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

Misschien houdt geen vraag mensen zo bezig als de vraag: “Is er leven na dit leven?” Van oudsher
hebben mensen, zowel binnen als buiten het christelijke geloof, dingen gerapporteerd zoals sterven
(d.w.z. dood-ervaringen, of DE’s), of kort bij de dood komen (bijna-dood-ervaringen, of BDE’s), en
in de nasleep van zulke ervaringen hebben zij verslag uitgebracht over wie of wat zij ontmoetten in
het hiernamaals.
DE’s en BDE’s: Oudheid
In Plato’s Staat (Politeia)
In zijn Staat vertelt Plato het verhaal van een soldaat genaamd Er:
Hij werd neergeslagen in de strijd, en dan tien dagen nadien, toen de lichamen van de doden
werden opgehaald - reeds in een toestand van ontbinding - werd zijn lichaam gevonden zonder
aantasting door bederf, en weggedragen naar huis om begraven te worden. En op de twaalfde
dag, toen hij gereed lag om begraven te worden, keerde hij terug tot leven en vertelde hen wat
hij had gezien in de andere wereld.[1]
In 1 Henoch (Circa 200 vC tot 100 nC)
En dan is er ook het pseudepigrafisch boek van 1 Henoch. Genesis vertelt ons dat na driehondervijfenzestig jaar geleefd te hebben, tijdens welke hij “wandelde met God”, Henoch niet meer was
“want God nam hem weg” (Genesis 5:23-24). Wat gebeurde er met Henoch? Waar ging hij naartoe
nadat God hem wegnam? Wat zag hij nadat God hem wegnam? Liet hij enig verslag na over wat hij
gezien had? Voor sommigen doen de leemten in het Genesisverhaal hen teveel watertanden om oningevuld gelaten te worden, en dus (de pseudepigrafische boeken van Henoch hadden waarschijnlijk meerdere auteurs over de eeuwen van hun samenstelling)1 stelden zij geschriften op om de leegten te vullen. Naast andere dingen beweert het boek 1 Henoch een verslag te zijn van Henoch’s
“verschillende visioenen … tijdens een rondreis op aarde, sjeool en de hemel”.[2] Over die reis informeert Ladd dat “omdat Henoch lichamelijk in de hemel werd opgenomen, zijn naam in het latere
judaïsme in het centrum stond van een grote apocalyptische traditie waarin hij de geheimen vertelt
van de hemelen en van de toekomst die hij had gezien in visioenen en rondreizen doorheen de hemelen”.[3]
Kanttekening:
1 Henoch wordt geciteerd door Judas (Judas 14-15: “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen …”), welk citaat bij sommige evangelicals
aanleiding geeft tot het toeschrijven van een valse canoniciteit aan de boeken van Henoch en ze
te gebruiken om hun eigen fantastische apocalyptische scenario’s te construeren. Maar opgemerkt moet worden dat met zijn citeren van 1 Henoch Judas het pseudepigrafisch boek geen
“Schrift” noemde, en evenmin zijn citaat liet voorafgaan met “er staat geschreven”. Blijkbaar
zag Judas het boek Henoch niet als Schriftuur, niet als heilige tekst, maar citeerde hij louter een
bekende, overgelerde profetie, misschien wel authentiek van Henoch, de zevende generatie vanaf Adam, van toekomstig oordeel dat elders canonisch voorzegd was door het Oude Testament
(“Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!” Zacharia 14:5; vergelijk Deu1

1 Henoch, geschreven plm. 2e eeuw v.Chr. - 1e eeuw n.Chr. 2 Henoch, geschreven eind 1e eeuw n.Chr. 3 Henoch,
geschreven plm. 5e-6e eeuw n.Chr. (Wiki).
