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De hemel in het Nieuwe Testament 

Gijs van den Brink 

Wij willen ons in deze bijdrage concentreren op de hemel. Bij een eerste oriëntatie met 

betrekking tot de hemel in het NT vallen ons twee dingen op.  

Ten eerste dat het Griekse woord voor hemel, ‘ouranos’, in het Nieuwe Testament meer dan 

250 keer voorkomt. De hemel krijgt dus hier een niet geringe aandacht.  

Ten tweede merken we bij het raadplegen van een woordenboek1 op dat het woord 

ouranos, hemel, niet steeds dezelfde zaak aanduidt. 

Zo wordt het gebruikt in de zin van wolkenhemel, wat bijvoorbeeld blijkt in zinsneden als 

`vogelen des hemels' (bv. Matt.6:26)  en `wolken des hemels'  (bv. Matt.24:30).  

Maar het woord kan ook gebruikt worden voor de sterrenhemel. Zo lezen we over de 

`sterren des hemels' en de `machten der hemelen' (bv. Heb.11:12; Mat.24:29).  

En ten derde komt het voor in de zin die ons hier bezighoudt, namelijk als `de woonplaats 

van God'. 

Voordat we op deze laatste betekenis doorgaan wil ik een paar opmerkingen maken over dit 

gebruik van het begrip ‘ouranos'.  

Ten eerste blijkt m.i. uit dit woordgebruik dat Jezus en de apostelen zich de hemel van God 

even plaatselijk en ruimtelijk voorstellen als de wolkenhemel en de sterrenhemel.  

Ten tweede geloof ik niet dat deze zgn. gelaagde hemel2 karakteristiek is voor het antieke 

wereldbeeld. We hebben hier een natuurlijk wereldbeeld, gebaseerd op een aards 

perspectief en een algemeen menselijke beleving (aldus bv. Berkhof)3. 

Hemel van God van een andere orde 

MAAR, hoewel de hemel van God dus lokaal gedacht wordt, mag men toch niet vragen waar 

deze zich bevindt. Zij is namelijk wel van een andere orde dan de eerste twee.  

Ze is verborgen en onzichtbaar. Daarom lezen we diverse keren dat de hemel geopend 

wordt4. 

Zo bijvoorbeeld bij Jezus' doop in Mat.3:16 waar staat:  

‘Terstond nadat Jezus gedoopt was steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden 

zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen'.  

 
1 W. Bauer, `ouranos', Wörterbuch Zum Neuen Testament (5e dr., Berlin, 1971) s.v. 
2 Aldus: K. Stendahl,`Hemel(en)', in: B.Reicke en L. Rost, red., Bijbels historisch woordenboek, II, vert. (Utrecht,    
1969) 307-308; W.M. Smith, `Heaven' in: M.C. Tenney, ed., The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, III 
(Grand Rapids, 1975) 61-62. 
3 H. Berkhof, Christus en de machten (Nijkerk, 1952) 31 
4 Mat.3:16; Hand.7:56; zie ook Joh.1:52; Hand.10:11,16; Op.4:1; 19:11 



En als Stefanus gestenigd wordt zegt hij:  

`Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van 

God'. (Hand.7:56) 

De hemel van God is dus voor de mens een gesloten boek, tenzij deze voor hem geopend 

wordt. Voor onze kennis van deze hemel zijn wij dan ook volledig aangewezen op goddelijke 

openbaring. 

 De onzichtbare hemel 

Wat openbaart het Nieuwe Testament ons over deze onzichtbare hemel. Er zijn twee 

brieven, namelijk de brief aan de Hebreeën en die aan de Efeziërs, die ons meer inzicht 

geven in de hoedanigheid van de onzichtbare hemel. 

In de Hebreeënbrief wordt gezegd dat Jezus ‘de hemelen is doorgegaan’ (Heb.4:14), dat hij 

‘hoog boven de hemelen verheven is’ (Heb.7:26) als ook dat hij ‘plaatsgenomen heeft aan de 

rechterzijde van de troon van Gods majesteit’ (Heb.8:1).  

Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen de hemelen die de Here Jezus is doorgegaan en de 

hemel waar God woont.5 

We zien hier dat er in de hemel verschil is tussen hemel en hemel. Er is verscheidenheid en 

gradatie. 

Dit wordt helemaal duidelijk als we de brief aan de Efeziërs lezen. Deze brief spreekt steeds 

in het meervoud over hemelen en doelt hiermee op meerdere hemelen6.  

