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Beantwoording van de vragen

H.R. van de Kamp / P.H.R. van Houwelingen

De beide sprekers beantwoorden de vragen volgens dezelfde verdeling en volgorde als ‘s morgens. Ds. Van de
Kamp begint met vragen over Openbaring 4 en 5 (en 6).
Daarna neemt ds. Van Houwelingen het woord over 1 Tessalonicenzen 4, en ds. Van de Kamp besluit met
Openbaring 21 en 22.

De vierentwintig oudsten
De vierentwintig oudsten die op tronen zetelen rondom Gods troon, hebben gouden kransen op hun hoofden (Op. 4:4). In
de toespraak werden de vierentwintig oudsten betrokken op het Oude Verbond. Maar betekenen die kronen of kransen
niet de twaalf aartsvaders en de twaalf apostelen van het Lam (Op. 21), dus de kerk van het Oude en het Nieuwe
Verbond?
Deze uitleg van twee groepen van twaalf, die de kerk van Oud en Nieuw Testament uitbeelden, wordt veel gegeven (zie
bijv. de Korte Verklaring). Zelf kies ik voor de benadering waarbij het accent ligt op het Oude Testament, omdat we in
hoofdstuk 4 vooral een oudtestamentische sfeer inademen, en in hoofdstuk 5 met het Lam de overgang naar het Nieuwe
Verbond beleven. Ook omdat het Nieuwe Testament elders aanwijzingen geeft over belangrijke geloofsgetuigen uit het
Oude Testament, die een bijzondere positie in Gods heerlijkheid innemen (uitspraken van Jezus over het aanliggen met
Abraham, Isaak en Jakob in het eeuwige rijk; Abraham in de gelijkenis over Lazarus; de namen in Hebreeën 11).

Heeft het ons hier en nu iets te zeggen dat de dieren (de vier levende wezens, Op. 4:7) in de hemel voorgaan en dan pas, in
de gestalte van de vierentwintig oudsten, de kerk?
Letterlijk vertaald staat er voor de uitdrukking ‘vier dieren’: ‘vier levende wezens’. Deze vertegenwoordigen heel de
schepping. Het gaat niet uitsluitend om dieren, want een van die wezens is het schepsel mens, dat met verstand begiftigd is.
Ik vermoed dat het accent op het hier en nu in de vraag verband houdt met de mkz-crisis van dit moment. Het zegt
natuurlijk wel iets dat de Here God in zijn Woord getekend wordt vol liefde voor heel zijn schepping, ook voor de dieren.
Denk aan het slot van het boek Jona, en de geschiedenis van de zondvloed. Maar dat leid ik dan liever uit de hele bijbelse
lijn af dan uit zo’n enkele tekst.

Gebeden der heiligen
In Openbaring 5:8 lezen we de uitdrukking ‘de gebeden der heiligen, waarmee de schalen gevuld worden’. Doen we niet te
weinig ons best om die schalen vol te krijgen, want dan komt Jezus toch terug?
Ja, daarin schieten we inderdaad tekort, terwijl het Nieuwe Testament ons in alle toonaarden oproept om te volharden in
het gebed. Die schalen mogen en kunnen nog voller. We kunnen alleen maar elkaar opwekken om daarin trouw te zijn.

Wanneer is zo’n gebed nu een gebed van een heilige?
Let op het onderwijs van de Here Jezus in het Onze Vader: bidden om de komst van het koninkrijk. Als we bidden om de
inlossing van die belofte, is zo’n gebed te rangschikken onder de gebeden der heiligen. Ik wijs in dit verband op
Openbaring 8, over de belangrijke plaats van de gebeden in de hemelse liturgie. Ik denk aan het liturgische tussenstuk (vers
1-5). Er is een halfuur stilte in de hemel, wanneer de alarminstrumenten, de bazuinen, aan zeven engelen worden
overhandigd. Voordat die engelen gaan blazen, vindt nog een ceremonie plaats met reukwerk. Dán worden de gebeden
van de heiligen - dus het totaalpakket van alle gebeden van Gods kinderen om zijn toekomst - in de hemel gebracht. U
hebt daar inbreng, al biddend! De wierookpan wordt omgekeerd, zodat de bestraffingen van Godswege op aarde
plaatsvinden. Dat zien we in het vervolg van Openbaring in de series van rampen die dan steeds intenser worden. Dus dat
oordeel van God, zijn straffend handelen in de wereldgeschiedenis, vindt plaats op onze gebeden.