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teronomium 33:2), en bevestigd door Jezus (“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden”;
Mattheüs 16:27; vergelijk ook Mattheüs 25:31, Markus 8:38 en Lukas 9:26), en ook bevestigd
door de apostel Paulus (“en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de
openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij
met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie
van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn” 2 Thessalonicenzen 1:7-8; vergelijk 1
Thessalonicenzen 3:13).[4]
Dus, waarom citeerde Judas 1 Henoch 1:9? Judas kan 1 Henoch geciteerd hebben, enerzijds
omdat valse leraars het gezag van de Schrift, Jezus en de apostelen afwezen, maar wel Henoch
en andere pseudepigrafische geschriften waardeerden (d.w.z. het lichaam van onechte geschriften, in het bijzonder geschriften die onjuist toegeschreven werden aan bijbelse karakters en tijden). Pseudo-leraars gedijen op pseudo-boeken. En geïnspireerd door de Heilige Geest vertelde
Judas zijn lezers dat valse leraars het oordeel tegemoet gingen, iets wat zij, in hun zelfingenomenheid, veronderstelden te zullen ontkomen! En hij deed dit zo door het citeren uit een geschrift dat de valse leraars als heilig beschouwden.[5] Neem dit aan, vertelt Judas de valse leraars, en met de woorden van een van uw eigen “geheiligde” bronnen!
De Apocalyps van Paulus (Circa 200 nC)
Ook Paulus vertelde opgenomen geweest te zijn tot in de derde hemel waar hij “onuitsprekelijke
woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken” (2 Korinthiërs 12:4). En
enkele honderden jaren later kreeg iemand het idee om uiting te geven aan datgene waarvan Paulus
had gezegd dat het niet geoorloofd was voor hem uit te spreken, en die schreef dan De Apocalyps
van Paulus, in de vierde eeuw, om de details in te vullen van de apostel zijn tijdelijk bezoek aan het
Paradijs. In de hemel, volgens De Apocalyps van Paulus (Apocalyps betekent onthulling), zag de
apostel “een oude man, wiens gelaat ‘scheen als de zon’; zij omarmden elkaar en Paulus werd voorgesteld aan (niet minder dan) Henoch, ‘de schriftgeleerde van gerechtigheid’ [vermoedelijk hem die
“God wegnam”, volgens Genesis 5:24 en die naar verluidt later 1 Henoch zou geschreven hebben])”.[6]
Mohammed’s Nachtelijke Reis (Circa 621 nC)
Moslimdichters en -schrijvers hebben Mohammed’s “Nachtelijke Reis” naverteld. Deze ging van
Mekka naar Jeruzalem waar de profeet vanaf de Rotskoepel “opsteeg doorheen de zeven niveaus
van de hemel tot hij uiteindelijk God ontmoette”.[7]
Zo zien we dat onder Grieken, joden, christenen en moslims, vóór, tijdens en na Jezus’ leven en
bediening rapporten bestaan van buitengewone ontmoetingen met het hiernamaals, die vandaag
gelabeld worden als DE’s (dood-ervaringen), BDE (bijna-dood-ervaringen) of misschien ULE’s
(uit-het-lichaam-ervaringen).
Naarmate onze tijd verder destabiliseert, paganiseert en er een manie intensiveert waarbij mensen
vervuld worden met een apocalyptische angst, zullen fantastische wereldbeschouwingen, ervaringen
en voorspellingen van het einde van de wereld toenemen. Beweerde ervaringen van trips naar de
hemel en terug zullen zich vermenigvuldigen, en velen zullen meegaan met de science-fiction getypeerde alternatieve fantasieën. Zoals bewezen wordt door zowel de oude als de moderne cultuur,
zullen visioenen van het einde en visitaties daar naartoe, intensiveren. Te midden van deze verwarring moeten we denken aan de woorden van de Heer, toen Zijn discipelen Hem vroegen wat het
teken zou zijn van Zijn komst en het eind van de wereld. Als eerste vertelde Hij: “PAS OP DAT
NIEMAND U MISLEIDT” (Mattheüs 24:4) Er is vandaag ontzettend veel bedrog met betrekking
tot het einde van de wereld, zoals buitenaards bezoek uit andere universums of het reizen naar de
hemel en terug.
