn persoon!  
 
Opvallend is hier, naast hun onwetendheid, ook de norm 
voor het oordeel. De in Mat. 24:45-25:30 genoemde maat-
staven, die op gelovigen van toepassing zijn, worden nu niet 
genoemd. Deze andere norm en ’s mensen onwetendheid 
worden begrijpelijk, als we beseffen dat hier niet geoordeeld 
wordt over de gemeente, maar over de volkeren die met de 
discipelen in aanraking zijn geweest (vs.40) en aan wie het 
Evangelie tot een getuigenis gepredikt is (Mat. 24:14).  
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Bovendien worden zij niet gerechtvaardigd door hun 
werken, maar door hun relatie met de persoon van Jezus, 
een relatie die aanwezig was door hun werken, die een 
natuurlijk uitvloeisel waren van hun hart.130  Trouwens ook 
bij het oordeel over de gelovigen zal het geleefde geloof 
zwaar wegen.131 De koning verduidelijkt nog: “Ik verzeker 
jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij 
hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” 
 
Koning Jezus geeft de rechtvaardigen uit de wereldvolken 
een antwoord op hun vraag (vs.37-39): zij hebben Hem liefde 
betoond in Zijn broeders.132 Het gaat hier bij ‘broeders’ om 
de gelovige christenen, volgelingen van Jezus. Hij spreekt 
erover hoe de heidenen Zijn volgelingen behandeld hebben, 
bijvoorbeeld toen ze met het Evangelie door de wereld 
trokken (Mat. 24:14). 
Wat we hier horen, heeft Jezus voorheen uitvoerig met Zijn 
discipelen besproken,133 zij zijn immers al verzameld rond 

                                                           
130 Vergelijk Mat. 12:33-37; Rom. 2:12-16. 
131 Zie Mat. 10:32-33; 7:21; 24:13; vgl. Gal. 5:6. 
132 Dat de ‘broeders’ de armen in het algemeen zouden zijn of de 
Joden, heeft geen andere grond dan dat de wens de vader van de  
gedachte is. Zowel ‘broeder’ (Mat. 12:48-49; 23:8; 28:10) als 
‘kleinste’ of ‘geringste’ (vgl. Mat. 11:25 ‘kinderkens’ en Mat. 10:42; 
18:6,10,14 ‘kleinen’) geeft duidelijk aan dat Jezus Zijn discipelen 
bedoelt, de gelovigen. 
133 Zie Mat. 10:9-14,17-19,40,42. De gelovigen, die door de engelen 
verzameld zijn (Mat. 24:31), worden nu, evenals in de dagen, toen 
Hij, door Zijn discipelen omringd, hetzelfde leerde (Mat. 10:42) en 
met de vinger naar hen wees (‘één van deze’), voorgesteld als bij 
Hem aanwezig, verzameld rond Zijn troon, terwijl ze onder-
scheiden worden van de volkeren, die geoordeeld worden. Voor de 
discipelen, voor wie Jezus het oordeel over de volken zo beschrijft, 
moet deze weergave, evenals de woorden uit Mat. 10:40-42, een 
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zijn troon en daarmee onderscheiden van de volken die nu 
geoordeeld worden. 
 
En dan krijg je het: de herder spreekt ook de bokken aan! Hij 
richt zich tot hen die aan zijn linkerhand staan en zegt tegen 
hen: “Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, 
dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen. Want Ik had 
honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven, Ik had dorst 
en jullie hebben Me niet te drinken gegeven, Ik was vreem-
deling en jullie hebben Me niet opgenomen, Ik was naakt en 
jullie hebben Me niet gekleed, Ik was ziek en zat in de ge-
vangenis en jullie hebben niet naar Me omgezien.” Er wordt 
niet gesproken over bepaalde grove zonden, alleen over het 
nalaten van goede werken. Als deze zonde van nalatigheid 
(vgl. Mat. 24:24-28) al zo streng gestraft wordt, hoe zal het 
dan zijn met de daadwerkelijke zonden en overtredingen? 
Dan zal Jezus hun zeggen: “Ik verzeker jullie, alles wat je niet 
voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor 
Mij gedaan.”  
‘Wanneer wij ons om de naasten niet bekommeren, doen wij 
dat ook niet om de Allernaaste.’134 
De slotconclusie is overweldigend. Zij die nalatig waren om 
goed te doen aan hen die bij Jezus behoren, zullen naar de 
eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen die aan Jezus 
discipelen goed deden naar het eeuwig leven. Wat een ernst! 
 
Eeuwig betekent in de eerst plaats behorende tot de toe-
komende eeuw. De toekomende eeuw is de tijd, die aan-

                                                           
troost zijn. Er blijkt uit hoe geweldig waardevol zij zijn in de ogen 
van God. 
134 O. Noordmans, Gods poorten, ’s-Gravenhage 1949.  
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breekt met de tweede komst Jezus als HEER. Maar vervol-
gens is eeuwig ook ‘zonder einde’, altijd durend. Het volk aan 
de linkerhand wordt veroordeeld tot de eeuwige straf, dat is 
het eeuwige vuur, de gehenna (hel), maar de rechtvaardigen 
beërven het eeuwige leven in het Koninkrijk van God.135 Dit 
oordeel wordt door Jezus aangezegd! 
 
Voorop blijft altijd staan wat Jezus tijdens zijn aardse leven 
zei: ‘Ik ben niet gekomen om over de wereld te oordelen, 
maar om de wereld te redden (Joh. 12:47). Het neemt niet 
weg dat Hij als de hemelse Rechter terug komt en dat Jezus 
in deze ernstige boodschap duidelijk maakt hoe Hij mensen 
die anderen te gronde richten, hiermee het oordeel aanzegt.  
Sterker nog, zij worden geoordeeld door wat ze niet gedaan 
hebben. En dat blijken dan heel eenvoudige dingen te zijn: 
een glas water geven aan iemand die dorst heeft, kleren 
geven aan iemand die te weinig heeft om aan te trekken. Er 
zijn inderdaad mensen die zich in het geheel niets aan-
trekken van anderen omdat ze alleen met zichzelf bezig zijn. 
Onmensen die geen plaats willen en kunnen (!) hebben in het 
koninkrijk van God. Mensen die niets met God, met Jezus of 
zijn volgelingen te maken willen hebben. Ze geloven niet in 
Hem en veroordelen daarmee zichzelf. Oordeel is in de Bijbel 
ook een wezenlijke kant van de heilsboodschap van het 
Evangelie van God in Jezus Christus. 
 

 

 

 

                                                           
135 Zie vers 34 en vergelijk Dan. 12:2; Joh. 5:29. 
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De realiteit van opstandingsleven 
 
En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk 
te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Here de God van 
Abraham, de God van Izak en de God van Jakob noemde. God nu is 
niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor Hem 
leven zij allen. Luc. 20:37,38 

 
We hebben al gelezen dat het huwelijk niet meer zal bestaan 
voor degenen die door God ‘waardig geacht worden’  deel te 
krijgen aan ‘die eeuw’, dat wil zeggen de toekomende eeuw 
en aan de opstanding uit de doden. 136  Niet allen delen in dit 
opstandingsleven maar alleen degenen wie het door God 
wordt gegeven. Met de opstanding wordt hier (en in het 
volgende vers) bedoeld de opstanding ten leven aan het 
einde van de tijden (Joh. 5:29). 
 
God is immers geen God van doden maar van levenden, voor 
Hem leven ze allemaal. Wanneer er staat dat de Here de God 
van Abraham is, houdt dat in dat Hij niet alleen in de periode 
dat Abraham op aarde leefde diens God was maar dat Hij dat 
blijvend is. Wanneer Abraham voorgoed gestorven was, zou 
dat betekenen dat Hij een God van doden is. Hij is echter een 
God van levenden.137 Als God Zich na de dood van de aarts-
vaders nog steeds ‘de God van Abraham, de God van Isaak 
en de God van en Jakob’ noemt, geeft dat aan dat Hij in het 
heden nog steeds zorg voor hen draagt en wel op grond van 

                                                           
136 Zie hierboven ‘Het huwelijk in het opstandingsleven’ en Luc. 
21:36, 2Tes. 1:5. 
137 Vergelijk Jes. 38:18vv.: ‘Het dodenrijk looft u niet, de dood prijst 
u niet; de levende, de levende, hij looft U.’ 



119 

het verbond dat Hij met hen gesloten heeft (Gen. 15,17). 
Hieruit kunnen we afleiden dat zij op één of andere manier 
wel degelijk in leven zijn, ofwel dat God hen zelfs in de dood 
niet zal vergeten en hen uiteindelijk zal opwekken uit de 
dood. 
De ‘allen’ die voor Hem leven, zijn de aartsvaders, maar ook 
al degenen die door God waardig geacht worden te delen in 
de opstanding der doden (vs.35). Zoals Jezus zegt in Joh. 
11:25: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven’. 
Hier wordt door Jezus duidelijk uitgesproken dat een mens 
die in dit leven voor Gods aangezicht leeft, zal ervaren dat 
ook na zijn dood deze verbondenheid met God zich blijvend 
voortzet.  
 
Duidelijk wordt eveneens dat onze verantwoordelijkheid in 
het hier en nu door deze woorden is verscherpt. Maar wan-
neer wij nu al voor God leven, met alle zegen en ernst die dit 
met zich meebrengt, zullen we ons realiseren dat Gods 
verhouding tot ons als zijn kinderen in de natuurlijke dood 
niet wordt afgebroken. Wie hier en nu voor Gods aangezicht 
weet te leven, zal straks waardig worden gekeurd om dit op 
een voor ons nu nog verborgen wijze voort te zetten. De 
HEER zelf houdt ons vast!  
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Aan het gericht ontkomen 
 
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de 
Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 
gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de 
wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat 
de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, 
wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, 
omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon 
van God. Joh. 3:14-18 
 

Wat is ervoor nodig om aan Gods oordeel en gericht te ont-
komen? Jezus wijst die weg helder en klaar als Hij breed-
voerig uitlegt: ‘De Mensenzoon moet omhoog worden ge-
heven, zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven 
bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen 
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
bezit. Het oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld 
gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de 
duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. 
Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht 
toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; maar 
wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan 
zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.’ 
Met dat ‘verhoogd worden’ doelde de Heer op Zijn sterven 
aan het kruis. Het valt op dat Hij Zijn kruisiging hier niet als 
een vernedering aanduidt, maar als een verhoging.  De reden 
daarvan is, dat Hij op die manier verheerlijkt zou worden 
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(Joh. 12:23; 13:31) én dat Hij zo hun die in Hem geloven 
eeuwig leven zou geven. Dat de verhoging van de Zoon des 
mensen aan het kruis een zaak van ‘Goddelijk moeten’ was, 
had een reden. Het doel daarvan was, dat een ieder die in 
Hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou 
hebben.  
 
Zoals bij de geschiedenis van de koperen slang uit Num. 21 
de blik op die verhoogde slang voor de stervende Israëlieten 
het door God gegeven middel was om toch in leven te blijven 
(zie Num. 21:9, zo moest de verhoging van de Zoon des 
mensen aan het kruis ertoe dienen om degenen die in Hem 
geloven eeuwig leven te schenken. Dat laatste ging boven 
het eerste uit: nu was er geen sprake meer van uitstel van de 
dood, zoals toen met het volk Israël in de woestijn, maar van 
overwinning over de dood in de vorm van het volle, het 
eeuwige leven. 
 
De uitdrukking ‘eeuwig leven’ komen we in het evangelie van 
Johannes geregeld tegen. Zij neemt er de plaats in van het 
begrip ‘Koninkrijk Gods’, dat in de andere evangeliën een 
sleutelwoord vormt. Beide begrippen hebben met elkaar 
gemeen, dat zij niet enkel een zaak van de toekomst aan-
duiden.138 In de term ‘eeuwig leven’ vat Johannes alles 
samen wat in de volle gemeenschap met de Heer ligt opge-
sloten! 
 
Een ieder, die in Hem gelooft, dat is een ieder, die in Hem als 
de aan het kruis verhoogde de Zoon des mensen ziet en zo in 

                                                           
138 Zie vs.36; 4:14; 5:24; 6:40,47,50vv.; Joh. 6:54; 8:51; 10:28; 11: 
25vv.; Joh. 20:31; 1Joh. 3:14; 5:12vv. 
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Hem gelooft.139 Daarvoor is een ‘geboorte van boven’ ofwel 
een werk van de Heilige Geest in je leven onmisbaar. Door de 
Persoon van Jezus Christus, de verhoogde Zoon des mensen, 
en door de geestelijke gemeenschap met Hem ontvangen de 
gelovigen eeuwig leven. Dit is Gods heilsplan.  
 
Dan komen de verstrekkende feiten en gevolgen van het 
Evangelie van Jezus in een zin aan de orde. De hele bood-
schap van redding en verlossing is erin uitgedrukt. Nu laat 
Jezus zien wat de diepste grond van Gods heilsplan was: 
Gods weergaloze liefde voor de wereld!  God heeft in de 
mens behagen; zalig, die naar Jezus vragen, Hij geeft leven, 
hoort Zijn stem! 
 
Om aan te geven hoe groot die liefde van God voor de wereld 
wel was, gaat Hij zo ver, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon ‘gaf’. 
De term ‘Zoon des mensen’ is hier bewust vervangen door 
‘Zijn eniggeboren Zoon’, Met andere woorden: God gaf het 

                                                           
139 Geloven in Jezus is niet een nominaal geloven ofwel als naam-
christen voor waar houden dat Hij ooit leefde. Christelijk geloven is 
leven met kennis van en vertrouwen in Jezus Christus, met alles 
erop en eraan. Christelijk geloven is  bij wat je doet en laat en bij  
wie je bent in acties, gedachten en woorden Gods aanwezigheid in 
je leven uitdragen door het werk van de Heilige Geest die in je 
woont. Met vallen en opstaan, met zonden en wonden, maar toch! 
Geloven in Jezus belijdt en laat zien dat je verbonden bent met 
Jezus Christus, de HEER. Tot zulk een levend geloof komen is geen 
louter rationele keuze, maar iets dat je overkomt, zoals de liefde. 
God is zelf in je leven gekomen door zijn Geest en je wordt op de 
een of andere manier door Hem meegenomen, waardoor jij zelf 
besluit om christen te worden. Je gaat beseffen dat God in Christus 
voor jou heeft gekozen en daarom kies je voor Hem. Het is een 
geheim beleven van liefde en geloof, dat grote impact heeft! Het is 
geloof dat vanuit Gods Geest geleefd wordt. 
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liefste, het kostbaarste dat Hij had (vgl. Gen. 22:16; Rom. 
8:32). ‘Geven’ heeft in dit verband niet alleen betrekking op 
de zending van de Zoon in de wereld, maar ook op diens 
overgave in de dood.140 Met het begrip kosmos of wereld 
doelde de Heer hier op de zondige, van God vervreemde 
mensenwereld. Over deze wereld ontfermde God Zich in 
oneindige liefde. Met als doel dat iedereen die in Zijn Zoon 
zou geloven niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou 
hebben.141 Het was de HERE erom begonnen de wereld met 
alles erop en eraan voor de kwade mogelijkheid van het 
verderf en van het gericht (vs.18,36) te bewaren. Maar dat 
houdt wel in, dat men in de Zoon wil geloven (vs.36). 
 
Toen God Zijn Zoon naar deze wereld zond (Joh. 10:36), was 
Hij op niets anders uit dan dat die wereld door Hem zou 
worden gered (vgl. Joh. 12:47). Het was God er niet óók om 
begonnen haar te veroordelen. De gedachte van Gods red-
dende liefde wordt enorm sterk benadrukt, Jezus’ zending 
had enkel tot doel de wereld te behouden. Het feit dat in dit 
vers het woord kosmos (wereld) tot drie keer toe gebruikt 
wordt, maakt duidelijk hoe wereldwijd deze redding wel is. 
Het doel dat God daarin voor ogen staat, is universeel.142  
 
Maar daarmee wilde Jezus niet zeggen dat er sindsdien geen 
sprake meer zou zijn van een oordeel. Als donkere keerzijde 
van Gods heilsdaad in het zenden van Zijn Zoon bestaat er 
wel degelijk zoiets als een beoordeling die scheiding teweeg 

                                                           
140 ‘Heeft prijsgegeven aan de dood, ‘zie Rom. 8:32; Rom. 4:25; 5:8, 
vgl. 1Joh. 4:9-10. 
141 Vergelijk Joh. 12:46.  
142 Zie Jes. 49:6vv.; Jes. 52:15. 
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brengt.143 En dat laatste was niet slechts een zaak van de 
toekomst, het vond en vindt!) nu al plaats. 
 
Beslissend is of men al dan niet in Jezus als de eniggeboren 
Zoon van God gelooft. Wie in Hem gelooft, die wordt niet 
geoordeeld!144 Zo iemand hééft in Hem al het eeuwige leven 
(vs.15, vgl. vs.36; 6:47). Maar wie niet in Hem gelooft, die is 
reeds veroordeeld. Letterlijk staat er ‘hij is geoordeeld 
geworden’. Zo iemand is om zijn ongeloof al aan het gericht 
vervallen.145 Op de dag van het oordeel zal Jezus als Zoon des 
mensen dat alleen maar bevestigen. Eigenlijk haalt de 
betrokkene zich dat zelf op de hals, want hij gelooft niet in 
de naam van de eniggeboren Zoon van God. De uitdrukking 
‘geloven in de naam van’ is karakteristiek voor Johannes en 
is hier een andere omschrijving voor geloven in de enigge-
boren Zoon van God. 
 
 
 
 
 

                                                           
143 Het gebruikte woord krisis betekent hier ‘(het) (be)oordelen of 
berechten, beoordeling, oordeel’ en ‘gerecht’. Het woord drukt de 
handeling uit van het scheiden, onderscheiden; bepalen, beslissen, 
besluiten; (be)oordelen, berechten, De betekenis gaat ook om de 
handeling van het oordelen in rechterlijke zin. Zo horen we van ‘het 
rechtvaardige oordeel van God’ (2Tes. 1:5). Met name betreft dit 
het oordelen door God, uit te voeren door de Here Jezus aan het 
einde der tijden, op de ‘dag van het oordelen of oordeel’ (bv. Mat. 
10:15; 2Pet. 2:9).  
144 Vergelijk Joh. 5:24; 1Joh. 3:14. 
145 Joh. 12:48 en Joh. 5:27-29. 
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Over de opstanding 
 
Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die 
ontslapen zijn. 1Kor. 15:20 

Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven. 
1Kor. 15:22 

Ook wat je zelf zaait moet eerst sterven voor het tot leven komt,… 
1 Kor. 15:36 

Zo is het ook met de opstanding van de doden: wat gezaaid wordt 
in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid; wat gezaaid 
wordt in oneer, verrijst in glorie; wat gezaaid wordt in zwakte, 
verrijst in macht. 1Kor. 15:42-44 

 
De apostel Paulus laat zien waarom Christus de eersteling is 
van alle reeds gestorven gelovigen. ‘Want aangezien de dood 
er is door toedoen van een mens, zo is ook de opstanding der 
doden er door toedoen van een mens.’ Hij verwijst naar 
Adam, de eerste mens, die door zijn zonde  de oorzaak was 
van de heerschappij van de dood over zichzelf en zijn na-
komelingen, de gehele mensheid.146 Zo is ook de mens Jezus 
Christus door Zijn gehoorzaamheid de oorzaak geworden, 
niet alleen van Zijn eigen opstanding, maar van de 
opstanding ten leven van allen die Hem toebehoren (vgl. 
Heb. 5:8,9). 
Adam representeert hier de gehele mensheid. Zoals hij stierf, 
sterven nu alle mensen. De woorden ‘in Adam’ betekenen  in 
verbondenheid met Adam. Alle mensen zijn vanwege hun 
afstamming met Adam verbonden en delen zo in zijn lot. 
Maar hetzelfde geldt voor Christus: ‘zó zullen ook in Christus 

                                                           
146 Zie vs.22; Rom. 5:12,18; vgl. Gen. 3:1-24 en 2:17. 
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allen levend gemaakt worden’. Let wel, het gaat Paulus hier 
niet om de opstanding van alle doden (bij het grote oordeel,  
Op. 20:5,12), maar om de ‘in Christus’ gestorvenen gelovig-
en. Even later blijkt (vs. 24,25), dat onder Christus’ heer-
schappij ook de dood zélf zal moeten buigen en zodoende 
alle doden zullen herleven (vgl. Joh. 5:28-29; Hand. 24:15). 
Ongelovigen zullen en kunnen echter aan de opstanding van 
Christus geen positieve verwachting ontlenen.  
 
De werkelijkheid dat in Christus allen zullen levend gemaakt 
worden kan eigenlijk alleen gelden voor hen die ‘in Christus’ 
zijn, dat wil zeggen die door het geloof aan Christus ver-
bonden zijn. Deze opstanding van doden zal plaats vinden bij 
de wederkomst van Jezus Christus. Het sterven blijkt zelfs 
voorwaarde te zijn voor deze vorm van nieuw opstandings-
leven. Het is vanuit het voorbeeld dat Paulus geeft (met zaad 
en de vrucht van nieuwe aren) helemaal niet onvoorstelbaar 
dat het dode menselijk lichaam, dat in het graf verteert, de 
basis vormt voor een nieuw, verheerlijkt leven. 
 
Vanuit de door de apostel genoemde voorbeelden kunnen 
we afleiden dat het opstandingslichaam volkomener is, van 
een andere samenstelling en van een andere heerlijkheid 
dan het huidige lichaam. De begrafenis van een menselijk 
lichaam wordt vergeleken met het zaaien van een zaad 
waaruit iets nieuws te voorschijn komt (vgl. vs.37-38). Het 
belangrijkste verschil is dat ‘wordt gezaaid in vergankelijk-
heid, maar opgewekt in onvergankelijkheid’.147 De vergank-
elijkheid van het lichaam blijkt reeds uit het verouderen van 
de mens tijdens diens leven en tenslotte door de ontbinding 

                                                           
147 Vergelijk vs.50-54; Rom. 8:21; 2Tim. 1:10. 
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in het graf. De onvergankelijkheid ligt besloten in het feit dat 
het nieuwe lichaam eeuwig leven heeft, het vergaat niet 
meer. 
 