We zien dit bijvoorbeeld in Efeziërs 4:10, waar we over Jezus Christus het volgende lezen: 

‘Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook die is opgevaren, ver boven alle hemelen...'.  

Tegelijkertijd lezen we in Efeziërs 1:20 dat God de Here Jezus heeft opgewekt uit de doden 

en Hem gezet heeft aan Zijn rechterhand in de hemelen (en tois epouraniois). 

Ook in deze brief wordt dus onderscheid gemaakt tussen de hemelen die de Here Jezus is 

doorgegaan en de hemelen, waar Hij zit aan de rechterhand Gods.  

Maar er wordt hier nog meer duidelijk, namelijk dat de onzichtbare hemelen zich uitstrekken 

tot aan de aarde. We zien dat aan twee zaken. 

Ten eerste lezen we dat er zich in de hemelen ook boze machten bevinden die 

‘wereldbeheersers van deze duisternis' worden genoemd (Ef.6:12).  

Efeziërs 2:2 lokaliseert deze kwade machten in de lucht. We lezen daar namelijk over `de 

overste van de macht der lucht, ... de geest die thans werkzaam is in de kinderen der 
 

5 Deze hemelen, die Jezus is doorgegaan, worden in Hebr.9:11 genoemd: `de grotere en meer volmaakte 
tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping ...' G. van den Brink, e.a., red., 
Studiebijbel 9. Bijbelcommentaar Hebreeën-Judas (Soest, 1988) 168-171; O. Michel, Der Brief an die Hebräer 
(7e dr., Göttingen, 1975) 310-312; H. Traub, `ouranos', TDNT, V, 527-528. 
6 Ouranos (Ef.1:10; 3:15; 4:10; 6:9) wordt afgewisseld door epouranios (Ef.1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12). Beide 
woorden worden synoniem gebruikt. W. Bauer, `epouranios', Wörterbuch, s.v.; H. Traub, `epouranios', TDNT, 
V, 539. 



ongehoorzaamheid'. Deze boze geesten bevinden zich dus in de lucht, in de hemel die direct 

aan de aarde raakt.7 

Dat de onzichtbare hemelen zich uitstrekken tot de aarde zien we ook aan het gegeven dat 

gezegd wordt dat de Gemeente op aarde zich tegelijkertijd ook `in de hemelen' bevindt.  

Efeziërs 2:5-6 zegt namelijk dat God ons heeft ‘levend gemaakt met Christus’,  dat Hij ons 

met Hem heeft opgewekt en dat Hij ‘ons mede een plaats heeft gegeven in de hemelen'.  

Samenvattend kunnen we zeggen dat het begrip hemelen in de brief aan de Efeziërs spreekt 

over de geestelijke wereld, die onzichtbaar is voor onze natuurlijke zintuigen (vgl. 2Kor. 4:18), 

maar die toch lokaal gedacht wordt. Zij strekt zich uit vanaf de aarde tot aan de troon van 

God. 

De hemel en de levende gelovigen 

We hebben gezien hoe het Nieuwe Testament in zijn algemeenheid over de hemel spreekt. 

We willen nu wat dieper ingaan op de relatie die er is tussen de hemel als woonplaats van 

God en ons als gelovigen.  

In het Nieuwe Testament kunnen we drieërlei relaties onderscheiden tussen de hemel en de 

gelovigen.  

1. De hemel en de levende gelovigen op aarde,  

2. De hemel en de gestorven gelovigen en  

3. De hemel en de verrezen gelovigen, de gelovigen die een verheerlijkt lichaam hebben 

gekregen.  

Die relatie met de hemel is voor elk van deze drie groepen verschillend.  

Over de levende gelovigen, de gelovigen die op aarde leven voor de wederkomst van Jezus, 

wij dus, lezen we in Filippenzen 3:20, 

`Wij zijn burgers8 van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus 

als verlosser verwachten'.  

De gelovigen hebben dus hun vaderland in de hemel; zij vormen op aarde een kolonie van 

hemelburgers. 

Nog inniger wordt de relatie met de hemel beschreven in Efeziërs 2:4-6 waar we lezen:  

 
7 Bauer zegt het zo: `Da es mehrere Himmel gibt, die je näher sie der Erde liegen, von um so minderwertigeren 
Geistern bewohnt werden, kann ta epourania auch Wohnort  böser Geistern sein.' W. Bauer, ‘epouranios’, 
Wörterbuch, s.v. 
8 Het Griekse politeuma betekent hier `gemenebest,  staatsverband'. W. Bauer, `politeuma', Wörterbuch, s.v. 



