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de hemel 

Valt er eigenlijk wel iets te melden over de hemel? in bescheidenheid 
moeten we misschien beginnen met te zeggen dat alle spreken over boven 
van beneden komt, zoals h. Kuitert zeer terecht ooit opmerkte. maar 
ondanks dat zijn er hemelse beelden genoeg die leven onder mensen. 

in de column van Klaas douwes lezen we over de hemelstaarders uit het 
oosten. geeft dat staren niet een vredesgevoel? hoe mooi zou dat zijn. 
maar wie teveel naar boven staart, wordt te zeer losgeweekt uit ‘hier 
en nu’ leven. dat vluchtgedrag komt de wereld niet ten goede. margot 
brouwer leert ons iets over sterrenstof. met als verrassend idee: wij zijn 
vanuit de oerknal geworden tot stof dat zal wederkeren. met deze ‘ster-
renstatus’ zouden we compassioneel om moeten gaan, met elkaar en met 
de wereld.

de hemel stond ook centraal tijdens de VVp-ontmoetingsdag op 4 novem-
ber. een verslag van deze dag (met foto’s) vindt u ook in het blad. marian 
van caspel hield daar een presentatie over hoe de hemel is afgebeeld in 
de kunst. een klein deel van deze presentatie leest u in het artikel ‘op 
schoot bij abraham’. 

hetty zock betrekt bij de hemel humor, beeldend vermogen en troost. 
wim wattel ziet met frits de lange de hemel als een reis, een pelgrimage. 
niet met het doel in de hemel aan te komen, maar onderweg te doen wat 
je hand vindt om te doen. annemieke van der Veen voert dwars door de 
bijbel met diverse inkijkjes in de hemelbeelden van het oude en nieuwe 
testament. en dan is er nog de middenpagina. daar vinden we de hemel 
als bloempot, aquarium, een plaats waar god binnenwandelt en vraagt 
naar gefilte fish, etc. onder het hemels baldakijn buitelen de varianten 
over elkaar heen.

Van al dat lezen zou u bijna in de zevende hemel raken. niet doen! blijf 
met beide benen op de grond, maar droom zo nu dan even weg tijdens de 
feestdagen.

Annemike van der Meiden
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in het oude testament is van een hiernamaals in de zin 
van een leven na de dood nauwelijks sprake. het is veel 
belangrijker om dít leven op een goede manier te leven, 
dan om te speculeren over ‘hierna’. er was met name 
bij de profeten en geschriften een tamelijk diffuus beeld 
van een dodenrijk ‘sheol’. daarin leidden de doden een 
soort schaduwbestaan in een rijk van stof, duisternis en 
vergetelheid. eigenlijk zoals je je het bestaan in een graf 
voorstelt.
in het nieuwe testament wordt vaker over de hemel als 
hiernamaals gesproken. meestal is de hemel vooral de 
plaats van god, zoals ook al in het oude testament. maar 
er zijn teksten en verhalen waarin iets van een leven na 
de dood naar voren komt. zo is er het verhaal van de 
moeder van de zonen van zebedeus, die vraagt of haar 
zonen naast jezus mogen zitten in zijn koninkrijk. jezus 
ontwijkt de vraag wat (zijn Vader gaat daarover), maar 
belangrijker is het vervolg, dat het er bij de discipelen 
niet erom gaat te heersen, maar te dienen. de vraag naar 
de hemel wordt beantwoord met een ethische oproep.

Apocalyptiek
datzelfde accent komen we in de apocalyptiek tegen 
(zie ook het artikel van alke liebich in dit nummer). de 
wereld wordt getekend (vaak in visioenen) als een ver-
schrikkelijke eindtijd. de ene ramp volgt op de andere: 
oorlogen en natuurrampen, dwaalleren en hongersnoden. 
midden in de chaos verschijnt dan god en stelt orde op 
zaken. het slechte en oude wordt weggevaagd en er komt 
een definitieve nieuwe wereld, waarin het wél goed is, 
‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. in die wereld 
hebben de rechtvaardigen uit de oude wereld een plek. 
de apocalyptiek vierde hoogtij in de eeuwen rond het 
begin van de jaartelling, dus ten tijde van het ontstaan 
van de laatste boeken van het oude testament en van 
het nieuwe testament. warrige tijden, en een duidelijke 
scheiding tussen goed en kwaad was troostend en verhel-
derend. in de apocalyptische beelden werd duidelijk wat 
wel en wat niet gods bedoeling is – in die zin geeft ook 
de apocalyptiek aan wat mensen in dít leven moeten doen 
en laten. Vrijwel alle apocalyptische werken en uitspraken 
hebben zo de intentie tot aansporing. r.h. charles zei 
daarom in 1913: ‘apocalyptic was essentially ethical’. 
Voor veel mensen in nederland heeft de tweede 
wereldoorlog ook een dergelijke functie gehad: een duide-
lijk onderscheid tussen goed en fout. thea toussaint van 

Van Dale noemt twee religieuze betekenissen van de hemel: ‘het boven het uitspansel gedachte verblijf van de 

goden of van god, Christus en de gelukzaligen’ en de ‘plaats waar de vromen na hun dood beloond worden, 

oord of toestand van gelukzaligheid’, het tegenovergestelde van de hel. Vooral de laatste betekenis is alge-

meen gangbaar, zozeer zelfs dat ‘die is gaan hemelen’ een ooit gewone uitdrukking was voor het overlijden.

hierna: hemelen?

door Annemieke van der Veen

Ontmoetingsdag met Govert Schilling



5VrijZinnig4 VrijZinnig

hove-exalto, verzetsstrijdster (1916-2017), beschreef het 
later als ‘een paar jaar lang was het leven ontdaan van 
alles wat irrelevant was en was het teruggebracht tot wat 
ertoe doet: moed, inventiviteit, verbeeldingskracht, ver-
trouwen op eigen kracht, compassie.’

Laatste Oordeel
na de eerste eeuwen christendom was het duidelijk dat 
de eindtijd nog niet aangebroken was. in de beeldvorming 
verschoof deze naar een wat verdere toekomst: de weder-
komst van christus. op dat moment zou het oordeel 
worden uitgesproken en het onderscheid tussen de recht-
vaardigen en de onrechtvaardigen duidelijk worden. dat 
vinden we ook terug in vroegchristelijke belijdenissen. 
de geloofsbelijdenis van nicea-constantinopel spreekt 
van ‘[jezus christus] … zit aan de rechterhand van de 
Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen 
de levenden en de doden; wiens rijk geen einde zal heb-
ben. ook de apostolische geloofsbelijdenis (8e eeuw) 
gebruikt deze terminologie.  in deze geloofsbelijdenissen 
was er dus sprake van een tussentijd, waarin mensen 
doodgingen, op de een of andere manier bleven bestaan 
en dan de wederkomst met het laatste oordeel. dit is 
ook het beeld wat we in vele kerken gebeeldhouwd zien: 
een christusfiguur, die de rechtvaardigen naar de ene 
kant, de hemel, stuurt en de onrechtvaardigen naar de 
andere. ook deze opvatting heeft een ethische connotatie: 
de manier waarop je je leven leidt, is belangrijk (want 
anders kom je niet in de hemel).

