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UTRECHT - Het debat over hemel en hel in

Utrecht leverde naar het oordeel van de

organisatie voldoende gesprekstof op. ‘Je

leest nergens dat de hel ophoudt te bestaan –

het is voor altijd, net zoals in de hemel het

Lam centraal staat, dat is ook definitief.’

De uitkomst van het debat over hemel en hel, donderdagavond in de Geertekerk in Utrecht, had

iets onbevredigends. Niet voor niets trok de altijd scherpe Andries Knevel, die het gesprek in

goede banen moest leiden, aan het eind geen conclusie: ‘Dat ga ik niet doen. Ik zeg het maar

eens bevindelijk: het gaat niet om hemel of hel, maar om God. We mogen Godzoekers zijn.’



Dat de EO-coryfee geen antwoord wist te formuleren, is terug te voeren op de aard van het

onderwerp. Wie is in staat achter de coulissen van de eeuwigheid te kijken, waarover de Bijbel

zelf in raadselen spreekt? ‘Maar de avond leverde in ieder geval voldoende gesprekstof op om

de ernst van het leven onder ogen te zien’, concludeerde adjunct-hoofdredacteur Koert van

Bekkum van het Nederlands Dagblad na afloop. De krant organiseerde de debatavond, samen met de

uitgeverijen Kok, Medema en Vuurbaak.



einde der tijden



In de sfeervolle ambiance van de Geertekerk, met brandende kaarsen op de kroonluchters en

warmgeel licht uit enkele lampen, zette Knevel in op een pastorale toon. Het wordt een debat met

een ‘geprangd gemoed’, zei hij, vanwege kinderen, man of vrouw die Jezus niet hebben

aangenomen. ‘Wat gaat er met hen gebeuren aan het einde der tijden?’



Het komt allemaal goed, was het antwoord van godsdienstdocent en blogger Johan ter Beek. Hij nam
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het op voor Rob Bell, wiens recente boek over het onderwerp, dat veel stof deed opwaaien, de

aanleiding voor het debat vormde.



Volgens deze Amerikaan bestaan hemel en hel niet, in de zin van aparte ‘locaties’ die zich

na de dood aan de mens openbaren. Ze bestaan hier en nu, en uiteindelijk overwint God het kwaad,

een megareddingsoperatie met gunstige afloop. Zijn liefde is groter dan de hel. ’Met het

eindoordeel zet God alles recht op deze aarde. Ik geloof niet in een eeuwigdurende hel.

Uiteindelijk komt het goed met iedereen’, zei Ter Beek zijn leermeester Bell na.



doodsbang



Dat het onderwerp de gemoederen van de tweehonderd aanwezigen beroerde, bleek uit de reactie van

een wat oudere meneer: ‘Ik ben doodsbang voor dit onderwerp, ik ben bang dat we elkaar een

verhaaltje gaan voorhouden, zo van: er is helemaal geen hel.’



De protestantse predikant Mirjam Kollenstaart en de vrijgemaakte kerkplanter Tim Vreugdenhil

vertolkten de klassieke visie op hemel en hel. Zij stonden voor twee boeken die Bell van repliek

dienen, die van Francis Chan en Mark Galli, eveneens Amerikanen.



Met Chan zei Kollenstaart te wensen dat er geen hel zou bestaan, maar de Bijbel laat haar geen

andere keus dan te concluderen dat die er wel is. Moeilijk om ‘God te laten spreken’, als je

een broer of zus voor ogen moet houden, gaf zij lucht aan haar emoties. ‘Maar ik bid dat ik

Hem niet kleiner maak.’



Vreugdenhils positie: ‘Het gaat fout als je mensen vraagt of ze in de hemel of in de hel

geloven, zonder de verbinding met Jezus te leggen. Jezus is neergedaald in de hel en opgevaren

ten hemel – het kan niet anders dan via deze lijn iets zinnigs te zeggen over dit

onderwerp.’



Pol Pot



Maar hoe zit het met dictators als de Cambodjaan Pol Pot, verantwoordelijk voor vreselijke

misdaden? Staat het ontkennen van de hel niet op gespannen voet met Gods rechtvaardigheid, vroeg

een mevrouw aan Johan ter Beek. Die had daar een oplossing voor. Hij gelooft wel in een oordeel,

maar houdt vast aan de belofte dat God de wereld volledig nieuw zal maken. ‘God zal onze
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geheugens uitwissen en uiteindelijk ook zijn eigen geheugen, zodat er geen herinnering meer is

aan het kwaad.’



Predikante Kollenstaart verbond de hel twee keer met het woord straf, was een bezoeker

opgevallen. Van wie, wilde hij weten. ‘Van God, als consequentie van de zonde, inderdaad. Maar

het begrip hel vul ik verder niet in.’



Gevraagd naar de ‘feiten over de hel’ wees Vreugdenhil erop dat wij slechts lezen over drie

uur duisternis op aarde, het moment waarop Jezus afdaalde naar de plaats waar de kwade machten

heersen en die te kijk zette. ‘Maar je leest nergens dat die plek ophoudt te bestaan – het

is voor altijd, net zoals in de hemel het Lam centraal staat, dat is ook definitief en niet

tijdelijk.’



Over een ding waren de drie sprekers het eens. De Bijbel spreekt over hel in termen als vuur,

duisternis, waar geween en tandengeknars – dat zijn metaforen, het is beeldtaal.



vrije keuze



God wil alle mensen redden, maar krijgt Hij wat Hij wil, vroeg Knevel? Nee, antwoordde

Kollenstaart onomwonden, er zijn mensen die verloren gaan. ‘Omdat wij een vrije keuze

hebben.’ Vreugdenhil sloot zich daarbij aan: ‘Daarom is de mens zo belangrijk, planten en

stenen kunnen niet kiezen.’



Maar welke keuze heb je, als je Jezus nooit gekend hebt, wilde een aanwezige weten. Ter Beek gaf

aan niet in die vrije keuze te geloven. ‘We zijn veel afhankelijker van God dan we

beseffen.’



Ontneemt Ter Beek niet de grond voor evangelisatie, omdat ieder mens uiteindelijk toch wordt

gered? ‘God gebruikt mensen om zijn gerechtigheid te laten zien. Wij worden ingezet in Gods

plan om mensen te omarmen’, antwoordde hij, zich erop beroepend dat hij ook niet alles kan

doorgronden.



Een jongen, emotioneel: ‘Als mensen verloren gaan, heeft de dood gewonnen. Dan heeft God

verloren.’
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Wie zijn eigen ziel een beetje doorgrondt, zal dat niet zo snel beweren, gaf Tim Vreugdenhil als

antwoord: ‘Het bizarre is dat er mensen zijn die bij het laatste oordeel oog in oog met Jezus

staan en evengoed zeggen: ik hoef U niet, ik wil niet.’
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