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Zullen we elkaar in de hemel herkennen? En: leven de gestorven gelovigen met ons mee? 
Die twee vragen houden steeds weer de harten van vele gelovigen bezig. Weten onze 
geliefden in de hemel van ons leven hier? Zullen we straks elkaar ontmoeten? Die 
vragen hebben in onze tijd een extra impuls gekregen door de boeken van Randy 
Alcorn. Deadline heeft in christelijke kringen grote aandacht getrokken. Sommigen 
klemmen zich daaraan vast, ze vinden in dat boek troost en bemoediging. Anderen 
wijzen het af als fantasie. In die discussie speelt ook de tekst uit Hebreeën 12 over een 
wolk van getuigen een rol. Wie zijn ze? Wat doen ze? 
 
Een tijd van lijden 
Om de betekenis van dit gedeelte te begrijpen, moeten we eerst letten op het verband waarin 
deze woorden staan. Het begin ligt in het slot van Hebreeën 10. De gelovigen aan wie de brief 
aan de Hebreeën geschreven is, zijn in een geloofscrisis terechtgekomen. Ze zitten in de put. 
Sommigen verzuimen de kerkdiensten, waardoor de anderen nog meer ontmoedigd worden. 
Ze kunnen er niet meer tegen op. Buiten de kerkmuren krijgen ze te maken met vijandschap, 
beroving en boycot. Binnen de kerkmuren is er neerslachtigheid en ontrouw. Wie houdt het 
dan nog vol? 
Wel zegt de schrijver: ‘Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo 
menigmaal lijden doorworsteld hebt, hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, 
hetzij deelnemende aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt 
met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist, 
dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt. Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een 
ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God 
doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.’ 
In de beginjaren, toen ze nog maar pas tot het geloof in de Here Jezus waren gekomen, 
konden ze tegen de vijandschap van Joden en heidenen op. Ze hebben met de gevangenen 
meegeleden. Blijmoedig de roof van hun bezittingen aanvaard. Zo hebben ze toen het lijden 
doorworsteld. Daar vinden we een term die verband houdt met ons woord ‘atleet’. Ondanks 
alles hebben ze het volgehouden in de arena. Wel, zegt de schrijver, jullie hebben die 
volharding nodig. Opnieuw een term uit de wereld van de sport: het is het volhouden van de 
gewichtheffer, die bij het trainen zijn halters omhoog drukt en daaronder blijft staan. Het 
uithoudt. Zo moeten ook zij het volhouden, afzien als een sportman. Alleen dan zullen ze 
verkrijgen wat hun is beloofd. 
 
In het stadion 
Een hele rij geloofsgetuigen is in hoofdstuk 11 aan ons voorbijgetrokken. Nu leidt de schrijver 
zijn lezers als het ware het stadion binnen. En daarbij roept hij hen naar de startblokken om de 
wedstrijd te lopen. Ze moeten zich klaarmaken. Alles wat hinderen kan, moeten ze afleggen. 
In de tijd van de lezers van de brief gold dat letterlijk: er werd naakt gesport. Dat kennen wij 
niet, maar het is niet zoveel anders. Denkt u maar aan de schaatsers. Als hun race begint, gaan 
de trainingspakken uit. Daar staan ze in hun gestroomlijnde kleding. Als elke tiende van een 
seconde kostbaar is, moet je geen overbodige ballast meenemen. Lichte kleding. Licht 
materiaal. Geen pond te veel. Ook een klein beetje gewicht gaat steeds meer drukken. Zeker 
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als je een lange afstand lopen moet. Elk pondje wordt op den duur loodzwaar. Weg, alles wat 
ons hindert op de weg naar de finish. Daar staat Christus, met onze erekrans. 
Om hen aan te sporen wijst hij op de tribunes aan beide kanten van de renbaan en zegt: ‘Kijk 
eens wat een wolk van getuigen.’ Dat zijn de supporters, die in een dichte drom op de tribunes 
zitten. Wij hebben vanwege allerlei geweld en rellen vaak slechte gevoelens bij het woord 
supporters. Maar hier zijn het mensen die de atleten ondersteunen. Daar zitten al die 
gelovigen die in hoofdstuk 11 zijn genoemd. Die geloofsgetuigen. Zij hebben hun marathon in 
het leven uitgelopen. Nu zitten ze op de tribune en leven met hen mee. Zij getuigen van hun 
geloof. Ze weten wat het is. Je gaat vaak je geloofsweg met moeite, zoals een marathonloper 
soms een steek in zijn zij krijgt. Met een vuist in de zij gedrukt gaat hij verder. Ze hebben dat 
allemaal ervaren. Ze leven nu met de gelovigen mee en ze moedigen hen enthousiast aan. De 
spanning is op hun gezichten te lezen. Uit eigen ervaring kennen ze de wedstrijd. Ze weten 
hoe je soms moet afzien. Hoe spot van omstanders je kan demotiveren. Maar ze weten ook dat 
Gods beloften in vervulling gaan. Daarvan getuigen ze. Het klinkt van alle kanten van de 
tribune: ‘Hou vol! Ga door!’ Je komt met Gods beloften niet bedrogen uit. Ze willen hen wel 
naar de eindstreep schreeuwen. Ze volgen de gelovigen met spanning. 
 