Een volgend verschil tussen het huidige lichaam en het 
toekomstige is een verschil in heerlijkheid. Deze heerlijkheid 
zal nota bene gelijk zijn aan de heerlijkheid die de Here Jezus 
heeft.148  
 
De bedoelde oneer is niet speciaal het gebrek aan eer van 
een dood lichaam, maar de toestand van gevallenheid 
waarin de mens voortdurend leeft. Immers een kenmerk van 
de huidige bestaanswijze is zwakheid, waarmee Paulus 
waarschijnlijk niet alleen zwakheid in verband met ziekte of 
dood bedoelt, maar ook de toestand van afmatting, gevaar, 
vervolging, armoede en nood, waarin de gelovigen ver-
keren.149 De nieuwe bestaanswijze daarentegen is er een van 
kracht, omdat alle tegenstand is overwonnen; bovendien 
kent het nieuwe lichaam geen afmatting en heeft het bv. ook 
geen voedsel meer per se nodig (1Kor. 6:13). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
148 Vergelijk Fil. 3:21; Kol. 3:4; 1Tes. 2:12; 1Joh. 3:2. 
149 Paulus’ eigen leven is daar een voorbeeld van, zie 1Kor. 4:10; 
2Kor. 11:29; 12:9,10; 13:3,4). 
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Het sterven van een christen en daarna 
 
In een uitgebreid betoog schrijft de apostel Paulus op een 
zeker moment over het leven en sterven van een christen. 
Hij gebruikt daarbij voor het dagelijkse, lichamelijke leven 
het beeld van een tent en voor het ons onbekende hemel- en 
opstandingsleven150 het beeld van een eeuwige woning.  Dat 
gaat zo: 
 

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, 
wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, 
niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten 
wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed 
te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden 
worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, 
omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het 
sterfelijke door het leven worde verslonden. God is het, die ons juist 
dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven 
heeft. Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten 
wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van 
de Here in den vreemde zijn, want wij wandelen in geloof, niet in 

                                                           
150 Daarbij gaat het voor wat betreft het leven in de hemelse werke-
lijkheid en de opstanding uit de dood door de totale ondergang van 
de dood heen naar een werkelijkheid van een geheel andere orde. 
Die werkelijkheid is een ‘nieuwe schepping’, verrezen uit het 
oordeel van God. Er staat immers: ‘Zie Ik maak alle dingen nieuw’ 
(Op. 21:5). Deze nieuwe werkelijkheid is in Christus aangebroken, 
waardoor Paulus schrijft ‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping. Het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen en 
dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft…’ 
(2Kor. 5:17,18). God heeft in Jezus Christus definitief ingegrepen in 
onze huidige wereld en daardoor is dat onze nieuwe werkelijkheid: 
met Hem verborgen in God.  
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aanschouwen- maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer 
ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te 
nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den 
vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de 
rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder 
wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan 
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2Kor. 5:1-10 

 
We willen proberen deze gedachten te begrijpen door ze 
stuk voor stuk te bespreken. Paulus gaat in dit gedeelte 
gewoon verder met zijn uitleg over ‘de dingen die niet gezien 
worden’ welke ‘eeuwig’ zijn151 (2Kor. 4:18).  
De woorden ‘wij weten’ geven hier opnieuw, zoals ook in  
2Kor. 4:14 Paulus’ zekerheid aan, maar kunnen er tevens op 

                                                           
151 Hier doet zich direct een belangrijk probleem voor: we spreken 
over ‘dingen die niet gezien kunnen worden’. Bijvoorbeeld God 
kunnen we ook niet zien, maar Hij wordt, zoals de Bijbel zegt ‘in 
Jezus Christus gekend’. God is te vinden op de manier die in het 
Evangelie wordt gewezen, in een persoonlijke ontmoeting van-
wege de Schrift en door bemiddeling van de Heilige Geest. Een  
absolute en gesloten manier van denken kan echter niet verder 
komen dan de gedachte dat kennen uitsluitend te maken heeft met 
wat we zien. En de Here God kunnen we niet op de manier van een 
wetenschappelijk experiment aantonen. Daarom behoort God 
volgens de verlichte mens niet tot de sfeer van het weten. Men 
praat dan maar liever over voorstellingen die wij van God maken, 
zeg maar onze eigen godsbeelden. In dit boek wordt op welover-
wogen gronden ervan uitgegaan dat denken en geloven niet met 
elkaar in strijd behoren te zijn. Ik ga uit van de vrijheid van God om 
zich in het bijzonder door de genadedaad van het zenden van Zijn 
Zoon aan mensen te openbaren. Wie zich over deze filosofische 
kant van de openbaring wil informeren kan onder meer terecht bij 
A. van de Beek, Van Kant tot Kuitert, Kampen 2006 en vooral bij het 
werk van Emanuel Rutten, met name Contra Kant, herwonnen 
ruimte voor transcendentie, Utrecht 2020.     
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wijzen dat hij dit onderwerp bij zijn gangbare onderwijs al 
vaker had behandeld.152 De huidige bestaanswijze in een 
kwetsbaar, menselijk lichaam beschrijft hij als ‘ons aardse 
huis van de tent’, d.w.z. ‘onze zich op de aarde bevindende 
tentbehuizing, tent-huis’153 De woorden ‘van de tent’ geven 
daarbij al aan dat het om een tijdelijke behuizing gaat, die 
instort als de pinnen (bv. door verdrukking, lijden en dood) 
worden losgemaakt. De woorden ‘indien deze wordt afge-
broken’ wijzen op het einde van ons huidige bestaan door 
hetzij de dood, hetzij de wederkomst van de Here Jezus 
Christus. 
Paulus weet dat wij dan een gebouw uit God hebben, een 
huis dat niet met (mensen)handen is gemaakt, een eeuwig 
huis, in de hemel.. Met deze woorden schildert hij de 
toekomstige, hemelse bestaanswijze in een nieuw, verheer-
lijkt lichaam. Deze bestaanswijze is stabiel en duurzaam 
(‘gebouw’, ‘huis’, ‘eeuwig’ tegenover ‘tent’) en van een 
geweldige heerlijkheid en kwaliteit (‘uit God’, ‘niet met 
handen gemaakt’, ‘in de hemelen’ tegenover ‘zich op de 
aarde bevindend, aards’). Paulus vergelijkt de hemelse be-
staanswijze met een huis. Wanneer hij in de  tegenwoordige 
tijd schrijft: ‘wij hebben’, dan wijst dat op de zekerheid dat 
dit nieuwe bestaan gereed ligt op het moment dat het oude, 
aardse zal worden afgebroken! 
Het bestaan in het huidige, aardse lichaam houdt een voort-
durende moeite in, niet alleen vanwege de beperkingen, de 
druk en de vervolgingen die daarin voorkomen, maar zeker 
ook vanwege het verlangen naar het volmaakte, het verheer-
lijkte lichaam.  

                                                           
152 Vergelijk dan ook 1Kor. 15:35vv.. 
153 Zie ook Jes. 38:12; 2Pet. 1:13,14. 
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Hij spreekt daarom over zijn verlangen naar een behuizing of 
woning afkomstig uit de hemel. Deze woning bestaat uit het 
verheerlijkte lichaam dat de gelovigen uit de hemel zullen 
ontvangen. De verwoording geeft hier aan dat Paulus hier 
niet spreekt over het leven ín de hemel, maar het uít de 
hemel ontvangen van een nieuwe behuizing, dat wil zeggen  
een nieuw lichaam.154 
 
Dan volgt er een nieuwe beeldspraak, namelijk het zich 
overkleden. Zoals men over zijn reeds aanwezige kleding een 
overjas kan aantrekken, zo zal de hemelse bestaanswijze de 
aardse overtrekken, en wel zodanig dat deze de aardse 
geheel vervangt (vgl. vs.4; 1Kor.15:53). 
Alleen wanneer de bekleding met de woning uit de hemel 
plaatsvindt, zullen wij niet naakt bevonden worden. De 
bekleding uit de hemel is het verheerlijkte lichaam dat de 
gelovigen in de toekomst zullen ontvangen (1Kor. 15:35. Het 
‘naakt’ moet hier worden opgevat in de Bijbelse zin van 
‘zonder bruiloftskleed’ (Mat. 22:11), naakt in de zin van in het 
bevlekte, natuurlijke kleed van zonde en schaamte (vgl. Eze. 
16:37,39). 
Dit ‘zuchten’ is  geen uiting is van wanhoop of ontevreden-
heid, maar een uiting van verlangen naar de toekomstige 
verheerlijking. Het verdriet wordt versterkt door de kwets-
baarheid, de aanvechtingen en het met de dood bedreigd 
worden in het huidige lichaam. 
Het is een christelijk verlangen om zich te ‘overkleden’, opdat 
het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Het 
‘sterfelijke’ is het sterfelijke, menselijke lichaam; het ‘leven’ 

                                                           
154 Op de grote dag van de tweede komst van Jezus en de opstan-
ding uit de dood, zie bijvoorbeeld 1Kor. 15.   



132 

is de nieuwe, verheerlijkte bestaanswijze, het verheerlijkte 
lichaam, dat onsterfelijk en onvergankelijk is en waarin pas 
ten volle sprake is van eeuwig leven. Als tegenstelling tot het 
‘overkleed worden’ met een verheerlijkt lichaam spreekt 
Paulus over ‘ontkleed worden’, waarmee het gaat over het  
missen van de heerlijkheid Gods ofwel overgegeven zijn aan 
dood en verderf. Degenen die nog leven bij de komst van 
Christus, behoeven niet eerst door de ervaring van het 
sterven te gaan. Hun oude lichaam ‘wordt verzwolgen’ door 
het nieuwe; het wordt in één moment veranderd, vernieuwd 
en verheerlijkt.155  
 
De verwachting om overkleed te worden met een verheer-
lijkt lichaam is niet ongegrond. God Zelf garandeert die 
verandering en heeft de gelovigen als onderpand daarvan nu 
reeds de Heilige Geest geschonken. Het wijst op een bepaald 
moment in het verleden. We kunnen daarbij denken aan het 
bewerken van de bekering en de daarop volgende doop, 
maar zeker ook aan de gave van de Heilige Geest, die hierna 
wordt genoemd.  
 
Door de Heilige Geest worden de gelovigen voorbereid op de 
eeuwige heerlijkheid. Immers de Geest maakt levend! Ook 
hier verwijst het taalgebruik naar een bepaalde gebeurtenis 
in het verleden: de vervulling met de Heilige Geest. Het 
onderpand van de Geest, dit wil zeggen dat het onderpand 
bestaat uit de Geest’156 is aan de gelovigen gegeven met het 
doel, dat zij nu reeds iets van hun heerlijke toekomst zullen 
ervaren. Zo werkt de Heilige Geest in hun binnenste (2Kor. 

                                                           
155 Zie 1Kor. 15:51,52; Fil. 3:21. 
156 Zie 2Kor. 1:22; Ef. 1:13,14; Rom. 8:23. 
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4:16), en bewerkt daar het bewustzijn van de aanneming tot 
zonen, de wil tot levensheiliging, liefde, eenheid en 
blijdschap157 en maakt zich verder kenbaar door allerlei 
genadegaven en krachten.158 In het begrip onderpand, aan-
betaling, borgsom ligt opgesloten dat deze eerste betaling 
gevolgd zal worden door de rest van de hoofdsom. Het 
ervaren van de werkingen van de Heilige Geest nú maakt 
reeds deel uit van de eeuwige heerlijkheid. De gelovigen 
hebben daarin de zekerheid dat zij in de toekomst ook de 
volledige heerlijkheid zullen ontvangen! 
 
Het ervaren van de werking van de Heilige maakt dat Paulus 
kan zeggen dat hij altijd vol goede moed is. De christelijke 
hoop geldt ondanks de omstandigheden en ervaringen van 
dit moment. Wat zijn die omstandigheden? ‘Wetende dat 
terwijl wij inwonend zijn in het lichaam, wij uitwonend zijn 
ten opzichte van de Here.’ De werkwoorden zijn hier  
‘inwonend zijn, thuis zijn’ en ‘uitwonend zijn, in den vreemde 
zijn’. Het van de Heer gescheiden zijn is hier natuurlijk niet 
absoluut; de Heilige Geest overbrugt juist die afstand en legt 
een verbinding, hoewel de gelovige God nog niet van 
aangezicht tot aangezicht ziet (1Kor. 13:12) en nog geen deel 
heeft aan Zijn volle heerlijkheid (vgl. Fil. 1:21-23). 
 
Wij zijn als levende christenen op dit moment nog uit-
wonend, verwijderd van de HEER ‘want wij wandelen door 
geloof’. Het wil zeggen dat onze levenswandel wordt bepaald 
door ons geloof in de Here Jezus en door onze verwachting 

                                                           
157 Zie Rom. 8:15,16; 15:30; 1Kor. 12:13; Gal. 5:22; Ef. 4:3,4; 2Tes. 
2:13. 
158 De krachten van de toekomende eeuw: (1Kor. 12:7-11; Heb. 6:5. 
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van Zijn komst in heerlijkheid. Onze levenswandel wordt nog 
niet bepaald ‘door wat zichtbaar is’. Op dit moment is de 
komende heerlijkheid nog geen zichtbare werkelijkheid.159  
 
Alleen door het geloof en door de inwoning van de Heilige 
Geest krijgen gelovigen een eerste indruk van deze hemelse 
opstandingsheerlijkheid. Het geloof richt zich hier zowel op 
de persoon van de Here Jezus Christus als op Zijn belofte: de 
verheerlijking van de gelovigen. Dat zal gebeuren bij de 
verschijning’ van de Here Jezus bij Zijn komst wanneer  de 
gelovigen hun verheerlijkte verschijningsvorm (verheerlijkt 
lichaam) dan zullen ontvangen (vgl. Fil. 3:21; 1Joh. 3:2). 
 
De Heilige Geest bemoedigt de gelovigen met een uitzicht op 
de heerlijke toekomst waartoe God hen heeft bestemd. Het 
verlangen naar de verwerkelijking van die toekomstige 
heerlijkheid wordt daardoor steeds groter. Daarom vervolgt 
Paulus: ‘en wij verkiezen meer om uitwonend te worden uit 
het lichaam en inwonend te worden bij de Here’. Hij geeft 
dus de voorkeur aan het verblijf bij de Here (Fil. 1:23) boven 
het verblijf in het lichaam.  
 
Men kan zich afvragen of Paulus hier spreekt over het 
sterven, zoals in Fil. 1:21vv., waarbij hij het aardse lichaam 
zou moeten verlaten en nog zonder verheerlijkt lichaam bij 
de Here zijn intrek zou moeten nemen, of (zoals vs.4 
aangeeft) dat hij hoopt niet te hoeven sterven en juist zijn 
verlangen richt op een verandering van zijn lichaam bij de 
wederkomst (vgl. Fil. 3:21). Het woordgebruik ‘inwonend 
worden bij de Heer’ doet eerder aan het eerste denken. 

                                                           
159 Zie 2Kor. 4:18; Rom. 8:24,25; 1Kor. 13:12. 
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Zolang het nieuwe, verheerlijkte lichaam er nog niet is, vindt 
er na het door aftakeling of dood afgebroken worden van het 
aardse lichaam een inwoning bij de Heer plaats. Hoe dan ook, 
de Heilige Geest in ons bewerkt een zo groot verlangen naar 
de Here, dat ook het sterven (vóór de wederkomst) te 
verkiezen is boven het huidige, bedreigde bestaan (Fil. 1: 
21vv.). 
 
Wanneer de dag van Christus aanbreekt zal dat voor Paulus 
zijn ‘hetzij inwonend’ in zijn huidige, aardse lichaam, ‘hetzij 
uitwonend’, wanneer hij door de dood zijn sterfelijke lichaam 
reeds heeft verlaten en bij de Heer zijn intrek genomen. Dat 
dit alleen maar betrekking kan hebben op zijn situatie (hetzij 
nog levend, hetzij reeds gestorven) bij de dag van het oor-
deel, blijkt uit het feit dat men, als men eenmaal gestorven 
is, niets meer aan zijn lot kan veranderen. Men kan er alleen 
nú voor zorgen dat men straks, op die dag, ‘welbehaaglijk’ is. 
Of men op de dag van de wederkomst nog leeft of reeds is 
gestorven, maakt wat dat betreft niet meer uit. 
 
Waarom hecht Paulus er grote waarde aan om welbehaaglijk 
voor de Here te zijn? ‘Want allen moeten wij openbaar 
worden voor de rechterstoel van Christus’. Alle mensen, de 
gelovigen inbegrepen, of ze nu bij de wederkomst van de 
Here Jezus nog leven of reeds zijn gestorven, zullen voor 
Christus moeten verschijnen om geoordeeld te worden. 
God heeft zijn oordeel over alle mensen160 in handen van 
Christus gelegd.161 Dat het oordeel over de gelovigen feitelijk 

                                                           
160 Zie Rom. 14:10. 
161 Vergelijk Joh. 5:22; Hand. 10:42; 17:31; Rom. 2:16. 



136 

eerder plaats zal vinden dan over de rest van de mensheid162  
doet hier niet ter zake. Bij het oordeel zullen alle mensen  
‘zichtbaar worden’: hun leven zal aan het licht komen; alles 
wat zij ooit hebben gedacht en gedaan, heimelijk en in het 
openbaar, zal zichtbaar worden.163 Paulus wil daarbij niet 
voor verrassingen komen te staan (2Kor. 4:2). 
 
De rechtspraak van Jezus Christus, de HEER, is rechtvaardig; 
‘ieder krijgt terug hetgeen door toedoen van het lichaam (is 
gedaan), naar wat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij 
kwaad’.164 Heeft iemand ‘door toedoen van het lichaam’, dus 
door zijn daden, zijn spreken en zijn denken het goede 
gedaan, dan zal hij overeenkomstig beloond worden. Heeft 
iemand het kwade bedreven, dan zal hij overeenkomstig en 
evenredig bestraft worden. Wat men in/met het huidige 
lichaam doet, laat God niet onverschillig (1Kor. 6:13-20).  
 
Zoals uit de hele bespreking wel blijkt gelden deze uitspraken 
van de apostel Paulus niet alleen voor hem persoonlijk maar 
voor iedere christen. Dit Bijbelgedeelte overstijgt de context 
van de brief en daarom kunnen we er een aantal grote lijnen 
in opmerken die belangrijk zijn voor de beantwoording van 
de vraag wat het sterven van een christen inhoudt.165  

                                                           
162 Zie bijvoorbeeld 1Kor. 4:5 ‘de tijd dat de Here komt’, Op. 20:6 
én Op. 20:5,11vv. 
163 Zie Rom. 2:16; 1Kor. 4:5; Heb. 4:13. 
164  Vergelijk 2Kor. 11:15. Het gebruikte werkwoord dat vertaald 
wordt met ‘zich verwerven, verkrijgen, (terug)nemen of –krijgen’ 
wordt ook in Ef. 6:8 en Kol. 3:25 gebruikt in verband met het grote  
oordeel van de HEER. 
165 Deze samenvattende gedachten ontleen ik aan bovenstaande 
exegese aan CNT, T.E. van Spanje, 2Korinthiers, profiel van een 
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1. Het sterven van een mens is niet louter het moment 
van overlijden, maar de voltooiing van een proces 
dat in het aardse, lichamelijke leven begint. We lazen 
in 2Kor. 4:16 (zie ook vers 10)166 al over het proces 
van afbraak van de ‘uitwendige’ mens, waarbij dit 
niet slechts over een fysieke afbraak spreekt die elk 
mens kan meemaken, maar voor een christen over 
het proces van afleggen van de oude mens en het 
aandoen van de nieuwe, geestelijke mens. Een 
proces dat met de bekering en de doop begint.  De 
voltooiing van de vernieuwing van de inwendige 
mens op de dag van Jezus’ tweede komst en het 
ontvangen van een verheerlijkt lichaam kan dan 
worden vergeleken met het aandoen van een 
‘overkleed’.  

2. De lichamelijke dood blijft een vijand (1Kor. 15:26), 
maar dat betekent niet dat een christen daardoor 
moedeloos behoeft te worden (2Kor. 5:6-8). Immers 
juist door het sterven en de dood heen zal een 
diepere gemeenschap met Christus worden ervaren. 
Eerst in de hemelse werkelijkheid en bij Jezus’ 
tweede komst in een nieuw en verheerlijkt lichaam 
om voor altijd bij Hem te zijn.  

                                                           
evangeliedienaar, Kampen 2009, 154v. Zie verder en op onder-
delen verschillend: A. van de Beek, God doet recht, Eschatologie als 
christologie, Zoetermeer 2008; Hier beneden is het niet, Christelijke 
toekomstverwachting, Zoetermeer 2005; Spreken over God, 
Hoofdlijnen van de theologie, Utrecht 2020; Gijs van den Brink, 
‘Waar zijn de doden’ in Studiebijbel Magazine 5.1, Doorn 2011; Jan 
Hoek, Hoop op God, Eschatologische verwachting, Zoetermeer 
2004; Tom Wright, Verrast door hoop, Franeker 2010. W. 
Hendriksen, Uitzicht over de dood, Amsterdam 1978.  
166 Zie vooral Rom. 6 tot en met 8. 
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3. Zo bezien vergelijkt Paulus het overlijden van een 
christen met een verhuizing van de aarde naar de 
hemel (2Kor.5:1,6,7-9). De negatieve kant van deze 
verhuizing door het sterven bestaat uit de afbraak 
van het ‘tijdelijke tenthuis’ van ons lichaam. Het 
betekent een vertrek uit het aardse lichaam. De 
positieve kant van het sterven bestaat voor een 
christen uit het ontvangen van een permanent 
gebouw in de hemel en het thuiskomen en 
thuisblijven bij de HEER! De dood is het einde van 
ons verblijf in het buitenland van ons aardse leven en 
van de reis die we als christen in het geloof hebben 
afgelegd. Tegelijk is de dood het begin van ons 
thuiskomen in de hemel, waar we de HEER zullen 
ontmoeten en zien om  voor eeuwig bij Hem te zijn. 
De geestelijke geloofsgemeenschap van het ‘in-
Christus-zijn’ die wij op aarde door de Geest hebben 
leren kennen,  wordt door ons sterven geïnten-
siveerd tot het voor altijd ‘met-Christus-zijn’.  

4. Het vertrek uit het lichaam en het intrekken bij de 
HEER volgen elkaar bij het sterven onmiddellijk op. 
Naar mijn besef is er volgens de Bijbel geen sprake 
van een zielenslaap, vagevuur of tussentoestand. 
Een christen ontvangt geborgenheid bij God in de 
hemel direct na zijn of haar overlijden. Deze zal 
gevolgd worden door een opstanding uit de doden 
aan het eind van de geschiedenis. 

5. Van de apostel Paulus leren we hier dat het sterven 
niet betekent dat we ‘zonder lichaam’ worden. 
Inderdaad wordt met het overlijden het sterfelijke 
lichaam achtergelaten (hoe en waar dan ook), 
tegelijk wordt het geestelijke lichaam werkelijk ont-
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vangen! Naar Bijbels begrip zijn gestorven gelovigen 
tot de tijd van Jezus wederkomst niet ‘lichaamloos’. 
Johannes spreekt in Op. 7 over de hemelse situatie 
van gelovigen tussen dood en opstanding  en ziet 
dan een grote schare uit alle volk, stammen en 
natiën  en talen daar staan voor de troon en voor het 
Lam (zie voor het vervolg vers 15-17!). De hemelse 
werkelijkheid tekent een voorlopige heerlijkheid, het 
is de voorlopige eindbestemming van de gelovige 
christen. Dit omdat wordt uitgezien naar de 
lichamelijke opstanding en voltooiing van het 
geestelijke lichaam in de hemelse werkelijkheid, 
welke voltooiing zal plaatshebben bij de tweede 
komst van de Here Jezus (1Kor. 15).  

6. Op de dood volgt ook de ‘vergelding’ door Christus 
(2Kor. 5:10). Op een leven met de Heer volgt de 
oogst; het leven in geloof draagt immers vrucht!  

7. De apostel Paulus beschrijft zijn gepredikte visie op 
leven en sterven als: ‘wij weten immers’. Hij heeft 
zijn visie op het leven en sterven van een christen 
langs de weg van goddelijke openbaringen 
verkregen (2Kor. 12:1-4).  
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Het geheimenis van God 
 
In Hem (Jezus Christus) hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, 
namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de 
rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, 
in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig 
Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheim-
enis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid 
van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in 
de hemel als wat op de aarde is. Ef. 1:7-10 

 
Alles wat een gelovige christen aan geestelijke zegen en rijk-
dom heeft ontvangen, op aarde, in de hemel en op/in de 
nieuwe ‘hemel-aarde’: het is gelegen in Jezus Christus. In 
Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving 
van de zonden, dankzij Gods rijke genade. Wie Christus als 
Koning en Heer belijden, zijn bevrijd van de slavernij aan de 
zonde en van allerlei machten en meesters die hen in hun 
greep hielden (Kol. 1:13,14). 
 
Dat is mogelijk geworden, omdat Christus Zijn bloed, Zijn 
leven heeft gegeven (Ef. 2:13; 1Pet. 1:19). Met deze verlos-
sing is verbonden de vergeving van overtredingen (vgl. Mat. 
26:28). Het woord ‘overtreding’ heeft in het Nieuwe Testa-
ment een juridische lading. De vergeving wordt beschreven 
als een vrijspraak van schuld en in verlossen en vergeven is 
God royaal. Hij handelt naar de rijkdom van Zijn genade. Dit 
alles is het deel van de gelovigen die verbonden zijn met 
Christus. Het is alleen ‘in Hem’ dat zij dag aan dag als verloste 
mensen in vrijheid mogen leven, ook al hebben zij de vervol-
making van deze verlossing, de verlossing van het lichaam 
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(Rom. 8:23) of de ‘erfenis, tot verlossing van het volk’ nog te 
verwachten (Ef. 1:14). 
 
Wanneer de apostel Paulus dan gesproken heeft over de 
rijkdom van Gods  genade doet hij daar nog een schepje 
bovenop, door te zeggen dat God die rijkdom van genade 
overvloedig geschonken heeft. Deze manier van zeggen 
benadrukt hoe onmetelijk groot en rijk Gods liefdevolle 
genade is, die Hij in Christus schenkt aan ons, die door het 
geloof met Hem verbonden zijn. 
God heeft zijn genade overvloedig gemaakt ‘in alle wijsheid 
en verstand’. In deze context gaat het om de wijsheid en het 
verstand dat de gelovigen in Christus ontvangen. De Here 
schenkt ons dus niet alleen verlossing en vergeving (vs.7), 
maar ook geestelijke wijsheid en inzicht, zodat wij iets zullen 
begrijpen van het goddelijke heilsplan door de eeuwen heen 
en onze plaats daarin (vs.9-10).  
 
Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, 
overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen, om, 
ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en 
op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In 
Christus hebben wij ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd 
door de beslissing van Hem die alles tot stand brengt naar zijn wil. 
Ef. 1:9,10 
 
De inhoud van de wijsheid en het inzicht dat God in zijn 
genade schenkt, bestaat uit de openbaring van het geheim-
enis van Gods wil en Zijn welbehagen. Het woord geheim-
enis, verborgenheid komt in deze brief vaker voor (Ef. 
3:3,4,9; 5:32; 6:19) en is de vertaling van het Aramese rāz 
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‘verborgenheid, raadsel’, dat zaken aanduidt die voor het 
menselijk oog verborgen zijn, maar door God geopenbaard 
worden. De inhoud van het geheimenis wordt genoemd. Het  
gaat daarbij om niets minder dan het universele raadsplan 
van God: de volkomen zichtbaarwording van de heerschappij 
van Christus! Het omvat dus veel meer dan alleen de 
verlossing van mensen. Gods eeuwige raadsplan was lange 
tijd voor de mens verborgen, maar is nu voor alle gelovigen 
openbaar geworden, onthuld met de komst van Christus 
(Kol. 1:26, vgl. Ef. 3:5). 
 
Dan wordt benadrukt dat dit geheimenis haar oorsprong 
heeft in Gods ‘welbehagen’ en dat Hij dit ‘in Hem’167 tevoren 
heeft vastgesteld, vóór de grondlegging der wereld.  
 
