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Lezing 12 november 2019 – Leven na de dood?  

Door pastoor R.R.B.M. Wagenaar 

Een ding is zeker in ons leven en dat is dat er een einde aan het aardse leven is. Nergens wordt 

het raadsel van het menselijk bestaan zo groot als in het licht van de dood. De dood is een 

mysterie. Het gegeven ‘dood’ heeft mensen dan ook altijd beziggehouden in één van de 

hoofdthema’s in de literatuur (bijvoorbeeld in het gedicht ‘De tuinman en de dood’ ) en ook in 

de beeldende kunst en uiteraard in de godsdiensten. Er is een vreemde ontwikkeling in de 

laatste decennia die steeds sneller om zich heen grijpt, ziekte en dood worden in de 

burgerlijke samenleving steeds meer weggestopt. Ik las dat in een gezaghebbend Amerikaans 

blad het woord ‘dood’ niet meer mocht worden gebruikt. Ook begrafenisondernemingen daar, 

maar ook hier, proberen het sterven zoveel mogelijk onvermeld te laten. In de crematoria gaat 

het meer om een terugblik met PowerPointpresentaties van foto’s en een prettig samenzijn 

waarin het glas wordt geheven. Uitvaartondernemingen stellen bij een familie dat het vooral 

om hen gaat, de nabestaanden, want de dode is dood. Dat past ook in de tijd waar het ‘ik’ 

centraal staat. Ziekte en dood zijn geen fysieke en metafysische problemen meer maar eerder 

technische problemen. Dat betekent een banalisering van de dood, het metafysische is weg. 

De dood is teruggebracht tot de orde van de natuur, moet een zakelijk, normaal, publiek 

gegeven worden. Het nieuwe gegeven van natuurbegraafplaatsen is een bevestiging daarvan. 

De christelijke houding t.o.v. de dood is en was, zoals in de Litanie van alle heiligen wordt 

gebeden: van de plotselinge en onvoorziene dood, verlos ons Heer - zo zonder voorbereiding, 

niet bewust. Nu zou die bede andersom zijn: geef dat wij plotseling en ongemerkt sterven, o 

Heer – geen nadenken, geen lijden. De dood wordt zelf tot stand gebracht en ook daar is een 

storende ontwikkeling bezig: er is geen vraag meer naar het mens-zijn als zodanig. 

De prijs voor de uitbanning van de angst is hoog: het ontmenselijken van de dood wordt een 

ontmenselijking van het leven. Er wordt bruut opgetreden tegen mensenlevens. De dood 

wordt de sleutel tot de vraag wie de mens is.  

 

De dood in christelijke/ gelovige zin 

Altijd is er een intuïtie geweest - wat men ook geloofde en waar ook ter wereld, dat het 

menselijk leven niet zo maar afgelopen kon zijn: dit komen al tegen bij de Egyptenaren en de 

Romeinen, alsook bij het rituele systeem van voorouderverering en de leer van de 

reïncarnatie. Christus heeft dat in zijn dood en verrijzenis bevestigd en duidelijk gemaakt, toen 

Hij na zijn kruisdood op de derde dag verrees, weer levend te midden van zijn apostelen 

stond. Pasen houdt een belofte voor ons in: vita mutatur non tollitur: ‘het leven verandert, 

wordt niet weggenomen’, zoals in de uitvaartliturgie wordt gebeden. Alles wat wij in het Credo 

belijden zou zinloos blijken indien er voor de mens geen opstanding was van de doden. Hoe 

kan God voor ons Schepper, Heer en Verlosser zijn als zijn liefde moest wijken voor het geweld 

van de dood? 
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Aan de dood voorafgaande was en is er een voorbereiding in de katholieke kerk: vroeger in 

het H. Oliesel, als de dood echt nabij leek te zijn, met een biecht en het ontvangen van het 

viaticum, de H. Communie als voedsel voor onderweg naar de hemel; tegenwoordig de biecht 

zo mogelijk en gewenst, de ziekenzalving in een vroeger stadium en de H. Communie. Men 