De zielen onder het altaar
Waarom zuchten de zielen onder het altaar (Op. 6:9-11)? Wij zijn toch als gelovigen na het sterven direct in de heerlijkheid
van de hemel? Is daar dan nog verdriet?
Deze passage slaat inderdaad op wat er gebeurt als gestorven gelovigen in de hemel aankomen. Maar dat we na het



sterven verhoogd worden en verder leven bij Christus, wil niet zeggen dat we meteen in de volmaaktheid belanden. Dat er
bij die zielen besef van onvolkomenheid is, maken we op uit het ‘hoe lang nog?’ in hun gebed. De eindbestraffing heeft nog
niet plaatsgehad.

Hoe moeten we ons de communicatie voorstellen tussen de heiligen onder het altaar en de aarde?
Deze vraag raakt aan de grenzen van wat we kunnen bevatten. Dat merk je steeds bij de uitleg van Openbaring. Het is
vaak een zoeken, het gaat je begrip te boven. Je kunt je er vaak ook geen voorstelling van maken. Op grond van deze
tekst kunnen we wel een besef van onvolmaaktheid concluderen bij die gestorven gelovigen, en een drang tot bidden om
haast te maken met het heenwerken naar de eindafrekening. Maar laten we terughoudend zijn om uit dit en andere
schriftgegevens af te leiden dat er communicatie mogelijk is tussen de gestorvenen in de hemel en de mensen op aarde.

Verschillen in uitleg
Waarin verschilt nu uw aanpak als gereformeerde uitlegger van die van bijvoorbeeld prof. Ouweneel, die een heel andere
benadering volgt in zijn verklaring van Openbaring 4?
Daar is heel veel van te zeggen, omdat dat twee totaal verschillende manieren van lezen zijn. Kort gezegd meen ik, met alle
waardering voor de liefde voor de Bijbel in de kringen van prof. Ouweneel, dat in zijn uitlegkunde alles vanaf Openbaring 4
nog toekomst is. Ik meen dat we dit bijbelboek, dat aan het eind van de eerste eeuw verscheen, allereerst in zijn eigen tijd
moeten plaatsen, en dan begint het ook al meteen te spreken. Zo presenteert het boek zich ook in 1:1: dit is voor Gods
dienstknechten. Dus voor alle gelovigen, van deze eerste eeuw én van latere eeuwen. Verder volsta ik met de
geïnteresseerden te verwijzen naar mijn proefschrift en naar mijn boek over Openbaring.

Ds. Van Houwelingen neemt het woord over.

Boeken over de eindtijd
Over de romanserie die ik noemde, De laatste bazuin, kwam een aantal vragen. Ik kan u die boeken niet zonder enig
voorbehoud aanbevelen. Er zit een stuk eindtijdtheologie in, waarin het chiliasme doorklinkt, de leer van het duizendjarig
rijk, voorafgegaan door een opname van de gemeente. U moet zich dus realiseren, dat u met het lezen van zo’n roman in
feite een heel theologisch systeem meekrijgt! Aan de ene kant brengt het wel de toekomst dichterbij, je moet immers klaar
zijn voor Christus’ terugkomst. Maar je leest tegelijkertijd over de mogelijkheid om na de opname van een selecte groep
alsnog behouden te worden bij de tweede wederkomst. Maar de Bijbel is hierin heel duidelijk: Christus komt niet twee
keer terug. Er is aan het eind van de tijd één laatste dag. Dan zal iedereen verantwoording moeten afleggen. Er komt geen
tweede kans.