Deze verborgenheid heeft als doel de realisering van Gods 
heilsplan voor de volheid der tijden. Het gaat dus om de 
verwezenlijking van Gods heilsplan (vgl. Ef. 3:9). En dat heeft 
weer betrekking op de ‘volheid der tijden’. Dat wil zeggen dat 
alle fasen in de wereld- en heilsgeschiedenis inmiddels zijn 
doorlopen en dat het einde der tijden is aangebroken. Dat is 
het moment dat Gods heilsplan definitief in vervulling gaat. 

                                                           
167 Omdat ‘in Hem’ in deze verzen verschillende keren duidelijk 
verwijst naar Christus (bv. vs.4,7), vatten sommigen de tekst ook 
hier in die zin op. In dat geval zegt de tekst dat God ‘in Christus’ zijn 
heilsplan reeds lang tevoren heeft vastgesteld. Omdat dit echter 
een ongebruikelijke manier van verwoorden is, vatten anderen ‘in 
Hem’ op met betrekking tot God zelf (zie bv. SV, HSV,). Deze 
dubbelzinnigheid rondom de zinsnede ‘in Hem’ illustreert in elk 
geval hoe nauw God en Christus in Paulus’ denken met elkaar 
verbonden zijn. 



143 

Wat is de inhoud van dit geheimenis dat aan het eind der 
tijden verwezenlijkt wordt? Dat heel de geschapen werkelijk-
heid, alles, zowel in de hemel als op aarde, in Christus 
worden samengevat. Het wil zeggen dat God alle dingen 
samenbrengt onder Christus als hoofd (vgl. vs.22). Heel de 
geschapen werkelijkheid wordt aan de heerschappij van 
Christus onderworpen. Zo komt een einde aan de vervreem-
ding die sinds de zondeval de schepping kenmerkt. Gods 
heilsplan wordt verwezenlijkt wanneer Christus als centrum 
en heerser van heel de schepping openbaar wordt (vgl. vs.21-
23). In Kol. 1:20 wordt daarvoor de uitdrukking ‘verzoening 
van al wat is’ gebruikt. Zoals de Israëlieten het land Kanaän 
tot een erfelijk bezit hadden (vgl. Deut. 4:21,38), zo hebben 
de gelovigen ook een erfdeel ontvangen. Deze erfenis is ‘in 
Christus’, d.w.z. de gelovigen hebben door hun geloofs-
verbondenheid met Christus daar al deel aan.168 Wanneer 
Christus in heerlijkheid verschijnt, zullen zij hun volledige 
erfenis in ontvangst nemen (Kol. 3:4). Deze erfenis bestaat 
uit het eeuwige opstandingsleven in al zijn rijkdom en vol-
heid.169 
 
God heeft de gelovigen al voordat Hij de wereld schiep  
bestemd voor het ontvangen van deze heerlijkheid (vgl. Rom. 
8:29,30). Opnieuw gebruikt Paulus het woord ‘wil’ (zie 
vs.5,9). Datgene wat de Here heeft besloten, voert Hij met 
kracht uit! Zo zijn gelovigen besloten in Gods geheimenis.  

                                                           
168 Waarbij we zullen bedenken dat het niet het belangrijkste is ‘dat 
ik Christus heb’, maar dat Christus ons die geloven heeft! Wanneer 
de HEER ons in de greep van Zijn liefde heeft, laat Hij ons nooit 
meer los! Ons heil en wie we werkelijk als christen zijn liggen buiten 
onszelf, namelijk in de Here Jezus Christus.   
169 Vergelijk Ef. 1:18; Kol. 1:12; 1Pet. 1:4. 
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Een betrouwbaar woord over leven en dood 
 
Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook 
zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige 
heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem 
gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, 
zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij 
ons ook verloochenen. 2Tim. 2: 10-12  

 
Betrouwbaar is dit Woord! Wat de apostel Paulus als  bood-
schap van heil en redding verkondigt, is geloofwaardig en 
daarmee van groot belang! En dan lezen we:  ‘Want als wij 
met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.’  
Wat wil dat zeggen: met Hem gestorven zijn en met Hem 
leven? Er staat ‘wij zijn mede-gestorven’ en dat stelt het 
sterven voor als een feit uit het verleden. Dit heeft dus geen 
betrekking op de natuurlijke dood, want Paulus en ook Timo-
theüs leven nog, maar op de doop. In de doop wordt de 
gelovige zo met Christus verenigd, dat hij in Hem de dood en 
de opstanding reeds heeft ondergaan.170  
 
De toekomende tijd ‘wij zúllen met Hem leven’ geeft aan dat 
het hier gaat om het verheerlijkte opstandingsleven171 dat 
openbaar wordt in de hemel en nog meer vervuld bij de 
komst van de Heer. 
 
Deze van zeer groot belang zijnde christelijke gedachtegang 
vinden we breed uitgelegd en onderbouwd in Paulus’ brief 

                                                           
170 Vergelijk Rom. 6:3-5; Ef. 2:5; Kol. 2:12. 
171 Vergelijk Rom. 8:11; 1Kor. 15:22-54; 2Kor. 4:14; Kol. 3:4. 
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aan de Romeinen (6:1-14). Het gaat erover dat God altijd als 
eerste komt, dat Hij als eerste handelt, dat Hij finaal redt! 
Voor nu en de toekomst.  
 
Jezus Christus is gekomen in een wereld verloren in zonden 
en schuld. Hij werd ten diepste om onze zonden belasterd, 
overgeleverd en gedood en Hij is opgewekt om onze recht-
vaardiging, dat wil zeggen om in Gods gericht ons recht-
vaardig ofwel aan Gods kant te kunnen verklaren. God zelf 
heeft in Zijn Zoon alle verantwoordelijkheid voor de zonden 
van de wereld op zich genomen. Het is Gods oordeel over de 
wereld dat Hij zijn Zoon opwekt uit de dood! Dit is de 
allerduurste en voor ons geheel onbetaalbare prijs van onze 
genade! Alles is geboet, want God heeft onze straf op de 
zonde zelf in zijn Zoon gedragen.  
 
De vraag van leven of dood is of we bij Jezus willen behoren. 
Of we willen geloven in Gods weg met zijn Zoon ten behoeve 
van de wereld (verloren in zonde en schuld); nu ten behoeve 
van jezelf! Wie gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie niet 
gelooft, is al veroordeeld omdat hij of zij niet geloofd heeft 
in de naam van de eniggeboren Zoon van God (Joh.3:16-18).  
 
Wie gelooft, beaamt Gods oordeel over het eigen leven: 
inderdaad Here, ik ben dood en verloren in zonde en schuld, 
maar óók uit uw genade levend door God in Christus Jezus! 
En dit is nu precies waar de radicale woorden van Paulus over 
leven en sterven vandaan komen. Hij gebruikt zelfs bij het 
sterven aan jezelf het beeld van begraven worden. In de 
doop worden wij die geloven met Christus begraven in zijn 
dood! In de doop wordt aan ons voltrokken (wie gelooft en 
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zich laat dopen) dat we niet meer van onszelf zijn, maar van 
Hem! In de doop krijgen we zicht op het nieuwe leven in 
geloofs-verbondenheid met Jezus Christus: ik ben gestorven 
aan de wereld en leef voortaan in Hem. Niet meer ik leef, 
maar Christus leeft in mij. Dit is het definitieve oordeel over 
een christen en zo zullen gelovigen over zichzelf leren 
denken, belijden en beleven: ‘als dood voor de zonde, maar 
levend voor God in Christus Jezus, onze HEER.’ Het is de 
apostel Paulus die deze betrouwbare woorden over leven en 
dood, heden en toekomst van een christen in Romeinen 6-8 
door de Geest geleerd onder woorden brengt. We zijn met 
Christus Jezus begraven door de doop. De onderdompeling 
is dan ook een uitdrukking van deze begrafenis; het lichaam 
verdwijnt. Het gaat hier om de ‘doop die (ons) verbindt met 
de dood’ van Christus. Ook is het mogelijk ‘tot de dood’ op te 
vatten als ‘zodat we dood zijn’. Immers in de natuurlijke 
wereld is de begrafenis het definitieve afscheid van de 
levenden en de doden. De gelovigen hebben ook deel aan 
Christus’ opstanding. Christus werd opgewekt ‘door de 
heerlijkheid van de Vader’ (vgl. Joh. 11:40). Deze heerlijkheid 
moet hier worden opgevat als de ‘manifestatie van Gods 
majestueuze macht’.172  
 
‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, 
die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening 
der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat 
God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun 

                                                           
172 Vergelijk 1Kor. 6:14; 2Kor. 13:4; Ef. 1:19, waar Paulus in dit 
verband ook over ‘macht’ spreekt. 



147 

hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der 
verzoening heeft toevertrouwd.’ (2Kor. 5:17-19).  

 
De apostel Paulus leert ons hier de volheid en de werkzaam-
heid van het werk van de Here Jezus in kruis en opstanding 
te erkennen en te beleven! Zijn dankroep en lofprijzing is dan 
ook: Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heer, omdat het 
is: niet meer ik, maar Christus leeft in mij! O wonder van 
genade, vergeving, verlossing en vernieuwing door de Heilige 
Geest (Rom. 8)! 
 
 
Het hemelse vaderland 
 
Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van 
de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien 
en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen 
en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, 
laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan 
het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, 
zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu 
verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. 
Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te 
worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt. Heb. 
11:13-16 

 
Wanneer de schrijver van de brief aan de Hebreeën het leven 
van Abraham, de vader van alle gelovigen, beschrijft, komen 
we de gedachte tegen: ‘want hij zag uit naar de stad met 
fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is’ 
(Heb. 11:10). 
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Door het geloof hield Abraham het vol om als vreemdeling te 
blijven wonen in het land dat aan hem was beloofd, maar 
bovendien leerde hij zijn verwachting niet uitsluitend te 
richten op een aardse bezitting, maar steeds meer op een 
hemels bezit. Immers, geloof is het overtuigend bewijs van 
dingen die men niet ziet.  
De ‘stad die fundamenten heeft’ is een beeld van vastheid, 
veiligheid en duurzaamheid. Dit beeld staat tegenover de 
‘tenten’ uit vs.9, die zo kunnen worden afgebroken en ver-
plaatst. Van deze stad 173 is ‘God de ontwerper en de bouw-
meester’, zij is dus niet door mensenhanden gebouwd.174 Ze 
wordt in Heb. 12:22 het hemelse Jeruzalem genoemd.175 In 
het Oude Testament wordt al geprofeteerd over een nieuw 
Jeruzalem, dat alle aardse mogelijkheden overtreft (vgl. Jes. 
54:11-13; Zach. 2:3-5). 
 
In een ook voor Abraham zeer onrustige wereld biedt de 
belofte van een zekere aardse rust het perspectief van een 
komende, volmaakte hemelse rust. Hier geeft de belofte van 
een aards vaderland het uitzicht op een volmaakt hemels 
erfdeel, een hemels vaderland (vs.16), een hemelse stad. De 
door de schrijver genoemde geloofsgetuigen Abraham, Isaak 
en Jakob (aan wie het land was beloofd maar die het toch 
niet in bezit konden nemen) zijn gestorven. Terwijl zij leefden 
‘overeenkomstig het geloof ’ zagen zij van verre de beloften. 
Hier is ‘geloof’ het zien van dingen die nog niet zichtbaar zijn, 
dingen uit de verre toekomst.  

                                                           
173 Vergelijk vs.16; 13:14. 
174 Vergelijk Heb. 8:2; 9:11,24. 

175 Zie en vergelijk Gal. 4:26; Op. 3:12; 21:2vv., Op. 21:10vv. 
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Weliswaar hadden de aartsvaders de belofte ontvangen, 
maar nog niet het beloofde. ‘Van uit de verte gezien...en 
begroet’ kan een verwijzing zijn naar een uitspraak van de 
Here Jezus zoals we die vinden in Joh. 8:56 ‘Uw vader 
Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij 
heeft die gezien en zich verblijd’. Kennelijk is hier sprake van 
een visionair zien van de vervulling van de beloften.176 De 
belijdenis van de aartsvaders dat zij ‘vreemdelingen en 
bijwoners’ waren, vinden wij in Gen. 23:4. Allereerst gaat het 
daar om het als vreemdeling en bijwoner177 vertoeven in het 
beloofde land, maar gaandeweg ontstond het besef van een 
verlangen naar een hemels vaderland (vs.16). Door hun 
uitspraak dat zij vreemdelingen en bijwoners waren, gaven 
de aartsvaders te kennen dat zij nog geen vaderland 
gevonden hadden.  Kennelijk was het land Kanaän toch niet 
hun laatste doel… Hun verlangen ging uit naar een beter 
vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet om 
hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hen een 
stad gebouwd! 
 
Hun gerichtheid op het hemelse, op het niet zichtbare, dit 
geloof was er de reden van dat God Zich liet noemen: de God 
van Abraham, Isaak en Jakob!178 Uit Luc. 20:37vv. blijkt dat 
Abraham, Isaak en Jakob hun doel bereikt hebben: Zij leven 
bij God. Dat God zich voor hen niet schaamt, heeft te maken 

                                                           
176 Uit het Oude Testament zijn openbaringen (hoewel minder 
vergaande) aan Abraham bekend (Gen. 15:13vv.; Gen. 2:17vv.). 
177 Zij zijn ‘vreemdelingen en bijwoners op de aarde’ (vgl. vs.38). 
We merken dit duidelijk bij Jakob (Gen. 47:9); zie verder 1Kr. 29:15; 
Ps. 39:13; 119:19,54; 1Pet. 1:1; 2:11.  
178 Zie Gen. 28:13; Ex. 3:6, vgl. Mat. 22:32vv.; Mar. 12:26vv.; Luc. 
20:37vv.). 
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met de belijdenis van de aartsvaders, dat zij op aarde slechts 
vreemdelingen waren. Zij zochten God en zijn eeuwige 
toekomst! Met ‘een stad’ wordt evenals in vs.10 het hemelse 
Jeruzalem bedoeld. Deze hemelse stad is al door God ‘ge-
maakt’! Uit Heb. 12:22-24 kunnen we opmaken dat het 
hemelse Jeruzalem nu reeds bewoond wordt door engelen, 
eerstgeborenen en rechtvaardigen. ‘Maar u bent genaderd 
tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het 
hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, 
een feestelijke vergadering waarin ook de gemeente van de 
eerstgeborenen zijn, die in de hemelen opgeschreven zijn en 
waar God is, de Rechter over allen. En waar de geesten van 
de rechtvaardigen zijn, die tot volmaaktheid zijn gekomen. 
En waar Jezus is, de middelaar van een nieuw verbond, wiens 
vergoten bloed nog krachtiger spreekt dan het bloed van 
Abel. Wat een heerlijke kenschets van het geestelijke,  
hemel- en opstandingsleven!  
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VISIOENEN OVER HEMEL EN AARDE 
______________________________________________  
 
 
 
 
 
 
Het boek Openbaring is geschreven in een tijd waarin de 
christelijke gemeente vervolgd werd. Dit valt onder meer op 
te maken uit het feit dat verschillende keren gesproken 
wordt over martelaren. Vanwege de vele parallellen tussen 
'het beest' en het Romeinse Rijk en tussen 'Babylon' en de 
stad Rome, is het waarschijnlijk dat deze christenvervolging 
uitging was van de Romeinse overheid. Ook het gegeven dat 
Johannes zelf vanwege de verkondiging van het Evangelie 
verbannen was naar Patmos wijst in die richting. Mogelijk 
hing de christenvervolging vanwege de Romeinse overheid 
samen met de weigering van de christenen om de keizer als 
god te erkennen. Bekend is dat keizer Domitianus goddelijke 
erkenning voor zichzelf opeiste. Zo liet hij zich aanspreken 
met de woorden 'onze heer en god' (woorden die in Op. 4:11 
worden gesproken tot God), en liet hij zich als een god 
aanbidden. 
 
In de Bijbel en met nadruk in het boek Openbaring horen we 
van visioenen. De visioenen uit de Bijbel zijn veel meer dan 
menselijke denkbeelden. Ze vormen geen utopie, maar het 
is profetie. De visioenen uit Openbaring maken deel uit van 
een profetisch boek. Wie God gelooft, zal zich laten leiden 
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door Zijn woord en beloften en is of raakt overtuigd van de 
overeenstemming tussen belofte en werkelijkheid.  
Johannes wordt in de geest opgenomen in de hemel179 
(Op.4:1) en ziet daar Gods macht en majesteit. In de hemel 
worden de Vader ('Hij die op de troon gezeten is') en de Zoon 
(het Lam) aanbeden door de vierentwintig oudsten, de vier 
levende wezens en de engelenscharen (Op. 4 en 5). 
 
Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de 
eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, 
zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet 
geschieden. En meteen raakte ik in geest(vervoering). En zie, er 
stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die 
daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een 
regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.  

Op. 4:1-3 

En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten 
aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wier-
pen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de 
troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen 
hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Here, 
te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle 
dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. 

Op. 4:9-11 

En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een 
boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven 

                                                           
179 Het gaat daarbij om een geestelijke ervaring die in het Nieuwe 
Testament ook wel beschreven wordt met profetische ‘ekstasis’. 
Een ervaring die plaats vindt ‘in de geest’. Johannes’ lichaam is niet 
in de hemel. Er is voortdurend sprake van interactie tussen een 
bewust aanwezig zijnde Johannes en wat er gebeurt in het visioen. 
Er wordt gezien, gehoord en zelfs door Johannes gereageerd. 
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zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is 
het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? 

Op. 5:1,2 

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op 
de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op 
de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heer-
lijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: 
Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en 
aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. Op. 5:13,14 

 
 
De hemelse troonzaal  
 
Eerbetoon voor de grote Koning in de hemel! De christelijke 
gemeente op aarde mag weten dat zij niet de enige is die 
zingt en de Schepper looft en prijst. Waardoor wij op aarde 
bemoedigd worden om de aanbidding van God en de Here 
Jezus gaande te houden. Wanner de naar Patmos verbannen 
apostel Johannes een visioen van de hemel ontvangt, wordt 
daarin direct de volle luister alsook de scherpte en ernst van 
de hemelse troonzaal getoond. Want de troonzaal van God 
waar de Schepper eindeloos wordt aanbeden en geëerd in 
volmaakte lofzang is tegelijk het uitgangspunt van alle 
gerichten en bevrijdingen die betrokken zijn op Gods weg 
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Er is in dit visioen dat Johannes beschrijft een geopende 
hemel, zoals we daarover lezen in Openbaring 4 en 5. Het is 
deze Bijbeltekst die we hier van nabij volgen. 
  
De openbaring die Johannes vanaf dit moment ontvangt 
bestaat uit beelden en geluiden, met af en toe een toe-
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lichting door een engel.  Het begint met en geopende deur180, 
hetgeen duidt op de mogelijkheid en de toestemming voor 
Johannes om ‘in de geest’ de hemel binnen te gaan, de 
woonplaats van God. Hij mag in de hemel komen om te zien 
‘wat na deze dingen gebeuren moet’. De stem die tegen 
Johannes (‘mij’) spreekt, zal opnieuw die van de engel zijn. 
Of mogelijk van Christus, die al in Op. 1:10-12 met hem sprak. 
Johannes ziet de spreker niet, maar uit het ‘hierheen’ is 
duidelijk dat deze zich in de hemel bevindt. De stem klinkt als 
een bazuin, zo indrukwekkend en luid; dat duidt het grote  
belang van de gesproken woorden aan. ‘Wat moet gebeuren 
na deze dingen’ (vgl. Op. 1:19; Dan. 2:29,45) zijn een aan-
duiding van de komende gebeurtenissen, van datgene wat 
voor Johannes nog in de toekomst ligt. Deze woorden 
hebben betrekking op de toekomst van de wereld zoals die 
vastligt in Gods plan, want het moeten is hier een goddelijk 
moeten.  
 
Johannes wordt enorm getroffen door de wonderschone 
glans die er in de hemel heerst. De troon wordt vele malen 
genoemd en beschreven en Hij die daarop gezeten is wordt 
benoemd als vol van majesteit en macht. God zelf wordt niet 
genoemd maar beschreven als omhuld met licht en luister. 
Dit visioen begint vol beweging en met zicht op Gods paleis. 
De glans van Gods majesteit kan slechts in woorden beschre-
ven worden door de glans van edelstenen voor ogen te 
brengen. Alle lichtstralen weerkaatsende pracht en schoon-
heid is er, met zachte en felle kleuren in een stralenkrans van 
een wonderlijk mooi palet als een halve cirkel rond de troon. 
God is licht en zetelt in licht. De glorie van God overtreft elke 

                                                           
180 Vergelijk Gen. 28:17; Ps. 78:23. 
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aardse beschrijving van schoonheid. Johannes ziet een kring 
van vele tronen eromheen met op die kringen van tronen als 
een wolk van getuigen verheerlijkte gelovigen uit de hele 
mensen-geschiedenis. Patriarchen zowel als oudsten, oud-
testamentische en nieuwtestamentische gelovigen. Het zijn 
representanten van het oude en nieuwe verbond, Israël en 
de gemeente. Ze zingen het lied van hun redding: eren, 
prijzen en erkennen het Lam. We horen van witte kleren en 
gouden kransen. Deze voortrekkers en voorgangers hebben 
na hun strijd op aarde de glorie in de hemel bereikt. Zij 
vervullen regeringsdiensten in Gods hofhouding en voegen 
met hun kransen de gouden kleur aan de hemelse schittering 
en glorie toe.  
 
Zo gaat de beschrijving van de hemelse werkelijkheid in het 
visioen van Johannes als maar verder. Voor Gods troon ligt 
als een doorzichtige vloer iets wat lijkt op een zee van glas en 
kristal (4:6). Johannes beschrijft wonderlijke wezens die als 
troonengelen de trekken van cherubs en serafs verenigen. Ze 
zijn vol van ogen en zes vleugels. Deze engelwezens zetten 
de toon van de eredienst in de hemel en bezingen God met 
een eeuwig lied. De kransen van de oudsten zijn geschenken 
van God en worden door hen in hulde en aanbidding aan 
Hem terug geschonken. In de liederen die er gezongen 
worden klinkt voortdurend het vertrouwen door dat God 
voor zijn schepping zal blijven zorgen. Er is een diepe band, 
want er wordt gezongen: ‘U bent onze HEER  en God’! ‘Ú bent 
waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. 
Want U hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd 
het geschapen.’  Er wordt een herhaald ‘heilig’ gezongen, dat 
spreekt van Gods anders zijn, Zijn volmaaktheid, zuiverheid 
en goedheid, en het driemaal herhalen ervan is een sterke 
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bevestiging. In wat Johannes van de hemel ziet, hebben de 
Here God en de lofprijzing aan Hem letterlijk en figuurlijk de 
centrale plaats. God wordt in dit visioen getekend als 
centrum om wie het heelal draait! 
 
Dan volgt er in Johannes’ visionaire beschrijving van de 
hemelse troonzaal een dramatisch moment begeleidt door 
de alles doordringende roep van een sterke engel (5:1,2). 
Wie kan de boekrol (van de wereldgeschiedenis) openen 
door de sluitende zegels te verbreken? Wie is waardig zodat 
de onthulling van Gods rechtspraak over de hele wereld-
geschiedenis voortgang kan vinden? Ademloos stil blijft het 
in hemel en op aarde. Niemand beschikt over de bevoegd-
heid de rol te openen en te lezen. In het hemelrijk, op het 
aardrijk en in het dodenrijk is niemand die in aanmerking 
komt om Gods rechtelijke uitvoering te voltrekken! Johannes 
die dit alles ziet en hoort realiseert zich wat dit betekent! De 
onthulling van verleden, heden en  toekomst stagneert! Als 
het boek met Gods besluiten van bevrijding en bestraffing 
dicht blijft, zal Gods ingrijpen uitblijven! Om radeloos van te 
worden! In een langdurige huilbui geeft de overweldigde 
apostel uiting aan zijn verdriet!  
 
Er volgt een keerpunt in het visioen.  Johannes wordt door 
een van de oudsten om Gods troon toegeroepen op te 
houden met huilen en om zich heen te kijken (5:5)! Er is wél 
iemand die waardig bevonden is! Iemand die overwonnen 
heeft en die niet zelf naar voren treedt maar aangewezen 
wordt! Wie is die Overwinnaar? Hij is de leeuw uit de stam 
Juda. Uit Israëls’ stam Juda zou een sterke Koning en Redder 
voortkomen! Die gekomen Messias is als de Eeuwige tevens 
de bron en de oorsprong van David. In Hem heeft God zijn 
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beloften vervuld. Door Hem wordt de drempel van het oude 
naar het nieuwe verbond overschreden. Als de balans van de 
hele geschiedenis van de mensheid wordt opgemaakt…, is er 
dan geen gegadigde die de realisering van Gods koningschap 
bewerkt? Johannes zoekt of hij de Leeuw zal zien en ziet een 
Lam dat zich in liefde opofferde in een slachting.  
Het Offerlam als enige weg van overwinning! Christus’ macht 
is die van liefde, Hij is koninklijk en kwetsbaar, de tedere 
Majesteit! De sporen van het offer zijn zichtbaar: daar staat 
in de hemel een Lam, als geslacht! Jezus Christus mag het 
boek openen en de zeven zegels verbreken.  
 
