
Hemel en aarde worden in de Bijbel doorgaans in
66n adem genoemd. Tegelijkertijd staan ze adem-
benemend ver van elkaar af. De Bijbel bevat ver-
halen over die afttand en over de pogingen - van
twee kanten - om die afstand te overbruggen.
Het lijkt op een verhaal met een smartelijk begin
en een happy end. Maar het is ook het steeds
weer andere verhaal rran verrassende ervaringen
met de hemel midden in dit aardse leven.

T Ter ciaat in dc ritel boven dit arrikel is van Prediker

fl (5:r; de vertalingen in ditartikelzUn uitde NBV). Hij
I I-wil de lezer mer beide benen op de grond houden.

Ecn mens moet zijn grenzen kennen en oppassen voor al te
grote woorden en al tc grote beloften. Liever dan over de
hemel te praten en daar anrwoorden te zoeken op dc levens-

vragen accepte€ft cen mens het aardse leyen met al zijn bc-
perkingen en leeft hij ofzij gewoon verder. Zo slecht is dat
lcven over het algemeen ook niet. Er is genoeg om van te ge-

nieten, ookalzal het nooiteen hemel op aarde worden.

Het verhaal over hemel en aarde in Genesis
Prediker mag dan wcl zo ongeveer midden in de Bubel saan,
binnen het geheel van de Bijbet neemt hij een minderheids-
sundpunt in. Kijken we naar de samenhang tussen het begin
en het eind van de Bijbel, dan kijgen we namelijk een heel

ander beeld en wordt de lezer meer hoop geboden op een ver-
binding tussen hemel en aarde.ln het bcgin zijn hemel en

aarde nauw met elkaar verbonden, want ze zijn samen door
de ene God geschapen. Vanafhet begin is het wel duidelijk
dat de mens op de aarde thuishoort. Metdiedoor God ge-

stelde begrerzing neemt de mens echtcr geen genoegen. De
poging om verder te reiken dan God goed achr leidr ror de
vcrdrijving uit het paradijs. God voorkomt zo dat de mens eet
van de boom des levens. De grens van de dood is voor de mens
onverbiddelijk Nu de mens de roegang rot het paradijs ont-
zegd is, is ook her leven op aarde een stuk minder aantrekke-
lijk geworden. Het verlangen naar de hemel ofanders naar
een paradijselijk stukje hemel op aardc wordter alleen maar
sterker door.

Dc volgende grensoverschrijding russen hemel en aarde
wordt opmerkelijk genoeg echter niet vanuit de aarde maar
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vanuit de hemel ondernomen. In Genesis 6:r-4lezer.we dat
dc'zonen der goden' hun oog laten vallen op de schone 'doch-
ters dcr mensen'. Hun begeerte kcnr geen grenzen en zo ont-
staat er dan toch een verbinding tussen hemel en aarde. Dat
levert giganten op, maar ook een hemieuwd ingrijpen van
God. Hij herstelt dc grens. Net als eerder bij de zonde in het
paradijs doet hij dat door de leeftijd van de mens te bcperken.
Wat er van die zonen der goden geworden is, wordt ons niet
veneld- Die btik in de hemel is ons nier vergund. Het is teke-
ncnd voor de situatie. Het is slechs bij wijze yan uitzonde-
ring dat in de Bijbel verteld wordt wat zich in de hemel, in
Gods domein, afspceh En als het al gebeurt, dan is het nier
mccr dan een opsap voor een aards gebeuren, zoals in het
verhaal van Job en in Psalm 82.