‘God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, .... ons hoewel wij 

dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus .... en heeft 

ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelen'. 

De hemel is dus niet alleen de plaats waar onze zegeningen vandaan komen, maar is meer.  

De gelovigen die op aarde leven, leven tegelijkertijd ook nu al in een hemelse realiteit. 

 De hemel en de gestorven gelovigen 

Dan over de gestorven gelovigen in de hemel.  

Dat er nu al gelovige mensen in de hemel zijn wordt een aantal keren duidelijk gesteld.  

Als Paulus over zijn dood spreekt in Filippenzen 1:23-24 zegt hij het volgende:  

‘Van beide zijden word ik gedrongen; ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit 

is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil'.  

Sterven is voor Paulus ‘met Christus zijn'. Op een andere plaats, in 2Kor.5:8 zegt hij:  

`Wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te 

nemen.’  

Deze eenheid met Jezus Christus beleeft hij al tijdens zijn leven (vgl. 1 Kor.6:17 e.a.), maar hij 

verwacht dat deze band nog veel intenser zal worden na zijn dood9.  

In Hebreeën 12:22-23 lezen we over gelovigen die nu in de hemel zijn: 

‘U bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, tot 

duizenden engelen, … tot God, de rechter van allen, tot de geesten van de rechtvaardigen die 

de voleinding bereikt hebben, …’ 

Daar worden als bewoners van het hemelse Jeruzalem, naast tienduizendtallen van engelen, 

ook de `geesten van de rechtvaardigen' genoemd, d.w.z. de geesten van gestorven 

gelovigen10. In de hemel bevinden zich dus al voor de wederkomst gestorven gelovigen.  

Er wordt gesproken over `de geesten van de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt 

hebben'. Er is sprake van ‘geesten’, omdat deze rechtvaardigen nog geen verheerlijkt 

lichaam hebben ontvangen.  

Daarom is hun voleinding waarover het hier gaat ook niet de uiteindelijke verheerlijking, 

maar de volkomen heiliging11. 

 
9 R.P. Martin, Philippians (NCB, Grand Rapids, 1980) 78-79.   De woorden van Paulus staan haaks op een 
zieleslaap. 
10 O. Michel, Hebräer, 466-468. H. Strathmann,`Der Brief an die Hebräer' in: P. Althaus, G. Friedrich, red., Das 
Neue Testament Deutsch, 9 (8e dr., Göttingen, 1963) 151.  S.J. Kistemaker, Hebrews (2e dr., Grand Rapids, 
1985) 394; Luke Timothy Johnson, Hebrews: A Commentary (New Testament Library; Louisville/London: 
Westminster John Knox, 2006) 333. 



Heel duidelijk is ook het boek Openbaring over de hemelse situatie van de gelovigen tussen 

dood en opstanding.  

In Openbaring 7 mag Johannes een blik werpen in de hemel en mag in een gezicht het 

moment zien dat een grote schare uit alle volk, stammen en natiën en talen daar staat voor 

de troon en voor het Lam12. De hemelse tolk zegt dan tegen Johannes dat deze mensen uit 

de grote verdrukking komen en we lezen het volgende in vers 15-17: 

`zij zijn voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij die op de 

troon gezeten is zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer 

dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam dat in het midden 

van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle 

tranen van hun ogen afwissen.' 

In de eerste plaats merken we op dat er gezegd wordt dat deze mensen uit de grote 

verdrukking komen; hun aardse identiteit is dus bekend.  

Verder zien we hier dat er activiteit is in de hemel. Er wordt gewerkt. Het dienen van God 

gaat door.  

Hoewel de genoemde zegeningen sterk overeenkomen met die in het hemels Jeruzalem op 

de nieuwe aarde (Openb.22:1-5) is de hemelse situatie toch een voorlopige.  

Theodor Zahn13 zegt bij deze passage naar aanleiding  van het witte kleed, d.w.z. de hemelse 

verschijningsvorm van de gelovigen, dat men deze genade dus niet pas ontvangt bij de 

wederkomst, `sondern in verschiedener Gestalt und in Stufenweise fortschreitender 

Realisierung schon in der Stunde seines Sterbens'. 

Er is dus tussen dood en opstanding sprake van een stapsgewijze voortschrijdende 

ontwikkeling. De opstanding van het lichaam en de nieuwe aarde liggen namelijk nog in het 

verschiet. 