was bij de stervende  in dat geheimvolle proces waarin er op een gegeven moment geen 

contact meer is maar een starende blik in de verte en tenslotte het heengaan. De nabijheid 

van dierbaren en gebeden omringden dat mysterievolle gebeuren. Zo kon men in vrede 

heengaan. Subvenite sancti Dei…, “komt heiligen Gods, snelt toe engelen van de Heer, 

ontvangt deze ziel, brengt die voor het aanschijn van de Allerhoogste”. En als de overledene 

werd binnengedragen in de kerk voor de Requiemmis werd de antifoon gebeden: Si 

iniquitates…, “als Gij de zonden blijft gedenken Heer, Heer wie houdt dan stand”. Een liturgie, 

die zo vol hoop en troost is, en wordt besloten met het In Paradisum: ‘mogen de engelen u 

binnenleiden in het hemels paradijs’. Eeuwig leven, eeuwig licht – het biedt bemoediging, 

troost en perspectief. 

Nu, in een snelle ontwikkeling van enige jaren zijn er steeds minder kerkelijke uitvaarten. De 

gure wind van de secularisatie gaat al decennia door de samenleving en ook door de kerken 

heen. Velen hebben niets meer met de kerk en het geloof, en al evenmin met een leven na de 

dood. Met de dood is alles afgelopen, zo vinden velen, ook christenen; je moet investeren in 

het hier en nu. Dat gaat toch eigenlijk tegen de mens in, die een intrinsieke drang tot leven en 

overleven heeft. Mensen zijn het tot onmogelijke in staat om te overleven, zo diep zit de 

drang in ons.  Of is het zo dat in dit ‘ik’ – tijdperk waarin centraal staat ‘wat ik vind, wat ik 

voel’, iets waarbij we ons niets kunnen voorstellen dan ook niet bestaat. Maar de H. Schrift en 

de Catechismus zijn duidelijk. 

 

Wat wij mogen hopen? 

Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven in het komend Rijk , dit vanuit het 

perspectief van hoop. Hoop is iets anders dan optimisme, hoop is dieper: een op de toekomst 

gerichte verwachting. Niemand kan leven zonder hoop. Het kwaad en de dood hebben niet 

het laatste woord. Altijd en overal in de wereldgeschiedenis is er sprake van hoop die boven 

de dood uitgaat. De mens heeft zich nooit verzoend met de dood. Een grootse – en ook 

algemeen -  menselijke vraag is: wat is de zin van het leven, waartoe zijn wij op aarde. Er is een 

veelheid aan vragen. Het antwoord is de leer der laatste dingen: dood, oordeel, hemel, hel en 

vagevuur, verrijzenis der doden, wederkomst van Christus, oordeel over de wereld, ondergang 

van de wereld, nieuwe schepping. Zijn dat projecties en verlangens? Vertroostingen die ons 

afhouden van de vreugde en de verantwoordelijkheid hier beneden? Het fundament van de 

christelijke hoop is Christus. In Hem is onze toekomst al begonnen. De verrijzenis van Christus 

is de grondslag en blijvende maatstaf van onze hoop. St.-Augustinus zegt: ‘Christus 

verwezenlijkte  wat voor ons nog hoop is’. Wat wij hopen zien we niet, maar wij zijn het 

lichaam van het hoofd waarin realiteit werd wat wij verwachten. 
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Volgens de H. Schrift is het een werk van de H. Geest om de hele schepping op te nemen in de 

nieuwe schepping van Jezus Christus en haar zo de toekomstige verheerlijking binnen te 

leiden. De H. Schrift is geen draaiboek over de gebeurtenissen op het einde der tijden. We 

moeten een onderscheid maken tussen beelden en gelijkenissen, tussen geloofsinhoud en 

literaire verwoording. De beperktheid van onze voorstellingen en begrippen doen geen 

afbreuk aan de zekerheid van hoop en vertrouwen in God (zie bijvoorbeeld 1 Kor 2, 9:  Geen 

oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God 

bereid heeft voor die hem liefhebben). 

