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Het vaderhuis van God 
(bij de prediking van 27 augustus 2006) 

J.C. Bette 
 
 
 
Wat bedoelen we wanneer we zeggen dat kinderen van God na hun overlijden naar de hemel 
gaan? Zijn er duidelijke bijbelgedeelten die over de verwachting van een leven na dit leven 
zekerheid geven? Hoewel ik in mijn boekje ‘De grote verandering’ veel meer een totaalbeeld 
heb gegeven door na te denken over de hemel, de opstanding van de doden en het eeuwige 
leven, hier dan nog een aantal antwoorden uit het bijbelse getuigenis. 
 
Uitzicht op het leven na de dood 
‘Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij 
opnemen’ (Psalm 49:16). 
‘Nochtans zal ik bestendig bij U zijn, Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden 
door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik (nevens U) in de hemel? 
Nevens U begeer ik niets op aarde; al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots 
en mijn erfdeel is God voor eeuwig’ (Psalm 73:23-26). 
De dichters van deze Psalmen, die de Here kennen als de God van hun leven, verwachten dat 
het leven met God voor hen voortduurt.  
 
‘Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar 
hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob.  Hij is 
niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen’ (Lucas 
20:37,38).  
Het zijn de Sadduceeën die Jezus een vraag komen stellen. Ze geloofden onder andere niet in 
de opstanding der doden (vgl. Hand.23:6vv.). Ze komen bij Jezus met een kritische vraag over 
de opstanding der doden omdat het hun bekend zal zijn geweest dat Hij deze leerde (vgl. bv. 
16:19-31; Joh.5:19-29).  
Het gaat om de vraag of er in het opstandingsleven referentie zal zijn naar het aardse leven, 
bijvoorbeeld als man en vrouw in een huwelijk. 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) ook een dwaling is. Het ‘kinderen (lett. 
‘zonen’) van God’ zijn betekent hier het op volmaakte wijze bij God behoren (vgl. Matt.5:9). 
Het duidt ook op het in de nabijheid van God verkeren (vgl. ‘zo zullen wij altijd bij de Heer 
zijn’, 1Thess.4:17; Fil.1:23). Het 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 der opstanding’ zijn.  
 
Wanneer er staat dat de Here de God van Abraham is (Ex.3:6) 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 (vgl. Jes.38:18vv.: ‘Het dodenrijk looft u niet, de dood 
prijst u niet; de levende, de levende, hij looft U !’). De ‘allen’ die voor Hem leven, zijn de 
aartsvaders (vs.37), 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’. Calvijn zegt hierover: God is getrouw, zodat hij hen (die in Jezus 
geloven) op een wijze die het menselijk begrip te boven gaat, bij Zich in het leven bewaart.  
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De apostel Paulus gelooft, dat hij na zijn sterven bij Christus zal zijn: ‘…ik verlang heen te 
gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste (Fil.1:23).   
 
Hier blijkt dat hij een persoonlijk verlangen over de toekomst heeft, maar dat dit geheel 
ondergeschikt is aan Gods wil. Alle aandacht is gericht op de volledige verlossing van de 
gehele mens op de dag van de Heer (vgl. 3:21; Rom.8:23; 1 Cor.15:54; 1 Thess.5:23). Het 
sterven wordt hier weergegeven met het ‘losmaken’ van de touwen van een tent (vgl. 2 
Cor.5:1-4). Meestal spreekt Paulus over een lichamelijke opstanding van de doden bij de 
wederkomst van Christus (vgl. 1 Cor.15:52; 1 Thess.4:15,16). Nu wordt duidelijk, dat die 
doden die in het geloof gestorven zijn, voordat het zover is, toch ‘met Christus’ zijn. M.a.w. 
de gemeenschap met Christus wordt door de dood niet verbroken of onderbroken (zie 
Openb.6:9-11). Paulus zelf zou het allerliefst ‘heengaan’ om ‘met Christus te zijn’ (vgl. 2 
Cor.5:8). Hoe de apostel zich dit heeft voorgesteld, zegt hij niet. Het is van het grootste 
belang te weten dat de gelovigen ‘in Christus’ zijn, want dan zijn ze al een nieuwe schepping. 
Sterven zij, dan zijn ze bij de Here Jezus, want ze zijn ‘in het geloof in Jezus Christus’ 
gestorven. Hun leven was een leven voor de Heer, dan is hun sterven een sterven voor de 
Heer. De gelovigen behoren aan de Here Jezus toe, die over doden en levenden zeggenschap 
heeft (Rom.14:8,9).  
 
