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Dierbare Broeders en Zusters, 
 
Wanneer wij mensen op reis gaan, dan is de eerste vraag die men ons stelt 
altijd: “Waar ga je naar toe? Wat is het doel van je reis?” Niemand die dan zal 
antwoorden: “O! Ik weet het niet. Ik neem gewoon ergens een vliegtuig en ik 
zie wel waar het mij brengt.” Nee, wanneer we op reis gaan hebben we 
normaalgezien een heel concreet doel.  
Wat evident lijkt voor onze reizen op deze wereld is het echter veel minder 
voor die andere reis, namelijk de reis van ons leven. En toch is het voor deze 
lange reis, meer nog dan voor andere, belangrijk te weten waar we heen willen.     
Daarom vraagt Onze Heilige Vader Benedictus aan de monniken dat zij elke dag 
de dood voor ogen zouden houden en met al hun geestelijke vermogens 
zouden verlangen naar het Eeuwig Leven (hst. 4, 46). Ons leven is immers niet 
zomaar een wandelingetje, maar een reis, een tocht, die ons langs de wegen 
van dit leven naar een ander leven brengt, naar een eeuwig leven, naar de 
Hemel, naar God.  
Deze zekerheid zou ons eigenlijk voortdurend moeten vervullen van een 
ongelooflijke vreugde en ons vol vertrouwen, met nooit gebroken moed, 
doorheen de moeilijkheden van dit aardse leven leiden: wat betekenen de 
wederwaardigheden van dit leven immers in verhouding met de eeuwige 
zaligheid van de hemel: “Quid hoc ad aeternitatem?”  
Maar merkwaardig genoeg is de realiteit vaak heel anders.  De dood en het 
hiernamaals vervullen ons vaak met een vreemde angst. Een kleine anekdote 
uit het leven van de heilige Theresia van Lisieux kan dat illustreren. 
In de tijd dat zij nog een klein meisje was, zat de hele familie op een dag buiten 
in de tuin. Theresia komt plots aangerend met een boeketje bloemen en geeft 
het aan haar moeder met de woorden: “O, mamma, ik zou toch zo graag willen 
dat je zou sterven!” Op de consternatie van haar ouders, antwoordt Theresia 
vol onschuld: “Maar ik wil dat je naar de hemel gaat, en om naar de hemel te 
gaan, moet men sterven.”   
Deze anekdote toont aan hoezeer onze natuur is aangetast door de erfzonde. 
De dood herinnert ons nog steeds, bewust of onbewust, aan de eerst zonde 
van de mens, zijn opstand tegen God. Wij zijn ongehoorzaam geweest en 
hebben van de boom der wijsheid gegeten, ook al had God ons dat verboden. 
En onze lichamelijke dood is daar één van de naarste gevolgen van. In 
werkelijkheid kan men inderdaad de dood niet verlangen. Niemand van ons is 
gemaakt voor de dood, maar wel voor het leven.  
De paradox is juist dat Christus de dood heeft overwonnen door zelf te sterven. 
Indien wij deelhebben aan het lijden en dood van Christus, dan zullen wij ook 
met hem leven.  
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Indien dat niet zo zou zijn, indien wij niet zouden verrijzen, dan heeft ons leven 
geen zin, dan had ook Gods menswording en Christus Kruisoffer en Verrijzenis 
geen enkele zin.  
Toch worden vele mensen, zelfs heiligen, op de proef gesteld in hun geloof in 
het hiernamaals.  Sint-Paulus voelde zich verplicht om een heel hoofdstuk te 
wijden aan de verdediging van het eeuwig leven in zijn brief aan de Korintiërs. 
Ook de kleine Theresia zal later in haar leven ernstig op de proef worden 
gesteld. Op een bepaald moment verandert dit geloof in de hemel voor haar in 
één grote duisternis.  
Van een heel andere orde zijn de opmerkingen van de Sadduceeën uit ons 
Evangelie van vandaag.  Zij geloven gewoon niet in de verrijzenis en maken het 
zelfs belachelijk met een absurde casuïstische hypothese. Met Zijn antwoord 
maakt Jezus duidelijk aan de Sadduceeën dat ze zich volledig vergissen in de 
natuur van de het hemels leven: met zijn onuitsprekelijke zaligheid, zijn 
transcendente schoonheid. De hemel kan immers niet herleid worden tot onze 
puur menselijke wereld, waar getrouwd wordt, gewerkt, gegeten, geslapen en 
gestorven. De hemel is van een geheel andere orde.   
 
In de hemel zullen wij bij God, in God verblijven. Niet langer achter de sluier 
van het geloof, maar we zullen God zien “van aangezicht tot aangezicht”, sicuti 
est, zoals Hij werkelijk is. Meer nog, het licht, de schoonheid, de waarheid van 
God zal elke vezel van onze persoon zo doordringen dat wij volledig van hem 
vervuld zijn. De hemel is de plaats waar onze oneindige verlangens, zowel van 
lichaam als van ziel, tot onophoudelijke verzadiging komen. Sint-Paulus schrijft: 
“Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan het zich 
voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben” (1Kor 2,9). Het is 
een mysterie dat elke menselijke voorstelling, elk menselijk begrip te boven 
gaat. Indien wij ook maar een glimp zouden opvangen van het leven in de 
hemel, dan zouden wij alle offers, alle beproevingen aanvaarden met de 
grootste vreugde. “Elke traan wist God dan weg uit onze ogen; en nooit zal de 
dood er meer zijn, geen rouw, geen geween en geen smart; want het vroegere 
is voorbij!”, schrijft Sint-Jan (Openb. 21, 1 e.v.). En Augustinus roept uit: “Daar 
zullen we uitrusten en aanschouwen; aanschouwen en beminnen; beminnen 
en loven. Zie wat er zal zijn op het einde zonder einde. Want wat is ons einde 
anders dan het rijk te bereiken, hetwelke geen eind heeft.” Ja, Hij die gewoon is 
te denken aan de Eeuwigheid is altijd vreugdevol, altijd gelukkig”. (D. Edouard 
Roux) Amen. 
 
 