Het boek Deadline van Randy Alcorn is een roman die ik u eerder zou kunnen aanbevelen. Velen van u zullen het wel
kennen. Enkele jaren geleden heeft Marja Zwikstra een prachtige bespreking van dit boek gegeven in WEGWIJS. Ik
kreeg gisteren al een brief met het verzoek iets over dit boek te zeggen. Het gaat over een man die sterft en door een tunnel
in een compleet andere, prachtige wereld terechtkomt. De eerste van het hemelse ‘welkomstcomité’ is zijn moeder. Verder
ontmoet hij oude vrienden en hij is heel gelukkig als hij zijn jonggestorven dochtertje kan omhelzen. Hij is zeer onder de
indruk van zijn ontmoeting met een timmerman die afschuwelijke littekens heeft in handen en voeten. In de hemel wordt hij
rondgeleid door een engel, zijn beschermengel, die hem op aarde ook altijd had bijgestaan. Hij kijkt terug naar zijn leven
op aarde, denkt na over de keuzes die hij heeft gemaakt en ziet nu pas hoe het er echt met hem voorstond. En hij besluit
om, vanuit de hemel dus, voor een vriend op aarde te bidden.
Het boek geeft een heel concrete voorstelling van het leven in de hemel. Dat geeft een dubbel gevoel. Het brengt wel de
hemel dichterbij, maar je vraagt je ook af of de schrijver hierin niet te ver gaat. Laat je zo je fantasie niet te veel spreken?
Daar zit volgens mij inderdaad een groot gevaar in. Het geheim van het boek zit waarschijnlijk in de titel. ‘Deadline’ is een
term uit de journalistiek: het tijdstip waarop de kopij ingeleverd moet zijn. De hoofdpersoon heeft daar als journalist
dagelijks mee te maken. Maar ieder komt voor een deadline: het moment van zijn dood. Je weet niet wanneer, maar je
moet er wel op voorbereid zijn, en weten dat het met de dood niet is afgelopen. De schrijver verantwoordt zichzelf door op
te merken dat we van God onze verbeeldingskracht mogen gebruiken. Al speculeert hij, hij heeft geprobeerd nergens
onbijbels te zijn. Door dit boek kun je een indruk krijgen van hoe de hemel zou kunnen zijn. Lees het niet als een
bijzondere openbaring, maar als fictie waarbij de schrijver vanuit zijn beleving als bijbelkenner de bijbelse voorstelling invult.

Ontslapen
Een bijbels woord voor sterven is ‘ontslapen’ en dat wordt o.a. in 1 Tessalonicenzen 4 gebruikt. Het gaat dan over het



lichaam, maar wij belijden toch dat onze ziel direct na het sterven bij Christus is?
De mens heeft een lichamelijke en een geestelijke kant, een eenheid met twee aspecten. Ik sprak niet over het voortleven
van de ziel bij Christus in de hemel, dat was mijn onderwerp niet. In Tessalonicenzen gaat het namelijk over de opstanding
van het lichaam aan het eind van de tijd. Laat ik dan nu iets meer zeggen over het bij Christus zijn naar onze ziel. Ons
bewustzijn slaapt niet. Als je sterft, word je als het ware wakker in een andere wereld. Je verlaat deze wereld, maar je bént
er nog. Er is nog bewustzijn. Je wordt verplaatst in die andere wereld van God, van Christus, de engelen en de gestorven
gelovigen. Dat is een bevordering tot heerlijkheid, zoals wel gezegd wordt. Maar dat is niet het eindpunt. Dat ligt bij de
opstanding, op de jongste dag, als we een nieuw lichaam krijgen. Ontslapenen worden opgewekt. Dan pas ben je als mens
weer compleet, met die lichamelijke en die geestelijke kant, herenigd met lichaam en ziel (zoals de Catechismus in zondag
22 zegt). Dit neemt niet weg dat we best kunnen zeggen dat je lééft in de hemel. Maar wij mensen zijn voor de aarde
geschapen. Zo wordt het ook in de toekomst.