Bij de vraag, hoe het is tussen sterven en opstanding, dus de door ons zo genoemde tussentijd, 
moeten we ook denken aan de woorden die Jezus na de dood van Lazarus tegen diens zuster 
Martha sprak: ‘Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; 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; gelooft gij dat?’(Joh.11:25,26).  
 
Opstanding en leven hebben hun grond in Jezus en ze worden gegeven door Jezus. De reden 
voor het feit dat Jezus Zichzelf ‘de opstanding en het leven’ noemt en niet ‘het leven en de 
opstanding’, moeten we daarin zoeken, dat de opstanding van Christus de weg gebaand heeft 
naar het leven. Door Zijn opstanding werd de dood verslagen. Christus werd door Zijn 
opstanding weer de Levende (vgl. Luc.24:5,6). Zo mogen ook de zijnen in Hem, door Zijn 
opstanding, het leven ontvangen (Ef.2:5; 5:8). Het is daarom van beslissende betekenis om 
door het geloof aan Christus verbonden te zijn. Slechts door Hem kunnen we het eeuwige 
leven ontvangen. Maar wanneer een christen eenmaal aan Christus verbonden is, kan niets die 
band meer verbreken (Joh 5:24,29). Zelfs al worden we door de lichamelijke dood uit dit 
aardse leven weggenomen, in Christus is het eeuwige leven voor altijd ons deel, vanaf heden 
(vgl. bv. Joh.3:15,36a; 5:24; 6:40,47; 17:3). Wie nu al eeuwig leven heeft, zal op de jongste 
dag opgewekt worden uit de lichamelijke dood (Joh.6:40). Het leven is voor wie in Jezus 
gelooft zo gewaarborgd, dat het niet eindigt, als het aardse leven eindigt. Het leven in de 
gemeenschap met God kan zelfs door de dood niet teniet gedaan worden. Dat is een 
bevestiging van wat Jezus eens heeft gezegd over de zorg voor de zijnen: ‘Niemand zal ze uit 
mijn hand roven’ (Johannes 10:28).  
 
‘En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik 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 hoelang, 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 en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij’ 
(Openb.6:9-11). 
 
De gelovigen in dit vers zijn ‘slachtoffers’ van vervolging en daarom zou men verwachten dat 
zij zich óp het altaar bevinden. Dat zij echter ‘onder’ het altaar zijn, komt doordat het altaar 
min of meer gelijkgesteld is aan de troon van God, waaronder deze mensen nu bescherming 
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vinden. Een joodse overlevering zegt dat de rechtvaardigen onder de troon van God rusten, 
dat wil zeggen vlakbij de Here God Zelf. Maar wat Johannes hier ziet, gaat nog een stap 
verder. De beschrijving die Johannes van deze martelaren geeft, maakt duidelijk dat de 
gestorven gelovigen bij volle bewustzijn in de hemel zijn (vgl. 2Cor.5:8; 1Thess.5:10). Ze 
kunnen vragen stellen en bidden (vs.10) en hebben deel aan de zegeningen van het hemelse 
leven, wat blijkt uit het witte kleed dat ze ontvangen (vs.11). Deze personen zijn ‘geslacht’ 
om hun geloof, waarvan de inhoud wordt omschreven als ‘het woord van God’ en ‘het 
getuigenis’ (namelijk van Jezus, vgl. 1:9; 20:4; zie ook ‘het getuigenis van Jezus’ in 1:2; 
19:10 en Joh.3:32). De ‘ziel’ is de innerlijke mens, die blijkbaar bij de lichamelijke dood niet 
sterft; in visioenen speelt de vraag hoe een ziel gezien kan worden geen rol. 
 
