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Past de gedachte van een eeuwige straf wel in

het evangelie? Vorig jaar maakte het boek

‘Love Wins’ van Rob Bell veel tongen los.

Donderdag 26 april organiseert het Nederlands

Dagblad een debatavond: Is God groter dan de

hel? Vandaag het laatste deel (3) van een korte

serie naar aanleiding van dit debat.

‘Ik moest weten of de Bijbel echt leert dat er een letterlijke hel bestaat.’ Met die woorden

motiveert predikant Francis Chan zijn zoektocht in ‘Bestaat de hel?’ en die woorden zouden

ook mijn woorden kunnen zijn.



Inderdaad, ik ben zo’n gelovige die gewoon altijd geloofd heeft dat er straks een hemel en hel

wacht, een eeuwig leven en... iets anders. Iets dat de hel genoemd werd. Verder dan dat kwam ik

niet. Ik kende het Bijbelse spreken over vuur, geween, tandengeknars, over die plek in de

uiterste duisternis waar mensen naar verbannen werden die niet in Jezus Christus geloofden.



hoop



Ik kende de traditionele definitie van de hel en ik kende ook genoeg mensen die niet met Jezus

leefden. En ik voelde mij tekortschieten: had ik hen niet (meer) moeten vertellen over de liefde

van de Vader? Over zijn trouw, zijn beloften?



De zoektocht van Chan is dus ook mijn zoektocht! Ik ben bereid om kritisch te kijken naar mijn

overtuigingen. Sterker nog: ik hoop – met Chan – dat mijn overtuiging niet klopt, dat er

geen hel bestaat. Chan begint zijn zoektocht bij de voorstelling die leefde onder de Joden van

de eerste eeuw voor Christus. Die voorstelling is niet eenduidig. Volgens het ene geschrift is

het een eeuwigdurende straf, volgens het andere geschrift een tijdelijke kwelling.
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hel



Voor de ene schrijver is het een plek waar je nooit meer vandaan komt, voor de ander is het een

tijdelijke wachtruimte. De geschriften van het Nieuwe Testament sluiten daarbij aan – maar

lijken ook een duidelijke keuze te maken: er is een plek van bestraffing en er is geen uitgang.



Die voorstellingen van een plek voor de doden waar ‘slechts’ een tijdelijke kwelling is,

waar de dode tot inkeer kan komen – die voorstellingen zijn nooit verdwenen. Maar, volgens

Chan zijn ze niet terug te vinden in de Bijbel. Dus hoewel Chan hoopt dat er geen hel is, kan

hij niet ontkennen dat de Bijbel spreekt over een plek waar veroordeelden voor altijd zullen

zijn.



uitgangspunt



De hel, dat is een thema dat mensen raakt, want het gaat over jou en mij, het gaat over mensen

waar wij van houden. Het gaat over ons en hun behoud – of niet. En dat maakt deze discussie

ingewikkeld. Want het is niet alleen een exegetische of een Bijbelstheologische discussie, maar

het maakt het ook een pastoraal vraagstuk. Het vertrekpunt dat je kiest, is volgens mij ook

bepalend voor de uitkomst.



Chan kiest de exegetische benadering, hij heeft veel aandacht voor Bijbelteksten in hun context,

probeert Bijbelse begrippen te verhelderen door teksten met elkaar te vergelijken. Vanuit dit

vertrekpunt houdt hij er geen rekening mee dat het uiteindelijk wel om mensen gaat. Dat maakt

het gesprek over de hel voor mij zuiver.



bidden



Tegelijkertijd kun je het debat ook aangaan terwijl jouw niet-gelovige familieleden, vrienden,

de onwetende kinderen in de hutjes van Verweggistan op je netvlies staan gebrand. Wanneer zij je

werkelijk aan het hart gaan – probeer dan nog maar eens uit de Bijbel te destilleren dat zij

voor eeuwig verloren zouden gaan. Al staat het er letterlijk: je zult je in alle bochten willen

wringen om de tekst maar een andersoortige betekenis te geven, want je houdt van hen.



‘Vergeef me dat ik probeer bepaalde daden van U toe te dekken om U voor de wereld
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aanvaardbaarder te maken,’ bidt Chan en ik bid dat met hem mee. Moeilijk? Ja. Maar ik wil niet

aan Hem twijfelen. Beter is het dan om zo eerlijk te zijn en te zeggen dat ik niet alles weet en

snap – en dat ligt aan mij, niet aan Hem.

3/3