Oordeel na het overlijden
in dante’s divina commedia, begin veertiende eeuw, 
begint het oordeel al snel na het overlijden. hij beschrijft 
ontmoetingen met tijdgenoten in de hel, het vagevuur en 
de hemel. de ‘goede’ kant van het verhaal was de hemel: 
daar waren god, engelen, muziek en heiligen en andere 
goede mensen. Vaak leek de hemel op het paradijs. Vooral 
het verblijf in het vagevuur kan lang duren (hoewel er 

gelukkig een einde aan komt, de hel is voor eeuwig). de 
‘uitvinding’ van het vagevuur, als tijdelijke fase voor over-
ledenen die wel gezondigd hadden, maar niet zo erg dat ze 
voor eeuwig naar de hel moesten. hun tijd in het vagevuur 
kon ook bekort worden doordat levenden voor hen baden. 
hoe precies de overgang tussen een visie waarin er een 
tijd was tussen de dood en het oordeel en een tijd waarin 
de hemel –mogelijk- toegankelijk was meteen na de dood 
is onduidelijk. waarschijnlijk hebben de beelden gedu-
rende langere tijd naast elkaar bestaan. in de griekse 
mythologie begon het leven in de hades ook min of meer 
meteen na de dood op aarde. 

Genade
in de loop van de tijd leidde het bidden voor de overle-
denen  tot de aflaatpraktijk, waar o.a. luther fel op tegen 
was. met afschuw citeerde hij de aflaatverkoper tetzel 
‘als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel 
springt’. Voor luther waren niet de goede daden bepa-
lend voor de toegang tot de hemel, maar de genade van 
god. het protestantisme onderscheidde zich hierin van 
het katholicisme: het ligt niet aan de al dan niet goede 
daden van de mens of hij ‘behouden’ blijft, maar alleen 
aan de genade van god. de mens kan daar zelf niets aan 
doen. in de (calvinistische) predestinatieleer staat, zelfs 
al voor het leven begint, vast of iemand behouden blijft. 
omdat de remonstranten het hier niet mee eens waren, 
zijn zij bij de synode van dordrecht (1818-1816) uit de 
hervormde kerk gezet. met deze nadruk op genade kwam 
een einde aan het ethische belang van de hemel.

Hemelen
inmiddels is de hemel niet meer zo’n actief beeld bij veel 
mensen (zie het artikel van hetty zock in dit nummer), 
maar rond het overlijden worden toch wel veel ‘hemelse’ 
beelden gebruikt. denk maar aan het sterretje achter de 
naam van een overledene. opvallend is dat het oordeel 
geen rol meer speelt, inmiddels denken veel mensen dat 
iedereen wel in de hemel terecht zal komen. dit univer-
salisme heeft ook geen ethische pointe meer. een ethisch 
appel lijkt me toch blijvend nodig, hoewel liever niet op 
apocalyptische gronden of uit angst voor de hel.

Liberaal christendom  
krijgt digitaal vervolg
Het boek Liberaal christendom was 
een groot succes. Maar de vrijzinnige 
auteurs konden niet elk onderwerp in 
het boek uitwerken. Dat doen zij nu 
wel op de nieuwe website liberaalchris-
tendom.nl waar meerdere keren per 
jaar theologische thema’s worden 
besproken. 

Vrijzinnig Delft start  
stadsklooster
De vrijzinnigen in Delft zijn samen 
met enkele andere kerken een spiritueel 
centrum in de binnenstad van Delft 
gestart. Dit stadsklooster is een 
netwerkgemeenschap voor spirituele 
verdieping en engagement met de 
samenleving. Het kent geen vaste 
locatie; de verschillende activiteiten 
vinden plaatsen op meerdere locaties, 
zoals in kerken. 

 
  

 
  

Jubileum vrijzinnig 
Boskoop

Penningmeester gezocht
De VVP Nederland is op zoek naar 
een penningmeester, of iemand die 
deeltaken van de penningmeester 
op zich wel nemen (salarisadmini-
stratie, boekhouding). 
Meer informatie kunt u verkrijgen 
bij het bureau.

nieuws

 
  

VAN ALLES WAT
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Veertigdagenkalender:  
Daar zit muziek in

Op 1 april is het 
weer Pasen en 
traditiegetrouw 
verschijnt ruim 
daarvoor de 
40-dagenkalender 
van Joke van der 
Velden. Dit keer met 

het thema ‘Daar zit muziek in’. U kunt 
weer veel verschillende bijdragen 
verwachten, van teksten en recepten 
tot gedichten. U kunt de kalender via 
het landelijke bureau bestellen of 
via de website voor € 3,50 per stuk 
(exclusief verzendkosten).

reflectie

Laatste VCJC stopt
De landelijke VCJC (hét vrijzinnige 
jeugdwerk) stopte in 1985, maar 
plaatselijke jeugdverenigingen 
bleven vaak nog lang bestaan. Nu 

stopt echter ook de laatste VCJC, die in het Zuid-Hollandse Lekkerkerk. De 
jeugdvereniging organiseerde kampweken en een jaarlijkse rommelmarkt. 
Maar het aantal leden kromp en enkele ervaren bestuursleden stopten 
onlangs. ‘Er blijft een te jonge en te onervaren groep over om leiding te geven’, 
aldus het bestuur dat daarom heeft besloten de allerlaatste VCJC op te heffen.

Op 10 december viert de Vrijzinnig 
Protestantse Gemeente Boskoop haar 
50-jarige jubileum. De VVH Boskoop is 
al in 1923 opgericht, maar in 1967 werd 
besloten om een federatie te vormen 
met de remonstranten. De groep heeft 
een gezamenlijke predikant en kerkt in 
het gebouw van de remonstranten. 

Apocalyptiek is in 
essentie ethisch

De hemel, illustratie uit Très Riches Heures du Duc de Berry

Kerstbundel:  
Vrede op aarde

De vrijzinnige 
kerstbundel kan 
weer besteld wor-
den. Het thema is 
‘vrede op aarde’, 
maar kunnen we 
deze wens wel 
realiseren? 
Verschillende voor-

gangers leverden er een bijdrage aan. 
De bundel is via het landelijke bureau 
of via de website te bestellen en kost 
€ 3,50 per stuk (exclusief verzendkosten).