Wat er dan in de hemel gebeurt, gaan we nauwkeurig volgen 
zoals de apostel het beschreven heeft en dat wij eerbiedig 
na-stamelend proberen te begrijpen.  
 
‘Toen zag ik midden voor de troon en omgeven door de vier dieren 
en de oudsten een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was 
en Het had zeven horens en zeven ogen – dit zijn de zeven geesten 
van God, uitgezonden over heel de aarde.’ (5:6) 

Dit is een volgende fase van het visioen. Even was de ver-
wachting een sterke leeuw te zullen zien optreden in de 
hemelse troonzaal, maar we worden verrast door de ver-
schijning van een lam. Dit kleine, tere dier is het tegendeel 
van een leeuw! Het lam bevindt zich tussen de troon en de 
vier levende wezens aan de ene kant en de oudsten aan de 
andere kant stond, dichtbij beide. In het middelpunt van de 
troon waar de Here God zit, in het middelpunt van de vier 
hemelwezens, die de hele schepping vertegenwoordigen, in 
het middelpunt van de vierentwintig oudsten, de vertegen-
woordigers van het volk van God.  
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De Here Jezus wordt in de Bijbel als ‘Lam van God’ aangeduid 
in Joh. 1:29-36 (vgl. Jes. 53). In Openbaring komt deze aan-
duiding van Jezus Christus echter wel 30 maal voor! Deze titel 
typeert Hem als de vervulling van het paaslam dat de joden 
elk jaar slachtten én als degene die heeft geleden als het 
finale verzoeningsoffer voor de zonden van de mensen en 
het kwaad in de wereld.181 
 
Niet alleen is een lam klein en weerloos, bovendien staat dit 
Lam van God vóór God in de hoedanigheid als geslacht. Het 
gaat hier om Jezus’ volbrachte verlossingswerk. Zoals Hij nu 
voor de troon van God in de hemel staat, is Christus degene 
die dood was en nu weer leeft (Op. 1:18; 2:8). 
Dit Lam heeft zeven horens. Mogelijk staan die symbool voor  
kracht, macht en koningschap.182  Het zevental symboliseert 
dan de volledige macht die Christus gegeven is (vgl. Mat. 
28:18). De zeven ogen verwijzen naar de eerder genoemde 
zeven Geesten (Op. 1:4; 3:1; 4:5) en representeren de Heilige 
Geest in Zijn werk in de wereld. Ze doen ook denken aan de 
alwetendheid van de HEER (Op. 2:18,23). Dat het Lam deze 
ogen heeft, betekent dat de kracht van de Heilige Geest in de 
wereld via Christus werkt. Door de Geest voert Hij Zijn heer-
schappij in de wereld. 
Het beeld van dit Godslam is een krachtige illustratie van het 
wonder en de paradox van de verlossing: juist door Zich 
volkomen te vernederen heeft Jezus Christus de overwinning 
behaald. Ere zij het Lam, dat de zonden der wereld weg-
neemt! 

                                                           
181 Zie 1Kor. 5:7; 1Pet. 1:19) én Jes. 53:5-7; Op. 7:14. 
182 Zie Ps. 75:5-6; 148:14; vooral Dan. 7:7-24; 8:3. 
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Dan ontvouwt zich het visioen verder: het lam kwam dichter-
bij en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de 
troon zetelt (5:7). 
Dit gebeuren herinnert aan een ander toekomstvisioen, uit 
het Oude Testament, Dan. 7:13183 en suggereert zodoende 
dat dit Lam dezelfde is als ‘iemand gelijk een mensenzoon’. 
Het Lam doet enige stappen naar voren om vlak voor de Here 
God te gaan staan. De rechterhand is de hand waarmee men 
zaken geeft en aanneemt.  
Daarna wordt het verlossende moment beschreven waarop 
Jezus Christus niet alleen de boekrol, maar ook het koning-
schap over alle dingen aanvaardt (Mat. 28:18) en waarop Hij 
plaats neemt op Zijn troon naast de Vader.  
‘Toen het de boekrol genomen had, vielen de vier dieren 
neer voor het lam, evenals de vierentwintig oudsten, elk met 
een citer in de hand en met gouden schalen vol reukwerk – 
dat zijn de gebeden van de heiligen.’ (5:8vv.) Juichende 
reacties van de hele schepping op dit heilsfeit worden 
beschreven. Uit het vervolg blijkt dat Christus niet zal gaan 
voorlezen wat er in het boek staat, maar de boekrol zal 
openen en zo het geschrevene laat gebeuren!  
 

                                                           
183 De tweede helft van het boek Daniël bestaat voornamelijk uit 
visioenen die Daniël ontvangt met betrekking tot de toekomst. De 
beschrijving van deze visioenen vertoont kenmerken die we ook in 
apocalyptische teksten tegenkomen, zoals de symboliek van dieren 
en getallen, de vermelding van de omstandigheden waarin de 
profeet het visioen ontvangt en hoe hij erop reageert, en een engel 
die uitleg geeft. Veel van de symboliek die in Daniel gebruikt wordt, 
zien we terug in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring. 
‘In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken van de hemel 
iemand aankomen die op een mensenzoon leek. Hij ging naar de 
Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.’ 
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Nadat de Here Jezus Christus het koningschap heeft aan-
vaard, reageren als eerste de vier levende wezens en de 
vierentwintig oudsten, die respectievelijk de schepping en 
alle gelovigen vertegenwoordigen (Op. 4:4,6). Dat zij ‘vallen’ 
is een vorm van aanbidding (vgl. Op. 4:10). Er is liermuziek en 
schalen vol reukwerk (dat staat voor de gebeden van Gods 
kinderen).184 Het gebed van gelovigen bereikt inderdaad zijn 
bestemming, de Here God (zie het gebed uit Psalm  141:2).   
 
Dan vervolgt de adembenemende aanbidding van het Lam! 
‘En zij zongen een nieuw lied: ‘Waardig bent U het boek te nemen 
en zijn zegels te verbreken; want U bent geslacht en U hebt hen 
gekocht voor God met uw bloed uit alle stammen en talen en volken 
en naties. U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk 
geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde.’ (5:9,10) 

 
Het hemelse eerbetoon aan Jezus Christus, het Lam dat 
geslacht is, gaat verder en zingt over Zijn waardigheid en 
macht, Zijn offerdienst en bevrijdende verlossingswerk aan 
het kruis. Hier wordt het nieuwe lied gezongen dat hoort bij 
het begin van een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis. 
De hemelwezens en de oudsten begeleiden hun gezang met 
liermuziek. Jezus Christus wordt bezongen! Een deel van de 
betekenis van Zijn offerdood wordt uitgedrukt met ‘U hebt 
gekocht voor God’.185 ‘Met uw bloed’ geeft de onvoor-
stelbare prijs van het vrijkopen aan (zie Op. 1:5; 1Joh. 1:7). 

                                                           
184 Waarvan ook sprake is in Op. 6:10 en 8:4-5. Het woord ‘heiligen’ 
duidt doorgaans in het Nieuwe Testament de gelovigen, het volk 
van God, aan (Rom. 1:7; 1Kor. 1:2), zo ook in het boek Openbaring 
(Op. 13:7,10; 19:8; 20:9). 
185 Vergelijk 1Kor. 6:20; Gal. 3:13; 4:5. God heeft Zijn eigen Lam, 
Zijn eigen leven, Zichzelf ingezet om ons van de zonde vrij te kopen.   
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Om het wereldomvattende van Christus’ werk aan te duiden 
worden na het woordje ‘elke’ maar liefst vier woorden 
gebruikt die bevolkingsgroepen aanduiden: stam, taal, volk 
en natie.  
De levende wezens en de oudsten in de hemel zingen vooral 
over de gelovigen op de aarde. Het lied van lof en dank gaat  
verder. De gelovigen worden verhoogd tot koningen en 
priesters.186 De verloste mensen zullen regeren op de aarde 
(5:10). Dit regeren/beheren is een geestelijke realiteit met 
praktische uitwerking; we lezen ook over een regeren in het 
vrederijk (Op. 20:4,6) en in de eeuwigheid (Op. 22:5). Deze 
liedtekst spreekt in elk geval van de hoge roeping van Gods 
kinderen. Deze roeping is uiteraard geen individualistische 
zaak, maar zal door hen samen als een koninklijk geslacht 
priesterlijk worden vervuld. 
 
Het laatste deel van dit visioen van Johannes wordt weer 
ingeleid door wat Johannes ziet en hoort. ‘En ik zag, en ik 
hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de 
dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizend-
tallen en duizenden duizendtallen, en zij riepen luid: ‘Waardig is het 
lam dat geslacht werd, de macht en de rijkdom, de wijsheid en de 
kracht, de eer en de heerlijkheid en de lof te ontvangen.’ (5:11,12) 

Het is de aankondiging van een volgende episode en een 
volgend loflied op het Lam op de troon. Deze keer worden, 
naast degenen die eerder zongen, als eersten vele engelen 
genoemd. Omdat de levende wezens en de oudsten, de 
vertegenwoordigers van de bezielde schepping en van de 
gemeente, blijkbaar bepaalde klassen engelen vormen, zal 
hier aan de overige engelen gedacht zijn. Het enorme aantal 

                                                           
186 Zie ook Op. 1:6 en Ex. 19:6. 
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zangers bestaat dus uit de talloze verschillende engelen die 
met luide stem zingen. We moeten hun aantal niet gaan 
uitrekenen. Johannes gebruikt de grootste telwoorden van 
zijn tijd om te zeggen dat hij ontelbaar veel engelen ziet!187  
Luid klinkt het loflied van de engelen op het Lam, waarmee 
de grootheid van Christus’ werk bezongen wordt.188 
 
De eerste vier zaken die het lied benoemt - de macht, de 
rijkdom, de wijsheid en de sterkte: dat zijn eigenschappen 
die Christus van de Vader ontvangen heeft (vgl. Mat. 11:27; 
28:18) en ze behoren onlosmakelijk bij Zijn goddelijkheid. 
‘Macht’ en ‘sterkte’ zijn omschrijvingen van het koningschap. 
189 De Here God wordt rijk genoemd onder meer omdat Hij 
mensen rijk kan maken.190 Hetzelfde geldt voor ‘wijsheid’: de 
Here is Zelf wijs en geeft Zijn wijsheid aan hen die dat nodig 
hebben, bijvoorbeeld aan koningen (1Kon. 3). Ook wat deze 
dingen betreft deelt de Here Jezus Christus in het wezen en 
de daden van God de Vader.  
De laatste eerbewijzen waarover de bewoners van de hemel 
zingen - de eer, de heerlijkheid en de lof - ontvangt Christus 
van allen die in de hemel wonen én van de gelovigen op 
aarde. Tezamen vormen deze huldebewijzen een omschrij-
ving van de grootheid van Jezus Christus. Door wat Hij heeft 
gedaan, is gebleken dat Jezus Christus deze lofzang en hulde 
volkomen waardig is. 
 

                                                           
187 Vergelijk Dan. 7:10; Deut. 33:2; Ps. 68:18. 
188 Voor de tekst van het lied, vergelijk 1Kr. 29:11 en Dan. 2:37. 
189 Zie ook Ps. 59:17-18; 93:1. 
190 In zowel geestelijk als materieel opzicht: 1Sam. 2:7; Jak. 2:5; Op. 
2:9; 3:17-18. 
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Na de liederen van de hemelbewoners volgt nu een enorm 
indrukwekkend loflied van alles wat geschapen is!  
‘En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in 
de zee, en alles wat daarin is hoorde ik roepen: ‘Aan Hem die zetelt 
op de troon en aan het lam lof en eer en heerlijkheid en kracht tot 
in alle eeuwigheid!’191 (5:13) 

Bij ‘hemel, aarde en het gebied ‘onder de aarde’, komt nu 
ook nog de zee. De hele schepping, zonder enige uitzon-
dering, inclusief de doden ‘onder de aarde’, alles zingt mee 
in het grote loflied op de HEER. 192  
Het lied stelt het Lam, Jezus Christus, op hetzelfde niveau als 
God de Vader.193 God de Vader is degene die het verlossings-
werk heeft voorbereid, de Zoon degene die het op aarde 
heeft uitgevoerd; maar beiden zijn Eén (!) en ontvangen de-
zelfde eer van de overvloedig dankbare schepping. Evenals 
in de eerder gezongen liederen tuimelen in dit gezang de 
eerbetuigingen over elkaar heen, zonder dat we ze van 
elkaar behoeven te scheiden (vgl. Op. 1:6; 4:9; 7:12). Jezus 
Christus is al deze eer voor altijd, zonder einde, waard. 
En de vier engelwezens zeiden: ‘Amen’, en de oudsten vielen 
in aanbidding neer. De vier machtige engelen waren de reeks 
lofliederen begonnen (Op. 4:8) en zij zijn ook degenen die 
deze nu afsluiten (5:14). Het woord ‘amen’ is een instem-
mende bevestiging van het voorafgaande; meestal wordt het 
uitgesproken door degenen die ook de voorafgaande 

                                                           
191 In de Psalmen doet de hele schepping mee in de lofzang voor 
God (bv. Ps.148); zo wordt hier Jezus Christus geprezen. 
192 Hiermee is het tijdsperspectief van het visioen verschoven van 
het heden naar de toekomst, want pas aan het eind der tijden zal 
de hele schepping God loven (Fil. 2:10-11)! 
193 Zo ook in Op. 6:16; 7:9,10,17 en 14:1,4. Voor de omschrijving 
van God als ‘de Zittende op de troon’, zie Op. 4:9-10 en 5:1. 
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woorden spreken, maar hier is het een soort tegenstem van 
deze bijzondere wezens op het lied van alle schepselen. De 
vierentwintig oudsten doen nu datgene wat in Op. 4:10 was 
aangekondigd: op de grond liggend aanbidden zij de Here 
Jezus Christus. Elders in het boek Openbaring worden 
vergelijkbare lofprijzende woorden op God de Vader be-
trokken (Op. 10:6; 15:7).  
 
 
Troost vinden en dorst lessen 
 
En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde 
een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: 
Kom en zie! En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had 
een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, over-
winnend en om te overwinnen. En toen het Lam het tweede zegel 
geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!  

Op. 6:1-3 

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er 
kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren 
zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen 
op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij 
door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als 
een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden 
werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de 
groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle 
slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de 
rotsen in de bergen. Op. 6:12-15 

 
Het troonzaalvisioen ontvouwt zich voor de ogen en oren van 
Johannes als maar verder en stuk voor stuk worden door het 
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Lam de zeven zegels verbroken.194 In een veelkleurig en 
uiterst beeldend scenario begeleid door donderslagen, 
verschijnen er engelen, paarden en ruiters. De ruiters begin-
nen vanwege de verbreking van de zegels aan een tocht over 
de gehele aarde (Op. 6).  
 
Apocalyptische taal is door de vele symboliek tamelijk 
ingewikkeld, ook al wordt in het visioen zelf een en ander 
verklaard. Als in een vast stramien wordt in felle kleuren en 
heftige bewoordingen de wereldgeschiedenis met haar 
koninkrijken en staten, oorlogen en rampen geschilderd. 
Voedselschaarste, hongersnood, oorlog, strijd en verdeeld-
heid, hoge prijzen, roofdieren, roepende en biddende marte-
laren, aardbevingen, natuurrampen, wereldschokkende at-
mosferische verschijnselen en een onvoorstelbaar ingrijp-
ende verstoring van de orde van het heelal met de aan-
grijpend angstige gevolgen van dit alles voor de mensen op 
aarde: het komt allemaal voorbij vanwege de verbreking van 
de zeven zegels. Het is een oordeelsschildering van onge-
kend formaat.  
 
Binnen de erop volgende visioenen ziet Johannes bij de 
opening van het zesde zegel nog weer nieuwe onthullingen. 
In de enorme angstschreeuw van de wereldbewoners195 
openbaart zich een adres, een keuze: vertrouwen op het Lam 
dat het heft van de hele geschiedenis in handen heeft! Het 
eerste antwoord op de wereldschreeuw toont dat Gods 
knechten worden beveiligd temidden van de gerichten. 
Engelen verzegelen de (dienst)knechten van God (die op 

                                                           
194 We volgen het visioen in de gehele tekst van Openbaring 6 en 7.  
195 Op. 6:15-17. 
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aarde zijn!) vanwege hun band met de Allerhoogste tegen 
het naderende eindgericht. Het gaat om gelovigen die samen 
met de engelen ‘onze’ God dienen (Op. 7). Zij worden verze-
gelden uit alle geslachten van de zonen van Israël genoemd. 
Zelfs namen van Israëls stammen worden genoemd! Later in 
het grote visioen blijkt dat het joden-christenen zijn. Het gaat 
hier niet om geheel Israël, maar om verzegelden: joodse 
gelovigen die God als Vader en Jezus als Messias erkennen.196 
Gods gemeente is geënt op Zijn weg van verkiezing en geloof 
zoals begonnen in het verbond met Israël. Dat geloofsbegin 
zal in herinnering blijven bij de gehele christelijke gemeente: 
vanwege Jezus Christus zijn zij de dienstknechten van God!  
Er is een zeer  troostrijke gedachte in dit alles opgesloten: 
ondanks Zijn toorn laat God ook in zijn oordelen de liefde niet 
los: Hij kent en bewaart de zijnen! 
 
Voor de ogen van Johannes ontrolt zich dan in de hemel een 
nieuw tafereel met een nu niet te tellen menigte mensen.197 
De angstige wereldvraag ‘wie kan bestaan voor God en het 
Lam?’ wordt beantwoord: ontelbaar velen kunnen bestaan 
voor God en het Lam. Ze komen uit alle volken en stammen, 

                                                           
196 Ik veronderstel vanwege Op. 14 dat het hier bij de verzegelden 
uit Israël gaat om Christus-als-de-Messias-belijdende gelovigen, 
gekomen uit het oude en levend in het nieuwe verbond. Het Lam 
(Christus) staat in Op. 14 als overwinnaar op de berg Sion en is 
vergezeld van een grote menigte, een groep van 144.000 mensen 
met de naam van Christus en van de Vader als een eigendoms-
indicatie op hun voorhoofd. Net als in Op. 7:4 hebben we bij deze 
144.000 verzegelden m.i. te denken aan een totaliteit van joodse 
gelovigen (!) uit Israël. Het verschil is dat de 144.000 in Op. 7 vóór 
en in Op. 14 ná de overwinning van het Lam getekend worden.  
197 Op. 7:9vv. 
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talen en naties en ze staan voor de troon van God en van het 
Lam.  
 
‘Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle 
rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en 
voor het lam, in witte kleren en met palmtakken in de hand en luid 
riepen zij: ‘De redding komt van onze God, die op de troon zetelt, 
en van het Lam!’ (7:9,10) 

 
Er begint dus een nieuwe episode in het grote visioen, inge-
leid door de woorden ‘na deze dingen zag ik’. Het levendige 
‘en zie’ vraagt om opmerkzaamheid! Johannes ziet een zo 
grote groep mensen, dat hun aantal niet te tellen is. Even 
later zal hij vertellen wie het zijn, maar nu al moet gezegd 
worden dat het niet dezelfden zijn als de 144.000 personen 
uit het vorige deel van het visioen. De bewoordingen herin-
neren aan de tweeledige belofte van God aan Abraham dat 
hij talloze nakomelingen zou krijgen en een vader van vele 
volken zou zijn (bv. Gen. 13:16; 15:5; 17:4-6, 16). De om-
schrijving ‘uit elke natie en stammen en volken en talen’ 
geeft aan dat het hier om gelovigen uit de heidenen gaat. De 
enorme mensenmassa staat ‘vóór de troon en vóór het Lam’ 
en bevindt zich dus in de hemel. Het woord ‘troon’ is ook een 
eerbiedige omschrijving van de Here God (vgl. Op. 4:9,10). 
Deze manier van zeggen houdt in dat de posities van de Here 
God en van het Lam, Jezus Christus, aan elkaar gelijkgesteld 
worden.  
 
Over deze mensen, die Johannes in de hemel ziet, worden 
twee dingen gezegd: ze dragen ‘witte gewaden’ en ze heb-
ben ‘palmtakken in hun handen’. Witte kleding (vgl. Op. 
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3:4,5) duidt op hun hemelse bestaan; even later (vs.14) 
wordt bovendien een verband gelegd tussen deze witte 
kleding en de vergeving van zonden die deze mensen ont-
vangen hebben. Palmtakken waren in de Oudheid een eervol 
overwinningsteken, dat bijvoorbeeld aan de winnaars van 
wedstrijden gegeven werd. Deze palmtakken kenmerken de 
‘grote schare’ dus als overwinnaars.198 Nadat Johannes de 
grote menigte benoemd heeft, geeft hij hun woorden weer. 
Zij roepen ‘met luide stem’ 199 zodat hun woorden overal luid 
en duidelijk gehoord worden. De mensenmenigte uit alle 
volken roept dat de Here God, door middel van Jezus Chris-
tus, hen heeft bevrijd van zonde en oordeel!200 Het hier 
gebruikte woord sōtēria is een veelomvattende aanduiding 
van Gods heil; hier betreft het bevrijding van of overwinning 
op verdrukking. Hun zaligheid is bewerkt door ‘onze God’ 
roepen zij, ‘de Zittende op de troon’ (wat duidt op Gods 
gezag en soevereiniteit) ‘en aan het Lam’. Dit maakt opnieuw 
(vgl. vs.9) duidelijk dat Jezus Christus op hetzelfde niveau 
gesteld wordt als de Here God. 
 
De aandacht van Johannes verschuift van de ontelbare 
mensenmassa naar drie andere groepen die zich in de hemel 
bevinden (7:11): de engelen (vgl. Op. 5:11), de oudsten (vgl. 

                                                           
198 De palmtakken doen ook denken aan het Loofhuttenfeest waar 
de vreugde gevierd werd van de bevrijding van Israël uit Egypte 
(Lev. 23:40-43). Deze grote schare in de hemel komt uit de grote 
verdrukking, al dan niet gestorven als martelaar (‘dwars door de 
dood, neemt Hij u op in Zijn schoot’) en roept gedachten op aan 
wat Paulus schrijft in Rom. 8:36 ‘Wij zijn gerekend als slacht-
schapen, we worden de gehele dag gedood. Maar in dat alles zijn 
wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad’!  
199 Vergelijk Op. 1:10; 5:2,12; 6:10. 
200 Hun woorden doen denken aan Op. 12:10 en 19:1 (vgl. Ps. 3:9). 
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Op. 4:4) en de vier levende wezens (vgl. Op. 4:6-8). Ook zij 
prijzen en verheerlijken God en Christus. Johannes heeft het 
met nadruk over ‘al de engelen’, dat zijn er geweldig veel! 
Terwijl de mensen vóór de troon staan, bevinden de engelen 
zich in een grote kring rondom de troon. Waarschijnlijk 
vormen de vierentwintig oudsten en de vier engelwezens 
kleinere kringen dichter bij de troon van de Here God en het 
Lam. Het is een en al eerbetoon en lofgezang aan God! 
‘Neervallen voor de troon’ en ‘God aanbidden’ zijn twee om-
schrijvingen van dezelfde daad van lofprijzing en aanbidding.  
‘Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank en eer en 
macht en sterkte aan onze God tot in alle eeuwigheid, amen!’ 
De engelen, oudsten en hemelwezens sluiten zich aan bij de 
heerlijke lofzang van de grote schare. Met hun ‘Amen’ beves-
tigen zij  wat door de enorme schare mensen geroepen werd. 
Dan spreken zij ook een eigen, zevenledige lofprijzing aan 
God uit!201  
De belijdenis van deze zeven genoemde kenmerken van God 
tekent Hem onvergelijkbaar anders dan alle schepselen 
(7:12). Aan het slot van hun aanbidding zeggen de engelen, 
oudsten en levende wezens nogmaals ‘amen’, waarmee ze 
hun eigen woorden bekrachtigen: zo is het geheel en al, 
zeker en vast. 
 
Daarna begint het tweede deel van het visioen betreffende 
de ‘grote schare’, waarin duidelijk wordt wie deze personen 
zijn (7:13). Johannes raakt nu zelf actief betrokken bij wat hij 

                                                           
201 Vrijwel dezelfde lofprijzing wordt in Op. 5:12 gericht tot het 
Lam, Jezus Christus. De woorden ‘tot de eeuwen van de eeuwen’ 
kunnen we ook weergeven als ‘tot in eeuwigheid’ of ‘voor altijd’. 
Ze worden vaak aan lofprijzingen toegevoegd om deze te ver-
sterken.  
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ziet, doordat hij wordt aangesproken door een van degenen 
die zich in de hemel bevinden, een oudste (vgl. vs.11). Deze 
vraagt hém wie de mensen van de grote schare in de witte 
gewaden zijn. De vraag is vooral bedoeld om de aandacht van 
Johannes te vestigen op de identiteit van de schare.  
 
