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VAN TIJD EN EEUWIGHEID
Het tijdelijk probleem met de eeuwigheid

“Als wij doodgaan en geloven gaan we naar de hemel. Moeten we dan eerst wachten of gaan we 
meteen naar God toe?”

Ruben

Algemeen
Het is een vraag die alle eeuwen wel opdoemt en waar menig volwassene zijn hoofd over heeft 
gebroken. Waar zelfs kerkstrijd over is ontstaan. Maar als het een vraag is uit een kindermond, 
dan is het eenvoudige antwoord: als je sterft, ga je direct naar de Here Jezus. In wezen is dat in 
al zijn eenvoud ook het enig juiste antwoord. Maar eigenlijk moeten zeggen: allebei!

Als wij ons dan gaan afvragen: hoe kan dat dan, want de Here Jezus is nog niet teruggekomen 
en pas op de jongste dag, als Jezus terugkomt zullen wij worden opgewekt, weer levend worden, 
dan zal de dood en de zee zijn doden prijsgeven, wat gebeurt er dan in die tussentijd? Hoe kun 
je nu bij je sterven direct naar de hemel gaan en toch pas op de jongste dag worden opgewekt?

�   �   �   �   �
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De twee perspectieven
Er is een aards en een hemels perspectief. Vanuit aards perspectief bestaat de tijd. Tijd ontstaat 
door ruimte. Ruimte door de verhouding tussen afstand en grootte. Het is de zichtbare door 
God geschapen werkelijkheid.

Vanuit hemels perspectief is er eeuwigheid. Eeuwigheid heeft geen begin en geen einde. ‘Geen 
begin en geen einde’ is oneindigheid. Er is geen vroeger en geen later. Bij ‘geen vroeger en geen 
later’ tikt de tijd dus niet. De onzichtbare geestelijke werkelijkheid. Het is ‘bestaan’; er ‘zijn’. 
Of zoals God van zichzelf zegt: Ik ben die Ik ben, Ik zal zijn die Ik zijn zal; JHWH. Maar het 
is meer dan ‘zijn’. In God als Eeuwige, JHWH, zit ook actie, handelen. Een vertaling zou kun-
nen zijn: De Paraatblijkende. Eeuwig is een toestand, gesteldheid, staat van handelend zijn.

Wanneer we dit vanuit aards perspectief proberen te verklaren dan is oneindigheid steeds maar 
blijven delen en steeds maar blijven vermenigvuldigen; het wordt oneindig klein en oneindig 
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groot. Zo is er geen einde aan het universum, want steeds geldt de vraag: en wat komt er daarna 
en wat was er daarvoor? Zowel in fysieke ruimte als in tijd. Dat conflicteert. 

Maar vanuit hemels perspectief niet. Dan is er geen tijd en geen afstand. Wanneer een mens 
sterft verlaat hij dit aardse en verwisselt zijn leven voor het eeuwige. Hij gaat over van het aard-
se perspectief naar het hemels perspectief. En dat betekent dat wanneer wij sterven wij alle-
maal op het zelfde ondeelbare ogenblik in eeuwigheid zijn aan het eind van de jongste dag. 
Abraham en ik komen zonder tijdsverschil in eeuwigheid.

Alle bijbelse uitspraken die over wachten gaan, staan in het aards perspectief. Ook de Openba-
ring aan Johannes is een terugblik vanaf de jongste dag terug over de tijd, de geschiedenis. Aan 
het eind van de tijd zegt God: het is geschied; d.w.z. het is klaar met geschieden, de afstand 
wordt opgeheven, er schrijdt niets meer voort, niets hoeft meer overbrugd te worden. Wij le-
ven in eeuwigheid, d.w.z. wij zijn.