Convent van voorgangers bijeen in Mennorode op 4 en 5 oktober.
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wetenschapwetenschap

Ttoen ik jong was hechtte ik veel waarde aan deze ideeën, 
maar naarmate ik ouder werd kwam het concept van 
een onsterfelijke ziel, een god en een hemel me steeds 
vreemder voor. hoewel ik nog steeds veel troost putte uit 
mijn geloof wilde ik ook weten hoe het nou echt zat, en 
wat andere mensen dachten over leven en dood, tijd en 
eeuwigheid. in de hoop op antwoorden op mijn vragen, 
besloot ik om natuurkunde en sterrenkunde te gaan stu-
deren.

Stof
tijdens mijn studie kwam ik in een omgeving terecht 
waar bijna niemand in god of een hiernamaals geloofde. 
ik leerde daar dat alles wat we in de wereld zien bestaat 
uit materie, die beheerst wordt door fundamentele 
natuurwetten. de mens heeft daarom geen vrije wil, maar 
is een slaaf van de wetten van oorzaak en gevolg. ook 
is er geen ziel die na de dood blijft bestaan, maar zijn 
we gemaakt van dezelfde bouwstenen als dieren, plan-
ten en stenen. dit wetenschappelijke, materialistische 
wereldbeeld, dat geen hoop biedt op een hogere macht of 
leven na de dood, doet me op een ironische manier erg 
denken aan een bekend bijbelcitaat: ‘stof zijt gij, tot stof 
zult gij wederkeren’. op het eerste gezicht geen hoopvolle 
gedachte voor iemand die op zoek is naar de zin van zijn 
bestaan. het lijkt bijna of de bijbel en de moderne weten-
schap het hier eens zijn: we worden geboren uit stof, we 
leven een tijdje, en als we sterven vervalt ons lichaam 
weer tot stof. er blijft niets van ons over, een vreselijk 
nietig gevoel.

maar wat is dan dat stof waar de mens uit bestaat? 
Volgens scheikundigen bestaat alles om ons heen uit ato-
men. een mens bestaat voor meer dan 96% uit atomen 

van de elementen zuurstof, koolstof, waterstof en stikstof. 
maar waar komen al deze elementen vandaan? waterstof, 
het lichtste element, is ontstaan bij de geboorte van het 
heelal: de oerknal. uit dit waterstofgas ontstaan daarna 
de eerste sterren: ontelbaar veel grote vurige gasbollen, 
elk net als onze zon. in het centrum van elke ster worden 
waterstofatomen samengevoegd tot grotere atomen. hier 
komen onder andere zuurstof, koolstof en stikstof van-
daan. als alle waterstof in het centrum van de ster op is, 
dan ontploft de ster, en worden alle nieuwe elementen die 
hij heeft gemaakt de ruimte in geslingerd. uit de overblijf-
selen van oude sterren ontstaan weer nieuwe, waaronder 
onze zon. uit de zwaardere elementen ontstaan de plane-
ten die om de zon heen draaien, waaronder de aarde. op 
onze aarde zijn in de loop van miljarden jaren deze stof-
fen de bouwstenen van leven geworden.

Universum
dus als ik ‘s nachts naar de sterren kijkt, dan weet ik dat 
elk atoom van mijn lichaam onderdeel heeft uitgemaakt 
van zo’n ster. en niet alleen mijn lichaam, maar alles en 
iedereen; de hele aarde bestaat uit sterrenstof. als ik dat 
besef voel ik me intens verbonden met de hele wereld, 
en met het hele universum. ik put zin uit het ervaren van 
mijn eenheid met het heelal en het onderzoeken van mijn 
plaats erin. wat er ook gebeurt, ik weet dat ik een klein 
maar uniek onderdeel ben van een prachtig, majestueus 
en oneindig heelal. en als ik sterf word ik weer één met 

datgene waar ik altijd al deel van was. ‘sterrenstof zijt gij, 
tot sterrenstof zult gij wederkeren.’ misschien is het toch 
niet zo’n deprimerende gedachte als het lijkt.

iemand die grote betekenis hechtte aan dit holistische 
wereldbeeld was de beroemde wetenschapper albert 
einstein. ook hij was al vanaf zijn jeugd gefascineerd 
door grote levensvragen en worstelde met het combineren 
van zijn joodse achtergrond en zijn wetenschappelijke 
ideeën. uiteindelijk vond hij god in de perfecte eenheid 
van alles en de schoonheid van de natuurwetten die hij 
ontdekte. dit heeft misschien een wanhopige vader die 
zijn zoon verloren had ertoe bewogen om juist hem, 
een natuurkundige, een brief te schrijven in de hoop op 

door Margot Brouwer

al zo lang ik me kan herinneren houd ik me bezig 

met grote levensvragen. als klein meisje vroeg ik 

me al af: Waarom zijn we hier? Waar komen we van-

daan? En wat gebeurt er als ik dood ga? Vanuit mijn 

Christelijke opvoeding hoorde ik dat we geschapen 

waren door god, en dat we na onze dood naar de 

hemel zouden gaan. 

troostende woorden. einstein antwoordde als volgt: ‘elk 
mens is deel van het geheel dat wij het universum noe-
men, een deel dat beperkt is in tijd en ruimte. we ervaren 
onszelf, onze gedachten en gevoelens, als afgescheiden 
van de rest; een soort optische illusie van het bewustzijn. 
dit waanbeeld werkt als een soort gevangenis, die ons 
beperkt tot het najagen van onze persoonlijke verlangens, 
en tot het liefhebben van slechts enkele personen die het 
dichtst bij ons staan. onze taak moet eruit bestaan ons 
te bevrijden uit deze gevangenis, door onze cirkel van 
compassie te verwijden totdat deze alle levende wezens 
en de hele wonderschone natuur omvat. niemand kan dit 
helemaal bereiken, maar het nastreven van deze prestatie 
is op zichzelf een deel van de bevrijding, en de basis van 
innerlijke geborgenheid.’

Eén met het al
een groot gedeelte van onze angst voor de dood komt 
voort uit het gevoel dat we afgescheiden zijn van de rest 
van het universum. deze afgescheidenheid willen we niet 
kwijt. integendeel, we zijn als de dood om één te worden 
met de omgeving, om ‘op te lossen’. maar in werkelijk-
heid zijn we nu al één met de wereld, en zijn we er vol-
ledig van afhankelijk. alles wat er tot nu toe in ons heelal 
gebeurd is, van de oerknal tot vandaag, heeft er namelijk 
toe geleid dat jij nu op deze unieke wijze bestaat. en 
doordat je hier en nu, op een bijzondere manier helemaal 
jezelf bent, vervul je jouw rol in de eenheid van het heel-
al. het hele universum komt tot uiting in jou, en jouw 
leven heeft op zijn beurt invloed op het hele universum. 
je bent geheel verbonden met de wereld, en je bent er 
ook geheel in opgenomen. 
dit besef zorgt volgens einstein voor innerlijke bevrijding, 
en tegelijkertijd voor geborgenheid omdat je alles om je 
heen ervaart als een onlosmakelijk onderdeel van jou-
zelf. maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich 
mee. om zelf te overleven zullen we net zo goed voor de 
natuur en voor anderen moeten zorgen als voor onszelf, 
want het ontkennen van de eenheid veroorzaakt stress 
en ongeluk in onszelf en misbruik van de wereld om ons 
heen. zelfs einstein onderkende dat dit niet makkelijk is, 
de illusie van afgescheidenheid is sterk. maar alleen door 
dit doel na te streven kunnen we de wereld een betere 
plek maken. dit kan als we onszelf en elkaar continu 
blijven herinneren aan onze ware aard, het één zijn met 
elkaar en met de wereld.