 

De dood in christelijk perspectief 

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Dood is niet alleen medisch/biologisch – 

niet alleen iets van het laatste uur - maar speelt door ons hele leven heen en kenmerkt ons 

leven als eindig en begrensd. Ps 90, 10: De maat van ons leven is 70 jaar.. . Het leven is 

begrensd maar maakt het daardoor juist kostbaarder. Leven en dood doordringen elkaar. God 

wil de dood niet – de dood is een gevolg van de zonden, maar door Jezus Christus is de dood 

ten heil gekomen, overwonnen, het heeft zijn angel verloren. 

 

Leven na de dood 

Het N.T. kent nog geen vast omlijnd begrip ‘ziel’. Maar in de tussentijd (tussen de dood en het 

Laatste Oordeel) is de mens niet aan het niets overgeleverd (schoot van Abraham, verblijf 

onder het altaar). Nu zien we dat christologisch: het verblijf bij de Heer. Die is er dus al vóór de 

opstanding maar is nog niet hetzelfde als na de opstanding bij het einde der tijden. De ziel is 

de drager van de tussentoestand zegt Thomas van Aquino (13e eeuw). Echter het woord ‘ziel’ 

is al bekend bij de kerkvaders: het is ‘het menselijke ik in continuïteit’. 

Onze honger naar een totaal volmaakt leven is verwoord eeuwig leven, een volheid die de 

wereld niet geven kan. Over het leven na de dood is in het O.T. aanvankelijk sprake van een 

dodenrijk (in het Hebreeuws sjeool) waar de mensen heen gaan, als schimmen en schaduwen, 

afgesneden zijn van alle leven, in totale verlatenheid verblijven, geen betrekkingen 

onderhouden en uitgesloten zijn van Gods lofprijzing. Maar God is een God van de levenden, 

niet van de doden. God is trouw, die betrekking blijft (zie Job 18, 25-27: Ik weet dat mijn 

verdediger (Verlosser) leeft). De gemeenschap met God is sterker dan het verval van lichaam 

en de aardse gemeenschap. 

In de latere periode van het O.T. wordt al geschreven over de ziel en komt het geloof in de 

verrijzenis naar voren, zie het Boek Wijsheid: de zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods 

hand, zij zijn vervuld van één hoop: de onsterfelijkheid; Makkabeeën (2e eeuw voor Chr.): 

groeiende overtuiging van de verrijzenis der doden. In het N.T. is het leven van God definitief 
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verschenen in Jezus Christus. Johannes 11, 25: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij 

gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. 

De ontmoeting met God in de dood is voor de mens tevens het oordeel over zijn leven. Het is 

geen gerechtelijke procedure maar een geestelijk proces. Een overslaan van de absolute 

waarheid van God, zoals die in Christus is verschenen, verschijnt voor de mens de waarheid 

van zijn leven. Maskers zullen afvallen, alsook komt een einde aan de misleiding van satan. 

Dan wordt voor de mens duidelijk of hij zijn leven heeft gewonnen of vergooid. Daarvan hangt 

het af of hij in het leven van God wordt opgenomen of in de duisternis van de afwezigheid van 

God. De Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK) stelt dat het N.T. vooral over het oordeel 

spreekt in de zin van de uiteindelijke ontmoeting met Christus bij zijn tweede  komst, maar het 

bevestigt ook herhaaldelijk het loon dat ieder onmiddellijk na zijn dood zal ontvangen voor zijn 

werken en zijn geloof.  

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen het individuele, persoonlijke oordeel en het 

algemene of laatste oordeel. Het eerste vindt plaats op het moment van overlijden. Dan wordt 

ons uiteindelijke lot bepaald. Het individu wordt beoordeeld naar de mate waarin hij Gods wil 

in zijn leven heeft volbracht en naar zijn geloof in Jezus Christus. Dit oordeel is definitief. Het 

laatste oordeel (dat van de wereld) hangt samen met de dag des Heren of  de Jongste (laatste) 

dag. Op deze dag zullen alle doden verrijzen en zullen de mensen met hun lichaam en ziel 

verenigd voor Christus verschijnen.  