DE’s en BDE’s: Modern
In zijn bewuste ervaring bezocht dr. Eben Alexander een plaats genaamd hemel, zeven dagen nadat
de cortex (hersenschors) van zijn hersenen uitviel. Nu is hij echter terug om ons te vertellen wat we
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kunnen verwachten bewust te ervaren in het hiernamaals.[8] Over zijn ervaring informeert Alexander: “Wat ik u heb te vertelen is belangrijker dan wat enig iemand [zelfs Jezus?] u zou vertellen, en
het is waar”.[9] Alexander schijnt te beweren dat het verslag van zijn ervaring die van alle anderen
overtreft, en wel omdat ze komt van een wetenschappelijke scepticus die een vermaard neurochirurg was en wiens ervaring hem bekeerde tot een gelovige in het hiernamaals. Zijn bewering komt
te midden van een spervuur van andere verslagen van bezoeken aan de hemel en terug onder evangelische gelovigen -- Betty Malz [10], Don Piper [11], Todd Burpo [12], Judy Franklin and Beni
Johnson [13], Dennis and Nolene Prince [14], Choo Thomas [15], om er enkele te noemen. Maar nu
is er een ander getuigenis.
Op het Future Congress 2, dat dit weekend (4-6 januari 2013) zal gehouden worden, zal Terry James een persoonlijk getuigenis geven over wat hij ervoer in het hiernamaals na zijn hartaanval en de
daarop volgende defibrillatieshocks. Het Congress publiceert zijn presentatie als volgt:
Heaven Vision: Leven na de dood is het mesmeriserende onderwerp van de eeuwen. Is er een
hiernamaals? Indien zo, kunnen we dan waarheid leren uit dat niveau van bestaan aan onze kant
van de eeuwigheid? Het antwoord op beide vragen is een daverend “ja”, volgens de sensationele
verslagen van hen die teruggekeerd zijn uit een klinische dood om verslag te geven van verbazingwekkende dingen die zij zagen en hoorden op supergeaccelereerde niveaus van sensatie.[16]
De bio van James’ ervaring leest:
Terry James, een christen en auteur van vele boeken over bijbelprofetie, stierf klinisch drie keer
op Goede Vrijdag, 22 april 2011. Hij keerde terug tot leven na defibrillatieshocks, om te vertellen wat hij ervoer tijdens zijn reis naar [uitwendig] en van [inwendig] de echte portalen van de
hemel. In zijn boek, Heaven Vision: Glimpses into Glory”, brengen hij en zijn co-auteur, Angie
Peters, het verhaal van zijn volledig medisch gedocumenteerde ervaring op die vreemde dag, en
onderzoeken vele andere gevallen van bijna-dood-ervaringen doorheen de lens van de Schrift
om een krachtige, gedetailleerde zaak te presenteren over wat ons te wachten staat eens we deze
wereld verlaten en de andere binnengaan.[17]
Noot: Op dit punt wijs ik op datgene wat volledig gedocumenteerd werd over James’ hartaanval en
de daarop volgende defibrillatieshocks die zijn leven redden. Wat echter niet medisch gedocumenteerd werd, of kon worden, is James’ ervaring van het hiernamaals. Die ervaring was de zijne en de
zijne alleen. Zoals het echter werd verwoord, is de beschrijving van het Congress misleidend.
Nu zou ik u willen vertellen over mijn eigen BDE en wat ik ervan maakte.
Mijn BDE
Op 9 november 2006, liep ik een venijnige griep op terwijl ik op een onderwijzende missie was in
Hongarije. Dehydratatie deed bloedklonters vormen en ik leed aan een belangrijk coronair infarct.
Tijdens een anderhalf uur rijden naar een openbaar ziekenhuis in Boedapest moest mijn hart zeven
keer gedefibrilleerd worden. Het enige wat ik me ervan herinner was defibrillatieshock die me oplichtte van de brancard en me tot bewustzijn schokte, toen ik aankwam in de spoedafdeling van de
kliniek. “Hoe voelde dat, Larry?” vroeg iemand. “Ik ben tenminste in leven”, antwoordde ik. Daarna gleed ik terug naar bewusteloosheid, en zij rolden mij in een kamer waar dr. Nagybaczoni Béla
een hartcatheterisatie deed om de bloedklonter af te breken die mijn ader had verstopt. Nadat ik
ontwaakte in pijn en dorst, en met wat leek op een tentpin in mijn keel, was ik in staat 24 uur een
druppelaar te gebruiken om druppels water in mijn keel te leiden. Mijn bed was een metalen tafel
met schuimrubber erop. Niettemin werd ik goed behandeld in de intensive care afdeling in die
openbare kliniek. Mijn verpleegster was Julia (ze was bijzonder goed voor me), en de dokters waren
Zámolyi Károly, Csípán Béla en Horyaties Gábor. Ik geef u deze beschrijving, waarvoor medische
verslagen bestaan (een bestand met ECG’s werd naar mij thuis in de VS gestuurd), om de authenticiteit te staven van wat werkelijk met me gebeurde.