Johannes reageert zoals te verwachten was, dat hij het 
goede antwoord niet weet. Hij spreekt de oudste beleefd aan 
als ‘mijnheer’ (kurios). Hij zegt: ‘u weet het’, wat neerkomt 
op ‘U weet het wel, maar ik niet; zegt u het maar’. De oudste 
gaat daarom aan Johannes uitleggen wie de mensen van die 
grote schare zijn.  
Hij noemt hen in de eerste plaats ‘zij die uit de grote ver-
drukking komen’.202 Met de term ‘de grote verdrukking’ 
wordt in het Nieuwe Testament veelal een korte periode 
voorafgaande aan de tweede komst van Jezus bedoeld.203  
Doordat de vaste uitdrukking ‘de grote verdrukking’ ook hier 
gebruikt wordt, wordt duidelijk dat de grote schare bestaat 
uit mensen die uit deze eschatologische beproeving komen. 
Er wordt echter niet gezegd dat zij allen ook daadwerkelijk 
om hun geloof gedood zijn (anders dan in Op. 6:9). Het gaat 
dus om de gelovigen van de ‘laatste dagen’, die in de laatste 
strijd gestreden hebben. 
Vervolgens wordt van deze ontelbaar grote menigte gezegd 
dat zij ‘hun gewaden gewassen hebben’, en dat wordt nader 
uitgelegd als ‘witgemaakt in het bloed van het Lam’.204  

                                                           
202 Op. 7:14. In het NT wordt de situatie waarin de gelovigen leven 
regelmatig getypeerd als ‘verdrukking’ (Joh. 16:33; Hand. 14:22; 
Rom. 5:3; Op. 1:9). 
203 Zie Mat. 24:21,29; vgl. Dan. 12:1; 2Tim. 3:1. 
204 Vuile ‘gewaden’ en kleding ‘wassen’ zijn onderdelen van beeld-
spraak waarin de vuile kleren de zonde aanduiden (vgl. Jes. 64:6; 
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Met deze paradox wordt het wonder van de vergeving van 
de zonden van mensen door het sterven van Jezus Christus 
uitgedrukt (vgl. 1Kor. 6:11; Heb. 9:14). Het feit dat ontelbaar 
veel mensen op deze wijze met God verzoend worden, 
maakt duidelijk hoe groot de kracht van het volbrachte werk 
van het Lam is.205 Door het universele werk van de Here Jezus 
Christus wordt Gods belofte aan Abraham vervuld. 
 
‘Daarom staan zij voor de troon van God, en dienen ze Hem dag en 
nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over 
hen uitspreiden’ (Op. 7:15) 

De grote schare van verzoende mensen die uit de grote 
verdrukking komt, bevindt zich nu in heerlijkheid bij God in 
de hemel. Wat over deze mensen gezegd wordt, geldt 
eveneens voor alle andere gelovigen.206 De woorden ‘van-
wege dit’ of ‘daarom’ wijzen terug naar het verzoeningswerk 
van Christus, de enige basis waardoor mensen in Gods ogen 
rein zijn, zodat ze toegang tot de hemel hebben. Ze zijn vóór 

                                                           
Op. 3:4) en het wassen de schuldvergeving door God (Ps. 51:9; Dan. 
11:35; 12:10; Op. 22:14). Johannes zegt niet dat de gelovigen hun 
gewaden hebben gewassen in hun eigen bloed (Op. 17:6; vgl. Op. 
18:24; 19:2), maar in het ‘bloed van het Lam’, en benadrukt zo de 
reinigende werking van Jezus’ dood voor de gelovigen. ‘Witwassen 
in (rood) bloed’ is een heel aparte en mooie paradox, gebaseerd op 
profetische woorden in Gen. 49:11 en Jes. 1:18 en op de betekenis 
die bloed in Gods ogen heeft (vgl. Lev. 14:52; 17:11). 
205 Vergelijk Rom. 3:25; 5:9; 2Kor. 5:18-19 en 1Joh. 1:7. 
206 Dat blijkt ook uit het feit dat dit gedeelte parallellen heeft in Op. 
21:3-6 en 22:14-17. Wel is de aanwezigheid van de tempel in de 
hemel een aanwijzing dat dit visioen de hemelse situatie beschrijft 
vóór de wederkomst van Christus. Want straks, als het hemels 
Jeruzalem is neergedaald naar de aarde, zal er geen tempel meer 
zijn (Op. 21:22). 
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de troon van God, waarop ook het Lam, Jezus Christus, zit, 
wat zoveel betekent als dichtbij Hem. 
Vervolgens zegt de oudste tegen Johannes dat de verloste 
mensen in de hemel God ‘dag en nacht dienen in Zijn 
tempel’. De verering van de Here God gaat onafgebroken, 
door. Zij dienen God met lofprijzing en dankzegging die Hij 
ontvangt.207  
Ook horen we over deze verloste mensen de belofte dat de 
Here God ‘Zijn tent zal opslaan over hen’. Deze beeldspraak 
betekent dat Hij hen altijd beschermend zal overdekken en 
de geestelijke band van gemeenschap met hen zal blijven 
onderhouden.208 De Here is erbij: ‘Roept hij Mij aan, Ik zal 
hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik 
zal hem uitredden en tot ere brengen’ (Ps. 91:15). 
 
De oudste sluit zijn uitleg aan Johannes over deze grote 
schare mensen en de beschrijving van de hemelse zegen 
voor deze gelovigen af met de woorden (7:16,17):  
‘Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of 
woestijngloed zal hen treffen, want het Lam midden voor de troon 

                                                           
207 De hoofdstukken Op. 4 en 5 geven een goed beeld van deze 
hemelse eredienst. Alle gelovigen treden hierbij op als priesters 
(vgl. Op. 1:6; 5:10). Het priesterschap van de gelovigen impliceert 
dat zij vrije toegang tot God hebben (vgl. Heb. 10:19-22). Over de 
hemelse tempel wordt in het boek Openbaring verder nog 
gesproken in Op. 11:19; 14:15,17; 15:5-8 en 16:1,17. 
208 Vergelijk Op. 21:3; Eze. 37:27; Zach. 2:10-11. Het Griekse woord 
skēnoō (‘een tent opslaan’) lijkt in klank op het Hebreeuwse 
shakan, dat hetzelfde betekent en herkenbaar is in het woord 
shekina, Gods aanwezigheid bij Zijn volk. God wordt opnieuw 
aangeduid als ‘de Zittende op de troon’, vergelijk Op. 4:2-3,9-10; 
5:1,7,13; 7:10. 
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zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen209 van het leven, 
en God zal alle tranen uit hun ogen wissen’  

Deze verlosten komen uit een leven met grote verdrukkingen 
en hebben deze kwellingen aan den lijve ondervonden. 
Tranen hebben gevloeid vanwege de onderdrukking en ver-
volging door mensen en ook de natuurkrachten hebben hen 
in grote benauwdheid gebracht. Maar de Goede Herder 
zorgt zelf voor zijn schapen en brengt ze naar de water-
bronnen van het leven. Hij laat niet varen wat Zijn hand 
begon!  
 
God zal alle menselijke behoeften en verlangens door Zijn 
aanwezigheid vervullen. De heerlijke hemelse situatie van de 
gelovigen wordt op deze wijze als zeer vertroostend en 
bemoedigend geschilderd.  Alle genoemde zegeningen zijn te 
danken aan de aanwezigheid van het Lam, de Here Jezus 
Christus. Hij bevindt Zich ‘in het midden van de troon’, dat 
wil zeggen heel dicht bij de Here God. In een mooie en 
bekende beeldspraak zegt Johannes dat het Lam de schapen 
van Gods kudde zal weiden. Het vreemde is natuurlijk dat 
een lam de schapen weidt. Maar het beeld is niet zo on-
werkelijk als het lijkt. In het Oosten kwam het voor dat een 
bepaald schaap de kudde voorging als leider (vgl. Eze. 34, 

                                                           
209 Hoewel Johannes in het boek Openbaring bijna nooit letterlijk 
uit het OT citeert, ondanks de talloze toespelingen erop, hebben 
we hier één van de weinige echte citaten en wel uit Jes. 49:9-11 
(vgl. Ps. 121:6, en als contrast Op. 16:9). Deze ontkenning sluit 
natuurlijk niet per se uit dat er in de hemel gegeten of gedronken 
wordt (vgl. Op. 22:2). De brandende hitte van de zon was en is in 
het Midden-Oosten soms levensbedreigend; maar ook dergelijke 
gevaren zullen de gelovigen in de hemel niet meer bedreigen. 
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met name vs.23). Vele malen wordt Jezus Christus als herder 
van zijn volgelingen voorgesteld (o.a. Mat. 15:24; 25:32; 
26:31; Joh. 10:11-16).  
 
‘Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden 
en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen.’ (7:17) 

Christus zelf zal de gelovigen de weg wijzen naar levende 
bronnen van water ofwel naar ‘bronnen van water van het 
leven’.210  Dit water staat symbool voor de levendmakende 
werking van de Heilige Geest! 
Tenslotte mag Johannes via de hemelse oudste bekend-
maken dat de Here God ‘elke traan zal wegwissen uit de 
ogen’ van de mensen die in de hemel zijn (vgl. vs.15 en Op. 
21:4). Daarin zal Jes.25:8 worden vervuld, waar staat: ‘De 
Heer God vernietigt de dood, en veegt de tranen van alle 
gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk 
uit: de Heer heeft het gezegd!’ Nieuw verdriet is onmogelijk 
en het oude verdriet zal worden weggenomen. Er zal voor de 
verlosten in eeuwigheid geen pijn en verdriet meer zijn! Deze 
verzen geven een tekening van het leven bij God in de hemel 
als tegendeel van de grote verdrukking op aarde. De visio-
naire taal gaat over in directe voorzeggingen. Vanwege 
Christus’ beschermende aanwezigheid zal de laatste afstand 
naar de volmaaktheid overbrugd worden.  
 
‘U zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toe-
verlaat; en mij hiertoe door U bereid, opnemen in uw 
heerlijkheid’ (uit Ps. 73:12 ber.). 

                                                           
210 Vergelijk Op. 21:6; 22:1,17; Ps. 36:9-10; Jer. 2:13). Jezus zelf 
spreekt hierover, zoals Johannes schrijft in Joh. 4:14; 6:35; 7:37-38. 
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Nieuwe hemel en nieuwe aarde 
 
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er 
niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeru-
zalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een 
bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide 
stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en 
Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij 
hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan.   

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij 
zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en 
de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets 
te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie 
overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij 
zal voor Mij een zoon zijn. Op. 21:1-7 
Deze gedeelten van het grote hemelse visioen dat de apostel 
Johannes ontvangt, beschrijven de situatie na afloop van de 
wereldgeschiedenis, wanneer het laatste oordeel is voltrok-
ken (Op. 20:11-15). Het enorme visioen ontrolt zich voor zijn 
ogen en oren en Johannes schrijft maar en schrijft maar. In 
de Bijbel zijn het hoofdstukken vol met uiterst aangrijpende 
beelden die de gebeurtenissen in de afwikkeling van de 
gehele geschiedenis van wereld en kosmos tekenen. We 
eindigen dit hoofdstuk met een onderdeel uit deze enorm 
indrukwekkende slotfase van het boek Openbaring.  
Al het oude is verdwenen; Johannes mag schrijven over de 
nieuwe dingen die de Here God maakt en doet. Ook hier 
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vinden we verbindingen met de boeken van Israëls profeten, 
met name van Jes. 65 en 66. Bij de blijde toonzetting van 
Openbaring 21 valt het overigens op dat twee passages uit 
de toon vallen, doordat daarin zaken en mensen worden 
opgenoemd die juist niet bij de nieuwe schepping zullen 
horen (Op. 21:8,27). Ze zijn geoordeeld en weggedaan.  
 
De woorden ‘en ik zag’ vormen in dit deel van het boek 
Openbaring steeds de verbindende schakel tussen de onder-
delen van de tekst over dit hemelse visioen (Op. 19:11,17,19; 
20:1,4,11,12) en vestigen de aandacht op een nieuw onder-
deel ervan. Johannes ziet hier ‘een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde’ (vgl. Gen. 1:1). Bij deze woorden staat in het 
Grieks geen lidwoord en ze verwijzen dus niet naar iets dat 
bekend is. Het gaat dan ook om iets totaal nieuws, waarover 
echter al wel eerder geprofeteerd is (Jes. 65:17; 66:22); 
(2Pet. 3:13). Het woord ‘nieuw’ duidt vooral op de hoge 
kwaliteit van de hemel en de aarde die de Here God zal 
maken.211 Het feit dat niet alleen de aarde maar ook de 
hemel wordt vernieuwd, benadrukt dat heel de geschapen 
werkelijkheid door God vernieuwd zal worden; niets wordt 
uitgezonderd. 
Dat ‘de eerste hemel en de eerste aarde’ niet meer bestaan, 
bleek reeds eerder (Op. 20:11, vgl. Mar. 13:31; 1Joh. 2:17). 

                                                           
211 Op basis van dit vers zouden we hier kunnen denken aan een 
totaal nieuwe creatie van God, waarin niets van het bestaande 
terug te vinden is. Maar een vergelijking met vers 5 maakt duidelijk 
dat het eveneens mogelijk is dat God de bestaande dingen totaal 
en finaal zal vernieuwen (vgl. de uitdrukking ‘de nieuwe mens’, 
2Kor. 4:16; 5:17; Gal. 6:15). Zo zijn er meer voorbeelden die de 
vraag naar het al dan niet van (een zekere) continuïteit voeden. Zie 
voor dit veelbesproken onderwerp J. van Genderen, De nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde, Kampen 1994.  
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Enigszins verrassend is de toevoeging ‘de zee is niet meer’. 
Deze woorden kunnen letterlijk worden opgevat. Ze geven in 
elk geval het radicale verschil aan tussen deze nieuwe schep-
pingsorde en de oude, gevallen wereld. Maar de zee heeft 
ook een symbolische betekenis, en wel een negatieve. Zij 
werd in het OT gezien als een bron van gevaren en chaos (vgl. 
Job 7:12; Jes. 57:20) en zelfs als symbool van het dodenrijk 
(vgl. Op. 13:1 met Op. 11:7). Verderop in dit gedeelte worden 
nog meer negatieve zaken genoemd die niet meer aanwezig 
zullen zijn in de nieuwe schepping (Op. 21:4; 22:3,5). 
 
Het visioen dat Johannes ontvangt over de nieuwe schepping 
concentreert zich op de verloste mensen en hun woonplaats, 
die aangeduid wordt als ‘de heilige stad, (het) nieuwe Jeru-
zalem’. Dat deze stad er zou komen, was al aangekondigd 
(Op. 3:12).212 De naam Jeruzalem roept continuïteit op met 
de bestaande wereld, terwijl de woorden heilig en nieuw 
wijzen op de vernieuwing die de Here God daarin tot stand 
zal brengen. ‘Heilig’ betekent apart gezet, zonder zonde, 
volledig aan God gewijd. 213 Het begrip stad (met muren en 
poorten) duidt in de Oudheid onder meer op positieve zaken 
zoals onderlinge contacten, veiligheid en schoonheid.  
 
Dat mensen geen enkele rol spelen bij de ‘bouw’ van het 
nieuwe Jeruzalem wordt duidelijk door het nadrukkelijke 
gebruik van de woorden ‘neerdalende van God ’en ‘uit de 
hemel’, die elkaar versterken. De nieuwe stad is dus geheel 
en al het werk van God in zijn genade. 

                                                           
212 Vergelijk Heb. 11:10,16; 12:22. 
213 Het woord heilig wordt ook elders gebruikt met betrekking tot 
Jeruzalem (Op. 11:2; Jes. 48:2; Mat. 4:5). 
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Hierna (zie ook vs.10) valt in Openbaring alle onderscheid 
tussen aarde en hemel weg! We vatten vanaf nu de nieuwe 
hemel en aarde daarom op als één geheel: hemel-aarde. 
Het nieuwe Jeruzalem is ‘gereed gemaakt zoals een bruid 
versierd is voor haar man’.214 Hier wordt het bekende beeld 
gebruikt van de christelijke gemeente als bruid en de Here 
Jezus Christus als bruidegom.215  Bij de afloop van de wereld-
geschiedenis zal God Zijn kerk, die nu in alle opzichten nog zo 
onvolkomen is, volmaakt en stralend hebben gemaakt. In dit 
vers wordt echter niet direct gezegd dat de stad en de bruid 
dezelfde zijn (vgl. echter vs.9-10). 
 
‘Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit 
is de tent van God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn.’ 
(21:3) 
De visioenen die Johannes ziet, worden nu aangevuld met 
een gesproken proclamatie (zoals we die ook vinden in Op. 
22:3-5). Deze heeft betrekking op de allergrootste zegen die 
een mens zich (nog niet) kan voorstellen: de volmaakte en 
geestelijke gemeenschap met God. Het feit dat er een luide 
stem van de troon spreekt, wijst erop dat we met zeer 
belangrijke woorden te maken hebben. De troon is in het 
boek Openbaring veelal een eerbiedige omschrijving van de 
Here God Zelf (Op. 4:2,10). De omschrijving ‘stem uit/van de 
troon’ (vgl. Op. 16:17; 19:5) duidt hier echter niet de Here 
God aan, maar een belangrijke engel, wat blijkt uit het feit 
dat God hierna de volgende spreker is en er hier eerst óver 
Hem gesproken wordt. 

                                                           
214 Vergelijk Jes. 61:10. 
215 Vergelijk 2Kor. 11:2; Ef. 5:25-27; vgl. Mat. 22:2; 25:1-13. 
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De twee zinnen van de engel, dat ‘de tent van God bij de 
mensen is’ en dat ‘Hij Zijn tent zal opslaan bij hen’, komen op 
hetzelfde neer en versterken elkaar.216 Het wonen van de 
Here God bij de mensen was eerst in voorlopige vormen  

o in Israël (Lev. 26:11-12),  
o in Jezus Christus op aarde (Joh. 1:14) en  
o in de gemeente (2Kor. 6:16).  

Maar Johannes geeft hier vanwege dit visioen door dat God 
in de toekomst volledig en definitief tussen Zijn kinderen217 
zal verkeren (vgl. Zach. 2:10-11). 
Met de woorden ‘God Zelf zal met/bij hen hun God zijn’,  
wordt nogmaals de onvoorstelbare en intieme relatie bena-
drukt die er zal zijn tussen God en de mensen. Deze diepe 
woorden herinneren aan de naam Immanuël, ‘God met ons’ 
(Jes. 7:14). 
 
‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer 
bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al 
het oude is voorbij.’ (21:4) 

Deze woorden worden uitgesproken door een belangrijke 
engel. We horen allerlei grote en heerlijke beloften over de 
eeuwige zegen die God de gelovigen zal geven. Al deze 

                                                           
216 ‘De tent’ (vgl. Op. 7:15; Lev. 26:11-12; Eze. 37:27; 43:7) is hier 
een beeld van de heerlijkheid van God Zelf.  
217 De aankondiging dat de mensen Zijn volken zullen zijn, betekent 
de definitieve vervulling van beloften uit de tijd van het oude 
verbond (Jer. 24:7; 30:22; 31:1; Eze. 11:20; 36:28). Dat hier (in de 
belangrijkste handschriften) het meervoud ‘volken’ wordt 
gebruikt, heeft waarschijnlijk als reden dat het gaat om een volk 
dat is samengesteld ‘uit elke stam en taal en volk en natie’ (Op. 5:9; 
vgl. Op. 7:9). 
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zegeningen zullen de mensen die bij God behoren zonder 
eigen inspanningen ontvangen. 
De eerste belofte, dat God elke traan van hun ogen zal af-
wissen, is een herhaling van Op. 7:17 en zoals we eerder 
zagen een vervulling van Jes. 25:8. De Here God Zelf zal alle 
verdriet wegdoen. Uit deze troostvolle woorden kan worden 
opgemaakt dat ook de mensen op de nieuwe aarde geen 
verdrietige herinneringen meer zullen hebben. 
 
Nadat gezegd is dat er in de toekomende nieuwe wereld 
geen zee meer zal zijn, worden nu diverse andere zaken 
genoemd die daar eveneens zullen ontbreken. Over de dood 
hoorden we al dat hij in de poel van vuur218 geworpen werd 
(Op. 20:14).  
Dan voegt de engel eraan toe dat ook ‘rouw, geween en 
moeite’ niet aanwezig zullen zijn in de nieuwe hemel en 
aarde.219 Rouw duidt in algemene zin verdriet aan, geween is 
de openlijke uiting van dat verdriet, en moeite is hier de 

                                                           
218 Aan de macht van dood en dodenrijk komt definitief een einde 
wanneer zij in de poel van vuur geworpen worden, de plaats waar 
ook het beest en de valse profeet (Op. 19:20) en de satan zelf (Op. 
20:10) zullen zijn. Dood en dodenrijk, het kwaad en de zonde, 
hebben niet het laatste woord, want ‘de dood zal er niet meer zijn’ 
(Op. 21:4) en ‘Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen’ (Jes. 25:8). 
Wie in deze poel van vuur geworpen wordt, sterft als het ware voor 
de tweede keer (na de lichamelijk dood): daarom heet het de 
tweede dood, d.w.z. de eeuwige dood. ‘Het meer van vuur dat 
brandt van zwavel’ (Op. 20:10; 21:8) duidt aan wat traditioneel 
onder de hel wordt verstaan: de plaats van eeuwige pijniging, die 
speciaal bereid is voor de satan en zijn engelen (Mat. 25:41). De 
dood, het beest en de valse profeet bereiken daarmee hun 
definitieve bestemming. Daar zijn uiteindelijk ook de duivel (Op. 
20:10) en alle weerspannige goddelozen (Op. 20:15; 21:8). 
219 Vergelijk Jes. 35:10; 51:11; 65:19. 
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samenvatting van lichamelijke en innerlijke pijn. Deze dingen 
zijn vanwege zonde en schuld een gevolg van het huidige 
leven en komen daarom in het hemelleven niet voor. 
Als reden voor het geweldige verschil tussen de huidige en 
de toekomende wereld noemt de engel het feit dat de eerste 
dingen verdwenen zullen zijn.220  Dat houdt in dat alles wat 
niet goed meer was geen plaats zal hebben in Gods nieuwe 
schepping. ‘De eerste dingen’ zijn die zaken die behoren bij 
de huidige vorm van de schepping.  
 
‘En Hij die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw.’ Ik 
hoorde zeggen: ‘Schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en 
waar.’ (21:5) 

Nadat de engel heeft gesproken, neemt nu de Here God Zelf 
het woord om Johannes toe te spreken. Tot dusverre was Hij 
in het hele boek Openbaring pas eenmaal eerder als spreker 
aangeduid (Op. 1:8) en ook toen noemt Hij Zichzelf ‘de Alfa 
en de Omega’ (vs.6). Hij wordt opnieuw niet direct genoemd 
maar aangeduid als ‘de Zittende op de troon’ (vgl. Op. 4:9). 
Gods eerste woorden zijn een geweldige belofte, die een 
versterking vormt van Jes. 43:19: ‘Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw’. Wij kunnen het zo opvatten dat de Here God zegt dat 
Hij het oude zal vervangen, maar ook zo dat Hij alle 
bestaande dingen zal vernieuwen. Johannes krijgt opnieuw 
de opdracht om te schrijven. De betrouwbaarheid van de 
woorden berust op het feit dat God ze spreekt, want Hij is 
Zelf getrouw en waarachtig (1Joh. 1:9; Op. 6:10), evenals 
Jezus Christus dat is (Op. 3:14; 19:11). 

                                                           
220 Vergelijk Jes. 43:18-19; 65:17. 
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‘Toen zei Hij tegen mij: ‘Ze zijn vervuld! Ik ben de alfa en de omega, 
de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te 
drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft.’ (21:6) 

Opnieuw onderbreekt Johannes in zijn beschrijving de 
woorden van de Here God met ‘en Hij zei’. Hierdoor wordt 
benadrukt dat de Almachtige de spreker is. Elke zin die Hij 
spreekt moet ter harte genomen worden. ‘… zij zijn gewor-
den of geschied’. Op welke dingen (‘zij’) deze uitspraak 
betrekking heeft, is uit het verband niet helemaal duidelijk. 
‘Zij’ kan slaan op de gehele wereldgeschiedenis, maar ook op 
het tot stand brengen van de nieuwe wereld zoals dat 
hiervoor gezien is. Ook kan het specifiek slaan op de zojuist 
gesproken woorden ‘alle dingen nieuw’. Om te benadrukken 
dat de geschiedenis nu voltooid is, voegt de Here God 
hieraan toe dat Hij ‘de Alfa en de Omega, het begin en het 
einde’ (Op. 22:13) is. De Almachtige duidt Zichzelf aan als 
degene die aan het begin en het einde van de tijd staat en 
daardoor soeverein heerst over de geschiedenis.221 Deze 
woorden van de Here God vormen een sterke bemoediging 
voor de hoorders en lezers van dit omvattende visioen dat 
Johannes ontvangt en voor allen die het op aarde nu nog 
moeilijk hebben. 
De laatste woorden van dit vers houden in dat God in de 
toekomende wereld alle behoeften van de mensen zal 
vervullen: ‘Ik zal aan de dorstende geven uit de bron van het 
water van het leven voor niets.’222 Het leven-gevende water 

                                                           
221 Dit is dezelfde boodschap die ook in Jes. 40-48 centraal staat 
(vgl. bv. Jes. 41:4; 43:10; 44:6; 48:12). 
222 Deze belofte lijkt op een eerdere belofte (zie Op. 7:16-17) en 
bouwt voort op het OT (Jes. 55:1; Zach. 14:8; vgl. Jes. 49:10). Het 
beeld van het leven-gevende water komt verderop nog terug (Op. 
22:1,17). 
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is een geschenk, het is gratis, zonder tegenprestatie. Deze 
woorden en de volgende vormen een uitnodiging aan alle 
hoorders en lezers van de Openbaring die nog niet alles van 
God verwachten, om ook hun vertrouwen op Hem te stellen. 
 