Margot Brouwer is sterrenkundige aan de Universiteiten van 
Amsterdam en Groningen. Ze heeft natuur- en sterrenkunde 
gestudeerd in Amsterdam, en is in Leiden gepromoveerd op haar 
onderzoek naar donkere materie en zwaartekracht. In haar vrije 
tijd is ze betrokken bij de jongerengroep van Vrijzinnig Centrum 
Vrijburg.

Proto-planetaire schijf: een schijf van 

stof rondom een ster waaruit de planeten 

ontstaan

sterren stof

‘ Sterrenstof zijt gij, tot sterren-
stof zult gij wederkeren.’
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thema

Mijn Hemel!

Als middelbaar scholier, ik moet zo’n 
jaar of 15 geweest zijn, heb ik mijn 
godsdienstleraar een keer gevraagd 
of er in de hemel ook dieren waren. Ik 
weet niet meer hoe pedagogisch zijn 
antwoord was, maar ik weet wel dat 
voor mij achter die vraag iets zat van: 
‘anders hoeft het voor mij niet’. 
Wensen over de hemel dus. Zo had ik 
ook wel ideeën over wie er zeker in 
zouden mogen, en wie toch eigenlijk 
maar niet – uit rechtvaardigheids-
overwegingen. Als ik God was… 
Nog zoiets: Aan het eind van zijn 
openbaring zag Johannes een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde – 
en de zee was niet meer. Ook dat 
hoefde voor mij weer niet, want ik 
was nou juist hevig geïnteresseerd in 
de zee en al wat daarin is…

Later – mijn geloof in hemel en hel 
had blijkbaar nog steeds stand-
gehouden – had ik een mooie 
gereformeerde oplossing voor het 
dilemma tussen rechtvaardigheid en 
genade: Natuurlijk, de hel bestaat 
wel, maar er komt niemand in. Geen 
dieren ook natuurlijk, want die kun je 
toch moeilijk betichten van schuld 
aan wat dan ook. Zou satan uiteinde-
lijk in z’n uppie zitten…
Tsja, dat leek me wel wat!
Wim Wattel

De hemel op je kners

Nog voordat Alexander de Grote in 334 
voor Christus de oversteek maakte om 
het immense Perzische rijk te veroveren, 
trok hij naar de noordelijke grensgebie-
den van zijn vaderland Macedonië. Daar 
stuitte hij op de onverschrokken stam-
men van de Thraciërs en Illyriërs. 
Alexander stuurde boden naar hen met 
de vraag waarvoor ze het bangst waren. 
Vanzelfsprekend hoopte Alexander dat 
ze zijn naam zouden noemen. Ze kwa-
men echter met een verrassend ant-
woord. Hun grootste angst was dat de 
hemel op hun hoofd zou vallen.

Inmiddels is de hemel volgens mij allang 
naar beneden gevallen. De hemel zij 
dank, zou ik daaraan toe willen voegen. 
Eeuwenlang hebben kritische twijfelaars 
en scherpzinnige denkers de hemel met 
vragen bestormd, tot die ten slotte neer-
stortte en in ontelbare brokstukken uit-
eenspatte op aarde. Het bovenaardse, 
vaak angstopwekkende bijgeloof is niet 
meer. Wat rest is een fragmentarische 
theologie die bestaat uit scherven en 
brokstukken hemel, die overal in het 
dagelijks leven kunnen opduiken. Want 
sinds de hemel niet langer boven ons 
hangt, is hij overal rondom ons te ont-
dekken. Het is dus de grootste zegen 
dat de hemel op ons hoofd is gevallen.
Klaas Douwes

Begraven of cremeren...

Tja, wat zal ik eens doen na mijn overlij-
den? Ik ben er natuurlijk ook nog niet zo 
erg mee bezig - ik ben nog jong - totdat 
ik werd geprikkeld door een artikel in 
een tijdschrift. Toen wist ik het! Ik laat 
me cremeren en de as komt in een 
bloempot. Die krijgen mijn nabestaan-
den mee naar huis en daar kunnen ze 
een plant of een boom in laten groeien. 
Ik zou een mooie grote plant willen 
voorstellen die rijkelijk kan bloeien. 
Ik vind het een prachtig idee dat ik in 
de huiskamer mag staan - dicht bij mijn 
dierbaren - en dat mijn as dient als 
voedingsstof voor een plant. Dan 
hoeven mijn nabestaanden niet te 
kijken naar een saaie urn, maar kunnen 
ze genieten van nieuw leven dat voort-
vloeit uit mijn oude leven. En de zuur-
stof die de plant uitstoot, ademt mijn 
familie weer in.
Ik weet niet of er een leven na de dood 
is, maar dit beeld is voor mij geruststel-
lend genoeg.
Erik Jan Tillema

Orion

Jaren geleden liep ik met mijn mede-
scouts buiten. Het was een koude 
januarinacht en we moesten stevig 
doorlopen om warm te blijven. 
Intussen keken we naar de sterren. Ze 
waren prachtig helder. De sterrenbeel-
den, die ik wel min of meer geleerd 
had, stonden te stralen aan de hemel. 
Ik herinner me vooral Orion: met zijn 
riem van drie sterren. Dat sterrenbeeld 

had tenminste nog een beetje een 
beeld-karakter. Die W van Cassiopeia 
en de steelpan van de Grote Beer had-
den nog maar weinig met hun naam te 
maken. Ik keek niet alleen, maar we 
waren samen, buiten, warm en koud 
tegelijk. Een toch wel hemelse erva-
ring... En ik voel een gevoel van spijt 
dat mijn kinderen nauwelijks meer zo 
de sterren kunnen zien: de hemel is 
vervuild door het licht.
Annemieke van der Veen