Het oordeel is afhankelijk van de vrije keuze van het individu tijdens zijn leven op aarde. Zij die 

God bewust en vrijwillig hebben afgewezen, zullen geen plaats krijgen in de gemeenschap van 

de zaligen. 

De kerkelijke geloofstraditie heeft lange tijd nodig gehad om een en ander betreffende de 

laatste dingen – dood en eeuwig leven – te formuleren. Grondslag van een groeiende, 

begrijpende helderheid is de gebedspraktijk vanaf de vroege kerk: bidden voor de doden en 

hen gedenken bij de viering van de liturgie, riten bij de begrafenis – het zou allemaal zinloos 

zijn geweest zonder geloof in leven na de dood. De dood betekent scheiding van  ziel en 

lichaam, zie 2 Kor. 5, 8: Maar wij houden moed en zouden liever uit dit lichaam verhuizen en 

intrek nemen bij de Heer. De ziel is geen  gedeelte van de mens maar het levensprincipe van de 

ene hele mens, het centrum van zijn  persoon. 

Paus Benedictus XII heeft in 1336 in een plechtige verklaring aangegeven dat de zielen van  de 

heiligen direct na hun dood en dat de zielen van hen die nog loutering behoeven, na hun 

zuivering, binnengaan in de hemel en God van aangezicht tot aangezicht zullen aanschouwen. 

De dood is het einde van het aardse leven, het gevolg van de zonden. De dood wordt door 

Christus veranderd. De gehoorzaamheid van Jezus heeft de vloek van de dood in een zegen 

veranderd. Want dankzij Christus heeft de christelijke dood een positieve betekenis, zie Fil. 1, 

21: Voor mij is Christus leven en sterven winst en 2 Tim: 2, 11: Hoe waar is dit woord: als wij 

met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven. 



5 
 

In de dood roept God de mens tot zich.  Enige getuigenissen: 

H. Theresia van Avila: ‘Ik wil God zien en om Hem te zien, moet ik sterven’ en  

H. Theresia van Lisieux: ‘Ik sterf niet, ik treedt het leven binnen.’ 

Edith Piaf: vaak vertoevend bij de karmelietessen in Lisieux , sprak op haar sterfbed: ‘Het is 

niet mogelijk dat als je eenmaal dood bent, je eigenlijk alleen maar stof bent. Er is iets dat ons 

ontgaat, dat we niet weten. Ik geloof in God. Het zou te oneerlijk zijn voor hen die op aarde 

geleden hebben, vrede in stof te vinden.’ 

 

De verrijzenis van de doden 

God wil, roept en bemint de hele mens, die één is in lichaam en ziel. Tot de hele mens behoort 

ook zijn betrekking tot de wereld en tot de medemensen, die via het lichaam tot stand komt. 

De hoop op de lichamelijke verrijzenis van de doden is daarom geen  latere en vreemde 

toevoeging van het Godsgeloof, maar een innerlijke consequentie ervan.  

In de Bijbelse getuigenissen wordt dit met vast geloof beleden maar niet hoe. De zekerheid 

van dit geloof is gegroeid uit  het godsbegrip tijdens beklemmende menselijke ervaringen. Zie 

2 Makkabeeën 7, 9: De Koning van de wereld zal ons …, opwekken tot een eeuwig leven. En 

verder: 2 Makk. 7, 36; Daniël 12, 2-3, en het antwoord van Jezus aan de Sadduceeën in Mc. 12, 

24-27. 

Het RK geloof in de verrijzenis van de doden berust op het geloof dat God geen God van de 

doden maar van de levenden is. Het fundament is de verrijzenis van Christus, zie Rom. 8, 11. 

Jezus zelf is de verrijzenis van het leven: wie in Hem gelooft zal leven ook al is hij gestorven. 