Door Gods soevereine interventie heb ik dit overleefd. Maar door mijn hartaanval ontwikkelde ik
het Syndroom van Dressler (waarbij vloeistoffen zich opstapelen rond het hart en de longen). Dit
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vereiste nadien nog zeven hospitalisaties na mijn thuiskomst in de VS. Bij twee van deze hospitalisaties kwam mijn leven andermaal in gevaar. Waarmee ik wil zeggen dat ook ik, zoals vele anderen,
in deze tijd van medische wonderen, een BDE heb ervaren (bijna-dood-ervaring).
Wat ik ervaren heb
Terwijl ik herstelde van mijn hartaanval in het Bajcy-Zsilinsky Korhaz Hospitaal in Boedapest, 9
tot 17 november 2006, kwam mijn rehabilitatietherapeut, in haar gebroken Engels, met mij in gesprek. Ze vroeg me wat ik zag tijdens mijn BDE. Zonder aarzeling antwoordde ik: “Niets”. Maar
daarna voegde ik eraan toe: “Het enige wat ik u kan zeggen is, dat ik geen duisternis zag”. Zij lachtte en veranderde respectvol van onderwerp.
Over dit gesprek met de therapeut zou ik een observatie willen maken en daarna een vraag stellen.
Ten eerste, ze was nieuwsgierig over mijn BDE omdat zij, zonder twijfel, getuigenissen heeft gehoord van wat andere mensen hadden ervaren tijdens hun BDE’s, en zij natuurlijk uitkeek naar enige bevestiging bij mij. Ten tweede, waarom zag ik geen buitengewone dingen of hoorde ik geen
hemelse geluiden tijdens mijn ervaring? Had ik niet genoeg geloof? Was mijn BDE, gezien de grote
hoeveelheid verslagen van anderen over hun ervaringen, empirisch ongewoon? Dit zijn gepaste
vragen waar ik over nadacht en die een of ander antwoord verdienden, in het bijzonder in het licht
van al wat gaande is met dit zogenaamd sterven, het hiernamaals binnenkomen, en terugkeren. Wel,
hier zijn mijn gedachten, beste lezers, die ik met u wil delen.
Geen bijbelse info!
Er is een Schriftplaats die betrekking heeft op deze vraag. Deze zegt: “Het geloof nu is een vaste
grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet” (Hebreeën 11:1).
Bovendien: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen” (Hebreeën 11:6). In mijn
BDE ervoer ik de hemel niet omdat ik in die tijd, en nog steeds, leef door geloof, bij geloven past
geen zien.2 De beloften van Jezus Christus zijn genoegzaam. Zoals Paulus schreef aan de Korinthiers: “Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in
geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben” (1
Korinthiërs 2:9).
Dus, al deze verhalen over BDE’s, DE’s en ULE’s, in het bijzonder van de kant van hen die beweren evangelicals met een bijbelse oriëntatie te zijn, zijn opgehangen aan de vraag van geloof. Op dit
punt zou ik willen opmerken dat geen enkel persoon, waarover de Bijbel verslag geeft als zijnde
opgestaan en teruggekeerd uit de dood ooit enig verslag heeft gegeven van wat deze zag of hoorde
tussen de interim van dood en terugkeer: niet Lazarus (Johannes 11:44), niet Jaïrus’ dochter (Lukas
8:49-55), geen enkel iemand die opgewekt werd toen Jezus stierf (Mattheüs 27:52), niet de zoon
van de weduwe van Zarfath (door Elia, 1 Koningen 17:17-23), niet de zoon van de Sunemitische
(door Elisa, 2 Koningen 4:32-37), niet Dorcas (Handelingen 9:37-40), en niet Eutychus (Handelingen 20:9-12). In het licht van al die verhalen van BDE’s en DE’s - antiek, middeleeuws en modern kan de vraag gesteld worden: hoe kan men het uiterste stilzwijgen van de Schrift verklaren over het
hiernamaals anders dan wat de Heer Jezus, de Profeet, ervan heeft onthuld en beloofd?
