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Gedachten over de hemel
Er is veel in mijn christelijke geloof dat ik niet volledig begrijp. Maar toch begrijp ik
genoeg om mij een liefdevol mens te maken, een mens vol vertrouwen en rust. Wat voor
mij nog een raadsel blijft, is het menselijk lijden. Maar ook hier heb ik de genade
ontvangen om mijn vragen in Gods handen te leggen. Heeft God zelf tenslotte niet intens
geleden? Wie had er in de tijd van Jezus verwacht dat Hij op zo’n wrede manier aan het
houten kruis zou eindigen, maar dat Hij juist daardoor de deur naar God en de hemel voor
ons opende? Wie kon toen weten, op het moment dat Hij vlak voor Zijn dood naar Zijn
Vader uitschreeuwde, dat Zijn wanhoop de voorloper was van onze eeuwige redding? Christina Rosetti
***
Als je je soms eenzaam voelt, denk dan eens aan al die vrienden die je nog gaat krijgen in
de eeuwigheid. Denk aan die hemelse dimensie die gaat komen na onze aardse leerschool.
Daar waar je met Jezus en Zijn ontelbare kinderen zult leven in het licht, met een nieuw
en onverwoestbaar lichaam. Denk eens aan al die mensen die je daar zult ontmoeten! Kun
je je de vreugde voorstellen van een vriendschap die nooit zal verkillen? De blijdschap die
de diepe gemeenschap met anderen, die we vandaag nog niet eens ontmoet hebben, met
zich meebrengt? Kunnen we die korte tijd waarin we hier op aarde met eenzaamheid
geconfronteerd worden niet verdragen, in de wetenschap dat God ons aan het
voorbereiden is op de eeuwigheid? Richt je tot God. Hij kent je hart. Zoek Zijn aangezicht
op momenten van diepe eenzaamheid en vind troost en gemeenschap in de aanwezigheid

© Actief Online | www.actiefonline.org | Gedachten over de hemel | 1

Gedachten over de hemel | 2

van de Vader, zoals ook Jezus zelf daar Zijn kracht vond in het uur van Zijn nood. -Henry
van Dyke.
***
De sterren die uit lijken te doven als de eerste morgenstralen het landschap verlichten,
sterven toch niet af in het duister van de nacht omdat wij ze niet meer zien? Nu straalt
hun licht elders en op iemand anders. Er zitten twee kanten aan het sterven; de aardse
kant en dan is er de hemelse kant. Hier op aarde zullen de gesloten lippen nooit meer
spreken, maar daar, in de hemel, breken diezelfde lippen uit in een lied dat nooit meer zal
ophouden. Hier op aarde zullen de zachte voeten niet langer rondlopen, maar daar, in de
hemel zullen diezelfde voeten de eeuwigheid doorkruisen.
Hier wringen we onze handen en staan de tranen in onze ogen terwijl wij het verlies
proberen te verwerken als een geliefde is heengegaan. In de hemel is er gejuich en
geklap. Geliefden zijn weer verenigd. De aardse kant is maar zo’n klein deel van het
leven. Probeer alles te zien in het grotere en geestelijke perspectief. Vergeet nooit de
hemelse kant.
***
Barmhartig is de God die in elke omstandigheid troost. (2 Korinthe 1:3 Het Boek) De God
die ons in elke omstandigheid troost? Wat een prachtige uitspraak. Wat een belofte! ‘In
elke omstandigheid’ betekent echt ‘in elke omstandigheid’. Er zijn geen uitzonderingen.
Maar als wij die troost willen moeten we besluiten om Gods woord ook daadwerkelijk te
geloven. Wij moeten er voor kiezen om de woorden van angst en twijfel die ons worden
toegefluisterd te verwerpen.‘Mijn gezicht zo onbewogen als een rots.’ (Jesaja 50:7) Je
weigert je over te geven aan twijfel en ontmoediging. God heeft het gezegd. Het is waar.
Mijn geloof rust in het woord van een God die niet liegt en mij het eeuwige leven
geschonken heeft. -Hannah Withall Smith
***
Dr. J. R. Miller beschrijft een ontmoeting die hij had met een ouderpaar toen hij met hen
aan het bed van hun doodzieke zoontje zat. “Ik praatte met hen over Gods liefde en Zijn
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wil voor ons en voordat ik voor hen wilde bidden vroeg ik hen: ‘Wat wilt u dat ik God
vraag om voor jullie te doen?’ Het was even stil en toen sprak de vader diep
geëmotioneerd: ‘Dat durf ik niet te zeggen. Ik wil het liever in Gods handen leggen.
Alleen God weet waarlijk wat het beste is voor mijn zoontje en voor ons. Misschien is het
beter dat ons kind de winter van dit aardse bestaan nog niet verlaat, maar misschien ook
roept God hem naar de eeuwige hemelse lente en geeft Hij hem de kroon zonder het
lijden. Wij hebben alles gedaan in ons aardse vermogen. Nu is het woord aan God zelf.
Vraag aan God voor ons of wij Hem mogen vertrouwen in Zijn grote wijsheid en Hij ons
daar de kracht voor mag geven.
***
“Hoop? Waarop moet ik hopen?” sprak de ontredderde vrouw verslagen. Haar man was
recentelijk overleden en haar pijn was ondraaglijk. Waar was de hoop? In de Schrift staat
geschreven: “Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op
dezelfde

wijze

hen

die

in

Jezus

ontslapen

zijn,

terugbrengen

met

Hem.”

(1

Tessalonicenzen 4:14) De gezichten waar wij zo naar verlangen zullen ons weer
toelachen. De stemmen van hen die ons zo dierbaar zijn zullen weer als muziek in onze
oren klinken. Onze geliefden van weleer zullen weer bij ons zijn in ons hemels verblijf.
Daar ligt de hoop en het vertrouwen.
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