Opstanding ten leven en opstanding ten oordeel zijn moeilijk te bevatten voor de moderne 

natuurwetenschappelijk denkende mens, maar ook al in Paulus tijd hadden de Grieken het er 

moeilijk mee, zie Hand. 17, 32 (Paulus op de Areópagus). Ook theologen hebben theorieën 

ontwikkeld over de verrijzenis.  

Al in dit leven verwisselen we iedere zeven jaar van materie. De identiteit van een persoon 

tussen dit leven en het toekomstige kan dus niet vastzitten aan de identiteit van de materie. 

Paulus zegt: ‘we zullen weliswaar dezelfde zijn, maar toch zullen wij allen veranderen. 

Evenmin mag men deze verandering verstaan in de zin van een onwerelds spiritualisme als 

zuiver geestelijk. Het gaat om een nieuwe, door de Geest van God veranderde en verheerlijkte 

lichamelijkheid en om een wezenlijke (niet stoffelijke) identiteit, ook van het lichaam. Het 

vierde Lateraans Concilie (1215) heeft uitgesproken dat ‘allen verrijzen met het eigen lichaam 

dat zij hier dragen’. Deze middenweg noemen we geestelijk realisme. Het houdt in dat 

uiteindelijk alles door de Geest van God veranderd en verheerlijkt zal worden. We kunnen ons 

daar geen concreet beeld bij vormen. Wij weten alleen: wij, onze wereld en onze geschiedenis 

zullen hetzelfde blijven en toch op een heel andere wijze dezelfde blijven. (zie ook 1 Kor. 15, 

42-44) 
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De komst van de Heer en het Oordeel over de wereld 

De wereld en de geschiedenis zijn gespleten en dubbelzinnig in de vorm waarin wij ze concreet 

ervaren. Zie Mt. 13, 24-30  - de gelijkenis over het ‘Onkruid tussen de tarwe’. De H. Augustinus 

schrijft in zijn boek De stad Gods over de strijd tussen Rijk van God en het Rijk van de wereld. 

Dat is de hele geschiedenis vanaf de schepping tot aan het einde der tijden. Beide Rijken zijn 

verschillend, maar zij overlappen elkaar en zijn met elkaar vermengd. Geen naïef 

vooruitgangsoptimisme – eerder toenemende agressie van de machten van het kwaad tegen 

de Kerk.  

De Bijbel (O.T. en N.T.) verwacht de Dag des Heren: de door God vervulde dag. Het Oordeel 

wordt ‘een dag van duisternis en niet van licht’ genoemd  (Amos 5,18), en omvat tevens 

zuivering en tenslotte redding en herstel van het volk (dit staat op de eerste plaats bij Hosea). 

In het N.T. wordt de Dag des Heren tot de Dag van Christus (in het Grieks Parousia): niet 

wederkomst maar voltooiing van wat met de Incarnatie etc. begonnen is; het is de definitieve  

Openbaring van zijn heerlijkheid. Hij is de Alfa en de Omega. In Hand 10, 12: Rechten over 

levenden en doden, wordt een indrukwekkend beeld geschetst ( geen beschrijving) van een 

genade-oordeel voor allen die op Hem vertrouwen. Het oordeel op de Jongste Dag houdt in 

dat de definitieve waarheid over God en de mensen openbaar zal worden. Dan zal ook de 

rechtvaardigheid definitief zegevieren. Dan zal aan een ieder recht worden gedaan: kleinen, 

slachtoffers van natuurrampen en geweld, etc.. Nu al wordt de scheiding voltrokken tussen de 

mensen op grond van hun daden (Job 3, 18-21). 

Voor allen die in Christus geloven is het vooruitzicht op de komst van de Heer hoop op 

volledige verlossing, op bevrijding van alle angsten en noden,. Het betekent ook het einde van 

de vergankelijkheid. Zie hiervoor Apok 21, 2; Apok 21, 9-10 en Apok 22, 17 over: de bruiloft in 

de stad van God. Alles houdt een oproep tot omkeer en navolging  in. Voor de oerkerk  is de 

komst van Christus oorzaak van blijdschap en verwachting. In latere tijden staat de Jongste 

Dag in het teken van vrees en angst: dag van Toorn (Dies irae). 