Het voorlopige van het hemelse leven tussen dood en opstanding wordt ook benadrukt in 

Openbaring 6:9-11 waar we lezen dat Johannes onder het altaar in de hemel zielen van 

mensen ziet. Hij zegt:  

`Ik zag onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het Woord van God en om 

het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: tot hoe lang, o heilige 

en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde 

wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog 

 
11 Het betreft de volkomen heiliging, zoals we lezen in 10:14 `want door één offerande heeft Hij voor altijd hen 
volmaakt, die geheiligd worden'. De geesten der rechtvaardigen in de hemel hebben dus nog niet de volmaakte 
heerlijkheid bereikt. G. van den Brink, e.a., Bijbelcommentaar Hebreeën – Judas, SBNT 9, 289-291. Zie voor de 
exegetische voor en tegens van deze opvatting:  O. Michel, Hebräer, 466-468. 
12 Openb.7:9(-17). Het visioen laat een situatie in de hemel zien voor de wederkomst van Christus. Zo: 
D.E.Aune, Revelation 6-16, WBC 52B, Nashville 1998, 445-447; G. van den Brink e.a. (red.), Bijbelcommentaar 
Openbaring (SBNT 10), CVB: Veenendaal, 2000. 
13 Zahn, Offenbarung, 377. 



een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun 

mededienstknechten...' 

Johannes spreekt hier over zielen die in de hemel zijn, maar het zijn wel zielen die kunnen 

roepen en bidden.  

Ze zijn dus blijkbaar bij hun volle bewustzijn. Ook hebben ze deel aan de zegeningen en de 

bestaanswijze van het hemelse leven, wat blijkt uit het witte kleed dat ze ontvangen14.  

Maar nergens blijkt tegelijk duidelijker dan hier dat zij nog niet de uiteindelijke volmaaktheid 

genieten.  

De zielen vragen hoelang ze nog moeten wachten totdat Gods gerechtigheid op aarde 

geopenbaard zal worden.  

Er wordt hen gezegd dat ze nog een korte tijd moeten wachten, namelijk totdat het getal 

van hun broeders vol zal zijn. Hun hemelse heerlijkheid is voorlopig.  

Het volmaakte komt pas met de opstanding van het lichaam en de nieuwe aarde. 

 

De hemel en de opstanding van het lichaam 

Dit brengt ons op het laatste punt, namelijk de hemel en de gelovigen die zijn opgestaan uit 

de dood.  

Hierover spreekt Paulus in 2Korintiërs 5:1-2 als hij  zegt: `want wij weten, dat, indien de 

aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de 

hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis'. 

Paulus spreekt hier over het opstandingslichaam, het verheerlijkte lichaam dat alle gelovigen 

zullen ontvangen bij de opstanding van de doden15.  

Dit is de volmaaktheid naar geest, ziel en lichaam die wij bij de wederkomst van Jezus 

Christus zullen ontvangen (vgl. 1Tes.5:23). 

Deze totale en volmaakte vernieuwing van de gelovigen is onderdeel van een totale 

volmaakte vernieuwing van de schepping. 
 

14 Een wit, d.w.z. lichtend kleed, is het teken van een hemelse verschijning. Zie Openb.4:4; 7:9,13; Matt.28:3 
par.; Marc.9:3 par.; Hand.1:10; vgl.Dan.7:9; Ps.104:2.  
15 Er is onder de moderne exegeten een behoorlijke consensus,  dat Paulus hier spreekt over hetzelfde als in 
1Kor.15:35-49, namelijk het opstandingslichaam. J. Osei-Bonsu, `Does 2 Cor. 5.1-10 teach the reception of the 
resurrection body at the moment of death?' JSNT 28 (1986)  81-101; R.P. Martin, 2 Corinthians (Word Biblical 
Commentary 40) Word books: Dallas, 1986.  
De interim situatie tussen dood en opstanding typeert Paulus in vers 3 als ‘gumnos, naakt’. Hierover zegt 
Martin: Probably Cullmann is correct in saying that those who enter the bodiless state, though better off (5:8; 
cf. Phil 1:23), still experience the tension of “already, but not yet” (“How long, O Lord?” is the cry according to 
Rev 6:9). …. This is simply an expansion of teaching put forward earlier in 1 Corinthians. Now that Paul realizes 
that it is very possible he will experience death himself, he reveals his preference. A spiritual body is to be 
desired instead of having to enter the interim period of waiting. This has been the theme of 5:2–4, but the 
hope of the resurrection is not lost as far as the dead are concerned (5:3). The hope of Christians, whether alive 
or dead, remains unchanged. 



