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Voorwoord

Als kleine jongen wilde ik graag in de hemel zijn. Daar zou ik mijn beste vriend zien: 
Jezus! Daarom was ik gek op liedjes over de hemel. Ik ontroerde als ik de Alcorn 
Singers hoorde zingen: ‘I see Jesus, standing at the Father’s right hand.’ 

Nu ik ouder ben komt de hemel nog dichterbij. Maar ook als je jong bent kun je 
niet om deze vraag heen: waar zal ik straks naartoe gaan? De beelden die de Bijbel 
schetst over de hemel spreken me bijzonder aan. Wat een ongelooflijk rijke, veel-
kleurige, levendige en luidruchtige werkelijkheid wordt er opgeroepen! 

Nu de wereld overspoeld wordt met epidemieën, continenten worden geteisterd 
door natuurrampen en de verschillen tussen arm en rijk alleen maar toenemen, 
zouden we ons voorstellingsvermogen moeten voeden met beelden van een betere 
wereld. De Bijbel doet dat – en hoe! 

In dit boek wil ik die beelden dichterbij brengen. Ik heb er veel plezier in gehad 
om deze stukjes te schrijven en de tekeningen te maken. Al biddend en werkend 
ontdekte ik dat de hemel me veel meer inspiratie en voldoening geeft dan ik voor 
mogelijk hield. Zoveel perspectief, zoveel hoop. Het lijkt me geweldig als ik je er 
iets van kan meegeven. Laat de hemel in je denken maar springlevend worden, dat 
voedt je hoop op een heerlijke toekomst!

In dit boek staan 210 stukjes. Als je ze dagelijks wilt lezen kun je er dertig weken mee 
doen. Neem je hemelmomenten!

Willem de Vink   
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Jij bent gemaakt voor de hemel
Laten hemel en aarde redding voortbrengen. Jesaja 45:8b

Wat betekent een leven op aarde als er geen hemel is? Dan ben je een klontje cellen 
dat de boel een poosje in beweging houdt – en dat was het dan. Maar is er een 
hemel, dan krijgt je bestaan hier op aarde betekenis. 

Ik geloof dat je graag alles uit je leven haalt als je weet dat het na de dood verder-
gaat, omdat er een hemel is. Als je weet dat je wat je hier gedaan hebt mee zult 
nemen naar daar. Alles wat goed en van waarde was, tenminste. De slechte dingen 
mag je achterlaten. 

Maar dan moet je je wel bij de hand laten nemen door Jezus, die als eerste opstond 
uit de dood. Hij maakt je vrij van alle slechte dingen die aan je kleven. Alle zonde.  
Jezus geeft je een nieuw leven, hier al en straks na de dood helemaal. Volgens mij 
gaat dat besef je helpen om beter voor jezelf en de mensen om je heen te zorgen, 
ontspannen, maar ook met de kracht die het geloof in een hoopvolle toekomst je 
geeft. 

Je bent gemaakt voor de hemel. Dat besef helpt je om te leven met hoop. Het  
geeft je energie om tegenslagen op te vangen en door te zetten. Met moed. Met  
vertrouwen. Met liefde voor jezelf en voor anderen. Laten we het dus over de  
hemel hebben!
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Waarom zou je over de hemel nadenken?
'Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel 
mijn binnenste smacht van verlangen!' Job 19:27

Stel je mensen de vraag of ze wel eens nadenken over de hemel, dan krijg je de 
meest uiteenlopende antwoorden. ‘Veel te vroeg om over na te denken,’ zegt de een. 
‘Sorry, te druk,’ zegt de ander. ‘Ik heb het wel goed hier, de hemel hoeft voor mij niet 
zo,’ zegt weer iemand anders. ‘Mijn hemel!’ reageert een volgende, ‘moet ik daar ook 
al over nadenken? Laat me met rust!’ Soms zie je iemand peinzen: ‘ Daar kan ik me 
geen voorstelling van maken. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb zoveel vragen.’

Een enkeling begint te stralen. ‘De hemel – ja! Dan moet ik aan Jezus denken. Dat 
ik bij hem zal zijn!’ Dat zijn de mensen die een relatie met de hemel hebben, omdat 
ze een relatie met Jezus hebben. Omdat ze weten hoe goed hij is, kunnen ze zich 
gemakkelijk indenken dat de hemel ook goed zal zijn. Want dat is de plaats waar hij 
is. Hun liefste vriend. Hun beschermer. Hun held.