Opname
Christus komt terug met al zijn heiligen. Zijn dat dan niet de gestorven gelovigen? Is er toch niet zoiets als een opname van
gelovigen die naar Christus gaan en vervolgens met Hem terugkeren?
Als er in de Bijbel staat dat Christus terugkomt met al zijn heiligen, dan worden daarmee meestal de engelen bedoeld. Dat
zijn de heiligen van Christus, zijn heiligen. De Bijbel spreekt ook over de gemeente als geroepen heiligen, mensen dus,
maar als er staat: Christus komt met zijn heiligen, dan zijn dat de engelen. Dat is geen bewijs voor de opname van de
gemeente, maar een bewijs dat Christus terugkomt in al zijn heerlijkheid. Daar heeft de Here Jezus vaak over gesproken.
Als Hij komt, komt Hij niet alleen, maar Hij bewijst zijn koninklijke majesteit door een compleet hemels escorte.

Is er na ons overlijden toch al een soort voorlopige scheiding tussen gelovigen en ongelovigen? Als je sterft, word je toch
opgenomen bij Christus?
Ja, dat kun je een voorlopige scheiding noemen. Pas bij de wederkomst zal in het openbaar en ook in het totaal zichtbaar
zijn, wie bij Christus horen. Dat betekent dan ook dat wij voorlopig geoordeeld worden bij het moment van overlijden.
Christus weet dat onze zonden vergeven zijn, en pleit ervoor bij de Vader. Bij het eindgericht staan de zonden te boek als
vergeven zonden. Die zonden zijn wel gebeurd in het geheel van je leven, dat beoordeeld wordt. We moeten
verantwoording afleggen. Maar Christus schenkt door zijn volbrachte werk ons vergeving! We komen daar niet met een
zwartboek aan, maar met een witboek van goede werken, de werken die de gelovigen navolgen (Op. 14:13).

De grote hereniging
Op de dag van de opstanding zullen de levenden en de doden weer samen zijn. Dat motief van de grote hereniging komt uit
het Oude Testament. In verschillende profetieën staat de belofte dat het verstrooide volk Israël, de Joden in de diaspora,
bijeenvergaderd zal worden door de Here God. Hier in 1 Tessalonicenzen lezen we de vervulling van die oude beloften.
God zal zijn uitverkorenen verzamelen uit alle windstreken. De Here Jezus pakt dat motief (uit Dan. 7:13) al op, als Hij (in
Mar. 13:26-27) verwijst naar de Mensenzoon die komt op de wolken. Maar het is niet een trek naar een bepaald aards
centrum, het is de Here Jezus die de gelovigen om Zich heen verzamelt: Hij is het middelpunt. Het woord hereniging komt u
ook letterlijk tegen in 2 Tessalonicenzen 2:1: ‘Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here
Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert’. Met andere
woorden, hier komt Paulus terug op wat hij in 1 Tessalonicenzen geschreven had over de grote hereniging, de reünie.
Blijkbaar was in die gemeente van Tessalonica het misverstand gerezen, dat de wederkomst al begonnen was.

Is er ook herkenning in de hemel?
Dat vind ik altijd een heel moeilijke vraag, want ook dat drukt tegen de grens van ons weten aan. Maar als Lazarus in de
gelijkenis wordt opgenomen in Abrahams schoot (Luc. 16:19-31), herkent hij Abraham. De Here Jezus tekent daar een
prachtige tegenstelling: hij die op aarde niet werd uitgenodigd als gast bij de rijke man, is in de hemelse heerlijkheid bij
Abraham te gast. Het aanliggen met Abraham, Isaak en Jakob, en de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 noemde ds. Van de
Kamp ook al. Ik denk zelf dat zulke mensen, zulke ‘voortrekkers’ wel als zodanig herkenbaar zijn. Of dat dan ook
betekent dat we elkaar herkennen in onze aardse relaties, daarover laat de Bijbel zich niet uit. Wel dat we elkaar weer
zullen ontmoeten in Christus. En ik denk dat Hij zo’n stralend middelpunt is, dat al het andere daarbij verbleekt. Dan
vallen deze vragen weg. Die houden ons nu bezig, omdat wij ons geen voorstelling kunnen maken van de hemelse
heerlijkheid.