 

Vagevuur 

De katholieke leer over het vagevuur kreeg haar definitieve kerkelijke vorm op de concilies in 

de Middeleeuwen, die hereniging met de kerken van het Oosten nastreefden, en is nogmaals 

samengevat in het concilie van Trente (1554-1563). Het N.T. laat de kwestie van de 

tussentoestand tussen dood en verrijzenis open. Pas geleidelijk kwam er verheldering door de 

christelijke antropologie en christologie. In deze context hoort de leer van het vagevuur. 

Daarmee heeft de kerk iets van de tussenkomst vastgehouden. Met de dood is nog niet de 

definitieve bestemming van de mens bereikt. In wezen ligt zijn leven vast maar er kunnen nog 

secundaire punten zijn die bevrijding behoeven. In het Westen heet dit vagevuur. Het Oosten 

ziet dit anders: geen straf en verzoening aan gene zijde maar wel voorbede voor overledenen: 

gebed, aalmoezen, goede werken en de viering van de Eucharistie voor de overledenen. 
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Het woord ‘vagevuur’ komt niet voor in de leerstellige teksten van de Kerk, maar er wordt 

gesproken over straffen ter loutering of over purgatorium (plaats van) loutering. De drie 

concilies worden steeds soberder en preciezer in hun formuleringen. Het beknopts is Trente: 

Verlicht door de H. Geest en puttend uit de H. Schrift  en de oude overlevering van de 

kerkvaders, heeft de Katholieke Kerk op deze algemene samenkomst geleerd: er is een plaats 

van loutering, en de daar bewaarde zielen worden bijgestaan door de voorbeden van de 

gelovigen, en met name door het God welgevallige offer aan het altaar. Trente maant 

bisschoppen om spitsvondigheden, bijgeloof ect. te vermijden. 

De vroegste bronnen omtrent de leer van het vagevuur verwijzen naar de laat-joodse situatie: 

in 2 Makkabeeën 12, 32-46 (1e eeuw voor Christus) wordt verteld dat er heidense amuletten 

waren aangetroffen bij makkers die omgekomen waren. Zij baden om vergeving en zorgden 

ook voor een zondeoffer in Jeruzalem. Makk. prijst dit als daad van geloof in de verrijzenis van 

de doden. We komen verder geen vermelding van loutering tegen en ook geen uitleg over de 

tussentoestand. In de kerkelijke traditie kunnen in dit verband twee theologen worden 

genoemd Tertullianus en Clemens van Alexandrië (beiden 2e /3e eeuw). Kernelementen uit de 

vagevuurleer ontstaan uit antiek-joods-christelijke traditiesamenhang. Naast Tertullianus werd 

ook Cyprianus geconfronteerd met pastorale problemen van zwakke mensen die in tijden van 

vervolging waren gezwicht. Zij wilden wel christen blijven ofschoon zij Christus hadden 

verloochend. Zij vroegen om verzoening met de Kerk. Mt 5, 26: Gij zult daar niet uitkomen 

totdat ge de laatste cent hebt betaald, gaf daarvoor een aanknopingspunt. Zij kunnen  

gelouterd worden, niet alleen door kerkelijke boetedoening hier en nu maar ook in het 

hiernamaals. Met deze loutering in de andere wereld is de basisidee van de leer van het 

vagevuur in het Westen nu duidelijk gefundeerd. In het Westen ontstond deze idee in 

aansluiting met het oude christelijke volksgeloof, voorgevormd door de joodse geloofswereld 

(Makk.). Vagevuur wordt nu meer christologisch verstaan als uitdrukkelijk uitgesproken wordt, 

dat de Heer zelf het kritische vuur is dat de mens transformeert en gelijkvormig maakt aan zijn 

verheerlijkte lichaam (Rom 8, 29). Loutering vindt plaats door de omvormende kracht van de 

Heer die ons gesloten hart open brandt en omsmelt. 