De Here God laat nu een prachtige belofte volgen voor ieder-
een die overwint.223 ‘Wie overwint zal dit allemaal krijgen, en Ik 
zal zijn God zijn en hij mijn zoon.’ (21:7) 

Ook al zal een dergelijke persoon omwille van het geloof ver-
volgd worden, in Gods ogen is er juist dan sprake van over-
winnen (Op. 12:11). Een overwinnaar zal deze dingen be-
ërven, dat wil zeggen dat hij of zij mag delen in alle zege-
ningen die in dit gedeelte van de Openbaring worden 
beloofd. 
 
De belofte ‘Ik zal voor hem God zijn en hij zal Mij een zoon 
zijn’ was reeds in het OT gegeven (2Sam. 7:14, vgl. Ps. 89:27, 
waar ‘Vader’ staat in plaats van ‘God’). Deze belofte is 
volgens Heb. 1:5 (voorlopig) vervuld in Christus en blijkens 
2Kor. 6:18 (Rom. 8:16-17) in de christelijke gemeente. Dit 
betekent dat er in de toekomende wereld een persoonlijke 
band zal zijn tussen God en ieder van Zijn kinderen. In deze 
belofte herhaalt de Here God tegen een ieder, tegen elk indi-
vidu, wat kort hiervoor tegen de christelijke gemeente als 
geheel werd gezegd. 
 

                                                           
223 Beloften aan ‘wie overwint’ vinden we ook in de zeven brieven 
van Jezus aan de gemeenten (Op. 2:7,11, 17,26; 3:5,12,21). We 
zullen ons realiseren dat die geestelijke overwinning niet in eigen 
kracht ligt, maar uitgaat van wat Christus heeft volbracht en wat de 
Geest in de gelovige bewerkt.  
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Het nieuwe Jeruzalem uit de hemel 
 
‘En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet 
mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de 
hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar 
uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristal-
heldere steen jaspis. (21:10,11; vgl. 3:12) 
 
Een engel neemt Johannes ‘in de geest’ mee ‘op een grote 
en hoge berg’. Het betreft opnieuw geen lichamelijke ver-
plaatsing maar is een visioen, zoals Johannes en andere 
profeten dit vaker ontvingen.224 Niet duidelijk is of de berg 
dient als uitzichtpunt van waaraf Johannes het nieuwe 
Jeruzalem ziet, of dat de stad op deze berg neerdaalt en 
gevestigd wordt; voor de laatste mogelijkheid pleiten 
parallellen in het OT.225 De niet nader aangeduide berg speelt 
in het vervolg van dit gedeelte geen rol meer. 
 
Wat nu gebeurt, lijkt op wat er gebeurde in Op. 5:5-6: Toen 
werd de komst van een leeuw aangekondigd en verscheen 
het Lam; nu wordt ‘de bruid, de vrouw’ aangekondigd en 
verschijnt ‘de stad, het heilige Jeruzalem’. We moeten ons 
daarom steeds realiseren dat de stad een zinnebeeld is van 
de kerk ofwel van de verheerlijkte gemeente van Jezus 
Christus, en geen letterlijke stad. Ook elders in het NT komen 
we het hemelse Jeruzalem tegen (Gal. 4:26; Heb. 12:22). 
Zowel het woordgebruik (Jeruzalem) als het beeld van de 
stad duiden op een relatie met het aardse Jeruzalem, oord 
van vrede. Zo ook de aanwezigheid van de volkeren in vs.24. 
Johannes ziet een stad neerdalen uit de hemel, van God.  

                                                           
224 Zie Op. 1:10; 4:2 en Eze. 40:2; 43:5. 
225 Zie Jes. 2:1-5; 25:6-8; Mi. 4:1vv. 
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De woorden zijn een herhaling van vers 2 en vormen de 
inleiding tot een uitvoeriger beschrijving van allerlei aspect-
en van de gemeente onder het beeld van de stad. In de 
toekomende wereld rust Gods heerlijkheid, dat wil zeggen 
Zijn hemelse glans en majesteit, ook op Zijn volgelingen (vgl. 
Jes.60:1-2). Deze heerlijkheid is de tooi van de bruid (vs.2). 
 
Johannes probeert de nieuwe stad nu concreter te be-
schrijven en vergelijkt haar met een zeer kostbaar ge-
steente. Edelstenen zijn blijkbaar de mooiste dingen die 
Johannes voor een vergelijking ter beschikking staan, want 
ook God Zelf beschrijft hij door een vergelijking met edel-
stenen (Op. 4:3). Het gebruikte woord duidt doorgaans op 
een stralend of lichtgevend voorwerp (Fil. 2:15), maar het 
kan hier beter als glans worden vertaald. Door gebrek aan 
exacte omschrijvingen uit de Oudheid is moeilijk vast te 
stellen welke edelstenen in de Bijbel bedoeld worden. 
Vermoedelijk bedoelt Johannes hier met iaspis de diamant. 
Het ‘kristalhelder zijn’ kan zowel op de doorzichtigheid als op 
de glans van de stad betrekking hebben. Duidelijk is dat de 
gemeente in de toekomst niet alleen zal delen in Gods grote 
heerlijkheid, maar deze ook zelf zal uitstralen. Hoe bijzonder 
is dat! 
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LEVEN UIT DE VERWACHTING 
______________________________________________  
 
 
 
 
 
In dit afsluitende hoofdstuk probeer ik een aantal  thema’s 
uit dit boek op een wat andere manier te belichten. Uit de 
gebruikte bronnen blijkt, dat ik voor dit boek met meerdere 
stemmen in gesprek was. De belangrijkste insteek om het 
onderwerp van Leven in volheid te behandelen mag dan 
Schriftuitleg zijn, de verschillende gelezen boeken brachten 
allerlei gedachten op gang, waarvan ik er hier een aantal 
toevoeg. Wat de ordening van onderwerpen betreft lijkt ook 
dit hoofdstuk evenals de voorgaande meer op een boeket 
bloemen dan op een strak georganiseerde presentatie van 
het onderwerp.  
 
Leven in volheid  
De realiteit van het ‘met Christus zijn’ van gelovige christen-
en direct na hun overlijden vormt voor henzelf en hun gelief-
den een bron van troost. Toch stellen we vast dat het ‘intrek 
nemen bij de HEER’ niet alle nadruk krijgt in het Nieuwe 
Testament. Christelijke troost ligt vooral in de hoop op de 
opstanding. Dus op dat wat bij de wederkomst van de 
verheerlijkte Jezus zal gaan gebeuren. Zolang die grote toe-
komst nog op zich laat wachten en de dood ook voor een 
christen werkelijkheid is, zal de voorlopige uitwerking van de 
komende opstanding ervaren worden in het hemelleven. 
Daar is de gelovige mens ‘met de Heer’.  
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Was Jezus niet opgestaan, dan was Hij iemand van lang ge-
leden die door een grote historische afstand van ons ge-
scheiden is. Dat Hij is opgestaan en leeft, maakt het mogelijk 
een relatie met Hem te hebben. De beelden die het Nieuwe 
Testament gebruikt, geven aan dat het mogelijk is om op een 
zeer persoonlijke manier met Jezus ‘verenigd’ te zijn.  
Niemand behoeft buiten deze eenheid te blijven. Uit Jezus’ 
eigen mond klinkt de nodiging tot Hem te komen226 en in 
blijvende eenheid met Hem verbonden te zijn. Kom in 
eenheid met Jezus Christus, vind nieuw leven en een thuis bij 
God! Wie erop ingaat, ontdekt dat het de Geest van Jezus is, 
die deze verbondenheid en verdieping van het geloof in je 
uitwerkt.  
 
De bron van troost, moed en hoop is voor een christen de 
niet te verbreken band met Christus. Niets kan ons scheiden 
van de liefde van God in Christus Jezus, onze HEER. Niet 
alleen de dood kan ons niet van Hem scheiden, maar ook het 
leven niet. Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of 
armoede, gevaar of het zwaard, de dood of het leven (Rom. 
8:35-38), zwakte of ziekte, depressie of dementie, het zal ons 
niet kunnen scheiden van de liefde van God in Christus! Wij 
belijden dat God ons bewaart in verband met de Here Jezus 
Christus! Wie God bewaart, is wél bewaart.  

                                                           
226 Dat kan na Jezus’ opstanding en hemelvaart bijvoorbeeld door 
het ingaan op Jezus’ uitnodiging (vgl. Mat. 11:28,29) en een gebed 
naar Hem uit te spreken. In het lezen van de Bijbel en met name 
het Nieuwe Testament vinden gelovigen antwoorden op de vragen 
hoe het geloofsleven daarna gevormd en gesterkt wordt door 
inwerking van de Heilige Geest en wijze raad van onder meer 
andere gelovigen. Met name het weloverwogen lezen van de 
Bijbel, het persoonlijke gebed en het deel zijn van een christelijke 
geloofsgemeenschap zijn grondbeginselen van het geloof.  
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Leven met Christus  
De hemelse werkelijkheid is dan ook opgenomen in het grote 
gebeuren van de opstanding van de doden bij Jezus’ weder-
komst. De band met Christus, het in Hem begrepen zijn en 
aan Hem deelhebben houdt met de dood niet op (Rom. 14:8, 
9).  Christenen behoren aan Christus toe, ze zijn van Hem. 
We zullen met Christus zijn, terstond na onze dood en dan 
ook bij de opstanding van de doden, op de grote dag van 
Jezus’ komst. Over het ‘hoe’ we met Christus zijn, vernemen 
we niet veel.  
 
Nergens wordt in dit verband speciaal van de ‘ziel’ gesproken 
als oorzaak van voortbestaan na de dood.227 Er zal door de 
dood geen scheiding tussen hen en de HEER zijn voor de-
genen die het voorwerp van Gods liefde zijn. Geborgen in de 
almacht van Gods liefde, dat is ‘in Christus zijn’. Zo zullen wij 
die geloven in Christus228 tijdens ons leven en zelfs in de dood 
overwinnaars zijn. Niet iets bijzonders in onszelf, maar de 
trouw van God is onze zekerheid, ook in de lichamelijke 

                                                           
227 Onsterfelijkheid is geen natuurlijke eigenschap. Dat wij mensen 
fysiek eens sterven, dat wij eindig en sterfelijk zijn, is met het feit 
van ons mens-zijn, zeg maar onze creatuurlijkheid gegeven. Alleen 
God komt onsterfelijkheid toe. Eeuwig ‘zalig’ leven wordt uit God 
ontvangen in geestelijk leven, in wedergeboorte door de Heilige 
Geest, in Christus die de bron van eeuwig leven is. Daardoor wordt 
onze dood als levenseinde gerelativeerd, als Jezus Zegt: ‘Wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en een ieder die leeft en in 
Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven (Joh. 11:25,25) en ‘Wie 
gelooft heeft eeuwig leven’ (6:47). Toch blijft ook voor de gelovige 
de dood een teken van het oordeel van God,… dat Christus droeg!   
228 God komt tot ons met het woord van zijn belofte. Wij kunnen 
niet anders met God in verbondenheid komen dan in de weg van 
geloofsgehoorzaamheid aan het Woord van Zijn belofte. 
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dood. Dit is dan tevens onze enige troost in leven en in 
sterven: dat we van Hem zijn. Zo geloven wij.  
 
In christelijk geloven is de eenheid met de Here Jezus een 
vast gegeven. Wie niet gelooft, kent deze geestelijke verbon-
denheid niet uit eigen ervaring. De weg met Jezus gaan of die 
niet gaan, dat zijn ten diepste twee verschillende werelden. 
Zolang de Here Jezus nog niet is gekomen in heerlijkheid, is 
het mogelijk deze nieuwe weg  (die Jezus zelf is) in te gaan 
en te delen in het leven met Jezus Christus, de HEER.  
 
Het is verstandig te beseffen dat alles wat we over het leven 
met Jezus zeggen in het teken staat van de voorlopigheid. 
We leven nu in de grote tussentijd, dat wil zeggen tussen 
hemelvaart en wederkomst, waarin we wel van dag tot dag 
door de Geest van binnenuit nieuw gemaakt kunnen worden, 
maar waarin tegelijkertijd aan de ‘buitenkant’ er nog veel bij 
het oude blijft. Ons leven met Christus zal pas geheel 
compleet zijn, als Hij weer zichtbaar wordt en onder ons op 
een geheel nieuwe wijze terugkomt. Voor christenen blijft 
het wachten op en uitzien naar die grote dag.  
 
Leven met heelheid in gebrokenheid 
Wie realistisch in het leven staat, beaamt de gedachte dat 
het gewone, dagelijkse leven een zaak is van ‘heelheid in 
gebrokenheid’ (dr. Liesbeth Woertman). Hoe prachtig de 
zonsondergang ook is, de stormwaarschuwing blijkt veelal 
volkomen terecht.  
Ieders leven kent veel lagen waarvan wij veelal slechts de 
meest oppervlakkige zien, zeker wanneer we alleen maar 
‘even kijken’. Wie het oor te luisteren legt, gaat al meer 
begrijpen en wie vertrouwen wekt, krijgt als snel door dat 
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ieders leven een uitgebreid en veelal ingewikkeld verhaal is. 
Een geheel van gewone, mooie, prachtige, droeve en soms 
zelfs tragische verhalen. We zijn kwetsbare mensen en ieders 
leven kent momenten van grote angst en onzekerheid. Daar-
op zijn geen gemakkelijke antwoorden of remedies te geven. 
We zijn sterfelijk. Het is niet anders en het is bij niemand 
anders. Hoe kwetsbaar is een kostbaar mens. 
 
Wij houden van het goede leven en dat beleven we omringd 
door vergankelijke mensen. Het goede leven betekent 
tegelijkertijd dat toevallige, onvoorspelbare of zelfs oncon-
troleerbare gebeurtenissen in iemands leven een zeer ingrij-
pende positieve of negatie uitwerking kunnen hebben. Wij 
hebben niet overal grip op en zulke onzekerheid is nu een-
maal kenmerk van het leven. De mensen die wij liefhebben 
en voor wie we bidden zijn evenals wijzelf kwetsbaar voor 
onvoorziene gebeurtenissen. Wie de liefde in zijn of haar 
leven toelaat, heeft met deze mate van onzekerheid te 
maken. Je hebt niet alles in de hand. Wat er in het leven van 
een geliefde gebeurt, heeft onmiddellijk effect in het leven 
van de liefhebbende. Liefde is immers een wederkerige 
relatie en het is zelfs van groot belang voor een goede relatie 
dat wie liefheeft zich kwetsbaar opstelt naar de ander. Maar 
met dat je je waagt binnen de levenswereld van een ander is 
het onmogelijk om steeds vrij te zijn van verwarring of pijn. 
Pijn, verdriet, ziekte of achteruitgang van een geliefde zien, 
is altijd moeilijk en aangrijpend.229  

                                                           
229 Zie pastorale overwegingen in mijn boek Het kwetsbare leven: 
www.bettecollection.nl/pdf/boeken/het-kwetsbare-leven.pdf en 
bv. dit artikel op de blog van chemicus, theoloog Jaap Hanekamp: 
https://jaaphanekamp.com/blog/philosophy/2020-10-05-wat-wij-
achterlaten/.  
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Maar wie liefheeft, toont de bereidheid om de hang naar 
louter zekerheden op te geven. Dat maakt elke relatie tot 
een kwetsbare en gevoelige manier van leven. In jezelf, maar 
juist ook in de ander ben je kwetsbaar als het gaat om het 
uitwerken van de ‘emotie’ liefde. Liefde is immers een vorm 
van dankbare blijdschap, die wordt opgewekt door het be-
staan van iemand anders die als de bron en het voorwerp van 
die liefde wordt beschouwd. Liefde als blijdschap omdat die 
ander er is. Daarmee is liefde wellicht complexer dan andere 
emoties die tot het goede leven leiden. Onze liefde is een 
emotie die heel veel en verschillende andere krachten uit-
werkt, zoals bijvoorbeeld genegenheid, vriendschap, accep-
tatie, toewijding en trouw. Juist op deze gebieden liggen de 
ervaringen van grote vreugde en dankbaarheid, maar ook 
van pijn en verdriet.  
 
Christenen geloven in een persoonlijke God die de mens 
liefheeft. Gods liefde heeft uiteraard kenmerken zoals ook de 
liefde die mensen hebben voor elkaar, maar overstijgt die 
volkomen omdat het bij de Here om oneindige, eeuwige 
liefde gaat. Hij wordt zelfs met de liefde gepersonifieerd: 
God is liefde. Wij kunnen als gelovige mensen een persoon-
lijke relatie met God hebben en dit te meer omdat God ons 
en onze wereld heeft willen dienen door één van ons te 
worden in Jezus Christus. Hij heeft met en onder ons geleefd, 
als één van ons! Hij was met liefhebben de Eerste! 
Christelijke liefde omvat de liefde voor onszelf, de ander en 
boven alles voor God. De liefde voor God is daarmee geen 
liefde voor een vergankelijke Ander. De christelijke liefde 
stelt dat geloof, hoop en liefde samengaan (1Kor. 13), maar 
dat uiteindelijk de liefde boven alles gaat. De liefde is niet 
alleen de meeste, maar kwantitatief de meerdere. Eens gaat 
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geloof over in aanschouwen en is de hoop verwerkelijkt, 
maar dan zal de liefde uit God nog steeds de dragende kracht 
van het eeuwige leven zijn. Dan is de gebrokenheid met haar 
tragiek voorbij. In de Bijbel gaat het christelijke denken zo ver 
dat de persoon zonder liefde ‘niets’ wordt genoemd (1Kor. 
13:2). In het christelijke denken en gevoelen is de liefde 
funderend voor het hele leven.   
 
De Here God toont zich uiteindelijk verantwoordelijk voor 
zijn eigen wereld, met alle geladenheid en gebrokenheid die 
we hiervoor benoemd hebben. Immers alle vergankelijke 
mensen en heel die onzekere wereld wordt in de Schrift 
beleden als schepping van God.  
 
Als schepselen van een persoonlijke God kunnen wij als 
vergankelijke mensen omarmd en bemind worden. Het 
vergankelijke van het leven maakt het niet waardeloos, maar 
juist waardevol! Als de Here God die vergankelijke wereld en 
ons kwetsbare mensen zo lief heeft gehad, dat Hij voor die 
wereld en mensen zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden en 
overgehad, zou Hij dan met en door zijn Zoon ons ook niet 
alle dingen schenken?! De geloofsverbondenheid met God is 
voor het beleven van heelheid in gebrokenheid een levens-
weg van kwetsbaarheid in vertrouwen. En wie op God ver-
trouwt, komt ondanks onze eigen moeiten en zorgen, lek en 
gebrek, vanwege Zijn liefde voor juist zulke mensen nooit 
bedrogen uit.  
 
Wie Gods Zoon, de Here Jezus, leert kennen en zich door 
Hem laat kennen, krijgt door Hem zijn levensverhaal op een 
geheel nieuwe wijze op orde. Elke mens mag dan innerlijke 
tegenstrijdigheden kennen, de ontmoeting met God legt de 
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basis voor een totaal nieuw levensbeginsel en perspectief. 
Voor wie uit de geloofsverbinding met God leeft, geldt dat 
onze zonden, schuld en wonden, zeg maar ons hele hebben 
en houden, wie we zijn, dát leven heeft Hij in het leven en de 
dood en opstanding van Jezus Christus voor zijn rekening 
genomen. Wie gelooft in Christus leeft nog steeds in de 
gebrokenheid van elke dag, maar wonderwel tegelijkertijd 
uit de heelheid en volheid van Christus.  
 
Leven in eeuwigheid 
Wanneer we spreken of nadenken over de hemel en over 
eeuwigheid, dan gaat het over begrippen of situaties van een 
bijzondere aard. We gebruiken woorden voor een werkelijk-
heid die we feitelijk niet kennen. Zo is het ook bij de Bijbel-
schrijvers. Zij geven ons informatie door middel van woorden 
over het onzegbare en beelden van het onvoorstelbare. Een 
bijzondere eigenschap van de mens is dat wij kunnen 
spreken en denken over zaken die ons feitenmateriaal te 
boven gaan. Het gaat hier om dat wat geen oog heeft gezien, 
geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opge-
komen. Ons gelovig spreken over de hemel en over eeuwig 
leven blijft voor een christen bij een na-spreken van wat we 
erover in de Bijbel lezen, dus van wat God ons openbaart. En 
via de Bijbelschrijvers gaat dat dan uiteraard in ons bekende, 
aardse beelden en in symbolen. Met dit gegeven in het 
achterhoofd zijn bescheidenheid en voorzichtigheid zeker  
geboden.  
 
We willen nadenken over het begrip ‘eeuwig leven’. In deze 
term zegt het woordje eeuwig iets over het zelfstandig 
naamwoord ‘leven’. Het meest gebruikte oudtestamentische 
woord dat vertaald is met eeuwig komt van een woordstam 
die ‘verbergen’ betekent, het verborgene. Het gaat over de 



195 

tijd, die zo ver afligt dat deze zich aan onze waarneming 
onttrekt, hetzij in het verleden, hetzij in de toekomst. Maar 
dan gaat het nog steeds over tijd. De eeuwigheid wordt dan 
gedacht als eindeloos naar achteren en naar voren  verleng-
de tijd. God echter is eeuwig in volstrekte zin, Hij is de 
eeuwige God (zie Ps. 90 bv. vers 2!; 102:27). God is zonder 
begin en zonder einde. Hij is er altijd geweest en zal er altijd 
zijn. Hij was er al, God bestond al, voordat de aarde en de tijd 
bestonden. Hij werd niet geschapen, maar is. De in Genesis 
beschreven schepping is het begin van het materiele uni-
versum, Gods schepping van het leven en van de mens. Gods 
eigen bestaan strekt zich uit tot in ‘de eeuwigheid’, Hij is 
eeuwig.230 
Zo spreekt het Oude Testament ook van een eeuwige 
bestemming van de mens en de zegen van God is leven tot in 
eeuwigheid, dat wil zeggen tot in de verste toekomst (Ps. 
133:3). We lezen over ontwaken tot eeuwig leven en 
ontwaken tot eeuwig afgrijzen’ (Dan. 12:2).  

                                                           
230 Gods natuur heeft volgens de Bijbel geen begin en geen einde. 
God wordt niet beperkt door een reeks momentopnames. Ruimte 
en tijd zijn een onderdeel van ‘alle dingen’ die door Hem geschapen 
werden en die Hij ‘voor Zichzelf en door Zichzelf heeft gemaakt’ 
(Op. 4:11; Hebr. 2:10). Zijn eeuwigheid is meer en anders dan 
eindeloze tijd.  De eeuwigheid van God, de eeuwige IK BEN, is een 
deel van Zijn niet-geschapen wezen. Voor God is er geen verleden, 
heden of toekomst. God leeft niet ‘in de tijd’, maar bestaat buiten 
de tijd in de eeuwigheid. Hij is de ‘Hoogverheven God, die voor 
eeuwig op de troon zit’ en uitstijgt boven de tijd, maar die toch 
verbondenheid heeft met mensen: ‘Want zo zegt de Hoge en 
Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik 
woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en 
nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, 
en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. (Jes. 57:15). 
Hij is verheven boven plaats en tijd, toch woont Hij ook bij de 
verslagen en verdrukte mens, om die te laten opleven. 
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Wat is de betekenis van het in het NT veel gebruikte woord 
dat wij kennen als ‘eeuwig’? Het bronwoord betekent  
‘eeuw, langdurig tijdperk, eeuwigheid’. Zo kan het woord 
zowel betrekking hebben op het verleden als op de 
toekomst. Daar waar het verleden geen duidelijk zichtbaar 
begin heeft als daar waar de toekomst zich zover uitstrekt 
buiten het menselijk gezichtsveld dat er geen einde aan lijkt 
te komen, spreekt men van ‘eeuwigheid’ (bv. 1Kor. 2:7).  
Bij het woord ‘eeuw’ kan  verder gedacht worden aan een 
tijdvak of periode, zonder dat er aan precies honderd jaar 
gedacht wordt. In dit verband wordt er bijvoorbeeld een 
onderscheid gemaakt tussen de tegenwoordige eeuw en de 
tegengestelde toekomende eeuw (Mat. 12:32). Enerzijds 
gaat het hierbij zoals in de verwijzing hierboven om een 
tegenstelling van heden en toekomst, anderzijds zijn er in de 
toekomende eeuw krachten van geheel verschillende orde 
werkzaam (Heb. 6:5). De ‘toekomende eeuw’ is een uitdruk-
king die vooral gebruikt wordt in verband met de komende 
Messias, die een nieuw tijdperk zal inluiden. 
Het woord ‘eeuwig’ geeft aan dat iets of iemand ‘zonder 
begin of zonder einde in de tijd’ is. In die zin wordt het 
gebruikt voor de ‘eeuwige’ God (Rom. 16:26) en de ‘eeuwige’ 
Geest (Heb. 9:14). Meestal is bij het gebruik van het woord 
eeuwig de blik op de toekomst gericht, waar het bestaan van 
een andere orde zal zijn en het eindige, vergankelijke 
verdwenen. Het nieuwe leven dat Christus de mens aanbiedt 
is ‘eeuwig’231 (bv. Mat. 19:16; Joh. 3:15v.). Volgens Joh.17:3 

                                                           
231 Eén van de bekendste teksten uit het Johannesevangelie is: 
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft (Joh. 3:16). Hier 
komen beide werkelijkheden aan bod, namelijk in de mogelijkheid 
verloren te gaan en in de mogelijkheid eeuwig leven te hebben. Dit 
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is ‘eeuwig’ leven het kennen van de Vader en de Zoon. Het 
leven dat God aanbiedt is, in tegenstelling tot het aardse 
leven, eeuwig, onvergankelijk, niet onderhevig aan verval. 
De onzichtbare heerlijkheid in Christus is in tegenstelling tot 
de zichtbare aardse werkelijkheid ‘eeuwig’ (2Kor. 4:18).  
 