Bemoedigen



‘Vermaant elkander dus met deze woorden’ (1 Tess. 4:18). Ik had het steeds over bemoedigen. Is dat juist, zo wordt
gevraagd, terwijl er ‘vermanen’ staat?
Het gaat hier om een woord uit de grondtekst, het Grieks, dat je op beide manieren kunt vertalen. Het betekent letterlijk:
erbij roepen. Een schoolmeester kan een leerling bij zich roepen om hem op z’n nummer te zetten. Maar ik kan ook
iemand die verdriet heeft, bij me roepen om eens te praten. De grondbetekenis wordt ingevuld naar de context, en die is
hier niet corrigerend, maar duidelijk troostend. Zo zet Paulus ook in: wij hebben hoop als gelovigen, we zijn niet zo
wanhopig in ons verdriet als andere mensen. Daarom kies ik hier voor de vertaling ‘bemoedigen’. Bemoedig elkaar met
deze woorden. Met andere woorden, geef de christelijke troost aan elkaar door.

Hoe breng je nu de bijbelse toekomstverwachting over aan mensen van deze tijd, die dat geloof niet met ons delen? Hoe
spreek je tegen rationeel denkende mensen over het Christus tegemoet gaan in de lucht, over de hemel? In wat voor
afstanden moet je denken? Het kan zelfs lijken, alsof God juist heel ver weg is.
Die spanning keert in de Bijbel ook steeds weer terug. Aan de ene kant is God, de Schepper van alle dingen, hoog
verheven boven deze aarde. Maar tegelijkertijd bemoeit Hij Zich met mensen zoals u en ik. Dat is het wonder van de
genade, dat zijn verhevenheid Hem niet belemmert om op aarde te werken, en te komen in de gestalte van zijn Zoon Jezus
Christus. Dát is het hart van het evangelie. De plaats waar we Hem zullen ontmoeten, is niet uit te meten in lichtjaren of aan
te wijzen ergens in het luchtruim. Dat is nou juist je geloof, dat die enorme afstand voor God geen probleem is.

Wij-gevoel
Kunnen we deze boodschap dan wel kwijt? Ik vond dit een mooie vraag, want we moeten natuurlijk oppassen voor een ‘
wij-gevoel’, dat te close wordt. Het geloof dat wij in de Bijbel aangereikt krijgen, delen wij met elkaar. Maar hoe zit het
nou met de andere mensen?
Dat was eigenlijk ook het probleem van de Tessalonicenzen, want zij leefden kort geleden ook nog midden in het
heidendom, zonder hoop. Toen was Paulus het evangelie komen verkondigen. Kort samengevat komt dat hierop neer: jullie
hebben je bekeerd van de afgoden, je bent God gaan dienen en je verwacht Jezus Christus terug uit de hemel (1 Tess. 1:9
en 10). Dat evangelie hadden de Tessalonicenzen ook aanvaard. Maar ook zij kenden de pijn dat familieleden of bekenden
dat niet deden. Hier wordt gesproken over ‘wij die achterblijven’, dat zijn de gelovigen. Wij blijven achter en wij voelen
hier een troost die andere mensen moeten missen. Juist de christelijke toekomstverwachting is in onze tijd een heel mooi
evangelisatieonderwerp! Je merkt het toch ook bij de ongelovigen van tegenwoordig: als men geconfronteerd wordt met de
dood, gaat men vaak zoeken naar zingeving. Wij kunnen dan vanuit de Bijbel datgene aanreiken wat in geen mensenhart is
opgekomen, maar wat God ons wel heeft geopenbaard. We moeten dus niet in dat wij-gevoel blijven hangen, maar we
willen onze belijdenis dat Jezus is gestorven en opgestaan, graag aan iedereen laten weten.

