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Woord vooraf

Eén van de belangrijkste dingen die de Bijbel ons leert, is dat 
we niet geschapen zijn voor deze wereld alleen. Onze bestem-
ming ligt in de hemel – de hemel is ons uiteindelijke thuis.

Maar wat is de hemel precies? Hoe ziet de hemel eruit, en 
wat zullen we daar doen (als we er al iets doen)? Gaat het bij 
de hemel alleen om onze toekomst, of betekent de hemel ook 
iets voor de manier waarop we nu leven? En, het belangrijkste, 
hoe weten we of we in de hemel komen als we sterven?

Ieder weldenkend mens stelt deze vragen – en God heeft de 
antwoorden geopenbaard in zijn Woord, de Bijbel. Mijn doel 
met dit boekje is die antwoorden te vinden, zodat we hoop 
hebben voor de toekomst en ons leven hier en nu betekenis 
krijgt.

Mijn uitgever, Thomas Nelson, heeft alles bijeengebracht 
wat ik over dit onderwerp geschreven heb. Ik ben de uitge-
verij dankbaar voor het opzoeken en redigeren van het ma-
teriaal. Daarnaast wil ik ook Donna Lee Toney bedanken, die 
het extra materiaal dat ik voor dit project schreef, heeft toege-
voegd en bewerkt. Ik bid dat God je door middel van dit boek 
aanmoedigt verder te kijken dan de zorgen en problemen van 
deze wereld, en je te verheugen in de hoop die we hebben op 
de hemel, dankzij Christus’ dood en opstanding voor ons.

Billy Graham





Bestaat de hemel echt?



Geprezen zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus: in zijn grote barm-
hartigheid heeft Hij ons opnieuw gebo-
ren doen worden door de opstanding van 
Jezus Christus uit de dood, waardoor wij 
leven in hoop. Er wacht u, die door Gods 
kracht wordt beschermd omdat u gelooft, 
in de hemel een onvergankelijke, ongerep-
te erfenis die nooit verwelkt.

1 Petrus 1:3-4



Zegt de Bijbel veel over de hemel?

Alleen al in het evangelie volgens Matteüs spreekt Jezus zo’n 
zeventig keer over de hemel. Het woord ‘hemel’ komt al voor 
in het allereerste vers in Genesis: ‘In het begin schiep God de 
hemel en de aarde.’ De laatste verwijzing naar de hemel vin-
den we aan het slot van Openbaring: ‘[Hij] liet me de heilige 
stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God van-
daan’ (Openbaring 21:10). De hemel komt in 45 van de 66 
bijbelboeken ter sprake. De Bijbel is onze enige betrouwbare 
bron van informatie over de hemel.

Vlak voordat Jezus werd gevangengenomen en aan het 
kruis genageld, vertelde Hij zijn discipelen dat ze zich na zijn 
dood niet ontmoedigd moesten voelen, Hij zou immers weer 
opstaan. Vervolgens verzekerde Hij hen ervan dat Hij terug 
zou keren tot zijn Vader in de hemel om een eeuwig thuis te 
bereiden voor allen die in Hem geloofden. Hij sprak: ‘In het 
huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd 
hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?’ Vervol-
gens deed Hij deze belofte: ‘Wanneer Ik een plaats voor jullie 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben’ (Johannes 
14:2-3).

De oudtestamentische profeten schreven over de hemel. 
In het boek Psalmen wordt de hemel vaker genoemd dan in 
welk ander oudtestamentisch boek ook. Geïnspireerd door de 
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Heilige Geest spraken de apostelen over de hemel. De Bijbel 
vertelt ons niet alles wat we graag willen weten over de hemel, 
maar de Bijbel vertelt ons wel alles wat we moeten weten over 
de hemel, nu we nog op aarde zijn. We moeten geloven wat 
de Bijbel zegt over de hemel, en onze troost zoeken in de bij-
belse belofte dat we de eeuwigheid met Jezus Christus kun-
nen doorbrengen in zijn hemelse huis.

Als iemand je iets vraagt over de hemel, kun je met zeker-
heid zeggen: ‘Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het 
lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God 
een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 
gemaakte woning in de hemel’ (2 Korintiërs 5:1). Wat een be-
lofte! Wat een bestemming!
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Wat is de hemel?

De hemel is de plek waar God woont – het is Gods heilige 
woonplaats. Hij schiep de hemel, Hij leeft er, en zijn gelovigen 
zullen er eens wonen.

Mozes bad: ‘heer, zie vanuit uw heilige woning in de he-
mel neer’ (Deuteronomium 26:15). Salomo, de wijste koning 
die ooit geleefd heeft, bad: ‘heer, mijn God (…) aanhoor ons 
gebed vanuit de hemel, uw woonplaats’ (1 Koningen 8:28,30). 
Abraham sprak over ‘de Allerhoogste, de Schepper van hemel 
en aarde’ (Genesis 14:22). Nehemia bad tot ‘de God van de he-
mel’ (Nehemia 2:4); koning Nebukadnessar prees de Koning 
van de hemel (Daniël 4:31); en Jezus opende ons hart voor de 
werkelijkheid van de hemel toen Hij zijn ogen ophief naar de 
hemel en bad: ‘Onze Vader in de hemel’ (Matteüs 6:9). De he-
mel is vol van de aanwezigheid van de almachtige God. Dat 
maakt de hemel de allerbeste bestemming voor mensen die 
ernaar verlangen Hem te aanbidden als hun Schepper, God, 
Heer, Koning, Vader en Redder.

Ik geef toe dat dit moeilijk te bevatten is. Per slot van reke-
ning vertelt de Bijbel ons dat God een Geest is en dat Hij on-
eindig is. Hoe kan Hij dan beperkt zijn tot één plek? Hoewel 
dit een mysterie blijft, verzekert de Bijbel ons dat Gods aan-
wezigheid de hemel vult, en dat we in de hemel eeuwig veilig 
zullen zijn onder zijn hoede.

De apostel Paulus schreef: ‘Nu kijken we nog in een wazige 
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spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen 
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf 
gekend ben’ (1 Korintiërs 13:12).

De hemel is het huis van de Vader (Johannes 14:2). De he-
mel is de woonplaats van Jezus Christus, zijn Zoon (1 Petrus 
3:21-22). De hemel is de stad van de levende God en de recht-
vaardigen (Hebreeën 12:22-23). Als dit je hart niet vervult met 
hoop en verlangen naar dat betere land, dan raad ik je drin-
gend aan te onderzoeken hoe je tegenover God staat. Twijfel 
niet langer, maar geloof. Als je van Jezus Christus houdt, zul 
je Hem willen volgen naar de plek die hemel genoemd wordt. 
‘Velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun 
ondergang tegemoet. (…) hun aandacht is alleen gericht op 
aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, 
en van daar verwachten wij onze Redder, de Heer Jezus Chris-
tus’ (Filippenzen 3:18-20). Paulus spoort anderen aan Hem te 
volgen.

Luister met je oren om de stem van God te horen (Prediker 
5:1). Beantwoord Christus’ klop op de deur van je hart (Open-
baring 3:20). Ga binnen in de gemeenschap met de Heer Jezus 
(1 Korintiërs 1:9). 

Dat is de hemel.