Opgewekt worden op de jongste dag betekent een nieuw hemels lichaam krijgen. Van het 
dochtertje van Jaïrus en van Lazarus zegt Jezus nadat ze zijn overleden, dat zij sliepen.  Jezus 
speelt geen taalspelletjes. Het was Gods bedoeling dat zij nog voor de jongste dag zouden wor-
den opgewekt in dit aardse leven, in dit perspectief. Daarom waren zij bij hun eerste sterven 
niet overgegaan naar het hemels perspectief , want dan zouden zij al het hemelse hebben ge-
smaakt en ook worden opgewekt met een hemels lichaam. En die toestand van wel vanuit aards 
oogpunt gestorven zijn, maar nog niet naar de hemel zijn, beschrijft Jezus als slaap. Hijzelf was 
bij zijn sterven wel overgaan naar de hemel. Dat zegt hij ook tegen de misdadiger aan het kruis: 
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. Dus toen Jezus werd opgewekt had Hij wel een he-
mels lichaam, waardoor de discipelen Hem ook nauwelijks herkenden. Let op, ook die misda-
diger ging over naar het paradijs die dag. Dat is de normale situatie. 

Het zijn zaken die we gelovig kunnen beschrijven, maar nu nog niet begrijpen.  Want hoe kun 
je nu op de nieuwe aarde waar alles goed zal zijn, wandelen in die volmaakte wereld, genieten 
van de vrucht van de wijnstok, enz. zonder dat de tijd verstrijkt. En toch: er zal geen nacht 
meer zijn, d.w.z. geen tijd. En er zal geen zee meer zijn, d.w.z. geen afstand.

Een ding is zeker, we zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht en aan die vreugde zal 
geen einde komen.

Gelovig en niet gelovig
Er is een verschil tussen hen die in Christus ontslapen en hen die sterven zonder in Christus te 
zijn.

De bijbel spreekt in Op.20 over een eerste en een tweede opstanding, over een eerste dood en 
een tweede dood.  We zullen hier niet ingaan op het theologisch dispuut m.b.t. het duizend ja-
rig rijk. Maar wat daar in ieder geval staat, is dat zij die niet van Jezus zijn na hun sterven niet 
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zullen leven tot aan de oordeelsdag, dat is de eerste dood: na je sterven niet leven. En dat zij 
die in Christus sterven, zullen leven en heersen met Christus, de eerste opstanding: na je ster-
ven wel leven. De tweede dood is bij het oordeel wanneer de niet gelovigen doden zullen wor-
den gewekt om vervolgens vanuit de dood in de poel van vuur te worden geworpen. Zij die in 
Christus zijn ontslapen en leefden en heersten met Hem, komen niet in het oordeel en hebben 
deel aan de tweede opstanding. Dan daalt het nieuw Jeruzalem vanuit de hemel neer op aarde 
en komt God letterlijk bij de mensen wonen. Wie overwint zal deze dingen beërven.

Aanvulling 
Voor de geïnteresseerden een paar dingen m.b.t. die 1000 jaar. Het begin van die 1000 jaar valt 
samen met het verbreken van de macht van satan en het werpen in de afgrond. Het is de af-
grond van Op.11:7 en van Gen.1:2; de tijdelijke verzamelplaats voor satan met zijn trawanten. 
Daar in Genesis wordt zijn macht reeds beperkt, zie 2Pet.2:4 en Judas 6, maar ook op Golgotha 
wordt hij overwonnen door Christus en is hij niet langer heerser en bepaler op de aarde. Om-
dat tijdens de 1000 jaar Christus heerst moet het moment vanaf Golgotha gekozen worden. 
Chiliasten geloven dat er na Golgotha nog een moment komt dat de satan gebonden wordt 
omdat de situatie van Jesaja 11 zich nog niet voordoet. Maar dan wil ik er op wijzen dat in Op. 
20 gesproken wordt over de gestorven heiligen die met Christus heersen, dus het hemels per-
spectief, terwijl Jesaja 11 een aards perspectief beschrijft. De situatie van Jesaja neemt geen ein-
de, zie ook Luk.1:33, terwijl het einde van die 1000 jaar vlak voor de grote oordeelsdag valt. 
Daar kan een dag, een paar dagen tussen zitten een paar jaar of is duizend jaar een korte tijd? 
Bij God is duizend jaar als een dag, zeker omdat dit vanuit hemels perspectief wordt beschre-
ven. 

Ook hier blijkt weer: van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen 
niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
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