Tot zover ds. Van Houwelingen. Ds. Van de Kamp rondt af.

Babylon en Jeruzalem
In Openbaring 17-21 is er een tegenstelling tussen aan de ene kant de stad Babylon en aan de andere kant Jeruzalem.
Waarom sprak u over een nieuw-Babylon?
In het Oude Testament staat de naam Babylon voor de samenballing van alles wat zich tegen God en zijn volk richt. Van
Genesis tot en met de profetische boeken aan het eind van het Oude Testament toe. Het Nieuwe Testament gebruikt
opnieuw die naam als codenaam, het is een oude stadsnaam die steeds weer een nieuwe toepassing krijgt, een
nieuw-Babylon. Het is niet het oudtestamentische Babylon, maar een nieuwe vorm van een oud patroon.

Het nieuwe Jeruzalem is toch nu al gestalte aan het krijgen in de christelijke gemeente die door Gods Woord en Geest
wordt vergaderd? Het is toch niet iets van de toekomst, we zingen toch met Psalm 122: Nu treden wij, Jeruzalem, uw
poorten in?
Dat kan ik alleen maar beamen. In mijn toespraak had ik het over het uitzicht naar de toekomst, maar iets daarvan
realiseert zich inderdaad nu al in de vergadering van de gemeente. Van die beelden die slaan op harmonie en symmetrie, de
orde en die prachtige maten, zijn de harmonie nu en de orde in de gemeente al een voorproef. Er wordt gesproken van de
fundamenten met de namen van de twaalf apostelen (Op. 21:14). Als de gemeente nú gebouwd wordt op het fundament
van de prediking van de apostelen, dan is dat nu al een stukje realiteit. En van hulde en eer die uit de volkerenwereld
worden binnengebracht (verzen 24-26), is al iets te zien in de internationale samenstelling van de christelijke gemeente
vandaag.



Een nieuwe hemel
In de hemel is het toch fijn, waarom is er dan een nieuwe hemel nodig?
De uitdrukking ‘nieuwe hemel en nieuwe aarde’ komt na Openbaring 21:1 niet meer terug. Vers 1 is eigenlijk een opschrift
dat het erop volgende samenvat. Als dus daarna gesproken wordt over een nieuwe stad, het nieuwe Jeruzalem, dan is dat
volgens mij hetzelfde als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit vers 1. Die indruk wordt bevestigd in vers 3 en volgende.
Na dat visioen volgt er een stem, die toelicht: de tent van God, de hemel, de woonplaats van God, is bij de mensen. Hij zal
bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. De aarde als de plaats waar de mensen wonen, en de
hemel als de plaats waar God woont, raken elkaar. De hemel komt op aarde, de aarde zuigt de hemel op, en de hemel
neemt de aarde op. Dat vormt één geheel. De stad van God is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de plaats waar God
bij mensen woont, voor eeuwig. De stad als het beeld voor die schitterende nieuwe ideale wereld, de maatschappij van de
toekomst. Als Jezus bij ons terug is, is de tent van God bij de mensen, Hij zal bij ons wonen (21:3-8).

Is het ‘nieuw’ uit vers 1 een vernieuwing of een totale herschepping?
Een bekende vraag die de eeuwen door gesteld is. Nieuw is natuurlijk echt nieuw, waarbij we kunnen spreken van het
geheim van een trinitarische continuïteit, een voortgaande lijn die verankerd ligt in het werk van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. De Schepper, die het werk van zijn handen niet laat varen; Christus het Lam, die redt door zijn bloed; de
Geest die mensen toebrengt tot het geloof, dat gaat mee in het rijk van de eeuwige heerlijkheid. Jeruzalem herinnert aan de
heilsgeschiedenis, aan Gods werk van vroeger. Maar het wordt nieuw, een nieuw begin, waarbij toch de continuïteit van de
heilsgeschiedenis gewaarborgd is in het werk van de drie-enige God.