We zullen Jezus zien. Waar? Daar! Dat is de belangrijkste reden om met de hemel  
bezig te zijn. Het is de plaats die God de Vader gereserveerd heeft voor Jezus en jou 
en al zijn kinderen. Jezus en jij en wij samen. Wij zijn zo kostbaar, dat God ons de 
beste plek gunt die we maar kunnen bedenken. De hemel!
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Verlangen naar volmaaktheid
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 1 Korintiërs 13:10

Ik herken in mijzelf een verlangen naar schoonheid, liefde, een plek waar ik echt 
thuis ben. Het verlangen naar een paradijs. Ik heb het over de hemel. Volgens mij 
heeft iedereen zo’n verlangen. Je kunt zeggen dat zo’n verlangen niet bestaat, maar 
het is er toch. We verlangen allemaal naar de ideale partner, het perfecte huis, de 
mooiste plek op vakantie. De hele wereld gonst van verlangen. 

Vraag het een kind. Het zal je vertellen wat er al van jongs af aan in ons allemaal 
leeft. Dat liefste vriendje. Dat mooiste plekje. Het verlangen naar volmaaktheid.

Is dat verlangen een illusie? Moeten we ermee kappen om erover te dromen? Wordt 
het toch alleen maar van ons afgenomen zodra we dood zijn, of ervoor al, door al 
onze negatieve ervaringen? Nee, God wil er iets mee zeggen. Ons verlangen leidt 
onze aandacht naar de hemel. Het bestaan van een hemel vertelt ons dat het alleen 
maar beter wordt en dat de dood niet het einde is, maar een doorgang naar een 
leven waarin onze verlangens worden vervuld.

Geloof je in de hemel? Het geeft je de kracht om positief in het leven te staan en de 
dood zonder angst in de ogen te kijken. Ik koester mijn verlangen naar volmaakt-
heid. Het paradijs leeft in mijn hart. Ooit zal ik daar zijn.
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De hemel is het allerbeste
Bij Christus te zijn, dat is het allerbeste. Filippenzen 1:23b

‘De hemel? Bleh, daar moet je toch niet aan denken. Saai rondstappen op gouden 
straten, een eeuwigheid door...’

Sommige mensen vinden het idee van een hemel maar niks. Maar Paulus zegt:  
‘Bij Christus te zijn is verreweg het allerbeste.’ Beter dan hier op aarde blijven, bedoelt 
hij. Als dat zo is, waarom roept de gedachte aan de hemel dan toch nog vaak  
weerstand op?

Omdat de satan ons het beste misgunt. En ook het uitzicht daarop. Niet de hoop. 
Niet de vreugde. Omdat hij onze tegenstander is. Vanaf het begin is hij een  
mensenmoordenaar geweest. Hij is de vader van de leugen.1 Daarom lastert hij  
God en mensen en ook de hemel.  

Het beest opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de 
hemel wonen (Openbaring 13:6). 

Maar luister. De hemel is het allerbeste voor jou, voor mij, voor heel de aarde en zelfs 
voor het heelal. Omdat Jezus vanuit de hemel regeert. Dat de satan zo zijn best doet 
om die realiteit te verdoezelen en belachelijk te maken is een extra reden om met de 
hemel bezig te zijn. Juist met de hemel, omdat die de allerbeste plek voor ons is. Als 
dat zo is, wil je niet wachten om daar naartoe te mogen. En als je dan toch nog hier 
op aarde moet zijn, dan wel met de hemel in je hart.

1 Joh. 8:44
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Onze vervulling
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. Prediker 3:11a

Je bent niet alleen maar bedoeld voor dit leven. Niet voor een leven dat leidt tot de 
dood, einde verhaal. Je bent niet alleen maar een prachtig setje moleculen en DNA 
(wonderbaarlijk bijeengebracht en samenwerkend, dat wel). Nee, je bent niet toe- 
vallig in deze tijd en op deze plaats ontstaan. Je bent er voor de hemel. Voor Jezus, 
die daar nu al is. Voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar jij straks zult 
zijn. Om daar de vervulling te vinden van alles waar je hier op deze oude aarde in je 
oude lichaam aan begonnen was.