Veeleer is het een innerlijk veranderingsproces waarin de mens naar Christus, naar God toe 

moet groeien en daarmee naar verbondenheid met heel de communio sanctorum. In dit 

proces van persoonlijke omvorming in Christus in persoonlijke ontmoeting met Hem kan nog 

een derde (de bidder) tussen komen. De mens is geen gesloten monade (een op zichzelf 

bestaande eenheid die geen anderen nodig heeft om te bestaan) maar altijd op anderen 

betrokken – zijn eigen leven is in de ander aanwezig als schuld of genade. De mens is zichzelf 

in anderen, met anderen en door anderen). Plaatsvervangende liefde is een centraal christelijk 

gegeven en de leer van het vagevuur zegt dat de grenzen van de dood voor deze liefde niet 

gelden. De mogelijkheid om te helpen en te geven houdt  voor de christen niet op bij de dood. 

Ze omvat de gehele communio sanctorum aan deze en gene zijde van de dood. 
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De Hel 

De geloofsovertuiging over de hel is voor velen problematisch. Zij vinden het leven hier al een 

hel: ‘Dat zijn de anderen’, de hel van de oorlog, Auschwitz, Vietnam, atoombommen op 

Hiroshima en Nagasaki, Over de eerste ring van de hel (Solzjenitsyn). Kan er een genadige God 

zijn die genadeloos eeuwige hellepijnen wil? Hoe zijn hellepreken die angst veroorzaken te 

combineren met de blijde boodschap? Maar zowel in het O.T. als N.T., en met name Jezus die 

boosdoeners, goddelozen en zware zondaars de mogelijkheid tot verwerping voor ogen heeft 

gesteld, wordt de hel genoemd  als plaats van eeuwig vuur, eeuwige straf, van duisternis, van 

geween en tandengeknars (zie bijvoorbeeld Mt 3,12 en 5, 29-30). De leer van de Kerk berust 

dus op beproefd bijbels fundament. Overigens is de vrijheid en waardigheid van de mens 

daarbij niet in het geding. Natuurlijk zijn het vermanende woorden in de H. Schrift. Ze roepen 

op tot een keuze en wijzen op de consequenties ervan. De hel is een reële mogelijkheid maar 

van niemand wordt gezegd dat hij daar is. God respecteert de vrijheid van de mens. De H. 

Schrift is heel duidelijk over zonden die ons uitsluiten van het Rijk Gods, zie 1 Kor 6, 9-10 en 

Apok 21, 8. 

Het wezen van de hel wordt beschreven in beelden die we niet zo letterlijk moeten verstaan. 

Wel veraanschouwelijkt het beeld een realiteit met diepe zin. Het wezen van de hel is de 

definitieve uitsluiting van de gemeenschap met God (eerder absolute koude en duisternis) die 

iemand aan zichzelf te wijten heeft. 

 

Nieuwe hemel en nieuwe aarde 

Als christenen hopen we op het Rijk Gods zoals door Jezus Christus verkondigd. Dat is al in de 

H. Geest begonnen. In de Kerk en haar sacramenten reikt het nu al in onze tegenwoordige tijd 

(Het Doopsel), maar het heeft zijn vervulling nog niet gekregen. Wij leven als christenen in de 

tussentijd. Wij hopen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Jes 65, 17; 2 Petr 3, 13; Apok 

21, 1). Dit geldt niet alleen de individuele gelovige, maar ook de Kerk, de mensheid en heel de 

schepping. Het eeuwig leven in gemeenschap met God is beschreven in vele beelden: 

bruiloftsmaal, leven, licht en vrede – ook de hemel of antieke wereldbeeld. Het ruimtelijke 

‘boven’ is vooral het beeld van de vervulling en volmaakte zaligheid (‘in de zevende hemel’). 

De hemel is dus de eeuwige gemeenschap van de mens met God. Ook de leer van de Kerk 

spreekt van de aanschouwing van God. Zij omvat liefde, vrede en vreugde. Zij is de volmaakte 

deelnemer aan het hemelse leven van God. Theresia van Lisieux: God alleen is voldoende. 

 