Henoch
Veelzeggeud is wat ons wordt vefteld over Henoch in Genesis

5:24 Henoch'leefde in nauwe verbondcnheid met God; aan

zijn leven kwam een einde doordar God hem wegnam'. He-
noch tijkt dus de grcns russen aarde en hemel te hebben over-
schreden. Ouze nieuwsgierigheid naar hoe dat ging en wat
hij daar aantrofwordr echter op gcen enkele manier bewe-
digd- Het drukt ons slechs met dc ncus op het feit dat de ge-

wone sterveling niet aan zijn aards bestaan kan onstijgen.
Het ltkt echter wel alsof het verlangen naar de hemel bij de

mens ingebakken zit le zou haast dcnken dat her er bij de

schepping in getegd is. God had er na dc geno€mde affaire
tussen de godenzonen en mensendochters genoeg van. Hij
begon opnieuw met Noach, Her eersre wat de mensen na
Noach doen is dan toch weer die grens opzoeken. Deze keer is

er geen slimme slang voor nodig om hct verlangen te wek-
kcn. De mensen komcn zelfop her idee om een torcn te bou-
wen die tot in de hemel reikt (Gen. r r:4). Hee[ ver lijken zc
niet te zijn gekomen: God moet in ieder geval nog afdalen om
te zien waar ze mee bezigzijn.Hij zaaitvenolgens verdeeld-
heid via de taal. Dat is een effectievc manier om de mens be-
xheidenheid te lercn. Geen mens zal er ooit nog in slagen
'alle ralcn van de mensen', laat staan daarbij ook nog de'talen
der engelen'te spreken (vgt. r Kor. r3:r). De mensen lijken her
nu op te geven om de hemel te bereiken en doen waarroc God
hen bestemd had: zij verspreiden zich over de aarde. Daar
horcn zij thuis. Men hoeft dan ook hclemaal niet gering te
denken over het mensenleven op aarde. Het is zoals God het
vanaf het begin had bedoeld. Ook al ging her dan via een
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omweg, het gaat nu op de manier die God zetfbij de schep-

ping van de mcns aangaf, Hij schiep de mcns naar zijn beetd

en voegde claar de opdracht aan toe de aarde tc bevolken en te

hc€rsen over al wat daar rondloopt, zwemt en vtiegt (Gen.

r:28J.

De nieuwe hemel en aarde
Genesis r-r r kan gelezen worden als de opstap van het grote

bijbetverhaal ovcr God cn mensen op aardc. In zijn huidige

vorm eindiF dc Bijbel zoals hij beginc met ecn verhaal over

hemel en aardc. ln Openbaring zr staat het visioen van'een

nieuwe hemel cn een nicuwe aarde'. Daarbij worden hemel

en aarde rnet elkaar verbondcn doordat ecn 'nieuw feruzalcm'

ncerdaalt uit de hemct. De schciclslijn russcn hemel en aardc

is vcrdwencn. Ook de dood is weg. Vanaf het b€gin was dat

hct kenmerk van dic schcidslijn- Dc boodschap van de Bijbcl,

zo kan men concludcren, is dat hct in Gcnesis 1 verstoorde

ideaal uiteindelijk toch zal worden vcrwezenlijkr

Binnen de christctijke traditie is men veftrouwd met de visie

dat dc mens toeleeft naar die nieuwc hemcl en nieuwe aardc'
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Bijbets gezicn is dat echter helemaal niet zo vanzelEprekend.

ln de geschiedenis van dcjoodse godsdiensq waaraan het is

ondeend, is dit tockomswisioen een relatief laat en nict on-

omstreden vcrschijnsel. Het is een onderdecl van een apoca-

typrisch wereldbectd dat in dc loop van de twcede eeuw voor

onzejaanelling dominent werd. H€t was een nicuw ant-

woord op de oude, knellende wagen die opkomen als men

consateert dat het kwaad ook goede mcnsen trefu Volgens

het verhad van dc marteldood van een moeder en haar zevcn

zooos in z Makkabeeen 7 werden zij geinspfuecrd om [e vol-

harden in hun weigering het onrcine varkensvlees te eten

door het vaste vertrouwen in een opstanding der doden. Als

'kinderen van de hemef [z Makk 7:34) kururen zij het huidige

tijden verdragcn in de verwachting van een eeuwig leven De

grens tussen aarde en hemet ligt voor hcn open. Ook het boek

Dadet, drt in dszelfde rijd is geschrevcn, getuigt ervan' Vo[-

gens Daniel t2: r-l zutlen de rechwaardigcn na het laatstc

oordeel stralen als sterren aan dc hemel.