Beeldtaal
De zee was niet meer (21:1). Is dat de zee van de goddelozen, de zee van de volkeren?
In het geheel van het bijbelboek wordt steeds gesproken over de hemel, de aarde en de zee als drie belangrijke regionen in
het geheel van Gods scheppingswerk. Uit de zee komen in hoofdstuk 13 die bedreigende monsters omhoog. Ik zie in de
zee in 21:1 het gebied van bedreiging, waaruit de kwade machten opkomen, die Gods werk willen tegenstaan. Die dreiging
is voorbij, die vijandschap is bezworen.

En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg (21:10). De ervaring van bergbeklimmers is juist, dat je vanaf
een hoge berg niks ziet….
Dit doet aan de strekking van deze tekst niet volledig recht. Hier is bedoeld een hoog uitkijkpunt, zoals bijvoorbeeld die
berg waar Mozes het nieuwe land zag. Ik noemde een uitkijkpost in mijn woonplaats, en de Euromast hier in Rotterdam.
Natuurlijk zie je bij mist niet zoveel, maar bij helder weer heb je daarvandaan een goed uitzicht. Het motief komt ook bij
Ezechiël voor, en het herhaalt zich hier bij Johannes, dat een engel hem meeneemt naar een redelijk hoog punt, waar hij het
gebied voor zich ziet.

De maten van het nieuwe Jeruzalem doen denken aan een kubus, maar de aarde is toch rond?
Dit gaat boven ons menselijk denken en inlevingsvermogen uit. God zal ons voor schitterende verrassingen plaatsen (1 Kor.
2:9). Die maten, die symmetrie in de dimensies, wijzen op volmaaktheid, harmonie, absolute schoonheid.

Hebben we de geneeskracht van de bladeren (22:2) nog wel nodig, dan is toch niemand meer ziek?
In beeldtaal gaat het om het contrast tussen deze wereld met lijden en ziekte en moeiten, en de toekomstige wereld waar
het volle leven genoten wordt door Gods gaven, in Christus gerealiseerd door de Heilige Geest. Er wordt al iets van die
toekomst zichtbaar in wat nu al door de eeuwen heen gebeurt, dat het leven hersteld wordt door het heil dat Christus geeft.
Die beek, die maandelijks vruchtbare bomen en die genezende kracht van de bladeren zijn symbolen daarvan.

Omdat het beelden zijn, is het moeilijk een wat concretere voorstelling van die schitterende toekomst te geven. De
werkelijkheid die God gaat realiseren, gaat boven ons bidden en denken uit. We komen dan terecht bij literaire fictie in
romanvorm, zoals we al hoorden. God openbaart veel ons niet, we staan hier voor grenzen.

Ons verlangen naar die nieuwe wereld komt vaak voort uit onze ellende. Maar moet niet de liefde tot God onze drijfveer
zijn, en dat we Hem daar geen verdriet meer doen?
Ja zeker, laat het verlangen gestimuleerd worden vanuit een sterke liefde voor onze Vader in de hemel, dat we Hem al
spoedig geen verdriet meer hoeven aan te doen. En dat we Christus het Lam, die zoveel voor ons over had, niet meer op
het hart hoeven trappen.



Kinderen
Zullen er op de nieuwe aarde geen kinderen zijn, omdat het daar volmaakt is en kinderen nog niet volmaakt zijn (zoals we
eens hoorden in een referaat)?
Ik vermoed dat deze spreker heeft gedacht aan de belofte van Jesaja 65:20: ‘Er is geen zuigeling meer met een kort leven’.
De belofte van Jesaja wil in beeldtaal, ontleend aan de huidige bedeling, met zijn tegenstelling tussen hoogbejaarde
grijsaards en jonggestorven kinderen de glorie van de nieuwe bedeling tekenen. Of we daaruit ook moeten afleiden dat er
geen kinderen zijn, gaat mij te snel. God zal de volheid van zijn gaven in al zijn kinderen laten schitteren. Hoe Hij dat zal
doen? Het zal ons denken te boven gaan op een verrassende wijze. We wachten het in vertrouwen af.