De getuigen 
Eén blik op die overvolle tribune van het stadion moet de atleten wel bemoedigen. Daar zitten 
de geloofsgetuigen. Dat zijn mensen die kunnen spreken van wat ze gezien en gehoord en 
meegemaakt hebben. Ze hebben weet van de grote daden van God. Zij kunnen getuigen dat ze 
ervaren hebben dat de Here zijn beloften vervult. Daar op de tribune zien we hen zitten. Een 
paar noemen we met name: 
 
Henoch. Deze man leefde in de tijd die voorafging aan de zondvloed. De tijd van Lamech die 
zich twee vrouwen nam en het lied van de wraak brulde. Maar ook de tijd waarin de 
nakomelingen van Set werden geïmponeerd door de cultuur van het slangenzaad. Als door 
een sterke magneet werden ze daarnaar toe getrokken. Daar wilden ze bij zijn. Bij die muziek 
en dans, bij de wonderen van techniek. Zo werden de contacten hoe langer hoe nauwer. Zo 
ontstonden de gemengde huwelijken. Henoch heeft daartegen geprofeteerd, zegt Judas in zijn 
brief (vs 14,15). Dat heeft men hem niet in dank afgenomen. Maar hij ging zijn weg met de 
Here door het maatschappelijke leven, over het geestelijke strijdtoneel. Een gevaarlijke weg 
vol landmijnen en boobytraps, hinderlagen en aanvallen. Maar hij ging met God. En als ze 
hem te na komen, grijpt de Here in. Hij neemt hem weg. Hij is de enige uit dat geslacht over 
wie niet de doodsklokken luiden, maar de paasklokken. 
Sara. De vrouw die het zo moeilijk had met haar kinderloosheid. Die zich ook zo moeilijk bij 
Gods leiding kon neerleggen. Toch wordt van haar gezegd dat ze door het geloof kracht 
ontving om moeder te worden. 
 
Maar die rij van getuigen is sinds Hebreeën 11 geschreven werd, steeds langer geworden. Ik 
noem er een paar: 
Blandina. Zij was een slavin en behoorde tot de martelaars van Lyon. Ze werd in het jaar 177 
om haar geloof gemarteld en gedood. Van haar werd getuigd in een ons bewaarde brief: 
‘Maar de gelukzalige vrouw kreeg als een fiere atleet nieuwe krachten in haar belijdenis.’ 
Guido de Brès. Hij zei in zijn cel op de dag waarop hij zijn doodvonnis hoorde en zou worden 
opgehangen vanwege zijn geloof, tot zijn medegevangenen: ‘Ik ben heden ten bruiloft 
genodigd.’ 
Jan de Bakker. De eerste Nederlandse bloedgetuige ten tijde van de grote Reformatie. 
 
Kennen ... 
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We hebben een hele rij van deze geloofsgetuigen de revue laten passeren. Hun getuigenis is, 
dat in hun leven blijkt dat Gods beloften tot vervulling komen. Ook al betekent dat niet altijd 
dat het een successtory wordt. Van velen weten we alleen dat ze geleden hebben, maar ook 
hoe ze bleven spreken en zingen van de liefde en trouw van God. En die woorden kunnen ons 
vandaag bemoedigen. Maar daarvoor zullen we hen moeten kennen. Van hun leven moeten 
weten. Ik heb hierboven Blandina genoemd. Haar kende ik van de verhalen van mijn twee 
geschiedenisleraren op school. Dat heeft diepe indruk gemaakt. Voor u als lezers wil ik kort 
weergeven wat de brief van de ouderlingen van Lyon over haar vertelt:1
 