Conclusie
Waarom wij Jezus Christus nodig hebben
Alhoewel het hiernamaals in het Oude Testament in nevelen gehuld was, heeft Jahweh beloofd een
Profeet te zullen doen opstaan Die er meer over zou onthullen (zie Deuteronomium 18:9-15). Uiteraard was die Profeet Jezus, de Christus, de Zoon van de levende God (Mattheüs 16:16). Voor ware
gelovigen is het genoeg te weten dat in overeenstemming met Zijn beloften, de opgestane Jezus
2

Geloof is geen ervaren, en het steunt ook niet op tekenen, visioenen of dromen. In Rom 1:17 staat: “Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het
geloof leven”. En: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem
geen behagen” (Hebr. 10:38). En: “zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Joh. 20:29).
2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; Hebreeën 10:38; 11:1; Johannes 20:29.
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voor ons zal zorgen in het hiernamaals. Toen de menigten die Jezus hadden gevolgd Hem verlieten,
vroeg Hij de discipelen of zij, zoals de rest, Hem ook zouden verlaten. Op deze vraag antwoordde
Petrus: “Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven” (Johannes 6:68).
En zo vraag ik: Tot wie anders zullen wij gaan om de woorden van eeuwig leven te horen? Vanuit
de eeuwigheid, anders dan bij enig ander mens, stapte Jezus in de tijd. Hij kwam uit de Hemel naar
de aarde beneden (Johannes 8:23). Maar Hij is nu in de hemel, en van daaruit komt Hij terug. Dus,
elke leemte die wij zouden kunnen voelen met betrekking tot ons begrip van het hiernamaals zou
gevuld moeten worden door geloof in Jezus’ beloften aan ons (Johannes 10:27-28).
Jezus zei tot een sceptische discipel, die uiteindelijk na Zijn wonden gezien te hebben deze accepteerde als bewijs van Zijn opstanding: “Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn
zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Johannes 20:29). Ik voel me gezegend te
geloven alhoewel ik niet gezien heb. En beste lezer, omdat Jezus Zijn discipelen, vertelde dat Hij
“de Weg, de Waarheid en het Leven is” (Johannes 14:6), kunnen we ervan verzekerd zijn dat onze
Heer behagen schept in hen die Zijn persoon vertrouwen en Zijn beloften geloven. Ik ben daar zeker
van, en ik hoop u ook.
Met de woorden van Richard Baxter (1615-1691):
My knowledge of that life is small,
the eye of faith is dim;
but ‘tis enough that Christ knows all,
and I shall be with him.
Als zodanig moeten christenen niet proberen elke leemte van kennis te vullen met betrekking tot het
hiernamaals, door zich in te laten met occulte activiteiten en interesses (Leviticus 19:31) of door
aandacht te schenken aan verhalen over BDE’s of DE’s van anderen, omdat zulke nieuwsgierigheid
de christen zeer kan schaden. “Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (2 Korinthiërs
5:7)! Stemmen willen horen, anders dan die van de Profeet, met betrekking tot dingen van het hiernamaals, verraadt een hart van ongeloof. Door Zijn woorden en Zijn werken, heeft de Profeet (Jezus) ons geïnformeerd over alles wat wij hoeven te weten over de hemel en hoe daar naartoe te gaan
wanneer we sterven.
Tijd voor een geloofscontrole
Als besluit zou ik een vraag willen stellen aan allen die de naam van Christus noemen en in Hem
hun geloof hebben gesteld hebben en Hem hun trouw beloofd hebben: zijn Zijn beloften niet voldoende? Als het antwoord negatief is, dan zou u moeten nagaan hoe het met uw hart gesteld is en of
u wel in het geloof bent. De Heer heeft Zijn discipelen immers gezegd:
“Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van
Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen
om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben”
(Johannes 14:1-3).
Zo zien we dat met het oog op de dood, Jezus’ woorden genoegzaam zijn!
____________________
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