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De jongen die in de hemel was 
(Heaven Is for Real)  

Friday Church News Notes, 25 april 2014, www.wayoflife.org 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en plaatjes door M.V. 

 

   
 
Heaven Is For Real, of De jongen die in de hemel was, is het verslag van een vier jaar oude jongen 
die zogezegd de hemel bezocht heeft. Als boek zijn er al 3 miljoen exemplaren van verkocht, en de 
film bracht 21,5 miljoen dollars op, bij de openingsvertoning in het paasweekend.  
Hij gaat over Colton Burpo, de zoon van een methodistisch pastor die zogezegd de hemel bezocht 
tijdens een spoedoperatie. Daar ontmoet hij een dode zus en een overgrootvader, ziet Jezus, God de 
Vader, de Heilige Geest, en Satan, en leert dingen die in de Schrift niet geopenbaard zijn.  
Wij betwijfelen niet dat de kleine jongen overtuigd was dat hij de hemel bezocht, maar wij geloven 
helemaal niet dat dit in feite gebeurde.  
Ten eerste, de apostel Paulus zei dat toen hij de hemel bezocht, hij onuitsprekelijke dingen 
hoorde “die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken” (2 Korinthiërs 12:4). Daaruit blijkt 
dat een persoon de hemel niet kan bezoeken om daarna te beschrijven wat hij daar zag of hoorde. 
Ten tweede, het boek Heaven Is For Real, staat haaks op Gods benadrukking van de prioriteit 
en genoegzaamheid van het geloof en de Schrift.  
Het boek bevat getuigenissen van mensen die hebben geloofd in God en de hemel ten gevolge van 
Coltons zogezegde visitatie, maar de Bijbel zegt dat zonder geloof het onmogelijk is God te beha-
gen (Hebreeën 11:6), en geloof komt door het horen van Gods Woord, niet door tekenen en wonde-
ren (Romeinen 10:17).  
In zijn verhaal over de rijke man en Lazarus, leerde Jezus dat als iemand niet luistert naar de 
Schrift, hij niet zal geloven, ook al stond iemand op uit de de doden (Lukas 16:31). Alle tekenen en 
openbaringen die we nodig hebben worden gevonden in de gecompleteerde canon van de Schrift 
(Johannes 20:30-31). De Bijbel is in staat de mens die God toebehoort te vervolmaken “tot elk goed 
werk volkomen toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17). 

God heeft ons alles verteld wat Hij wil dat wij zouden weten over de hemel in deze tijd. 
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Ten derde, het boek Heaven Is For Real, staat haaks op de duidelijke leringen van de Bijbel. 
Bijvoorbeeld, Colton zegt dat Jezus’ paard gekleurd is als een regenboog (p. 63), terwijl de Bijbel 
zegt dat het wit is (Openbaring 19:11). Colton zegt dat de Heilige Geest kracht naar beneden schiet 
vanuit de hemel (p. 125), terwijl de Bijbel zegt dat de Heilige Geest uit de hemel kwam op Pinkste-
ren en dat Hij de kracht IS (Handelingen 1:8). Colton zegt dat iedereen vleugels heeft in de hemel, 
behalve Jezus (p. 72), dat de engel Gabriël zit aan de linkerkant van Gods troon (p. 101), dat de 
Heilige Geest blauw is en in een stoel zit nabij de troon van God (p. 102), en “voor onze katholieke 
vrienden” vermeldt het boek dat Maria in de hemel naast Jezus staat (p. 152). 
Sommigen zouden zich af kunnen vragen hoe Colton geheimen kon weten over zijn dode zus die in 
de moederbuik stierf, en zaken over zijn overgrootvader die hem nooit werden verteld. Het ant-
woord is: demonen. Paulus waarschuwde dat Satan zich voordoet “als een engel van het licht” en 
dat “ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid” (2 Korinthiërs 11:14-15).  
Het boek Heaven Is for Real promoot ook de visioenen Akiane Kramarik, die op vierjarige leeftijd 
begon met “de hemel te zien” (pp. 141-144). Colton claimt dat de “Jezus” die hij zag in de hemel 
dezelfde “Jezus” was die Akiane zag in haar visioenen op de leeftijd van negen jaar. Maar het reli-
gieuze geloof van Akiane is een New Age type van geloof met een vaag gedefinieerde “God”. Het 
is veeleer religieus mysticisme dan geloof in een onfeilbare openbaring van God en de bloedver-
zoening van Christus. 
 

Lees over hetzelfde verhaal: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemelEcht.pdf 

En over hetzelfde thema:  
o Rubriek “Hemel gezien? / Jezus gezien?”: 

http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien  
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