‘Maar Blandina werd met zoveel kracht vervuld dat dit leidde tot verslapping en opgeven van 
degenen die haar om beurten van ’s ochtends tot ’s avonds op allerlei manieren martelden en 
dezen gaven zelf toe dat ze verslagen waren omdat ze niets meer wisten om haar aan te doen. 
Ze verbaasden zich erover dat ze in leven bleef, hoewel heel haar lichaam gebroken was en 
vol was met verwondingen, en ze getuigden dat één soort foltering al voldoende was om 
iemands leven te beëindigen. Maar de gelukzalige vrouw kreeg als een fiere atleet nieuwe 
krachten in haar belijdenis, en het uitspreken van de woorden: ‘Ik ben Christin en bij ons 
gebeurt niets verkeerds’ gaf haar nieuwe kracht, deed haar op adem komen en zorgde dat ze 
de pijn van wat haar overkwam niet voelde.’ 
Na een paar dagen gaan de martelingen verder. 
‘Blandina werd aan een houten paal opgehangen tot aas voor de wilde beesten die op haar 
losgelaten werden. Doordat ze haar zagen hangen in de vorm van een kruis en door haar 
aanhoudende vurige gebeden, inspireerde zij de strijdenden tot groot enthousiasme. Ze zagen 
bij hun strijd zelfs met hun fysieke ogen in de persoon van hun zuster degene die om 
hunnentwil gekruisigd was. Het was Zijn bedoeling hen die in Hem geloofden ervan te 
overtuigen dat ieder die lijdt voor de glorie van Christus voor altijd gemeenschap heeft met de 
levende God. Omdat geen van de dieren Blandina aanraakte, werd ze van de paal gehaald en 
weer in de gevangenis teruggebracht, waar ze in reserve gehouden werd voor een andere 
strijd. Zo zou ze door een overwinning in meerdere oefengevechten de veroordeling van de 
‘kronkelende slang’ (Jes. 27:1) onvermijdelijk maken, de broeders aanmoedigen, klein en 
zwak en verachtelijk als ze was, maar gekleed in een grote en onoverwinnelijke atleet, 
Christus. In vele ronden had ze de Tegenstander verslagen en dank zij haar strijd had ze zich 
met de krans der onvergankelijkheid kunnen bekransen.’ 
Na de beschrijving van het martelen en doden van een aantal christenen gaat de brief verder: 
‘Na al deze slachtoffers werd op de laatste dag van de gladiatorengevechten opnieuw 
Blandina binnengebracht samen met Ponticus, een jongen van ongeveer vijftien jaar. Ze 
waren dagelijks naar het amfitheater gevoerd om de foltering van de overigen te zien. Ze 
stelden hen bloot aan alle verschrikkingen en lieten hen een volledige cyclus van folteringen 
ondergaan, terwijl ze hen herhaaldelijk, maar zonder succes, poogden te dwingen tot het 
zweren van een eed bij de godenbeelden. Door zijn zuster in Christus aangevuurd doorstond 
Ponticus fier alle folteringen, waarna hij de geest gaf. 
Het laatste slachtoffer was de gelukzalige Blandina. Ze was met blijdschap en vreugde over 
de afloop vervuld als was ze uitgenodigd voor een bruiloftsmaal, in plaats van voor de wilde 
dieren geworpen te worden. 
Na de zweepslagen, na de wilde dieren, na de roostering (door haar op een verhitte ijzeren 
stoel te zetten, DG) werd ze tenslotte in een net gestopt en voor een stier geworpen. Nadat ze 
geruime tijd op en neer gegooid was door het beest zonder dat ze nog iets merkte van wat haar 
overkwam, dank zij de hoop waarmee ze aan haar geloof vasthield en haar omgang met 

                                                 
1 Dit gedeelte is door mij overgenomen uit: Martelaren van de oude kerk, vertaald, ingeleid en toegelicht door 
dr. J.N. Bremmer en dr. J. den Boeft. 
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Christus, werd ze eveneens geofferd. Ook de heidenen erkenden dat bij hen een vrouw nog 
nooit zoveel en zo zwaar had geleden.’ 
 
