50 TINTEN HEMELSBLAUW
Verhalen over de liefde van God,
met Bijbelteksten.
En teksten, schilderijen en tekeningen
van Luus Verheijen.

Deel 3

De Hemel
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Joy

De ingang van de hemel
Door mijn eigen stomme schuld was ik lang geleden bijna
overleden. Ik nam het niet zo nauw met risico’s in het
leven. Ik maakte er een spel van. Ik had psilocybine
genomen. (Paddo’s. Het was blijkbaar een overdosis. Het
is een natuurproduct, je weet dus nooit hoeveel van de
werkzame stof in het product aanwezig is. De een is er
gevoeliger voor als de ander. (Zie ook Wikipedia).)
∞ En toen was ik ineens tegen het plafond en zag ik mijn
lichaam beneden liggen. Ik ging door een tunnel vol
lichtflitsjes in alle kleuren naar het licht. In het licht zag
ik de letters PX door elkaar. Dat is het teken van de Vrede
van Christus. Ik stond bij de ingang van de hemel.
Ik zag niet wie het zei, maar ik mocht niet naar binnen.
Het was niet mijn tijd, ik moest terug.
Ik was nog niet klaar met het leven in een lichaam.
Je mag niet zelf je eigen einde teweegbrengen. Dood en
leven is een zaak van God, daar moet je respect voor
hebben. Er zat niets anders op, ik moest terug. Dat was
heel moeilijk. De tijd daarna ook. Ik had een bijna-doodervaring gehad.
… U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer,
hout en steen geprezen, goden die niets zien of horen of
weten.
Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al
uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt.
(Boek Daniel, Hoofdstuk 5, vers 23
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2 Openstaan als een kind
Er zijn best veel mensen die een bijna-doodervaring
hebben meegemaakt. Sommigen zijn even in de hemel
geweest. Kinderen zijn in hun onschuld vaak de beste
vertolkers van de waarheid. Daarom stelt Jezus de
kinderen ook als voorbeeld voor ons:
“Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het
koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.”
(Marcus 10:15)
Colton Burpo heeft toen hij 4 jaar was een bijna-dood
ervaring gehad. Zijn vader Todd heeft een boek
geschreven over de verbazende dingen die zijn zoon
naderhand te vertellen had.
• Colton vertelde dat Jezus de leraar van de kinderen
in de hemel is. Hij heeft er zelfs huiswerk gemaakt!
• Colton: “In de hemel hebben mensen en engelen allebei
vleugels maar ze hebben niet dezelfde kleding.“
Jezus zegt: 25 Want wanneer de mensen uit de dood
opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.
(Marcus 12, 25)
• Colton: “Jezus niet, hij gaat als een lift!”
9 …werd hij voor hun ogen omhoog geheven en
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
(Handelingen 1:9)
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De onschuld
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Onderzoek van een cardioloog
Vóór zijn onderzoek dacht van Lommel dat het
bewustzijn door activiteit van de hersenen tot stand
kwam. Maar hij bemerkte dat het bij bijnadoodervaringen niet klopt.
Tijdens het onderzoek stelde hij 344 patiënten, die
gereanimeerd waren, de vraag of ze zich iets van de
periode voor reanimatie konden herinneren. Van deze
groep mensen hadden er 62 een bijna-doodervaring
gehad. Dus bewustzijn kan ook buiten het lichaam
plaatsvinden; Van Lommel stelt dat het bewustzijn
eindeloos is en dat het lichaam het bewustzijn beperkt.

Eindeloos Bewustzijn

Pim van Lommel, een cardioloog, deed onderzoek
naar bijna-doodervaringen (BDE) en andere bewustzijns
verschijnselen. Het boek dat hij hierover schreef heet
“Eindeloos Bewustzijn”. Het is een moeilijk
wetenschappelijk boek, maar ik heb er delen van
gelezen.