Men kan dit zicn als de consequentic van het geloof in een

rechwaardig God: ats hij ten hemel schreeuwend onrecht niet
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vergeldt in het aardse lcven, dan moet hij dar wel doen aan
gene zijde van de doodsgrens. Dc opkomst van dc apocalyp
tiek met zijn nadruk op een goddetijk ingrijpen aan het eind
der tijden sluit goed aan bij het algemene religieuze gedach-

tegoed in deze hellenistische tijd. De parallellen met de popu-
laire Perzische godsdienst zijn overduidelijk. De nadruk op

het voorrleven van het individu past

ook bij het Grieke denkea.

De traditionele troost van

het voortleven in het
nageslacht wordt

niet meer als vol-
doende ervaren.

Kenmerkend
voor de grotere

belangstelling
voor apocalyp
tiek is ook een

boek uit de tijd
van het Grieke

denken, de zogc-

naamde Ethiopische

Henoch (of r Henoch).

Het wordt tocgeschreven

aan de eerder genoemde He-
noch uit Genesis j en geeft de informatie

die mcn in Gcnesis nog zo nodc mist. We krijgcn uitgebreid
verslag van gebeurtenissen in de hemel, van dc val van de cn-
gelen tot en met de gcbeurtenissen in de eindtijd. Dit pseudc-
pigrafsche geschrifi is niet opgenomen in de christelijke
canon, maar heeft de lccr van de kerk wel sterk beinvloed. Het
wordt gccitcerd in de briefvan fudas cn in de tweede brief
van Pem:s. Het hecft met name ook de opvarringen over de
engelen vormgegeven.

Aanelingen bij de apocalyptiek
Een eeuw geleden werden drie bundels preken over het boek
Openbaring gepubliccerd door een degelijk gereformeerde
geleerde. Op de omslagen leest men 'De hemel geopeud, door
dr. j.C. de MooC.ln de familie De Moor, zo is mij verteld,
werd wel wat gegniffeld over deze weinig bescheiden presen-

tatie. Maar de roen nog eveneens degelijk gereformeerde uit-
geverij Kok had er klaarblijkelijk geen moeite mee. Toch kan
men zich op goede bijbelse gronden afuragen ofenige terug-
houdendhcid niet meer op zijn plaas is. Ik zou zelfs nog ver-
der willcn gaart en waagtekens willen zetten bij de
apocalyprick In ieder geval is het goed om te bedenl<en dat de
geschiedenis bcwijst dat de apocalyptiek meer vragen oproepr
dan beanrwoordt Zo lezen we a[ in her Nieuwe Testament
dat de overtuiging dat men leefde in dc eindrijd, grote pro-
blemen opleverde. Lecs mear in de brieven yan Paulus hoe de
jonge gemccnre in Thessaloniki worsteltmer het uitbtijven
van de aangekondigde spoedige wederkomst van Jezus. In de
loop dcr ecuwen is men daar weliswaar aan gewend geraalt,
maar toch blijft het moeilijk om er goed mee om te gaan. De
voorbeelden daarvan liggen in de gcschiedenis van de christe-
lijke kerk voor het oprapen. Ik noem er drie. Het geldt om te
beginncn als tekerr van Godsvertrouwen om rckcning te hou-
den met e€n spoedig aanbreken van het eind der rijden op
aarde door ee[ actie vanuit de hemel. Door de eeuwen heen
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zien mensen tckenen dar het spoedig zovcr zal zijn. Sommi-
gen zijn daar zo door gegrepen dat ze zelfs tegen de raad van

Jezus in een datum durven noemen. Toelevend naar die
datum leidt dat tot soms heel overspannen acries. Na dic
datum volgt de telcurstelling cn moet er gezocht worden
naar een verklaring ofeen nieuwe datum. Ten weede kan
men in de gangbare pastorale praktijk constareren dat er in
de omgang met vragen naar het kwaad dat goede mensen op
aarde rreft roost ontleend wordt aan de hoop op hemelse ver
gelding. Het enige wat men hier te bieden heeftzijn woor-
den, die soms meteen dwingende stelligheid worden
uirgesproken en soms ook nog een uitvluchrzijn om niet
daadkrachtig het kwaad te hoeven bestrijden. Een derde voor-
beeld betreft destichting van de moderne sraar Isra€I. Veel

