
H O O F D A R T I K E L

Je zal maar in de zevende hemel zijn. Zomaar een uitdruk-
king in onze taal, nou ja, zomaar......In de zevende hemel zijn 
gaat over een groot gevoel van gelukzaligheid meestal ge-
paard met een uitbundige verliefdheid, een verliefdheid die 
in elke fase van het leven kan voorkomen.
De zevende hemel komt uit een oud wereldbeeld waarin 
zeven hemels boven elkaar gedacht werden en wie in die 
zevende hemel was, voor die persoon kon het leven niet 
meer stuk. In ons kerkelijk jaar vieren we vier feesten waarin 
de hemel voor komt. Om te beginnen Kerst, daarna Pasen, 
dan de Hemelvaart en als vierde vieren we Pinksteren. En 
op al die feesten lezen we de verhalen die bij deze feesten 
horen en in al die verhalen komt de hemel voor. Misschien 
niet steeds die zevende, maar een gevoel van aangeraakt 
worden is daar bij aanwezig.
Als de engelen in het kerstverhaal naar Lucas hun lied zin-
gen, is daar de eer aan God in de hoge (hemel) en de vrede 
op aarde. Met Pasen zijn er de engelen in het graf of op zijn 
minst mannen in stralende kleren. De Hemelvaart vertelt 
ons dat Jezus opgenomen wordt in de hemel, met Pink-
steren klinkt er uit de hemel een geluid als van een hevige 
windvlaag en raken de leerlingen van Jezus zo enthousiast 
dat sommige omstanders denken dat ze dronken zijn, dron-
ken van geluk zou ik willen zeggen, als in de zevende hemel.

De hemel op aarde, al dan niet een zevende.
En wat is die hemel dan? Een goede vraag. Het woord “he-
mel” kent verschillende betekenissen. Het is om te begin-
nen het blauwe boven ons hoofd als we op een onbewolkte 
dag buiten lopen. En op het moment dat ik dit schrijf is het 
echt heel blauw, zonder ook maar één condensstreep. Maar 
het woord “hemel” gebruiken we ook om iets aan te geven 
van de sfeer van God, dat wat boven ons uit gaat, het trans-
cendente dus (om maar een filosofische term te gebruiken). 
De hemel is ook de plaats waar van we in geloof zeggen dat 
de gestorvenen daar zijn. Veel weten we niet van die plaats 
en alles wat we erover kunnen zeggen is in beeldtaal, met 
symbolen en in alle voorlopigheid.
Als we terugkeren naar de feesten, de hemel die daar ge-
noemd wordt is de sfeer van God. Dat wat boven ons uit 
gaat maar in de feesten met ons verbonden is en dan vooral 
in de Hemelvaart en met Pinksteren. En nog het meest in de 
Hemelvaart, een wat ondergeschoven feest in ons kerkelijk 
jaar en dat is jammer. De Hemelvaartsdag heeft het in zich 
om juist dan in de zevende hemel te zijn. Niet om direct 
verliefd te worden (hoewel er op Hemelvaartsdag echt wel 
liefdesrelaties zijn geboren...), maar meer in de zin dat op 
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en aarde heel sterk is. De sfeer van God is dan niet alleen 
in de hemel maar ook op aarde. En iets vergelijkbaars geldt 
voor Pinksteren, de mensen die aangeraakt worden door 
tongen als van vuur en door een geluid uit de hemel. Op 
Pinksteren is God aanwezig in mensen (immanent) zoals 
God, de Eeuwige, ook het menselijke overstijgt (transcen-
dent). Op Pinksteren is God immanent en transcendent te-
gelijk. In een beweging, een lied, het vieren van de eerste 
oogst, hemel op aarde, de aarde als de hemel, zeven heme-
len bij elkaar. En de mens die deelt, deelt van de ervarin-
gen. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over in alle 
talen van het hart.
In die zin vullen Hemelvaartsdag en Pinksteren elkaar ook 
aan. Eerst een beweging van de aarde naar de hemel, en 
dan de beweging van de hemel naar de aarde. Maar zoals 
het bij alle vier de feesten is; verbinding tussen hemel en 
aarde als symbool voor de verbinding tussen God en mens 
en andersom.

De Hemelvaart is meer een feest van verwachten en belof-
te, Pinksteren is de belofte die wordt waargemaakt en het 
feest van ontvangen. En zo ontstaat met Pinksteren de kerk, 
de kerk van alle tijden. De kerk die dus symbool kan zijn 
van de verbinding tussen God en mens. Niet dat de kerk 
volmaakt is, nee, de kerk wordt geroepen om ”van God” te 
zijn, als een hemel op aarde, als een zevende hemel. En die 
roeping is er al 2000 jaar, en blijkbaar hebben wij als kerk 
tijd nodig.
Je zal maar in de zevende hemel zijn, volgens mij ligt dat 
voor ons. Gods Geest is beloofd en is gegeven als geschenk 
voor mensen. Als geschenk voor alle mensen die  ontvan-
gen. En wie ontvangt wat is beloofd, die is in de zevende 
hemel. Waarbij het leven het geschenk is dat toelacht, 
geschenk dat is en wordt ontvangen, als liefde, geloof en 
hoop.

Wij worden aangeraakt in verwachting en belofte, in ont-
vangen en delen. Om te delen in alle talen, de taal van de 
liefde voorop. De taal die elke afstand overbrugt, zeker die 
tussen hemel en aarde.

Ds. Gerco Veening

De hemel         op aarde
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