... en herkennen 
Ik vraag me af of voorbeelden als van Blandina, Guido de Brès en Jan de Bakker ons nog 
aanspreken. Herkennen we daarin iets? Of is het lijden van de kerk en het lijden vanwege het 
geloof voor ons een ver-van-mijn-bed-show geworden? Ver in tijd, iets van vroeger. Ver van 
mijn wereld, iets dat gebeurt in islamitische landen. Iets dat ons niet meer raakt. Herkennen 
we het niet meer, omdat we menen dat de rust die wij al vele jaren als kerk mogen genieten, 
voor ons normaal geworden is? Leeft het voor ons? Voor mij in mijn comfortabele pastorie, 
voor u in een land met veel welvaart? Moeten we ons aan zulke geloofsgetuigen spiegelen? 
Kan dat nog? 
Toch is het goed de satan te leren kennen uit de geschiedenissen van de martelaren. Hij is niet 
veranderd. Hij loert nog steeds op de kerk en al haar gelovigen om hen te gronde te richten. 
Hij is en blijft de mensenmoorder van den beginne. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend (2 
Kor. 2:11). Hij hanteert andere middelen, maar heeft hetzelfde doel. 
Vandaag gebruikt hij meer de tactiek van verleiding. Ook nu tracht hij op allerlei manieren 
ons te laten struikelen in de wedloop naar het eeuwige leven. Ook vandaag kunnen we het 
moeilijk hebben en de neiging hebben het maar op te geven. En dan worden ook wij gewezen 
op heel die wolk van getuigen. 
 
Kennen zij ons? 
Ik schreef al dat sinds de boeken van Randy Alcorn daarover een levendige discussie is 
ontstaan. Ik denk dat het goed is dat hij in fantasievorm er aandacht aan gegeven heeft, dat het 
eeuwige leven meer is dan het zingen van psalmen en het zwaaien met palmtakken. Het is 
leven. Het wordt een nieuwe schepping genoemd. En dat doet mij denken aan het opnieuw 
opstarten en uitwerken van wat de HERE God met de schepping heeft bedoeld. We zullen daar 
ons werk weer doen. Maar er zijn twee gevaren. Aan de ene kant, dat we doen alsof de boeken 
van Alcorn bijna gelijkstaan aan de Bijbel. Het is niet meer dan vrome fantasie, maar wel 
vroom. Aan de andere kant, dat we vergeten dat het beeld zoals velen dat hebben, ook onze 
fantasie is, onze gedachten. Terwijl de Bijbel zegt dat het zo mooi is, dat het in geen 
mensenhart is opgekomen. 
Alcorn laat in zijn fantasie mensen in de hemel meeleven met hun kennissen en kinderen op 
de aarde. Het beeld van die wolk van getuigen is daarvoor geen doorslaggevend bewijs. Het 
kan ook alleen een vorm van spreken zijn. 
Maar aan de andere kant geeft de Bijbel wel degelijk aanwijzingen dat ze met ons meeleven. 
Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 
negenennegentig rechtvaardigen (Luc. 15:7). Ook lezen we van berichtgeving in de hemel 
over de gelovigen die de satan hebben overwonnen door het bloed van het Lam en door het 
woord van hun getuigenis (Op. 12:11). 
Ook houdt de vraag of we elkaar daar zullen herkennen, de harten bezig. David zegt van het 
gestorven zoontje: hij zal naar ons niet terugkeren, maar wij kunnen wel naar hem gaan. De 
rijke man uit de gelijkenis kent de arme Lazarus. En ook herkent hij Abraham. Uiteraard is 
het legitiem de geliefden graag te willen terugzien. Het lijkt mij verstandig om in deze beide 
zaken niet te stellig te spreken. 
De kern van het eeuwige leven zal zijn: zo zullen we altijd bij de Here wezen (1 Tess. 4:17). 
Op die weg gaat de grote getuige, de Here Christus, ons voor (Heb. 12:2). 
 
Gesprekspunten: 
1. Bij wie van de geloofsgetuigen herken je het meest van je eigen vragen en moeiten? 
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2. Hebben wij en onze jongeren gelovige christenen die ons en hen inspireren tot een 
christelijk leven? 

3. Wordt de rij van geloofsgetuigen vandaag nog aangevuld? Hoe dan? 
4. Is het goed te verlangen elkaar later terug te zien? Waarom denkt u dat? 
5 Wat zijn de dingen die ons vandaag hinderen in de wedloop van het geloof? Wat zou u 

zelf moeten afleggen? 
6. Hoe zit het met de oefening en de training van de godsvrucht? Is dat iets dat ook structuur 

in ons leven heeft? 
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