christenen associ€ren deze met een spoedige wederkomst van

)ezus. Dat maakt de discussic over het conflict van die staat
met de Palestijncn eI niet makkelijker op.
Zo levert de apocalypriek veel verwarring op. Het lijkr wel wat
op de torenbouw van Babel. Dc mens denkt tot in de hemel te

reikcn met behulp van rheologische bouwsrenen, maar uirein
detijk leidt dit idee tot spraakverwarring Eensgezindheid is in
dezen ver te zoekcn. Het nieuwtesamentische gemak waar-
mee over de yerbinding mssen hemel en aarde gesproken

wordc kan wel wat oudtestamenrische aarzeling gebruikcn.

De hemel op aarde
Volgens Lucas z zongen bij de verkondiging van de geboorte

van Jezus Chrisrus de engelen van hemel en aarde tezamen.
Zo werd op welluidende wijze de $ens tussen hemel en aarde
overschreden. Het doet denken aan her aangehaalde verhaal
uit Genesis 6. Ook daar komt het iniriatief uit de hemel en
wel van de 'zoncn dcr goden', die hoe dan ook niet ver afstaan
van de engelen. Aan de andere kant is het verschil groot. De
engelen verkondigen Gods boodschap, terwijl de godenzonen
juist tegen Gods bcdoeling ingingen. Terwijl de grcnsover-
schrijding van Genesis 6 slechts weemde reuzen opleverdg
spreckt hetevangelie van wede die uitde hcmel op aarde
daalt. Toch maakt hct vervolg van het evangelie wet duidetijk
dat de afstand russen hemel hiermee bepaald niet overbrugd
is. Het bltft in feite beperkt tor een enkel momenr van con-
tact. Het is ook niet mogelijk om dirvast re houden. Dar zien
we wanneer volgens L:ucas 9iz8-36lezr:sbezoek krijgt uit de

hemcl van Mozes en Elia- Petrus'voorstel om hen onder te
brengen in een tent wordt in de wind geslagen. We zien het
ook op het moment datlezus na zijn opsranding uit de dood
ten hemel vaan. De discipelen krijgen de goede raad van en-
gelen om niet naarde hemel te blijven staren. Hun wacht
we rk op aarde.

Men kan zich afuragen ofde christelijke kerkzich die goede

raad van engelen wel voldoende ter harte heeft genomen. Wie
te veel uiziet naar de hemel kan zich er blind op staren. Nu
men moet leren leven met het uitblijven van fezus,weder-
komst is het goed om te bedenkcn dat de apocatlptische kijk
op de relatie russen aarde en hemel niet de cnige is in de Bij-
bel. Er is al het een en ander gezegd over de manier waarop
die spannende grens ter sprake kwam in Genesis r-t r. Het
gaat daama op vergelijkbare wijze verder. Steeds weer is her
een verhaal yan toenadering en van a6toten. ln Genesis zg
lezen we het verhaal van fakob die op de vlucht voor Esau in
een droom de hemel geopend ziet. Een laddcr reiktvanafde
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We hoeven
niet gering te
denken over
het leven op

aarde



aardc tot in dc hemcl Engelen gaan daarlangs omhoog cn
naar beneden. Er is direct conact met God die aan fakob zijn
bijstand roczcgt Wannecr lakob na laagc tijd het weer aan-

durft om Esau onder ogen te komen en terugkcen naar zijn
geboortegrond, komt hU opnieuw oog in oog mct Cd tc
staan (Gen. 3z:3r). Nu lijkt hij echter in een nachtmerrie be-

land te zijn en moet hij vechten voor zijn levcn. God belooft
hem uiteindelijk opnieuw zijn bijstand, maar geen hemel op

aarde.