De maat der engelen

De hemel zonder muziek is niet goed 
voorstelbaar. Na verschijnen van het 
vorige bleek gezang 600 een topper: 
Eens als de bazuinen klinken. De laatste 
jaren is dit lied wat mij betreft wat 
sleets geworden – zeker wanneer het in 
marsritme gezongen wordt. Maar Tom 
Naastepads dichtregel ‘mensen, kom uw 
lot te boven’ blijft onmisbaar. Verder 
wordt er natuurlijk gedanst. Dat wist de 
Apocalyps ook al, en bij het zingen van 
lied 726 ‘Hoor, een heilig koor van stem-
men …. In de hemel is een dans’ gaan 
de voetjes gemakkelijk van de vloer. Een 
dichterlijke vertaling van Willem 
Barnard. Uiteindelijk is er één aan wie 
God en wij allen muzikaal veel te dan-
ken hebben: Bach, de grote Bach. Die zit 
daar op een wolk en mag de maat der 
engelen slaan, de lieve lange dag, vol-
gens de vertaling, eveneens door 
Willem Barnard, van een onbekende 
Engelse dichter (Jeruzalem, mijn vader-
stad, lied 737 Nieuw liedboek). Maar 
goed, dat lied kan niet meer. Want niet 
alleen Bach maakt muziek in de hemel, 
maar ook de ‘negers met hun loftrom-
pet’. We kunnen de hemel kennelijk niet 
vrijwaren van onze aardse onvolkomen-
heden. Maar wie maakt er nog eens zo’n 
vrolijk lied over de hemelse plaats waar 
niemand iets van weet maar waar ieder-
een iets van vindt?
Alke Liebich

Spreek met zes redactieleden af dat elk voor de vuist weg een per-

soonlijk stukje schrijft over de hemel. Dan komen ze op de proppen 

met aardse positieve ervaringen die vooral sociaal ingekleurd zijn: 

muziek, dans, familie, samen, dierbaren, overal rondom en bevrijd 

van aardse onvolkomenheden; een opgeschoond geloofspakket en 

een eigen rol als hulpgod. Dát lijkt ons de zevende hemel!

Zevende hemel

Kinderhemel

Als kind kreeg ik te horen dat er een 
hemel is. Van het idee werd ik niet 
echt blij, want niemand kon mij zeg-
gen waar die hemel precies was en 
of je er je familie terug zou zien. 
Voortleven was misschien fijn, maar 
zonder familie hoefde dat niet voor 
mij. Vaak werd ik huilend wakker na 
een angstdroom waarin ik in de hemel 
ronddwaalde en niemand van mijn 
familie terug kon vinden. Pas na het 
zien van de film ‘Green pastures’ 
(1936) op achtjarige leeftijd werd ik 
er wat geruster op. In ‘Green pastu-
res’(Grazige weiden) zie je hoe neger-
jongetjes zich de hemel voorstellen: 
met grote dikke negerengelen die op 
wolken zitten te vissen en dikke siga-
ren roken. God, uiteraard ook een 
neger laat regelmatig zijn Gezicht 
zien en heeft grote belangstelling 
voor de warme maaltijd met liefst 
gefilte fish/gevulde vis. Zo concreet 
wilde ik het hebben. Genoeg reden 
om de hemel niet te schrappen uit 
mijn geloofspakket. 
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aan de linkerkant valt meteen een klein figuurtje bin-
nen een zogenaamde mandorla op (het italiaanse woord 
voor ‘amandel’, te interpreteren als een soort van geab-
straheerde stralenkrans). zie beeld 2. het is de ziel van 
de overleden arme lazarus, die we – ineengezakt – links 
onder in het kapiteel zien. twee engelen begeleiden de 
ziel van lazarus ‘om aan abrahams hart te rusten’. het 
verhaal wordt verteld door jezus in lucas 16, vers 19-31. 
de arme lazarus was een bedelaar die voor de poort van 
de rijke man lag en tevergeefs hoopte zijn maag te kunnen 
vullen met wat er overbleef van diens feestmaaltijden. hoe 
dat er uit ziet, ‘rusten aan abrahams hart’, zien we aan 
de tegenoverliggende smalle kant van het kapiteel: daar 
zien we lazarus uitgebeeld als een kind tussen de knieën 
van abraham, half verstopt achter zijn draperieën met, 
inderdaad, het hoofd op de hoogte van het hart. zo moet 
de hemel dus voelen: veilig en beschut als in de buidel van 
een kangoeroe. Zie beeld 3.

abraham wijst met zijn rechterhand naar het middelste 
tafereel aan de voorkant van het kapiteel. daar zien we de 
rijkaard op zijn sterfbed liggen. duiveltjes ontfermen zich 
over zijn ziel. grote buidels onder het sterfbed verwijzen 
naar zijn opgepotte rijkdommen. Zie beeld 4.

we lezen verder in lucas. in het dodenrijk wordt de over-
leden rijkaard gekweld in vlammen. in de verte zag hij 
abraham ‘met lazarus in zijn schoot’. als hij abraham - 
tevergeefs - vraagt om lazarus naar hem te sturen om hem 
met zijn in water gedoopte vinger verkoeling aan de tong 
te geven, wordt duidelijk dat er een wijde kloof is tussen 
het goede en slechte deel in de onderwereld. een onover-
brugbare kloof. dit is een van de weinige plekken in de bij-
bel waar over iets als hemel en hel gerept wordt. op basis 
hiervan ontstond het idee dat de doden tot aan het laatste 
oordeel in de onderwereld verbleven. een onderwereld, 
zoals ook de oude grieken, romeinen en joden die ken-
den, inclusief een deel voor de goeden en een deel voor de 
slechten. met de uitbeelding van het laatste oordeel vanaf 
het begin van de 12 eeuw ontwikkelen zich minder sub-
tiele voorstellingen van hemel en hel, waarbij met name de 
gruwelijke straffen van de verdoemden in het oog springen.

Marian van Caspel is kunsthistorica en was in 1988 een van de 
oprichters van de Kunsthistorische Leergangen Utrecht. Vanuit 
haar nieuwe bedrijfje Kunst in verbinding geeft zij lezingen en 
cursussen. Ze houdt ervan moderne en hedendaagse kunst met 
oude kunst te verbinden. En dat dan nog het liefste op het raak-
vlak van kunst, religie en spiritualiteit. In haar lezing ‘De hemel 
verbeeld’, gehouden tijdens de ontmoetingsdag van de VVP op 
4 november, ging zij onder meer op de hier beschreven oude 
hemelvoorstelling in.

VVoordat deze voorstellingen zich vanaf het begin van de 
12e eeuw ontwikkelen, is er een andere, onopvallende 
hemelvoorstelling die je in eerste instantie niet als zoda-
nig herkent. deze is te vinden in romaanse kerken in heel 
europa. ik neem u mee naar de sainte-madeleine kerk in 
Vézelay. de kerk is beroemd om haar prachtige romaanse 
architectuur en beeldhouwwerk. bovenop halfronde zuilen 
die deel uitmaken van machtige, hoekige pijlers bevinden 
zich gebeeldhouwde kapitelen. op de vijfde van de pijlers 
die het schip van de rechterzijbeuk scheiden zien we een 
aan drie zijden doorlopende voorstelling. Zie beeld 1.

door  Marian van Caspel – van Til

U kent ze vast wel: de grote hellevoorstellingen geschilderd op de wanden van Zuid-

Europese kerken. Ze trekken onze aandacht en we verlustigen ons in de vele gruwelijke 

details. Bij de hel hoort – als tegenhanger – de hemel. De voorstellingen daarvan zijn 

saai en we lopen er snel aan voorbij: rijen van apostelen, heiligen en uitverkorenen scha-

ren zich om of onder Christus die als rechter bij het Laatste Oordeel optreedt. 

op schoot 
bij abraham

 cultuur

Zo moet de hemel dus voelen: 
veilig en beschut als in de 
buidel van een kangoeroe.