Eenvoudig samengevat kunnen we zeggen dat in de Bijbel 
eeuwig leven staat voor het leven dat God schenkt aan hen 
die Hem en Christus Jezus toebehoren. Het gaat hier dus 
evenals bij het begrip hemel over de werkelijkheid van en bij 
God. Het begrip hemel wordt daardoor ook wel omschreven 
als Gods liefde-ruimte, ruimte in God en ruimte door God. 
Een werkelijkheid die zich eens finaal concretiseert in de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  
 
Het gaat bij hemel en eeuwigheid dus niet om louter troost-
rijke voorstellingen of bemoedigende beeldspraak! De hemel 
en Gods eeuwigheid zijn realiteiten. Het is levensruimte van-
wege Gods liefde en genade (ook al kunnen wij de vorm 
waarin dat leven plaats vindt ons niet goed voorstellen). Het 
komt mij uit de Bijbelse gegevens voor, dat we eveneens 
kunnen zeggen dat de hemel ‘ergens’ is, ook al kunnen wij de 
lokaliteit en levensvorm ervan niet bepalen door middel van 
onze moderne meetinstrumenten en wetenschappelijke op-
sporingsmethoden. Wanneer God zijn schepselen ruimte 
geeft, zal dat naar mijn begrip vanwege ons schepselmatige 
leven op de een of andere wijze vorm en inhoud hebben.  

                                                           
is ook het geval in Joh. 3:36: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwige 
leven; maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven 
niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.’ Woorden van Jezus.  
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Hoe dan ook, eeuwig leven is leven van Gods kwaliteit, uit 
Gods genade, vanwege Jezus’ verdienste, door Gods Geest.  
Het eeuwige leven is niet alleen toekomst, maar begint in je 
gewone, dagelijkse leven en niet pas bij het overlijden. Het 
eeuwige leven begint op het moment dat door Gods genade 
de Heilige Geest je hart levend maakt. Dan begint volgens de 
Here Jezus het eeuwige leven: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft 
eeuwige leven.’ Deze woorden van Jezus kunnen ook ver-
taald worden met: ‘Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig 
leven, maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven 
niet zien. Integendeel, Gods toorn blijft op Hem rusten.’ (Joh. 
3:36). Hier horen we opnieuw de ernst van het aannemen of 
verwerpen van Jezus’ woorden en daarmee van Hemzelf.232 
 

                                                           
232 Omdat (zoals Jezus het hier zegt) God de Vader aan Hem de 
beschikking over alles heeft gegeven, is aan de Opgestane HEER 
ook de beslissing over het eeuwig wel en wee van ons mensen. 
Doorslaggevend is daarbij of we in Hem geloven. Doen we dat, dan 
hebben we eeuwig leven. Johannes laat met het werkwoord 
‘geloven’ uitkomen dat geloof in de Zoon niet iets abstracts is. 
Gezien de tegenstelling met wat er op volgt, zullen we ‘geloven’ 
hier verstaan in de zin van ‘gehoorzaam zijn’ (vgl. Rom. 1:5; 5:19). 
Het houdt concreet in dat we aan de woorden van God, die Jezus 
spreekt, niet voorbijgaan maar daarnaar luisteren en daaraan 
gehoor geven, dat we Zijn getuigenis aannemen (vgl. Joh. 17:8) en 
dat we trouw zijn aan Zijn woord (Joh. 8:31,51; 15:7,14). Als we zo 
gelovig op Jezus reageren, dan is ‘eeuwig leven’ nu al ons deel (vgl. 
Joh. 5:24; 1Joh. 3:14). Het tegendeel staat ons te wachten, als we 
ongehoorzaam zijn. Het gebruikte woord  is te vertalen met ‘onge-
hoorzaam zijnde’ en duidt een blijvende houding aan. Dat is een 
kwestie van ongeloof. Dan zullen we het eeuwige leven niet zien 
(vgl. vs.3: het Koninkrijk Gods niet zien). De toorn van God (enkel 
hier in het evangelie van Johannes) blijft dan op ons. We staan dan 
voortdurend onder Zijn gericht (Rom. 1:18) en zullen bij het eind-
oordeel daarvan dan ook de gevolgen ondervinden (vgl. Rom. 2:5). 
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Leven na dit leven 
Het zijn opnieuw woorden van de Here Jezus waarin we een 
belangwekkend gegeven tegenkomen over het leven na dit 
leven. Wanneer Jezus spreekt over de gevolgen voor zijn  
discipelen bij het uitdragen van het Evangelie en Hij de 
noodzaak van volharding uitlegt, komt Hij terug op een door 
Hem al eerder besproken thema, dat van angst en vrees. Hij 
begint met het leven hier en nu. Het is natuurlijk niet geheel 
onlogisch dat, wanneer de weerstand tegen het Evangelie 
van Jezus Christus en van het komende hemelrijk tot 
vervolging leidt, de volgelingen van Jezus daar dan bang voor 
zijn.  
Maar Jezus bemoedigt zijn discipelen om onbevreesd voort 
te gaan met de prediking: wat vandaag nog niet wordt 
gezien, zal stellig later geheel openbaar worden (Mat. 10:17-
31). Angst voor wat anderen van je denken kan er gemak-
kelijk toe leiden dat we een onware houding aannemen om 
maar geaccepteerd te worden. Of we sluiten compromissen 
in moeilijke omstandigheden waarvan we wel weten dat ze 
niet deugen. Jezus spreekt over het oordeel van mensen over 
Hem en de zijnen in het bewustzijn van zijn naderende dood 
in Jeruzalem. Wat zullen de discipelen zich deze woorden 
later herinnerd hebben, toen het er stuk voor stuk voor hen 
op aan kwam. Op de oude apostel Johannes na zijn deze oog- 
en oorgetuigen allen de Heiland in de martelaarsdood 
gevolgd. Wat de discipelen verkondigen zijn feiten en reali-
teiten: God zal die zeker doen komen.233 Jezus spoort de 
discipelen aan onbevreesd te spreken over wat zij persoon-
lijk van Hem  hebben gehoord en gezien. Iedereen mag horen 
wat discipelen van Jezus weten over het komende Godsrijk 
van de Vader en de Zoon! 

                                                           
233 Zie ook bijvoorbeeld woorden van Paulus in 2Kor. 3:12-4:18.  
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Na zijn profetisch geladen woorden over het hier en nu volgt 
er een troostende belofte, die tegelijk iets heel wezenlijks 
over de toekomst openbaart, wanneer Jezus zegt: ‘Wees niet 
bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen 
doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als 
lichaam te gronde kan richten in de hel’ (vs.28). Dit zijn opnieuw 
bepaald krasse woorden! 
Jezus komt terug op de vervolgingen en geeft voor de 
tweede maal (vgl. vs.26), een reden waarom de discipelen 
niet hoeven te vrezen. Hij zegt dat de vervolgers slechts het 
lichaam kunnen doden, maar niet het leven, de ziel, de 
innerlijke mens. Veeleer moeten zij vrezen voor degene, die 
zowel ziel als lichaam kan verderven in de gehenna234.  
 
Voor God is de dood geen grens; de mens, zijn persoon, gaat 
voor Hem met de dood niet voorbij, de christen raakt niet 
verloren. God is niet een God van doden, maar van levenden, 
want voor Hem leven zij allen (Luk. 20:34-38). De Here God 
zal eens over de mens oordelen zoals deze voor Hem is, 
trouw of ontrouw. Want in die context staan deze woorden.  
 
Vanwege de feitelijke dood volgt daarop Gods oordeel van 
aanneming of verwerping, nu even daargelaten hoe zich dat 
voltrekt. Voor de verwerping wordt het beeld van het door 
afgodische kinderoffers vervloekte dal van Hinnom (gehen-
na) gebruikt235, vertaald met hel. Deze uitspraak van Jezus 

                                                           
234 Zie ook Mar. 9:45,47 en Jak. 4:12. 
235 Dal ten zuiden van Jeruzalem; ‘dal van (de zonen van) Hinnom’, 
bekend om de Molochsdienst; later verstaan als Gehenna, hel. In 
de tijd van de koningen werden hier kinderoffers gebracht (vgl. 
2Kon.23:10); later bleef het een plaats die verafschuwd werd. 
Volgens Joodse opvatting zou in het dal van Hinnom eens het 
gericht plaatsvinden (vgl. Jer. 19). In de evangeliën wordt met 
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vooronderstelt een universele opstanding van doden, dus 
van zowel goeden als slechten en een eindoordeel over ieder 
mens. Degene die écht te vrezen is, omdat Hij macht heeft te 
behouden en te veroordelen, is God (Heb. 10:31; Jak. 4:12; 
Op. 14:7). Het is niet vanzelfsprekend dat we bij wat vertaald 
is met ‘te gronde richten’ deze woorden hier moeten 
verstaan in de letterlijke zin van vernietigen. Het kan ook in 
meer algemene zin vertaald worden met ‘verloren doen 
gaan’ of ‘verderven’.  
 
Het woord gehenna dat met ‘hel’ vertaald is, is de ‘poel van 
vuur’, de plaats waartoe onder meer alle ongelovigen ver-
oordeeld worden bij het laatste oordeel (Op. 20:14-15).236 

                                                           
gehenna de plaats van de eeuwige straf aangeduid (vgl. Mat. 
23:33). De hel is zo de plaats ‘waar het vuur brandt’ (bv. Mat. 5:22) 
en de tegenpool van ‘het leven’.  
236 Over het laatste oordeel: aan de dood en het dodenrijk komt 
definitief een einde wanneer zij in de poel van vuur geworpen 
worden, de plaats waar ook het beest en de valse profeet (Op. 
19:20) en de satan zelf (Op. 20:10) dan reeds zullen zijn. Dood en 
dodenrijk, het kwaad en de zonde, hebben niet het laatste woord, 
want ‘de dood zal er niet meer zijn’ (Op. 21:4) en ‘Hij zal voor 
eeuwig de dood vernietigen’ (Jes. 25:8). Wie in de poel van vuur 
geworpen wordt, sterft als het ware voor de tweede keer (na de 
lichamelijk dood): daarom heet het de tweede dood, de eeuwige 
dood (Op. 2:11). Na het vonnis over ‘de dood en het dodenrijk’ 
(vs.14) lezen we nu het vonnis over de mensen die zich voor de 
grote witte troon bevinden. Om vrijgesproken te worden zou 
iemands naam in ‘het boek des levens’ moeten staan. Dat zou 
betekenen dat het verlossingswerk van het Lam ook voor deze 
persoon zou gelden (vgl. Op. 13:8; 21:27). De apostel Johannes 
noemt echter alleen de mogelijkheid dat dit niet het geval zal zijn! 
Dit sluit aan bij het gegeven dat we bij dit oordeel alleen met 
ongelovigen te maken hebben. Het ‘boek des levens’ is dan ook 
slechts geopend als bewijs dat geen van hen daarin genoemd 
wordt. Het vonnis luidt dan ook dat deze mensen ‘in de poel van 
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Nota bene direct hierop spreekt Jezus erover dat Hij die ziel 
en lichaam kan verderven hun hemelse Vader is, God, die 
juist wil behouden! De grote bemoediging volgt daarna: 
ieder die Hem belijdt voor de mensen, die zal Hij als de 
Opgestane HEER belijden voor zijn hemelse Vader. Het gaat 
hier over het erkennen van zo’n belijder bij het laatste 
oordeel! Dan immers zal Jezus als Redder ook Rechter over 
allen zijn. De Vader heeft het finale oordeel in zijn hand 
gegeven. 
 
Maar nu naar de bijzondere uitspraak over lichaam en ziel. 
De dood van de ziel valt blijkbaar niet per se samen met de 
dood van het lichaam. In de bredere zin van het Bijbelse 
spreken wordt de na het sterven voortlevende mens ‘ziel’ of 
‘geest’ genoemd.237 Wanneer we de verschillende teksten 

                                                           
het vuur’ geworpen worden. Het is God Zelf die dit vonnis uit-
spreekt en daarmee de scheiding tussen gelovigen en ongelovigen 
voor de eeuwigheid definitief maakt.  
237 Gijs van den Brink in StudieBijbel Magazine: ‘Dit zien we bijvoor-
beeld in Openbaring 6:9-11 waar we lezen dat Johannes onder het 
altaar in de hemel zielen van mensen ziet. Hij zegt: ‘Ik zag onder 
het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het Woord van 
God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider 
stem en zeiden: tot hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, 
oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde 
wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun 
werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook 
het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten…’.  
Johannes spreekt hier over zielen die in de hemel zijn, maar het zijn 
wel zielen die kunnen roepen en bidden. Ze zijn dus blijkbaar bij 
hun volle bewustzijn. Ook hebben ze deel aan de zegeningen en de 
bestaanswijze van het hemelse leven, wat blijkt uit het witte kleed 
dat ze ontvangen. Maar nergens blijkt tegelijk duidelijker dan hier 
dat zij nog niet de uiteindelijke volmaaktheid genieten. De zielen 
vragen hoelang ze nog moeten wachten totdat Gods gerechtigheid 
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die over de zielen die na dit leven in de hemel leven nagaan, 
wekt het op zijn minst de indruk dat zij ook een zekere 
gestalte hebben.  
 
Wat valt er te zeggen over de zogenoemde onsterfelijke ziel 
van een mens in de zogenoemde ‘tussentoestand’?238 Laten 
we de verschillende begrippen nader bezien. Allereerste 
staan we stil bij de Bijbelse gedachten over sterven, sterfelijk 
en onsterfelijk.  Daarna denken we na over de woorden ziel, 
geest en lichaam.  
 
Over sterven en de dood 
Sterven is in het algemene taalgebruik ophouden te leven. 
De dood en het sterven zijn volgens het Oude Testament 
geen natuurlijke verschijnselen, maar straf op de zonde (Gen. 
2:17; 3:19,22). De dood betekent dat het menselijke, natuur-
lijke lichaam terugkeert tot stof (Gen. 3:19, Ps. 146:4, Pred. 
12:7). De doden verblijven (naar het OT) op een onbekende 
wijze in het dodenrijk en men ervaart Gods trouw niet 
meer.239 Toch lezen we in het OT ook dat God de meerdere 
is van de dood en voor vrome Joden geldt dat zij geloven dat 
God hen voor de dood bewaren of eruit redden zal (Ps. 
16:120; 49:16; 73:24). Ook de verwachting van een opstan-

                                                           
op aarde geopenbaard zal worden. Er wordt hen gezegd dat ze nog 
een korte tijd moeten wachten, namelijk totdat het getal van hun 
broeders vol zal zijn. Hun hemelse heerlijkheid is voorlopig. Het 
volmaakte komt pas met de opstanding van het lichaam en de 
nieuwe aarde.’ 
238 Onder deze ‘tussentoestand’ wordt de periode van voortleven 
na de dood voor gelovigen verstaan, in de hemel tot aan de opstan-
ding van de doden bij de wederkomst van de Here Jezus.  
239 Zie bv. Pred. 9:5-10; Jes. 38:18; Ps. 6:6, 11-13. 
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ding uit de doden ontbreekt in het OT niet  (Jes. 25:8; 26:19; 
Eze. 37:11,12).  
 
In het Nieuwe Testament hebben deze begrippen dood en 
sterven uiteraard ook van doen met het levenseinde. Sterker 
nog dan in het OT is hier de dood een gevolg van de zonde: 
de zonde van Adam is ons aller zonde (Rom. 5:12; 6:21-23; 
Joh. 8:21-24; 1Kor. 15:21-26). Ook in het NT vinden we de 
gedachte van een dodenrijk, waarin gestorven mensen ver-
blijven, maar het lot van gelovigen en bewust ongelovigen is 
niet hetzelfde: zij zijn volkomen gescheiden van elkaar (bv. 
Luk. 16:23). Het is in het bijzonder door de woorden van de 
Here Jezus dat we ervan op de hoogte zijn dat gelovigen bij 
hun sterven ‘het paradijs beërven’ (Luc. 23:43; Op. 2:7) of ‘de 
eeuwige tenten gaan bewonen’ (Luk. 16:9; Joh. 14:2). Ook 
spreekt Jezus uitvoerig over het huis van zijn hemelse Vader, 
waar zij die Hem gelovig volgen en dienen in zijn tegen-
woordigheid zullen zijn (Joh. 14 en 17, zie ook pag. 40 e.v.). 
De apostel Paulus spreekt met betrekking tot gelovigen over 
een ‘intrek nemen bij de HEER’ en ‘met Christus zijn’ (2Kor. 
5:8; Fil.1:23). Zo blijft er in het dodenrijk slechts plaats voor 
de ‘goddelozen’ over, zij ondergaan er hun voorlopige straf 
(Luk. 16:23; 1Petr. 3:19). Een verschrikkelijke gedachte.  
Het nieuwtestamentische geloof in de opstanding betekent 
ook dat er aan de heerschappij van de dood een einde komt: 
dood en dodenrijk worden door God bij zijn eindgericht 
teniet gedaan (Op. 20:14) en de gehenna (hel) komt als 
definitieve straf voor de tegen God opstandige en van God 
vervreemde, kwaadaardige goddelozen240 ervoor in de plaats 

                                                           
240 Zij die in de Bijbel goddelozen worden genoemd hebben weerzin 
tegen Gods goedheid. Het gaat hier om de daadwerkelijke strijd 
van de mens tegen de God die hij kent en wiens Woord hij veracht. 
Toch belooft God dat de goddeloze zal leven, als hij of zij zich 
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(Op. 19:20; 20:10-15), dat wordt wel genoemd de tweede 
dood (Op. 2:11; 20:6,14; 21:8).  
Voor gelovige volgelingen van Jezus staat eenmaal de finale 
doodsoverwinning te wachten, want Christus is de eersteling 
van hen die ontslapen zijn (1Kor. 15:21; Col. 1:18; Op. 1:5). 
Hun werkelijkheid wordt dat de dood is verzwolgen in de 
overwinning  (1Kor. 15:45).241 Het is dit evangelie dat 
gelovige  christenen een levende hoop geeft en hen van 
moed en kracht voorziet in het leven met God (1Pet. 1:3; 
Rom. 8:23-25; 2Kor. 5:8; Fil. 1:24) omdat wij weten dat ons 
leven en werk, onze liefde en trouw niet vergeefs zijn ‘in 
Christus’ (1Kor. 15:58).   
 
Over sterfelijk en onsterfelijk 
Sterfelijk is alles wat kan sterven. In de natuur is alles wat 
eens leeft sterfelijk. Mensen zijn sterfelijk, vergankelijk, 
aards. Aards is wat tot het leven op aarde behoort, er betrek-
king op heeft en het karakter van dat aardse leven draagt. 
Het tegenovergestelde is naar Bijbels taalgebruik hemels. 
Hemels is wat tot het leven van de hemelse werkelijkheid 

                                                           
bekeert (Ez. 18:21-23). De Here is de God van genade en leven, wat 
in het bijzonder daaruit blijkt dat Hij goddelozen oproept tot geloof 
in Hem (zie Rom. 5:6 en 4:5).    
241 We concluderen dat de Bijbel ons leert dat er een leven is na de 
dood. Maar ook dat er niet slechts één, maar meerdere bestem-
mingen na de dood en ook na Gods eindoordeel zijn. Dit heeft er 
allereerst mee te maken dat het hiernamaals in de tussentijd 
tussen dood en opstanding er anders uit ziet dan na de opstanding 
van de doden. De bestemmingen in de genoemde tussentijd 
verschillen van de bestemmingen na de opstanding der doden en 
het eindoordeel. Het voorlopige van het hemelse leven tussen 
dood en opstanding wordt benadrukt in Op. 6:9-11. Voor gelovigen 
geldt: hun hemelse heerlijkheid is voorlopig. Het volmaakte komt 
pas met de opstanding van het lichaam en de nieuwe aarde. 
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behoort, er betrekking op heeft en daarvan het karakter 
draagt en erdoor geïnspireerd wordt.  
Sterfelijkheid is de eigenschap van aan de dood onderwor-
pen te zijn. Daarmee is de vergankelijkheid beschreven: wat 
sterft, vergaat en valt uiteen. Maar daarmee is nog niet alles 
gezegd.  
 
Het begrip ‘onsterfelijk’ komt in het Oude Testament in het 
geheel niet en in het Nieuwe Testament slechts twee maal 
voor. Daar leren we de christelijke belijdenis: God is onsterf-
elijk. Onsterfelijk is iemand die door zijn bijzondere aard in 
het geheel niet sterven kan. Onsterfelijk is ‘een wezen’ dat 
door de dood niet wordt aangeraakt, waaraan de dood zelfs 
onderworpen is. In 1Tim. 6:14-17 wordt van God gezegd dat 
Hij onsterfelijkheid heeft, en nog wel, dat Hij, de enige Heer-
ser, alleen onsterfelijkheid heeft: ‘… bewaar het gebod onbe-
vlekt en onaantastbaar tot aan de verschijning van onze HEER, 
Jezus Christus, die God ons op de voorbestemde tijd zal laten 
aanschouwen. Hij is de gelukzalige, de enige Heerser, de Koning der 
Koningen en de Heer der heersers. Hij alleen bezit  onsterfelijkheid 
en Hij woont in ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem gezien 
of is in staat om Hem te zien. Aan Hem de eer en de eeuwige macht! 
Amen.’ 

Uit deze lofprijzing leren we dat God de Enige is die onsterf-
elijkheid bezit (vergelijk 1Tim. 1:17!); Hij kan die echter aan 
engelen en mensen schenken. De ontoegankelijkheid en de 
onzichtbaarheid van God zijn een aanduiding voor Zijn god-
delijkheid en verhevenheid boven de mensen (transcen-
dentie, ofwel het boven en buiten het zintuiglijk waarneem-
bare zijn). Dit houdt niet in dat God Zich niet wil laten kennen 
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(vgl. Joh.1:18), want Hij heeft Zich in de geschiedenis voort-
durend geopenbaard,242 in het bijzonder in de Here Jezus.  
 
In 1Kor. 15:50-57 lezen we over de komst van de HEER Jezus 
Christus en de opstanding van de doden. Paulus spreekt daar 
tegen de gelovigen van de gemeente in Korinthe van een 
geheimenis: ‘En nu vertel ik u een geheim: wij zullen niet allemaal 
sterven, maar wel allemaal van gedaante veranderen, opeens, in 
een oogwenk, bij de laatste trompet; want de trompet zal 
weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en 
wij zullen van gedaante veranderen. Want dit vergankelijke moet 
met onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met 
onsterfelijkheid. En wanneer dit vergankelijke met onverganke-
lijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het 
woord van de Schrift in vervulling gaan: De dood is verslonden, de 
overwinning is behaald!...’. 

Het geheimenis of de verborgenheid houdt in dat ‘wij allen 
veranderd zullen worden’. Zowel degenen die nog leven bij 
de wederkomst van Christus als de reeds gestorven gelovig-
en zullen op dat moment een hemels, door de Geest/geest 
bepaald lichaam ontvangen (ook 2Kor. 5:4; Fil. 3:21). De 
apostel Paulus laat zien dat een verandering van lichaam 
noodzakelijk is. ‘Vlees en bloed’ is niet slechts de beschrijving 
van een lichaam dat in een graf tot ontbinding overgaat. Het 
is een typering van het huidige aardse, lichamelijke bestaan. 
Vlees en bloed zijn niet geschikt en te beperkt voor een 
hemelse bestaanswijze en een leven in Gods heerlijkheid. 
Het belangrijkste kenmerk van het huidige lichaam is zoals 
we eerder zagen de ‘vergankelijkheid’ (lett. ‘verderf’), het-

                                                           
242 Echter nooit openbaarde God zijn volle heerlijkheid (vgl. Ex. 
33:18-23). Ook de grote profeten Ezechiël (Eze. 1:26-28), Daniël 
(Dan. 7:9) en de apostel Johannes (Op. 4:2,3) hebben in hun 
visioenen maar ‘iets’ van de heerlijkheid van de onsterfelijke God 
gezien. 
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geen al vóór het sterven blijkt uit het verouderingsproces. Zo 
moet het huidige lichaam bijvoorbeeld voortdurend voedsel 
tot zich nemen om zichzelf in stand te houden, maar het 
toekomstige heeft dat niet nodig (1Kor. 6:13; vgl. Ri. 13:16).  
 