Een vernieuwing die tot stand komt doordat de hemel de aarde volledig zal omhelzen.  

We lezen dit in Openbaring 21:1 `En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 

eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.’ 

De hemel heeft een geschiedenis 

Niet alleen de aarde heeft een geschiedenis, maar ook de hemel.  

1. Door de eerste komst van Jezus Christus naar de aarde zijn hemel en aarde in een 

nieuwe relatie tot elkaar gekomen.  

Dat komt goed tot uiting in de uitdrukking ‘in de hemel en op de aarde’.16 Het geeft een 

vereniging van hemel en aarde aan. Zo lezen we in Efez.1:10 dat God heeft besloten om alles 

in hemel en op aarde onder een hoofd bijeen te brengen, onder Christus.  

… om door hem en voor hem alles met zich te verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, 

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. (Kol.1:20) 

Er is hierdoor een nieuwe relatie tussen hemel en aarde ontstaan. Zoals Jezus bidt in het 

Onze Vader ‘laat … uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.’ (Mat.6:10) 

Door de komst van Jezus naar de aarde verandert de relatie tussen hemel en aarde. In Jezus 

is de hemel naar de aarde gekomen. Met de komst van Jezus is het Koninkrijk der hemelen 

op aarde aangebroken. 

Zo hebben we gezien dat wie geloven in Jezus, hoewel ze leven op aarde, toch nu al met 

Hem gezeten zijn in de hemel, m.a.w. nu al mogen leven in een hemelse realiteit. 

We hebben het over het ‘al wel’ aspect van het Koninkrijk van God. Over gerealiseerde 

eschatologie. 

2. Na de komst van Jezus naar de aarde krijgt de hemel ook nieuwe bewoners.  

Na de komst van Christus gaan alle gelovigen naar de hemel. Ik weet overigens niet of dit 

betekent dat zij die gelovig gestorven zijn nu naar een andere bestemming gaan dan tijdens 

het oude verbond.17 De moordenaar aan het kruis kreeg van Jezus de belofte ‘vandaag nog 

zul je met mij zijn in het paradijs.’  

Was dit in de sheol (zoals de meeste joden geloven) of in de hemel, zoals Paulus en andere 

Joodse geschriften ons vertellen (2Kor.12:2-4).18 

Hoe het ook zij, nieuw is sinds de komst van Christus dat van gelovigen wordt gezegd dat ze 

na hun dood in het ‘paradijs’ (Luc.23:43) en ’bij de Heer’ zullen zijn (2Kor.5:8). 

 
16 Dit blijkt in de uitdrukking `in de hemelen en op de aarde' bv. in Matt.6:10; 28:18; Ef.1:10; Col.1:16,20.  H. 
Traub, `ouranos', TDNT, V, 517-519. 
17 Zie SBOT 6, excurs 8, waar wij een pleidooi hebben gehouden voor de opvatting dat sheol de plaats is van de 
veroordeelden/goddelozen, niet van gelovigen. 
18 Zie G. van den Brink, ‘Waar zijn de doden?’ in: StudieBijbel magazine 5.1 (2011) pg.4-7. 



3. Straks, na het laatste oordeel, zal de hemel naar de aarde afdalen en zullen hemel en 

aarde weer in volledige harmonie met elkaar zijn. 

Dan zal God in al zijn heerlijkheid op aarde wonen zoals Hij in de hemel woont.  

De gehele schepping (hemel en aarde) is dan tempel of woonplaats van God geworden en 

vervuld van Zijn heerlijkheid.19 

Openb.21:1-6 

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde 

waren verdwenen … 2   Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel 

neerdalen, …. 3   Toen hoorde ik een luide stem, die vanaf de troon riep: ‘Dit is de tent van 

God bij de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal 

hun God zijn. … 5   En Hij die op de troon zetelt, zei: ‘Zie, Ik maak alles nieuw .... 6 … Ik ben de 

Alpha en de Omega, het begin en het einde'. 

 

 
19 The creation is created anew so that it may embrace ‘the new Jerusalem’ and become the home of God’s 
Shekina (Isa.65; Ezek.37; Rev.21) …The presence of God can be imagined in different ways: as a place of glory, 
as a place where God lets his name dwell, as footstool for the God who is enthroned in heaven.  J. Moltmann, 
The Coming of God, Christian Eschatology (Fortress Press: Minneapolis, 1996) 266. 