Welke troost hebben wij bij alle te vroeg gestorven kinderen die het levenslicht nooit hebben gezien?
Ik wijs op Psalm 139:16 (Willibrordvertaling): ‘Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij; al mijn dagen stonden in uw
boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen’. Denk ook aan 2 Timoteüs 2:19: ‘De Heer kent de
zijnen’. Onze belijdenis legt onze geloofsovertuiging op dit punt vast in Dordtse Leerregels I, 17.

In het licht van de hemel is er nu verdriet over niet meer gelovige kinderen. Waar zijn die bij het sterven nu en bij het
oordeel?
Het feit dat kinderen de gegeven opvoeding afwijzen en ongelovig worden, is voor (groot)ouders een dagelijks verdriet.
Zolang we in de tijd leven dat de oogst nog niet heeft plaatsgevonden (Op. 14:14-20), is het de tijd dat de laatste oproep
klinkt (Op. 14:6-7). Er is nog tijd van inkeer en gebed om inkeer. Als deze kinderen in hun weigering volharden om
Christus te erkennen, zal het verdriet daarover de eeuwige blijdschap van hun gelovige familie niet aantasten. God belooft
door Jesaja dat er aan het vroegere niet meer gedacht zal worden (Jes. 65:17).
Ongelovigen slaan na hun sterven de ogen op in de plaats van de pijn (Luc. 16:23). Zij zien hoe Christus de gelovigen
koestert in het hemelse opvangcentrum, zoals Abraham de oudtestamentische gelovigen warm onthaalde (Luc. 16:23).
Ook Openbaring 14:10 spreekt van een drinken uit de beker van Gods toorn ten aanschouwen van de engelen en het Lam.
Bij het oordeel worden ze voor de Rechter geroepen. De boeken gaan open en de doden worden geoordeeld naar hun
daden (Op. 20:11-15).
Voor de eindafrekening plaatsvindt, is er een tijd van geduld (de rampenseries in Openbaring voor de schaalserie uit). We
kunnen niet genoeg bidden om bekering van velen in de tijd dat het Lam nog geduld heeft.

Verschil in heerlijkheid?
Zal er op de nieuwe aarde verschil in heerlijkheid zijn voor de gelovigen? Zo ja, waar staat daar iets over in de Bijbel?
Op deze aarde is het onze taak te regeren over de schepping (Gen. 1:28; 2:15). We krijgen door Gods leiding een
werkplek die bij onze gaven past. Ook in het rijk van Gods heerlijkheid zullen we regeren (Op. 22:5). We zullen dus een
nieuwe werkplek krijgen die bij onze aanleg past. We zullen onze opdracht volmaakt vervullen en er een ongekend plezier
in vinden. Iedereen is blij met de taak die hij mag vervullen en toch doen we niet allemaal hetzelfde. Aan wie veel gegeven
is, van hem wordt veel gevraagd (Luc. 12:48). Alle feestgangers zijn op hetzelfde feest, maar vervullen daar niet allemaal
dezelfde rol. Ieders maat zal vol zijn, maar daarom kan er nog wel verschil in heerlijkheid zijn. Bij een onderscheid in
heerlijkheid is er echter geen sprake van een loon dat verdiend is. Het is een bijzondere begenadiging waarmee God zijn
eigen werk kroont.

Deze samenvatting van de vragenbeantwoording is gemaakt door mevr. Zwikstra. Zoveel mogelijk zijn de
woorden van de sprekers blijven staan. Het laatste gedeelte vragen kwam op de bondsdag niet meer aan bod, en is
door ds. Van de Kamp nog toegevoegd.