1

2

3 4

Foto’s zijn afkomstig uit het beeldarchief 

van Conens & van Wiechen

cultuur
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reflectie

Iin onze tijd zijn hemel en hel gaandeweg weer uit het 
zicht verdwenen. onze interesse ligt meer in onze ver-
antwoordelijkheid voor het leven hier en nu, binnen de 
behapbare actieradius van onze eigen leefwereld. en voor 
de gewetensvollen onder ons is daar de aloude leefregel 
‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 
niet’. dit alles is niet zozeer nieuws als wel een nieuwe 
fase in een golfbeweging. 

De Weg
het recente boekje ‘heilige onrust’ van frits de lange1 
past bij dit ‘hier en nu’-perspectief. hij werkt de metafoor 
van de pelgrimage uit en sluit daarmee aan bij een rijke 
traditie, die ouder is dan het christendom. de eerste chris-
tenen werden wel ‘mensen van de weg’ genoemd, maar 
ook bijvoorbeeld in de chinese wijsheidsliteratuur wordt 
dao, ‘de weg’ aangegeven als richtsnoer voor een verstan-
dige levenswijze. dao valt overigens niet te omschrijven 
(het is ‘niet iets’), want een definitie betekent dat je iets 
ophangt aan een hoger waarheidscriterium, en dat kan 
in dit geval nou juist niet. een dergelijk denken over een 
ondefinieerbaar begin of beginsel kom je ook tegen bij de 
oude grieken en in india. het gaat hier niet om de weg 
naar een verheven einddoel, zoals de beroemde ‘brede en 
smalle weg’ uit de bergrede en de bekende piëtistische 
19e-eeuwse afbeelding daarvan, maar alleen om een weg 
als zodanig, die volgens zhuang zi (ca. 370-290 v.chr.)2 
‘ontstaat door hem te belopen’. zie ook het gedicht van 
antonio machado (1875-1939) in het kader. 

Pelgrimage of zwerftocht?
maar ook de pelgrimage is aan inflatie onderhevig geble-
ken. in handen van een Kerk als heersende macht werd 

het een verdienmodel: de camino naar santiago leverde 
een aflaat op. toch weer zicht op een eindbestemming, 
en zorg maar dat je je hachje veilig stelt. maar wat een 
deceptie! het bereiken van het doel betekent het einde 
van het verlangen. de griekse dichter Kazantzakis ver-
woordt dat in zijn gedicht ‘ithaka’ op indringende wijze. 
na odysseus’ aankomst heeft ithaka hem niets meer te 
bieden. ‘ithaka gaf je de mooie reis. was het er niet, dan 
was je nooit vertrokken.’ helaas ligt een zwerftocht zon-
der eindbestemming ons niet erg. het verlangen zit ons 
in de genen; omdat we besef van toekomst hebben, kun-
nen we niet zonder hoop. we zingen maar al te graag jan 
van opbergens tekst ‘een mens gaat dood aan enkel hier 
en nu’. er moet toch meer zijn? toch denk ik dat het idee 
‘pelgrimage’ de lading minder goed dekt dan ‘zwerftocht’: 
gaandeweg doen wat je hand vindt om te doen. en net als 
voor Kazantzakis is daarbij juist je vertrekpunt het crite-
rium waaraan je afmeet of je met jouw keuzen aan 
je bestemming beantwoordt.

Wandelaar, jouw sporen
zijn de weg, en niets anders;
Wandelaar, er is geen weg,
Door het lopen zelf maak je de weg
Met het lopen vormt zich de weg,
en als je terugwaarts kijkt
zie je het pad dat je nimmer
meer zal betreden.
Wandelaar er is geen weg
slechts een kielzog in de zee...

antonio machado

De joodse godsdienst leeft in het uitzicht naar de komst van de Messias. Het christendom heroriënteerde 

dat uitzicht aanvankelijk op een spoedige wederkomst van Christus. Met een duidelijk doel: vestiging 

van het Koninkrijk gods als vervanging voor het (letterlijk exclusieve) romeinse rijk. Maar die omwenteling 

bleef uit. In plaats daarvan riep keizer Constantijn in de vierde eeuw het christendom uit tot staatsgods-

dienst. Zo veranderde het perspectief en werd het godsrijk verdaagd naar een niet nader omschreven 

verre toekomst. Een oud idee uit de voorchristelijke eeuwen herleefde, mede onder griekse invloed: 

het hiernamaals revisited.

door  Wim Wattel

gaandeweg

1   Ten Have 2017, ISBN 978 90 259 0554 5
2     Ontleend aan René Ransdorp: ‘Zwervend met Zhuang Zi’,  

DAMON 2007, ISBN 978 90 5573 8250

reflectie

Dde hemelse visoenen zijn niet enkel incidenten van fanta-
sievolle profeten, maar zijn wezenlijk voor het bijbelse 
program: ze zijn het doel waar het bijbelse verhaal op uit 
lijkt te lopen. de visioenen vinden hun afsluiting in het 
poëtische beeld van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
in het laatste bijbelboek, de apocalyps van johannes. de 
apocalyps heeft geen open einde maar sluit de geschiede-
nis af met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. deze visie 
heeft de kerk van het begin af aan bepaald. de verwachte 
wederkomst van christus in de kerk van de eerste eeuwen 
betekende evenzeer een einde van de aardse geschiedenis. 
de wederkomst is uitgebleven, maar het paradigma van 
een gesloten geschiedenis maakt deel uit van het westerse, 
op christelijk beelden gebaseerde denken, en heeft een 
futuristisch triomfalisme in de hand gewerkt.

de loop van de geschiedenis toont aan hoe problematisch 
dit kan zijn. pogingen om de hemel op aarde te bewerk-
stelligen ontaardden regelmatig in gevaarlijke ideologieën. 
neem die van een jan van leyden te münster of van de 
chinese culturele revolutie. en natuurlijk kennen we de 
lijdzame variant van de hemel die de mensheid troostte 
met het uitzicht dat alles later beter zou worden. ‘das 
eiapopeia vom himmel’ - in de sarcastische woorden van 
de duitse dichter heinrich heine - waarmee het volk in 
slaap werd gesust. beide dromen gaan ten koste van het 
hier en nu. de afwijzing van de bestaande werkelijkheid is 
deels terecht: wie niet tevreden is met deze wereld die zet 
zich in voor verbetering en zal niet lijdzaam genoegen 
nemen met vele misstanden. maar de droom van een ande-
re tijd en plaats kan ook de vlucht uit de gegeven werke-
lijkheid betekenen.