Hemel en aarde in de wijsheidsliteratuur
We begonnen dit overzicht van het bijbclse spreken over
hcmel en aarde met een waarschuwing van Prcdikcr: laat ecn

mens vooral niet denken dar zijn inzicht tot in de hemel
reikL Binnen de wijsheidsliteratuur worden hcmcl cn aardc

ook minder problematisch dan bij Prediker op elkaar betrok-
kcn. In Sprcuken 3:r9 klinkt het heel harmonieus: 'De Hcer

heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemcl met in-
zicht gevestigd.'De mens lijkt te kunnen dclen in dic wijs-
heid. God heeft die als het ware als een beginscl in dc

schepping gelegd. De wijsheid stelt zichzelf in Spreuken 8:22-

3o voor als dc cersreling van Gods schepping. Cod heeft haar

als eerste geschapen. Zo werd de wijsheid het principc van de

schepping en is zij in heel de schepping verweven. De mens

kan kennisncmen van die wijsheid en zo op aardc iets van

zijn hemelse Schepper herkennen. Een vcrgelijkbare gedachtc

vinden we terug in Job 38. Maar hier wordt deze gedachte

door God zelf gcbruikt om lob cen lesjc in nederighcid te
leren. God stelt dat ecn mcns als ,ob er nict bij was toen de

wereld werd gescbapen en &r hem hct inzicht onrbrcekt om
ics versraadigs ovcr fu cn zijn wcrk te kunnenzeggen-Zn
wordt dusjuisa weer hct vcrschil tussen hemel en aarde beru-
drukr

Hemel en aarde bij de profeten
Ook bij de profeten staat de hemel yoor de macht van de

Heer. Een treffend voorbeeld is Amos 9:5-6:

De nrt4 de God van dc hemclse machten,
raakt de aarde aan en ze becft,

aI haar bewoners gaan in rouw gchuld.

Ze komt omloog als dc Nijl,
zinlt weg als de rivier van Egpte.
Hij die in de hemcl zijn vcrheven vcrblijf heeft gebouwd,

hij die het hemetgewclf op de aardc [aat rusten,
hij die het water van de zee bijeenroept cn het uitston over

dc aarde

- zijn naam is Hrrn.

Aalr Gods oordeel is dus nict tc ontkomen. Die aGtand tussen

God en mens, hemel en aarde, relariveert volgens de profeet

ook dc band tussen die God en zijn vollc Israel moet niet den-
ken dat het als vanzelGprekcnd ccn al[ecnrecht heeft op zijn
bijstand-

f,
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Zijn jullie voor mij soms meer dan de Nubiers,lsra€l?
sprcckt dc HEER. Ik hcbjullie uit Eglptc wcggclcid, maar

ookde Filisrijnen uit Kreta en deAnmeetrs uit Kr. De

ogen van God, de Hrrr., zijn gericht op dit zondige konink-
rijk.lk zal hetvan de aardbodem wegvagen, maar ikzal
nicr her hele volk van Jakob vemietigen - spreekt de HEER.

(Am. q:z-8)

Dc profeet die de ballingen in Babet bevrijding aankondigt
gebruikt hetzetfde argument ten goede. Het lijkt onvoorstel-

baar dat cr een terugkeer mogelijk is. Maar dat is te aards ge-

dacht. Men heefr hicr tc maken met bijstand van een andcre

ordc:

Zo zal iedereen, van oost tot west,

wcren dar er niets is buiten mij.
Ik ben de HEER, er is geen ander

dic het licht vormt cn het donker schept,

dic vrede maakt en onheil schept.

Ik ben het, de HE:R, dic al dcze dingcn doet.

Hemcl, laat gerechtigheid neerregenen,

laat haar neerstromcn uit de wolken,
en laat de aarde zich openen.

Latcn hemelen aardc redding voortbrengen
en ook het recht doen ontspruiten.
Ik, dc HEER, heb dit alles geschapen.

Ucs. +s:6-8J

Hemel en aarde in de Psalmen
In een minder dramatische settingwordt in de mooie Psalm

r48 dczelfde gedachte als in Jesaja45 geformuleerd.ln deze

psalm worden op heel evenwichrige wijze hemel en aarde

naast elkaar gezet als het loflied voor de Heer wordt aangehe-

ven; eerst door de bewoners van de hemel, daarna door de be-

woners van de aardc, inclusiefalles wat op de aarde te vinden
i5, van zeemonsters tot aan'alles wat kruipt en op vleugels

gaat', vervolgens ook door alle mensen. Het eindigt dan met
de hoopvolle gedachte dat die Cod die zo verheven is degod
van Israel wil zun. Daarmee verheft hij ook dat volk. Zo wordt
aan de cne kant de grote afstand tussen hemel en aarde bena-

drukt en wordt aan de andere kant die afstand overbrugd.