Waarschijnlijk zijn onze hersenen een soort ontvangers
van het bewustzijn. Hij vergelijkt dit met een televisie of
radio, waarbij naar een zender kan worden geluisterd,
maar waar de uitzending ook gewoon doorgaat als er
niet wordt geluisterd.
(De apostel Paulus werd ooit gestenigd in Lystra.
De mensen dachten dat hij dood was en sleepten hem
de stad uit.)
20 Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan
staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in.
(Handelingen 14:19-20)
(Waarschijnlijk heeft hij toen een bijna-doodervaring
gehad. Daarover spreekt hij in 2 Korintiërs 12:1-4)
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4 Visioen / Droom
2 Korintiërs 12:1-4
1 …Daarom zal ik … het hebben over visioenen en
openbaringen die de Heer ons schenkt. 2 Ik ken een
volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de
derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten
zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. 3 Maar
ik weet dat deze man – … –
4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar
woorden hoorde die door geen mens mogen worden
uitgesproken.
Mijn droom:
Een keer werd ik verbaasd en ongelofelijk
blij wakker. Ik was in
een droom in de hemel
geweest en had daar
mijn kindje, dat nog
komen zou, gezien!
Bram heet ie. Bram
is nu in de hemel.
God de Vader zorgt
voor hem.
(zie verhaal 1
“Een Wonder!”)

Droom

Volgens Colton zorgt God de Vader voor alle
ongeboren kinderen. Wanneer ouders een kindje
geen naam hebben gegeven blijft het zonder
naam.

Bram
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dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan,
maar gebroken hebben ze mij niet. (Psalmen 129:2)
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God geeft kracht naar kruis, zei mijn moeder altijd.
13…God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw
krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving
ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
(1Korintiërs 10:13)

Bram

Meidje

Ik hoop dat ik ooit nog een keertje in een droom in de
hemel mag komen kijken. Misschien dat ik mijn meidje
dan ook zie. Zou ze zijn opgegroeid?

Kracht naar kruis
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Stan

Ik twijfelde eraan of Stanley, de vader van mijn meidje
wel in de hemel zou zijn gekomen. Zoals je ziet heeft hij
hier vleugels, dus dat zal dan wel. Hij wordt ook
beschermd door Gods hand.
Eėn keer na zijn dood heb ik hem horen spreken.
Niet dat ik daarnaar zocht. Het is niet goed contact
met de doden te zoeken. Leven in het nu is belangrijk.
Maar soms wordt het je gegeven dat je iemand mag
spreken of zien.

∞ Ik was in mijn eentje mijn nieuwe appartement aan het
opknappen. Dat wilde ik graag een keer helemaal zèlf
doen. Ik had toch alle tijd. Ik had net de slaapkamer
opgeknapt. Toen dacht ik bij mezelf: ”Het is prachtig
geworden. Heel goed!”
“Eèėcht wel!”, hoorde ik, zoals alleen hij dat kon zeggen.
Als ik bij de rest van het werk soms kracht tekort kwam,
heb ik het hem even gevraagd. Dan pakte ik het ineens
anders aan en lukte het wel! Leuk he.
Maar het leven gaat verder dus moest ik hem wèl loslaten.
Hij heeft in de hemel vast wel wat beters te doen dan mijn
klusjes. Anders had hij immers wel
hier mogen blijven?

Net een engel
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Moeilijkheden
Misschien word ik wel hartstikke oud. Het zal vast soms
moeilijk zijn om de stormen van het leven te doorstaan.
Maar dat hoeft gelukkig niet op eigen kracht.
De apostel Paulus zegt:
4 ... Ons leven wordt immers niet langer beheerst door
onze eigen natuur, maar door de Geest. 5 Wie zich door
zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf
wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op
wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de
dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
(Romeinen 8: 4-6)