De martelaren roepen tot de Here God om gerechtigheid. Deze vraag herinnert aan de 
woorden van Christus in Luc.18:7-8 ‘Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, 
die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?’ Oordelen is het algemene woord 
voor rechtspreken; het vonnis waarnaar de martelaren verlangen is een veroordeling. Deze 
veroordeling wordt uitgedrukt door wat volgt: het woordje ‘en’, dat hier ‘en wel’ betekent, 
gevolgd door ‘terugeisen’. Het vonnis zou moeten inhouden dat God het bloed van de 
martelaren ‘terugeist van de bewoners van de aarde’. In dit ‘terugeisen’ klinkt ook de 
gedachte aan ‘recht verschaffen’ mee. Ondanks de rampen die al op aarde hebben plaatsgehad 
(vs.1-8), menen de gelovigen dat God het werkelijke, het laatste oordeel uitstelt, en in het 
volgende vers wordt inderdaad bevestigd dat deze mening juist is. Deze om hun geloof 
omgebrachte gelovigen vragen daarom hoe lang ze nog moeten wachten tot Gods 
gerechtigheid op aarde geopenbaard zal worden. Als gelovigen weten zij dat vergelding een 
zaak van God is en niet van de mens (Rom.12:19). Niet alleen deze gelovigen hebben echter 
onrecht geleden, maar zeker ook God Zelf. Hij is beledigd door het feit dat Zijn kinderen 
gedood zijn. Zij die op de aarde wonen’ is in Openbaring een aanduiding voor de ongelovige 
mensheid (bv. 3:10; 8:13; 11:10). Deze term is vergelijkbaar met de manier waarop het begrip 
‘wereld’ vaak gebruikt wordt in het evangelie naar Johannes (bv. Joh.17:9,14-16). Het gaat 
hier om de mensen die de gelovigen gedood hebben en daarvoor op Gods tijd verantwoording 
zullen moeten afleggen. 
Dan volgt Gods reactie op het verzoek van de martelaren, eerst door een daad en dan door een 
woord. De Here God Zelf is namelijk de ongenoemde handelende persoon. Hij geeft de 
martelaren witte klederen en zegt hun dat zij voorlopig nog moeten rusten. De witte kleren 
symboliseren hier in de eerste plaats de vrijspraak van de martelaren door God in weerwil van 
het feit dat de wereld hen veroordeeld had (vgl.7:13-14); maar deze witte kleren typeren ook 
de reinheid van de martelaren die het resultaat is van hun volharding in beproeving. Verder 
zijn ze een voorteken van de definitieve glorie die deze mensen na ‘korte tijd’ zullen 
ontvangen. Hun huidige hemelse heerlijkheid is dus nog niet de uiteindelijke volmaaktheid. 
Het volmaakte komt pas bij de opstanding van het lichaam en de komst van de nieuwe aarde 
(Openb.20:6; 21:1-2). De martelaren moeten nog rusten. Dit rusten is echter geen passief 
wachten; het heeft het aspect van het gerust uitzien naar het komende heil (vgl. Dan.12:13). 
De Here God troost de martelaren door te zeggen dat het lijden op aarde nog maar ‘een korte 
tijd’ zal duren. Aan de term ‘korte tijd’ zien we hoe Gods tijdsbegrip verschilt van het onze 
(vgl. Ps.90:4-5; 2Petr.3:8). Weliswaar wordt de uitvoering van wat hier wordt voorzegd al 
beschreven in het gedeelte dat hier direct op volgt (vs.12-17), maar voor het besef van de 
gelovigen van alle tijden blijft de ‘dag van de Heer’ toch lang uit. Voor de tussentijd heeft de 
Here God een grens gesteld aan het aantal gelovigen dat zal lijden; dit aantal zal op zeker 
moment ‘voltallig’ zijn (vgl. Gen.15:16; Dan.8:23; Rom.11:25). Dan is de maat vol. De 
toekomstige martelaren worden ‘hun mededienstknechten en broeders’ genoemd. Dit gedeelte 
gaat dus specifiek over de tussentoestand, de tijd tussen sterven en opstanding. In elk geval 
zijn de overleden gelovigen bij God! Ze weten nog wel van het leven op aarde, dat achter hen 
ligt. Ze verlangen naar de voleinding, naar de volle heerlijkheid van het opstandingslichaam 
en de nieuwe aarde.  
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We hebben een aantal bijbelverzen laten spreken waarin het gaat over de gelovigen en hun  
leven na de dood. Er blijven vragen over. Zeker is dat de gelovigen in de tijd tussen hun 
sterven en hun opstanding bij de wederkomst van Jezus delen in het leven met Jezus Christus. 
En dit nu bedoelen wij als we zeggen dat gelovige christenen na hun overlijden naar de hemel 
gaan.  
 