Laten zij loven de naam van de urt&
alleen zijn naam is hoogverheven,

zijn luister gaat aarde en hemel te boven.

Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
de roem van al wie hem trouwzijn,
het volk van lsradl, dat hem nabij is.

Hallcluja!

[Ps. r48:r3-r4)

In PsalmTS wordt dit geruststellende beeld van de hoge, he-

melse God die omziet naar zijn volkop aarde geproblemati-

seerd. De dichrer (Asafl moet constateren dat de aardse

realiteit niet rijmt met warzo mooi wordt beschreven in een

toflied als Psalm r48. Boosdoeners kunnen ongestoord hun
gang gaan op aarde. Vanuit de hemel wordt nier ingegrepen.

Het goede wordt niet beloond, her kwade wordt niet gestrafr.

De provocaries blijven onbeanrwoord:

Ze spottcn, spreken kwaad

en dreigcn vanafhun hogc zctels,

ze zetten ccn mond op tot aan de hemel
en hun tong roert zich overalop aarde.

(Ps.7):8-9)

Op een gcgcven moment konltAsaftot inkecr. Hetgebeurt
wanneer hij her heiligdom binnengaat en dan blijkbaar op

het idee komt de zaken ecns van de andere kant tc bekjken.
Hij gaat nu lctten op'hun cinde'. Dan blijkt het rccht wel te

zegevicrcn. Voor Asafleidt dat cr toe dat hij nu anders in het

leven staat. Ht begrijpt meer van zijn relarie mct God. Weer

komen nu de aarde en de hemel ter sprake. Nu zijn zc niet
meer het speclveld van de bozc, maar de plek waarAsafzijn
God ontmoer.

Maar nu wcct ik mij altijd bij u,

u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan.

Dan neemt u mij weg, met ccr bekleed.

Wie buitcn u heb ik in de hcmel?

Naast u wcns ik gcen andcr op aarde.

Al bezwijkt mijn hart en vcrgaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,

is Cod, nu cn altijd-
Wie ver van u blijven, komcn om,

wie u ontrouw zijn, verdelgt u.

Bij Cod te zijn is mijn enig vcrlangcn,
mijn rocvluchr vind ik bij God, de ur:n.
Van al uw daden zal ik verhalen.
(Ps. 7 3:4- z8)

Hoe dichtbij is de hemel dan nu? Gaat het in dcze psalm om
de hoop op een zalig leven na de dood? Het feit datAsafop
andere gedachten komt door te letten op het eindc van de

boosdoeners lijkt daarop te wijzen. Ook de woorden'dan
neemt u mij weg' wijzen in die richring. ln het Hebreeuws

wordt hier hetzelfde werkwoord gebruikr als in her ge-

noemde verhaal over Henoch in Genesis 5. Daar wordt nog in
het midden gelaten wat cr nu precies met Hcnoch gebeurde.

Ook van Elia wordt verteld dat hij door God werd 'opgeno-
men' (z Kon. z:r). Daar staat expliciet bij dat het ecn hcmel-
vaart is. Dic informatie ontbreekt in Psalm 73. Het accent valt
op het feit dar Asafnu anders in het leyen sraar. Voor hem
vallen hcmcl en aarde samen in het besefdat hij bij God is.

Dat is niet alleen maar iets voor een verre, hemelse toekomst,
maar iets dat nu zijn leven verder bepaalt. Daarom kan men
ookmaar beter niet al te snel het genoemde 'einde' van de

boosdoeners invullen als een verwijzing naar het laaste oor
deel aan het eind der tijden. Men blijftdichrer bt her gewon-
nen inzicht van Asafwanneer men het yerbindt met de
gedachte dat uireindelijk het kwaad zichzelfstraft. Dat is een

andere benaderingdan die van dc apocalypriek, maar nier
minder bijbels.
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