Apocalyptisch denken
de amerikaanse theologe catherine Keller betoogt dat 
onze cultuur doortrokken is van apocalyptisch denken. 
het beeld van een gesloten geschiedenis is een rode draad 
(sub-tekst) in onze cultuur. niet alleen in tijd maar ook in 
ruimte: het verlangen naar een nieuwe wereld deed zee-
vaarders naar verre kusten afreizen en de ‘pilgrimfathers’ 
naar de – letterlijk - nieuwe wereld. een van de schaduw-
zijden van deze avontuurlijke inslag, aldus Keller, is de 
moderne kosmopoliet die zich heeft losgeweekt van zijn 
omgeving. zij is kritisch op dit herhaaldelijke vluchtgedrag 
uit het hier en nu.
dromen van ... is een goed idee. maar hoe voorkomen we 
dat deze futuristische krachtpatserij met mensen op de 
loop gaat? hoe blijven we verbonden aan aarde en men-
sen? Keller bepleit een tegen-apocalyptisch lezen van de 
bijbelse visioenen: zonder te vluchten. de kracht van de 
hoop op ‘deze wereld omgekeerd’ is niet te onderschatten 
maar moet ingezet worden in dit leven en deze werkelijk-
heid. deze kracht is de spiegel voor elke menselijke 
machtsfantasie: de goddelijke liefdevolle macht in plaats 
van aardse koninkrijken. zo voorkomen we de aanbidding 
van de macht op de troon maar lopen we warm voor de 
macht van de liefde.

De lezing van Keller kunt u downloaden op 
devrijzinnigelezing.nl. Lezenswaardig is ‘Catherine Keller’s 
constructieve theologie’ van Rick Benjamins, Skandalon 2017

Hemels - wie droomt er niet van. De hemel is in bijbelse visioenen een 

plaats en tijd van volmaaktheid: de sluier wordt weggenomen die het 

zicht verduistert, de dood wordt vernietigd en de tranen afgewist 

(jesaja 25). Wie wil dat niet, wie streeft er niet naar en wil daar niet zijn? 

door Alke Liebich

in de hemel en Vooral 
op aarde 
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ontmoeting

Wwat zie je als je naar de hemel 
kijkt? een oneindig universum dat 
zo groot en zo oud is dat wij men-
sen eigenlijk niets voorstellen. of 
zie je iets van het bijbelse visioen, 
dat kunstenaars en wetenschap-
pers al eeuwenlang fascineert? 
de ontmoetingsdag van de VVp 
stond in het teken van de hemel 
en dat onderwerp kun je op ver-
schillende manieren benaderen. 
govert schilling, de bekendste 
sterrenkundige van nederland gaf 
op 4 november in de amersfoortse 
johanneskerk de aftrap. hij wist 
zijn vrijzinnige publiek ruim een 
uur lang te boeien met verhalen 
over planeten, sterren en vooral 
heel veel grote cijfers. het univer-
sum telt vele triljarden sterren. het 
is groter dan wij kunnen voorstel-
len. het bestaat al 14 miljard jaar; 
de geschiedenis van de mens duurt 
niet langer dan een half miljoen 
jaar.
schilling vertelde dat deze ken-
nis mensen een vreemd gevoel 
kan geven. het kan hen het gevoel 
geven dat het universum iets 
vreemds en engs is. het is eigen-
lijk anders, legde schilling uit: wij 
maken er onderdeel van uit. wij 
bestaan uit atomen die miljarden 
jaren geleden zijn ontstaan in ster-
ren. ja, wij zijn gemaakt van ster-
renstof! daarover kunt u ook lezen 
op pagina 6.

Workshops
Kunsthistorica marian van caspel 
vertelde in de middag dat de 
nederlandse taal op dit gebied 
eigenlijk beperkt is: we hebben 
maar één woord voor hemel, ter-
wijl het italiaans er twee heeft. zij 

had het in haar middagworkshop 
dus met name over die andere ziens-
wijze, over paradiso. aan de hand 
van verschillende voorbeelden liet zij 
zien hoe kunstenaars in de afgelopen 
eeuwen de hemel hebben uitge-
beeld. wat opviel: het is altijd leuker 
geweest om afbeeldingen van de hel 
te maken, want de hemel is toch een 
beetje saai. zie ook haar artikel op 
pagina 10.

een heel ander verhaal had ton de 
Kok, docent levensbeschouwing, in 
zijn workshop. hij stond stil bij de 
filosofische vragen: als alles een 
oorzaak heeft, wat was dan de eerste 
oorzaak? wat stond aan het begin 
van alles? waarom is er iets, en niet 
niets? menig denker of kunstenaar 

op zoeK naar de hemel

Wwat ook opvalt is dat er zoveel moppen over de hemel 
zijn: ‘Komt een man bij de hemelpoort…’ zelfs een athe-
ist als midas dekkers schreef een ontroerend verhaaltje 
over het poezenluikje, dat hij, groot poezenliefhebber, 
tot zijn opluchting in de hemelpoort vond. de hemel blijft 
blijkbaar tot de verbeelding spreken.

Serieus spel
speels spreken over de hemel is meer dan een spelletje. 
als eindige wezens, begrensd in ruimte en tijd, blijven 
we gefascineerd door het raadsel van leven en dood, 
door wat ons overstijgt en tegelijk fundament is. niet te 
bevatten, daarom gebruiken we termen als eeuwigheid, 
oneindigheid, alomvattendheid voor het goddelijke. de 
hemel staat voor die sfeer van god, die we verbeelden 
in verhalen. hoe zit het dan met onze ‘dierbare overle-
denen’, zoals uitvaartleiders dat noemen? ook al geloof 
je niet letterlijk dat we elkaar terug zullen zien, het is op 
een of andere manier troostend om je een overledene in 
de hemel voor te stellen. ‘z/hij is in gods hand.’ zo kun 
je ook uitdrukking geven aan het onvoorstelbare: dat die 
ander er niet meer is, maar voor je gevoel nog zo aanwe-

hemel, humor en    
        hiernumaals

door Hetty Zock

Volgens het recente onderzoek god in neder-

land (2016) gelooft nog maar 13% van de 

nederlanders in de hemel. Dat zou je niet 

zeggen, als je kijkt naar de talloze verhalen die 

over de hemel de ronde doen. Boeken over 

bijna-dood ervaringen zijn heel populair. Tijdens 

elke rouwplechtigheid, christelijk of niet, wordt 

wel gesproken over de overledene als in de 

hemel. ‘Daar hoeft Pa in ieder geval nooit meer 

gras te maaien, want wat had hij daar een hekel 

aan!’ En vaak wordt het bekende lied van andré 

Hazes, over een vlieger met een briefje aan een 

overleden moeder, ten gehore gebracht. 

overdenking

zig is dat je je niet kunt voorstellen zonder hem of haar 
verder te moeten leven. zo druk je ook uit dat zijn of 
haar leven waardevol was en niet zomaar verloren mag 
gaan.