Er zal dus een totale verandering naar onvergankelijkheid 
plaatsvinden. Het gaat hier niet om een veranderingsproces, 
maar om een uiterst snel gebeuren. Paulus gebruikt daar-
voor de uitdrukkingen ‘in een ondeelbaar moment’ en ‘in 
een oogwenk’ (ogenblik). Het gaat dus om een wonder, een 
ingrijpen van God. De ‘laatste bazuin’ markeert Gods 
aanwezigheid en deze uiterst vernieuwende heilsdaden bij 
de wederkomst en de opstanding.243 Op het moment van 
Christus’ komst zullen tegelijkertijd de gestorven gelovigen  
met hemelse, onsterfelijke lichamen worden opgewekt en de 
nog levenden zullen eveneens totaal veranderd worden met 
hetzelfde resultaat. De laatste vijand, de dood, is dan ver-
nietigd en voor gelovigen heeft Christus’ overwinning dan  de 
volle uitwerking bereikt. De heerschappij van de dood over 
de mensheid is definitief ten einde. De lofprijzing van de 
apostel die erna volgt is volkomen begrijpelijk: ‘Laten we God 
danken, die ons door Jezus Christus, onze HEER, de over-
winning geeft.’ 
 
Over ziel, geest en lichaam 
In het boek Genesis, waar het onder meer gaat over de wor-
dingsgeschiedenis van mens en wereld, lezen we dat God de 
mens de levensadem inblies en zo werd de mens ‘een 
levende ziel’. De Statenvertaling en de Naardense Bijbel 

                                                           
243 Deze bazuinroep komt mogelijk overeen met de zevende bazuin 
uit Op. 11:15 die het koningschap van Christus over de gehele 
aarde en de beloning voor de gelovigen (Op. 11:18) aankondigt. 
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vertalen het hier gebruikte Hebreeuwse woord met ‘ziel’, 
andere vertalingen houden het op levend ‘wezen’.244 We 
vinden een uitgebreid scala aan niet steeds identieke, maar 
nauw met elkaar verbonden en overlappende begrippen om 
zowel de innerlijke mens, als de menselijke natuur of de hele 
mens als persoon te benoemen. Een zelfstandig bestaan van 
de ziel (zonder het lichaam) was in de denkwereld van het 
Midden-Oosten zeker aanwezig (zie ook Gen. 35:18: bij het 
sterven van Rachel verlaat haar ziel haar lichaam; of 1Kon. 
17:22: op het gebed van Elia keert de ziel (wij zouden zeggen 

                                                           
244 Het gebruikte oudtestamentische grondwoord blijkt in verschil-
lende contexten een veelheid van vertaalmogelijkheden in zich te 
bergen: adem, levensadem, geest, levensgeest, gevoel, gemoed, 
innerlijk, verlangen, persoon (zie SBOT, deel 1, s.v.). Het in het 
Nieuwe Testament met ‘ziel’ vertaalde woord is psuchē, dat ook 
met ‘leven’ wordt vertaald. Het gaat in de eerste plaats om de 
levensadem, de kern van het menselijk leven in het algemeen. In 
overdrachtelijk woordgebruik staat het - vooral in aansluiting bij 
oudtestamentisch taalgebruik - voor ‘levend wezen, persoon’. We 
vinden dit bijvoorbeeld wanneer wordt gesproken over een aantal 
‘zielen’ of over ‘alle ziel’, dat wil zeggen ‘iedereen, allen’. Vervol-
gens gaat het meer specifiek om de ziel als het innerlijk leven van 
de mens. Als zodanig kan het onderscheiden worden van het 
lichaam, de stoffelijke buitenkant van de mens (bv. Mat. 10:28). 
Het is de ziel van de mens die blijft voortleven, ook nadat het 
aardse lichaam gestorven is (Hand. 2:27,31; Op. 6:9; 20:4). Er 
treedt soms een zekere overlapping op met pneuma ‘geest’, dat 
eveneens wordt gebruikt om het innerlijk van de mens te 
omschrijven. Zo staat de omschrijving ‘geest, ziel en lichaam’ (1Tes. 
5:23) voor de mens in zijn totaliteit. Evenals het hart (kardia) is de 
ziel de zetel van gevoelens en verlangens. Ook lezen we over de ziel 
als ontvanger en drager van het heil van God, het goddelijke leven. 
In dat verband lezen we bijvoorbeeld over geloof dat de ziel 
behoudt (Heb. 10:39; vgl. Jak. 1:21), over ‘het behoud van zielen’ 
(1Pet. 1:9) en over een ziel die gered wordt van de (eeuwige) dood 
(Jak. 5:20). 
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‘levensgeest’) van een kind in hem terug en daardoor werd 
het kind weer levend).  
 
De geest deelt veel met de ziel, namelijk de levensadem  en 
het leven (Job 34:14,15 en 12:10). Ziel en geest zijn nood-
zakelijk om leven te geven aan het lichaam. Maar meer dan 
ziel is geest het naar buiten gekeerde ik van de mens, het 
aspect van zijn mens-zijn waarmee hij communiceert en 
contact maakt met God en mensen.245 Wanneer het contact 
met mensen bij het sterven verbroken wordt, lezen we dat 
een mens ‘de geest geeft’. De geest heeft directe invloed op 
de kennis en de wil, nodig om te denken en om beslissingen 
te nemen.  Bij overlijden breekt dit vermogen op het lichaam 
af.  
In de Bijbel ligt de nadruk op de eenheid van de mens: hij is 
‘ziel/geest en lichaam’. Dit houdt ook een positieve visie op 
het lichaam in. Het lichaam is geen inferieur omhulsel van 
een superieur beginsel (ziel of geest) maar een transparant 
gegeven waarin emoties en relaties met de buitenwereld 
samenkomen. Zaken als het leven en de levenskracht zijn 
geheel verweven met het lichaam. Dit benadrukt de onder-
linge eenheid en de samenhangen van het menselijk lichaam 
en leven. We kunnen zeggen dat het lichaam tot zijn bestem-
ming komt doordat het leven erin aanwezig is.246  

                                                           
245 Zie voor een bredere toelichting SBNT Woordstudies en Mart-
Jan Paul, Struikelblokken, veertig vragen bij het Oude Testament, 
Apeldoorn 2020, h. 23.   
246 In de Bijbel behoren ziel en lichaam bij elkaar en vormen zij een 
psychosomatische eenheid. Een weinig anders ligt het bij de geest. 
Hoewel die verbonden is met begrippen uit de natuurlijke wereld 
als ‘wind’ en ‘adem’, bezit de geest toch een min of meer eigen 
(onder meer op God betrokken) werkelijkheid. 
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Wat gebeurt er met de ziel of de geest bij het sterven van het 
lichaam? Duidelijk is dat er bij het sterven iets gebeurt als ‘de 
geest geven’ (vgl. ook Gen.25:8). Is daarmee het menselijke 
bestaan afgelopen, of is er een voortbestaan na de dood?247 
In de Bijbel lezen we over een bepaalde wijze van leven na 
de dood. In het slot van het boek Prediker lezen we dat de 
geest weerkeert tot God (12:7). Terwijl wij daar nu meestal 
het woord ‘ziel’ voor gebruiken, werd in het oudtesta-
mentische Israël het woord ‘geest’ gekozen. Het lichaam 
keerde na de dood tot de aarde terug, maar er was ook ‘iets’ 
dat bleef bestaan. Het Nieuwe Testament spreekt nadruk-
kelijker dan het Oude Testament over het voortleven van de 
ziel. Dit blijkt, zoals eerder besproken, bijvoorbeeld uit Jezus’ 
uitspraak dat mensen weliswaar het lichaam kunnen doden, 
maar niet de ziel (Mat. 10:28). Over het lot van de ziel heeft 
alleen God, de Rechter, zeggenschap en wanneer het 
lichaam dood is, sterft de ziel kennelijk niet. We hebben 
hiervoor geschreven over ‘de tussentijd’ van het leven in de 
hemelse werkelijkheid. De apostel Paulus vult dit nader in 
wanneer hij in 1Kor. 15 schrijft over het opstandingslichaam 
dat de gelovigen uiteindelijk zullen ontvangen; een ‘geeste-
lijk lichaam’, wat niet staat voor onstoffelijk maar voor een 
door de Geest gekenmerkt eeuwig en onsterfelijk lichaam 
dat wij van God ontvangen zullen. Niet een deel van de mens 
zal worden herschapen, maar Gods finale heilsdaad heeft 
betrekking op de hele persoon; naar geest, ziel en lichaam. 
Dit opstandings-leven in/op de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde wordt wel genoemd het leven ná het leven na de dood.  
 

                                                           
247 Voor een beredeneerd antwoord op bv. de vraag of er leven is 
na de dood verwijs ik naar het werk van Emanuel Rutten, met name 
het artikel ‘Is er leven na de dood?’, zie www.gjerutten.nl.  
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In grote lijnen 
De hoofdlijn in de Bijbel tekent de mens als een opmerkelijk 
fraai en complex samengesteld geheel, waarbij door een 
aantal verschillende begrippen de specifieke aspecten 
worden beschreven. Zo lezen we over de mens in termen van 
de ziel, het vlees, de geest, het hart, het verstand en het 
lichaam. Met deze begrippen wordt dan de kwetsbaarheid 
en vergankelijkheid van ons bestaan beschreven, maar leren 
we de mens ook kennen met zijn denkvermogen en verlang-
ens, met een gericht zijn op God als de bron van het leven en 
met de kern van het menselijke bestaan, daar waar de 
wilsbeslissingen vallen. De apostel Paulus brengt dit geheel 
onder woorden met de termen ‘uitwendige’ en ‘inwendige’ 
mens wanneer hij zijn verlangen beschrijft het lichaam te 
verlaten om bij de HEER zijn intrek te nemen (2Kor. 5:6-9). 
Deze hoofdlijn in het Bijbelse denken over de mens stelt dus 
dat de menselijke persoon een psychosomatische eenheid 
vormt. Daarbij wordt vooral de eenheid van de mens als 
totaliteit beklemtoont, waarbij het lichaam en de ziel/geest 
van de mens door en door op elkaar betrokken (en van elkaar 
afhankelijk) zijn.248 Dit geheel is de kern van de menselijke 

                                                           
248 Opmerkelijk is dat wij geen ander psychisch leven zoals de ziel 
kennen (denk aan de menselijke geestesvermogens zoals denken, 
voelen, waarnemen, onthouden, herinneren en interpreteren) dan 
ondersteund door lichamelijk werkzame hersens, het brein. 
Behalve dan wat wij als gelovigen van de Here God belijden, 
namelijk dat Hij een geestelijk ‘wezen’ is die de genoemde mens-
elijke geestvermogens zelf heeft geschapen. Ook Gods eeuwige 
bestaan is er zonder dat er een lichamelijk functionerend leven aan 
ten grondslag ligt. God is geest.  Het lijkt toch wel wat kortzichtig 
om uit het feit dat wij een bepaalde levensvorm niet kennen af te 
leiden dat deze niet kan bestaan! 
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persoon! Uit de Bijbel valt (zoals hiervoor is betoogd) op te 
maken dat lichaam en ziel/geest door de dood van elkaar 
gescheiden worden. Wij geloven en belijden dat het im-
materiële van de mens, de geest/ziel, naar Gods hemelse 
werkelijkheid gaat en daar is tot op de dag van de weder-
opstanding, als de ziel/geest herenigd zal worden met het 
herrezen en vernieuwde lichaam.  

                                                           
Door de dood sterft en vergaat het lichaam met brein en al en 
wordt de mens naar Bijbelse terminologie ‘opnieuw tot stof’. 
Overigens wel stof waarvan God afweet en waarvan Hij de 
innerlijke structuren (die wij kennen als dna, de belangrijkste 
informatiedrager van erfelijk materiaal en menselijk leven) vormde 
en ‘bewaart’. Hoe dan ook. De immateriële ziel/ geest zal op de een 
of andere ons onbekende wijze als een (door het gemis van het 
lichaam) beperkte en (tot de opstanding) voorlopige bestaansvorm 
in de hemelse werkelijkheid zijn, hoe dan ook.  Uit de Bijbelse 
gegevens valt op te maken dat de ziel/geest van de gelovige, als 
centrum van zelfbewustzijn en psychische functies na diens dood 
op de een of ander wijze voortbestaat bij de Here God.  De Bijbel 
bemoedigt ons te geloven en erop te rekenen dat God in staat is 
onze identiteit of persoonlijkheid ook in de ‘tussentijd’ te bewaren. 
Ons voortbestaan door de dood heen is daarbij niet te danken aan 
een zelfstandige en onverwoestbare, onsterfelijke ziel, maar alleen 
aan het wonder van Gods liefde en genade. Wanneer de Bijbel 
spreekt over de zekerheid dat gelovigen dwars door de dood heen 
bewaard worden door God, ligt dit vast in de Geest van Jezus 
Christus die ons als onderpand gegeven is (2Kor. 5:1-5). Hoe en in 
welke hoedanigheid precies onze persoonlijkheid in de hemelse 
werkelijkheid is en bewaard wordt, daarover lezen we in de Bijbel 
niet. Wanneer iemand overlijdt, wordt wel gezegd dat hij of zij uit 
de tijd is. De Here God is als eeuwige Geest op enigerlei wijze ook 
‘buiten de tijd’. Hierover verder speculeren is mijns inziens zinloos 
vanwege het ontbreken van begrip. Hier past ons de bescheiden-
heid die de apostel Johannes ons leert: ‘Het is ons nog niet 
geopenbaard, wat we zullen zijn’ (1Joh. 3:2; vgl. Ps. 139). Het zal 
ons genoeg zijn te weten dat we eenmaal met Christus zullen zijn 
en die belijdenis behoort tot het hart van het christelijke geloof. 



214 

Leven in de hemel 
Het past een christen om niet meer over de hemel te weten 
dan wat de Bijbel hem of haar bekend maakt. Maar dan nog 
blijft het nadenken over de hemel niet eenvoudig. Dit komt 
omdat de hemel niet alleen onze zichtbare, materiële wereld 
overstijgt, maar ook ons begrip van tijd en ruimte. De hemel 
waar God woont is een werkelijkheid die wij niet met weten-
schappelijke onderzoekingen kunnen bestuderen.249 Wel 
hebben mensen zich al eeuwenlang ideeën gevormd over de 
hemelse werkelijkheid. De Bijbel vertelt ons als openbaring 
van God dat Jezus uit de hemel is neergedaald en onder ons 
is komen leven, als Een van ons. Gelovige christenen ver-
trouwen erop dat Hij ons betrouwbare informatie heeft 
verschaft, ook over de hemel. In dit boek hebben we ons 
verbonden aan wat Jezus alsook de profeten vóór Hem en de 
apostelen na Hem over de hemel bekend maakten. We 
willen in het slot van dit boek een soort samenvatting daar-
van geven. Het gaat om de grote lijnen die in de Schrift iets 
vertellen over de hemel waar God woont.  
 
De hemel is in het Bijbelse taalgebruik de troonzaal van God.  
Vanuit de hemel regeert God over de aarde en het heelal. Zo 
wordt de hemel wel woning of paleis van God genoemd. De 
hemel is zo vereenzelvigd met de HERE, dat hemel soms 
gewoon een  aanduiding van God zelf is. Het koninkrijk der 
hemelen is dan ook het koninkrijk van God; dat rijk, die 
werkelijkheid, waar God Koning is. In de Bijbel lezen we van 
mensen die (soms van een afstand) een blik in de hemel 
mochten werpen.  

                                                           
249 Voor de geschiedenis van de uitleg van Bijbelse symbolen en 
visionaire beelden, zie www.studiebijbel.nl; StudieBijbel Online en 
voor het Bijbelboek Openbaring: SBNT, deel 10, tekst en Excursen. 
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Zo zag Mozes de hemel als een plaveisel van saffier.  Hij ziet 
de hoogverheven God, die zit op zijn troon en onder zijn 
troon is het blauwe en heldere schijnsel van lazuursteen 
zichtbaar (Ex. 24:10).  
 
Jesaja zag God op zijn troon omringd met engelen met 
vleugels (twee om het gelaat te bedekken, twee om de 
voeten te bedekken, twee om te vliegen). Hij hoort ook dat 
die engelen elkaar toeroepen: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER 
van de machten; heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid’ 
(Jes. 6) 
 
De priester Ezechiël zag in een uiterst ingewikkeld en aan-
grijpend visioen van God de hemel met daarin vier boven-
natuurlijke wezens die waren ‘samengesteld’ uit delen van 
een mens, een leeuw, een stier en een adelaar die Gods 
troonwagen omringden. Boven die troonwagen zag hij een 
saffieren troon met een stralende gloed eromheen en op de 
troon ‘een gedaante als van een mens’.  Tussen de levende 
wezens in was iets dat op brandende kolen leek; op fakkels 
die tussen de wezens op en neer flitsten. Het vuur laaide 
hoog op en er schoten bliksemstralen uit. De levende wezens 
zelf vlogen heen en weer als bliksemschichten. Boven de 
hoofden van de levende wezens bevond zich een soort 
uitgespannen gewelf dat glinsterde als verblindend kristal. 
Boven het gewelf zag hij zoiets als een saffiersteen in de 
vorm van een troon. En daarop, op wat dus een troon leek te 
zijn, zag Ezechiël een mensengestalte. Uiterst indrukwek-
kend (Eze. 1). 
 
De profeet Daniël krijgt ’s nachts een visioen waarin hij een 
oude wijze (man) zag, een ‘Oude van dagen’ die plaatsnam 
op een troon. De troon bestond uit vuurvlammen met wielen 
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als laaiend vuur. Tienduizenden engelen omringden de 
troon.  De ‘Hoogbejaarde’ ging zitten en zijn gewaad was wit 
als sneeuw, zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond 
uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom 
van vuur welde op en vloeide voor Hem uit. Duizend maal 
duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden 
stonden voor Hem. Het ‘gerechtshof’, dat erbij was,  ging 
zitten en de boeken werden geopend en er wordt recht 
gedaan. In zijn nachtelijke visioen ziet Daniël dan met de 
wolken van de hemel iemand aankomen die op een 
mensenzoon leek. Hij ging naar de Wijze, Hoogbejaarde en 
werd voor Hem geleid. Toen werd aan hem heerschappij 
gegeven, pracht en koninklijke macht; alle volken, stammen 
en talen brachten hem hun hulde. Daniël geeft de slotsom 
door: Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit 
vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde. Tenslotte geeft 
hij aan dat de gedachten van dit visioen hem bijzonder in ver-
warring brachten, zodat zelfs dat de kleur uit zijn gelaat 
wegtrok. Hij bewaarde het als een geheim zolang in zijn hart 
(Dan. 7). 
 
In het Nieuwe Testament lezen we van Stefanus die vlak 
voordat hij door steniging overleed, de heerlijkheid van God 
in de hemel zag, met Jezus die aan de rechterzijde van Gods 
troon stond. Stefanus stond daar tegenover zijn beschul-
digers en was  vol van de Heilige Geest; hij richtte zijn blik op 
de hemel, zag de heerlijkheid van God, en daar stond de 
Mensenzoon Jezus aan Gods rechterhand! Zijn tegen-
standers op aarde, de leden van het Sanhedrin, hielden hun 
oren dicht en  begonnen luid te schreeuwen. Ze stormden als 
één man op hem af en stenigden Stefanus, terwijl hij bad: 
‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ Saulus die later Paulus werd 
genoemd, stond erbij. Stefanus viel op zijn knieën en riep 
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met luide stem: ‘HEER, reken hun deze zonde niet aan.’ Na 
deze woorden stierf hij. Het visioen ging voor Stefanus over 
in werkelijkheid (Hand. 7).   
 
Het is nu juist deze Saulus die na een indrukwekkende 
bekering, roeping en zendingsleven als Paulus kort in de 
hemelse werkelijkheid van het paradijs verbleef. We zullen 
vanwege vergelijking van Bijbelse gegevens ons het paradijs 
voorstellen als een bepaalde plaats ‘in de derde hemel’, waar 
de gestorven gelovigen in de directe nabijheid van God 
verblijven. De apostel Paulus geeft ons hier geen verdere 
informatie over de heerlijkheid van deze plaats, noch over de 
toestand van de gestorven heiligen. Hij schrijft alleen dat hij 
‘onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, waarvan het een 
mens niet geoorloofd is ze uit te spreken’. De dingen die hij 
daar van God, de Here Jezus of de engelen gehoord heeft, 
moet hij voor zichzelf houden, maar het is  wel duidelijk dat 
deze ervaring van heerlijkheid Paulus’ bereidheid om voor 
het Evangelie te lijden of te sterven heeft vergroot. De 
hemelse werkelijkheid overstijgt de beperktheid van onze 
menselijke begrippen, maar maakt voor wie gelooft een 
uitermate diepe indruk, zoveel is wel duidelijk. Gelovige 
christenen verlangen ten diepste naar de hemelse 
werkelijkheid omdat Jezus daar is, onze Redder, Middelaar, 
Verlosser, Vredevorst, Koning en HEER (Hand. 9:3-9). 
 
De oude apostel Johannes krijgt gedurende zijn ballingschap 
op het eiland Patmos meerdere visioenen over de hemelse 
werkelijkheid. Evenals destijds bij Jesaja wordt Johannes 
gevraagd om de dingen die hij ziet en hoort op te schrijven 
en ze als een boodschap naar zeven genoemde christelijke 
gemeenten te zenden. Johannes ziet daarna een indruk-
wekkende figuur, de Here Jezus in zijn hemelse heerlijkheid.  



218 

Daarna ontvangt Johannes opnieuw een visioen en hij wordt 
uitgenodigd de hemelse wereld binnen te gaan. Ook hij ziet 
Gods troon, nu met een smaragdgroene regenboog erom-
heen en een glazen zee als van kristal ervoor. Johannes ziet 
rondom de troon vierentwintig andere tronen, met daarop 
vierentwintig oude mannen in witte gewaden en met gouden 
kronen op hun hoofd. Ook hebben zij ieder een lier en een 
gouden schaal met wierook in hun hand. Voor de troon 
branden zeven vurige fakkels en van de troon gaan bliksem-
stralen, stemmen en donderslagen uit. Vervolgens ziet ook 
hij vier uiterst indrukwekkende en mysterieuze wezens die 
Ezechiël ook al in verband met Gods troon had gezien. 
Johannes hoorde en zag heel veel en hij schreef het allemaal 
op. Wij kunnen het in zijn boek Openbaring lezen. Er is een 
leeuw en een gesloten boekrol. De leeuw blijkt een lam te 
zijn dat eruit ziet alsof het geslacht is, en dat terwijl het staat! 
Aan het eind van zijn boek, dat vol staat met visionaire 
gebeurtenissen waarin de loop van de wereldgeschiedenis 
zich in beelden, liederen, woorden en personen voor hem 
ontrolt, lezen we nog de beschrijving van een nieuw Jeruza-
lem en een nieuwe aarde. In visionaire beelden wordt de 
hemelse stad beschreven als met ‘de heerlijkheid van God’, 
die zo straalt dat het lijkt op kostbaar gesteente en schittert  
als een kristalheldere diamant. De bouwstof van de muren is 
diamant en de stad die Johannes ziet is van zuiver goud. De 
twaalf fundamenten zijn versierd met edelstenen als 
diamant, lazuursteen, robijn, smaragd, sardonyx, sardius en 
ga zo maar door. Ieder van de twaalf poorten, die nooit 
gesloten worden, is een parel en de straten zijn van goud als 
doorschijnend glas. Gods luister en heerlijkheid wordt er 
overweldigend door uitgedrukt in al haar glorie. Gods glorie 
en het Lam vormen daar het eeuwige licht. Wat een hemelse 
heerlijkheid in aardse termen! Als de Here God op de nieuwe 
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aarde woont en als de Heiland en HEER Jezus er is, zoals Jo-
hannes schrijft, dan wordt de aarde een hemel (in Op. 1-22).    

 
Tenslotte 
Christenen al vanaf het eerste uur vonden hun troost en 
houvast in Jezus Christus, de Zoon van God, in God de Vader 
en in de Heilige Geest! Dit leidde voor deze gelovigen tot 
aanbidding, maar ook tot het besef dat we Gods liefde en zijn 
gaven met elkaar zullen delen en deze niet voor onszelf 
houden. Wat hebben wij, dat we niet ontvangen hebben? 
God schenkt ons zijn zegeningen en wij die geloven ont-
vangen die van Hem. Zo’n houding leidt tot dankbaarheid, 
weloverwogen leven, zorgzame liefdedienst en naar de Here 
God toe: lofprijzing. Christenleven is deelkrijgen aan en leren 
leven uit de verzoening door het werk van de Here Jezus 
Christus. In dit boek over geloof, tijd en toekomst heb ik 
geprobeerd daaraan woorden te geven.  
 
In het besef dat belangrijk is wat dient tot eer van God en 
wat goed is voor de mensen en de schepping, sluiten we dit 
boek af.  
 
 
Soli Deo Gloria 