∞ Ik liep midden in de nacht met een barstende koppijn
Kracht

te ijsberen op de gang en werd op mijn schouder getikt,
keek om en zag niemand. “JE HOEFT NERGENS BANG
VOOR TE ZIJN (zei de Heilige Geest), GOD DE VADER
EN JEZUS BESCHERMEN JE!” Toen was ineens de
hoofdpijn weg. Mooi he.
Dat was mijn eerste ontmoeting met de Heilige Geest.
Angst mag je wegsturen, het komt niet van God.
Jezus zei:
8 ... wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen
jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de
uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:8)
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Tijd van leven

Al hebben we heel wat jaren achter de rug, er ligt nog veel
meer tijd vóór ons. Een eeuwigheid van enkel vrede en
vreugde.
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam
waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een
woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden
gemaakte woning in de hemel.
(2 Korintiërs 5:1)
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Maar we komen alleen in de hemel als we van Jezus
houden en hem volgen. “Dat moet hoor!” zei Colton.
Ik kan me voorstellen dat God de Vader het anders niet
ziet zitten met je.
• Stel je eens voor, je bent een man en je hebt een zoon
waar je heel veel van houdt. En dan zegt iemand:
• “Ja jou vind ik prima, maar dat je een zoon hebt geloof
ik niet hoor!” Zou jij dat accepteren?
• Of dat je zegt tegen God de Vader: “Ja je bent wel iets,
maar ik zie je niet als persoon...” Dan kan hij
daar toch ook niets mee?

Toekomst

O, wat ook nog leuk is: Colton zegt dat hij zijn opa zag
in de hemel. Die had hele grote vleugels. Hij zelf had
maar hele kleintjes.
En uit zijn verhaal blijkt ook dat je er in de hemel uitziet
zoals in je beste jaren en niet zoals je er uitzag voor je
stierf.
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De Hemel

Als het mijn tijd is word ik vast met open armen en
een glimlach welkom geheten. Omdat ik voor Jezus
heb gekozen mag ik daar zeker van zijn.
Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat
de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie
hem horen, zullen leven.
(Johannes 5: 25)
25

Eegje zal daar dan ook wel zijn denk ik. Wie dat is?
Nou, ik fietste een keer op een fietspad en daar lag in een
plasje bloed een egeltje op haar zij. Zij zal daar zijn
aangereden en ter plekke zijn doodgebloed. Toen ik haar
oppakte om naast het pad te leggen zag ik dat ze de
voorpootjes bij elkaar had alsof ze aan het bidden was en
haar snuitje was er naar toegebogen. Heel ontroerend.
Later heb ik haar begraven en een kruisje meegegeven.
Colton zegt dat er in de hemel heel veel dieren zijn.

Ingang van de hemel
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En als ik dan in de hemel ben, dan zie ik zoveel bekende
mensen terug, wat een feest zal dat zijn! Zou er ook
gedanst worden in de hemel?
In ieder geval wordt er wel gezongen. Colton vertelde
dat er voor hem was gezongen. Hij mocht nummers
aanvragen, maar ze wilden niet àlles zingen...
O, en het is goed om een vóór de geboorte overleden
kindje later nog een naam te geven om het verlies te
verwerken.
Kinderen in de hemel groeien op tot ongeveer 20 jaar zegt
Colton. Wat valt er veel te leren van een jochie van vier
jaar hè.
Mijn meidje is dan nu ongeveer 17 jaar. Jilly heet ze.

Dank aan Dick Stichter voor het controleren of de inhoud van het verhaal
klopt met de Bijbel.
Boeken:
Eindeloos bewustzijn, Pim van Lommel. www.pimvanlommel.nl
De jongen die in de hemel was. Todd Burpo.
De Bijbel teksten zijn genomen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV),
die is gemaakt door een interconfessioneel team van bijbeldeskundigen
uit Nederland en in samenwerking met het Vlaams Bijbelgenootschap.
(www.debijbel.nl)
Meer informatie vindt u op www.luusverheijen.nl
Dansen
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