Een hemelse lachspiegel
de hemel, als sfeer van god, wordt ook vaak gebruikt 
als metafoor voor vrede en rechtvaardigheid. denk aan 
de gelijkenis van de rijke man en de arme lazarus (luc. 
16). na zijn dood mag de bedelaar lazarus rusten in 
de schoot van abraham, terwijl de rijke man vanuit het 
vuur toekijkt. tranen worden afgewist en er wordt recht 
gedaan. ook veel moppen over de hemel zijn een manier 
om kritiek te leveren op hoe het hier op aarde toegaat. 
zoals die mop hieronder afgedrukt, bekend in talloze 
varianten, over de machtigen der aarde die in de hemel 
om de beurt bij god moeten komen. een hemelse lach-
spiegel wordt voorgehouden, een omkering van perspec-
tief en machtsposities. het kan dus anders, in de sfeer 
van god! beelden en verhalen over de hemel zijn zo weg-
wijzers naar vrede en rechtvaardigheid. ze kunnen hel-
pen om frustratie over onrecht te uiten, de hoop te voe-
den dat onrecht niet het laatste woord heeft en zo moed 
te vatten om op aarde te doen wat we kunnen doen. 

Hiernumaals
als mensen over de hemel praten, dan gaat het helemaal 
niet over later, maar over vandaag. het gaat er niet om 
dat we eeuwig zouden leven, maar dat we iemand die 
dood is missen. het gaat om dingen waar we ons hier-en-
nu druk en boos over maken. misschien dat we daarom 
ook zo vaak via humor over de hemel spreken. want 
humor relativeert en zet de wereld op zijn kop. zo wordt 
ruimte geopend voor nieuwe, ongerijmde en hoopge-
vende perspectieven voor ons leven nu. misschien kun-
nen we daarom beter spreken van hiernumaals dan van 
hiernamaals. 

‘
’

‘Merkel, Poetin en Trump komen na hun dood in de 
hemel, en worden door Petrus naar de kamer van God 
geleid. Merkel gaat als eerste naar binnen, en komt na 
lange tijd naar buiten: ‘Gelukkig, ik mag blijven...’ 
Bij Poetin duurt het langer, maar ook hij komt tenslotte 
opgelucht naar buiten. Als Trump binnen is duurt het 
eindeloos, en tenslotte komt God zwetend naar buiten 
en zegt: ‘Pfff… ik mag blijven.’

heeft het zich afgevraagd. het ant-
woord van de Kok hierop was heel 
anders dan de wetenschappelijke 
uitleg van schilling: het mysterie 
van het leven blijft een mysterie. de 
een zal zeggen: ‘niets aan te doen’, 
de ander: ‘gelukkig maar.’

een kleine groep vrijzinnigen ging 
creatief aan de slag met kunstenaar 
rin Vastrick en zij schilderden hun 
eigen hemel.

Hemels zingen
gaat de hemel over sterren of is het 
iets religieus? Kerkmusica hanna 
rijken sloot de dag af met weer een 
andere invulling: ‘zingen is hemels’. 
zij verzorgde dan ook de afsluitende 
zangworkshop en liet iedereen liede-
ren uit het nieuwe liedboek zingen 
die over de hemel gaan. het sloot af 
met een kort pianoconcert en daarna 
kon iedereen met genoeg gedachten, 
vragen en mijmeringen op huis aan. 
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het volgende nummer heeft als 
thema ‘Vrijheid onder druk?’

Zze reizen verdwaald in hun gedachten. de levendige onderlinge gesprekken 
van de heenreis hebben op de terugweg plaatsgemaakt voor innerlijke, per-
soonlijke mijmeringen. stapje voor stapje sjokken ze huiswaarts op de rug 
van hun kamelen, die onderwijl bijna sterretjes zien van vermoeidheid. het 
duurt niet lang meer voor ze weer thuis zijn, hooguit een paar uur. met dat 
besef valt ieder van hen stil en maken ze de hele reis in gedachten nog eens 
opnieuw. de hemelstaarders uit het oosten blikken terug op die lange, maar 
vooral bijzondere tocht. bovendien kijken ze vooruit naar hun terugkeer: 
wat zal iedereen thuis blij zijn om hen weer te zien!

ik hoef het verhaal van de wijzen uit het oosten hier niet opnieuw uit de 
doeken te doen. na de zoveelste kerst is dat inmiddels welbekend. stel je 
echter de reactie eens voor van al die nieuwsgierige thuisblijvers in het 
oosten, toen ze alles voor het eerst hoorden. zouden zij het verhaal kunnen 
volgen, zoals de magiërs de ster volgden? reken daar maar niet op. wellicht 
keek het gros van de stedelingen al na een paar zinnen de wijzen glazig 
aan: ‘waar hebben zij het over?!’ 
gelukkig is er in een grote groep altijd wel zo’n figuur die zonder blikken of 
blozen de vraag stelt die bij iedereen op de tong ligt, maar niemand anders 
over de lippen krijgt. de hemelstaarders zijn in hun verhaal nog nauwelijks 
op weg, of iemand vooraan in de groep stelt de vraag: ‘zeg, wat lazen jullie 
nou op die bewuste avond in de sterren? en wat betekent dat voor ons?’ ja, 
dat wilden de anderen ook wel weten, want zij hadden het licht nog niet 
gezien.

wat hemelse zaken betreft tastten alle toehoorders in het duister. tenminste, 
dat idee hadden ze zelf. de magiërs hadden er tenslotte voor gestudeerd, zij 
niet. desondanks moesten de wijzen er flink over nadenken. door al hun 
oeverloze turen in de onmetelijke kosmos leefden ze meer met hun hoofd in 
de wolken dan met hun voeten op de aarde. ‘Vrede!’ riepen ze uiteindelijk 
alle drie in koor, ‘vrede op aarde!’ ‘maar hoe dan?’ vervolgde de vragenstel-
ler meteen. ja, dáár kwamen zelfs de wijzen niet uit.
na een slordige tweeduizend jaar hebben we de oplossing nog altijd niet 
gevonden. in dat licht is de jaarlijkse kerstpuzzel van de aiVd maar een 
peulenschil. al zullen we het met hemels geduld toch ooit moeten kunnen 
kraken.

Klaas Douwes

de terugKeer Van de 
hemeltuurders


