
Serie ‘OP HET KRUISPUNT NAAR DE TOEKOMST’
Deel 3: hemelsbreed leven

Op het kruispunt naar de toekomst:
Deel 1: het laatste oordeel ; Deel 2: de hel; Deel 3: de hemel

Thema: hemelsbreed leven
1. De ontdekking van de hemel
2. De invloed van de hemel

Ad 1 De ontdekking van de hemel
Er is besef van een hemel of een hemelse/volmaakte werkelijkheid. Hoe gaan we die bereiken? Zal het komen 
door een voortdurende ontwikkeling / evolutie van de mensheid die resulteert in een betere en volmaakte 
werkelijkheid (optimisten) of wordt het niks met deze wereld en is het ook helemaal niks (pessimisten).
De bijbel laat zien dat God in deze wereld een kruis plaats. Dat is teken van ondergang maar ook van 
herschepping. Een paar waarnemingen bij het bijbels spreken over de hemel:
1) De hemel is de woonplaats van God
2) De hemel is een plaats en geen vaag verzinsel. Denk aan wat er gezegd wordt bij de hemelvaart van Jezus  

(Handelingen 1 en Lukas 24) en hoe Jezus zelf spreekt over wat Hij gaat doen (Joh 14)
3) ...én een nieuwe aarde. We ‘gaan niet naar de hemel’ maar naar de vernieuwde hemel én aarde. De 

schepping waar God, in het ritme van de dagen, over zei ‘en het is (zeer) goed’ wordt herschapen tot een 
reële werkelijkheid waar God opnieuw over zegt ‘het is zeer goed’. Een nieuwe wereld barstens vol met de 
rijkdommen die God er in legt om te ontdekken, te ontwikkelen, van te genieten. Zonder de belemmeringen 
van de zonde en gebrokenheid.

4) Leven in Gods heerlijke aanwezigheid. In de schets van Openbaring 21 en 22 wordt in prachtige beelden 
een geweldig perspectief getekend. Tel de verschillende beloften die hierin verpakt zitten maar eens op. 
Maar temidden van al die zegeningen staat het meest belangrijk: God zelf zal bij hen zijn. Het gaat 
uiteindelijk niet om ‘in de hemel komen’, maar het gaat hierom: voor altijd in Gods heerlijke aanwezigheid 
leven. De liefde, goedheid, wijsheid, rijkdom van heel zijn wezen niet maar te lezen in een boek maar te 
zien in zijn ogen. Zie ook Psalm 16:11; Psalm 27:4; 2Kor 3:18

Ad 2 De invloed van de hemel
De hemel is niet het sluitstuk van de historie. Geloven in de hemel is een zeer praktische werkelijkheid. Het 
geeft je oriëntatie in het heden. Zoals de sterren dat doen in een donkere nacht. Een zaklamp geeft licht in een 
kleine cirkel om je heen en je verdwaalt maar zo in het donkere bos. De sterren brengen je waar je zijn moet.
(a)Betrokkenheid. De levensboom uit het Paradijs keert terug in het visioen van Openbaring. De boom heeft 

geneeskrachtige bladeren. Het is de belofte van een genezen toekomst. Een wereld genezen van zonde en 
gebrokenheid. Het is ook de belofte van inwerking op het heden. De bladeren geven genezing. We trekken 
ons dus niet terug uit de wereld maar treden de wereld tegemoet met het goede van God. We helpen, zijn 
nabij, zien om naar elkaar. Kortom: liefde tot de naaste en liefde tot de wereld waar we leven.

(b)Kracht. Openbaring is geschreven primair voor vervolgde christenen. Openbaring geeft troost en moed. Dat 
gebeurt o.a. door de ‘als-woorden’. De toekomst is als goud, als een rivier, als een bruiloft. Het prikkelt de 
verbeelding. Als de ellende werkelijkheid is in je leven, dan moet je je verbeelding van de heerlijkheid die je 
te wachten staat laten prikkelen. Zodat de heerlijkheid meer gewicht in de schaal legt dan de ellende. Zie 
voorbeeld van Paulus in Romeinen 8: de schepping kreunt maar de heerlijkheid die geopenbaard zal 
worden…

(c)Relativering. Geluk halen uit de dingen van het heden (je huis, je werk, je partner) legt een enorme druk op 
het heden. En ten diepste zullen al die dingen van het heden je niet zo vervullen dat het af is, vervuld. Je 
blijft dus een appèl doen en je omgeving raakt uitgeput, bekritiseerd omdat het altijd te kort schiet.
Leven vanuit de vervulling die je gegeven wordt leert je het heden te relativeren. Het mag hier onaf zijn. 

---

Bespreking
1. Ben je een optimist of pessimist mbt de toekomst van onze aarde? Wat zegt de bijbel jou in dit verband?
2. Je gelooft niet om in de hemel te komen maar om bij God te zijn! Mee eens? En hoe vind je dat?
3. In welke van de drie invloeden van de hemel herken jij je het meest?
4. Wat was nieuw voor je of wat heb je opnieuw ontvangen in de dienst? Deel het met elkaar en dank God!
5. Bid met elkaar om de komst van het koninkrijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde!
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