Wat is de hemel? 
Opnieuw verwijs ik voor de bredere toelichting uit de Bijbel naar mijn eerder genoemde boek 
‘De grote verandering’, de eerste twee hoofdstukken. Het voornaamste dat wij ervan kunnen 
zeggen is, dat de hemel daar is waar onze Here Jezus Christus nu is. Jezus heeft dat beloofd. 
Zij zijn thuis bij de hemelse Vader. Hier willen we nu tenslotte nog stilstaan bij de tekst van 
de prediking deze morgen.  
‘Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders 
zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te 
bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot 
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben (Joh.14:1-4). 
 
De Here Jezus riep Zijn leerlingen op om toch vooral vertrouwen te hebben in wat Hij tegen 
hen zei. Zo kregen zij nu van Hem te horen, dat Hij heenging naar het huis van Zijn Vader om 
er voor hen plaats te bereiden (vgl. Deut.1:33). Daarmee greep Jezus vooruit op hun eigen 
sterven. Dankzij Zijn heengaan zou dit inhouden, dat zij dan in de hemelse heerlijkheid 
zouden worden opgenomen. Met de aanduiding ‘het huis van Mijn Vader’ doelde Hij in dit 
verband nl. op de hemel (vgl. 2 Cor.5:1). Zo zou er voor hen dan voorgoed een einde komen 
aan alle onrust en verwarring. Waar nog eens bij kwam, dat in het huis van Zijn Vader ‘vele 
woningen’ zijn (lett. ‘verblijfplaats’, afgeleid van het werkwoord men�, ‘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. Het valt op, dat Hij verderop in Zijn toespraak nog eens het begrip ‘wonen’ gebruikte 
(vs.23). Daar betrok Hij het op het komen wonen van de Vader en Hemzelf bij de gelovigen, 
in en door de Heilige Geest. In dat gebeuren zou Zijn woord al voorlopig in vervulling gaan  
om straks nog des te meer werkelijkheid te worden in de hemelse heerlijkheid. Ook zo gezien 
was er voor Zijn discipelen geen reden om nog langer verontrust te zijn. 
 
Dit woord van de Here Jezus heeft zowel op de toekomst als op het heden betrekking. Jezus 
doelde met het ‘Ik kom weer’ op Zijn wederkomst. Na er voor Zijn leerlingen plaats bereid te 
hebben, zou Hij terugkomen om hen tot Zich te nemen in de hemel (vgl. 12:32; 17:24; 1 
Thess.4:17 ‘het voor altijd samen met de Heer zijn’). ‘Tot Mij nemen’ heeft in dit verband als 
betekenis: ‘gastvrij opnemen in de kring’ (vgl. Luc.17:34,35). 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, zelfs in zijn discipelen terugkeren. De Geest zou hun de nabijheid 
van God blijvend doen ervaren. Zo gezien bestaat er een samenhang met het ‘verblijf houden’ 
van Jezus en Zijn Vader bij de gelovigen. 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, in de hemel, maar ook nú al. 
 
Zo sloot ik de preek af: Gods kinderen gaan naar de hemel. We kunnen ook zeggen dat ze na 
dit leven bij hun Heiland zijn. De Here Jezus is ons voorgegaan naar het huis van zijn Vader 
met de vele woningen. Hij heeft ons beloofd, dat wij die ons vertrouwen op Hem stellen daar 
zullen zijn, waar Hij nu is. Wij zullen eens thuis zijn, bij de Vader en de Zoon. Halleluja! 