Eigenlijk weet iedereen ervan. Ieder mens wordt geboren met een hunkering naar 
de hemel. Vanbinnen verlangen we naar de vervulling van onze diepste behoeften. 
Rust, zingeving, waardering, schoonheid, liefde, avontuur, geborgenheid. We gaan 
ernaar op zoek en omdat we niet echt iets vinden wat ons bevredigt, vullen we onze 
leegte met iets wat erop lijkt. We zoeken onze vervulling in routine, of in dingen die 
ons sterk prikkelen of juist verdoven. Totdat we erin vastlopen. Maar ook als we hulp 
zoeken blijven we iets missen.

We missen een persoon die ons volmaakt waardeert en liefheeft: Jezus. En we 
missen een plaats waar we ons volmaakt thuisvoelen: de hemel. Totdat Jezus in ons 
leven komt en ons uitzicht op de hemel geeft. Hij geeft ons de vervulling waar we 
allemaal naar verlangen. 

5
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Geloof je dat alles beter zal worden?
'Hoe zult u geloven, wanneer ik u van het hemelse spreek?' Johannes 3:12b

De Bijbel is onze handleiding voor de hemel. Het woord hemel komt ongeveer 780 
keer in de Bijbel voor. Dat is echt heel vaak. Zelfs als je de blauwe lucht ervan aftrekt is 
dat nog steeds veel vaker dan andere woorden die we belangrijk vinden, zoals liefde, 
goedheid of zegen (woorden die trouwens pas echt betekenis krijgen als ze verbon-
den worden met de hemel). Wil je vanuit de hoop die de Bijbel geeft leven, dan is het 
belangrijk dat je goed weet wat die over de hemel zegt. Met hemel bedoelt de Bijbel 
Gods woonplaats en ook de toekomstige woonplaats van Gods kinderen.

Jezus is onze gids voor de hemel. Er is niemand in de Bijbel die zoveel over de hemel 
spreekt als hij. Het is alsof hij het gordijn dat de hemel verborgen hield opentrekt, 
om ons een geweldig uitzicht op een heerlijke toekomst te geven. We zullen het 
beste leven leven in de beste omgeving – en dat voor eeuwig!

Juist in deze tijd met zijn dreigingen en rampen hebben we het nodig dat we een 
andere werkelijkheid voor ons zien. Het zal echt anders worden! Nu nog leven we 
als vreemdelingen op een vreemde plaats, maar straks zullen we thuis zijn. Nu nog 
kennen we God en mensen op afstand, maar dan zullen we elkaar echt kennen.1 

Ben je dankbaar dat de Bijbel je die hoop geeft? Heb je zin om je voorstellings- 
vermogen daarmee te voeden? Blijf lezen en meekijken! (Tip: leg de Bijbel naast je 
als je verder leest en blader mee.)

1 1 Kor. 13:12
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Heimwee naar een plaats en een persoon
'Dan zullen jullie zijn waar ik ben.' Johannes 14:3b

We leven allemaal met een gevoel van heimwee. Alsof we iets missen. In ons hart 
verlangen we naar een volmaakte plaats en een volmaakte vriend. Jezus haakt in op 
dat dubbele verlangen van ons als hij zegt: 

‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers ... Wanneer ik een plaats voor jullie gereed- 
gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn 
waar ik ben’ (Johannes 14:2-3). 

Jezus geeft je dus de plaats waarnaar je verlangt. Hij is door hemzelf voor je klaar- 
gemaakt, zegt hij. Moet je je voorstellen: de bouwvakkerszoon is speciaal voor jou 
gaan bouwen. Hij heeft een woning voor je klaargemaakt die precies bij jou past en 
waarin je je perfect thuisvoelt. Thuis in het huis van onze Vader.

Jezus geeft je ook de vriendschap waarnaar je verlangt. Die vriend is hij zelf. Hij komt 
terug, zegt hij. Stel je voor: de Zoon van God die er speciaal voor jou zal zijn. Jezus is 
degene die je verlangen naar een volmaakte vriend vervult.

Het heimwee waar je mee rondloopt is een heimwee naar de hemel. Die wordt 
vervuld op de plaats die Jezus jou wil geven en bij de vriend die hij voor jou wil zijn. 
Daar mag je je nu al op afstemmen. Ik zou zeggen: benut je tijd en concentreer je 
vaker op Jezus en de hemel. Neem je hemelmoment!
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