
12
FEB 2020

D
E N

IEU
W

E K
OER

S
13

Is het vuur 
van de hel 

uitgedoofd?

Steeds m
inder predikanten en 

kerkgangers rekenen de hel 
tot een centraal dogm

a in het 
christelijk geloof. Ze preken, 
spreken en horen er m

inder 
over. M

aar in behoudende 
kringen wint de traditionele 

kijk op de hel juist aan 
populariteit, niet het m

inst bij 
jongeren. Evengoed is de hel 

voor veel m
ensen nog altijd een 

ongem
akkelijk them

a: "H
et 

blijft een enorm
 m

oeilijk en 
gevoelig onderwerp."

tekst W
illiam

 den B
oer en Felix de Fijter beeld Jedi N

oordegraaf
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Dat zijn de uitkom
sten van een enquête die door zo’n 

1500 christenen in Nederland is ingevuld. De vragen -
lijst werd vorige m

aand uitgezet door kennisplatform
 

W
eetwatjegelooft.nl en De Nieuwe Koers. De enquête 

is een herhaling van een onderzoek door cv.koers, de 
voorloper van dit blad, naar de hel in 2004, en bestond 
uit zes vragen. W

at is de hel? H
oe vaak preekt u / hoort 

u preken over de hel? W
ie gaan er naar de hel? H

oe 
cruciaal is de hel voor het christelijk geloof? En: m

oe -
ten we het wel over de hel hebben? 

W
at is de hel?

W
at is de hel? O

p die vraag waren acht antwoorden 
m

ogelijk. Twee zijn veruit favoriet: 36%
 kiest voor het 

m
eest traditionele antwoord: ‘De hel is een eeuwig -

durende, bewuste fysieke en geestelijke kwelling. 
W

ie verloren gaat zal in de hel zowel licham
elijk als 

geestelijk tot in eeuwigheid worden gepijnigd als straf 
van G

od.’ 34%
 kiest voor het antwoord waarin!‘fysie -

ke en geestelijke kwelling’ afwezig zijn en!‘eeuwige 
scheiding van G

od’ als de essentie van de hel wordt 
beschouwd. M

et 6%
 staat!‘geestelijke kwelling’ op de 

derde plaats. 5%
 kiest voor een tussenvorm

: kwelling 
is er alleen voor de m

eest fanatieke tegenstanders van 
G

od, terwijl de!‘gewone ongelovigen’ niet gekweld 
worden, m

aar eeuwige scheiding van G
od ervaren. 

!Zo’n 6%
 m

eent dat alleen gelovigen in Christus 
onsterfelijkheid ontvangen (in de hem

el), terwijl voor 
ongelovigen de dood het absolute einde betekent: de 
hel is voor m

ensen geen bestem
m

ing. Een iets kleiner 
percentage van 5%

 m
eent eveneens dat de hel geen 

bestem
m

ing is voor m
ensen, m

aar dat alle m
ensen na 

hun dood in de hem
el kom

en. Ruim
 8%

 is van m
ening 
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traditioneler »« progressiever

(oud) Gereformeerde Gem. (in Ned.)

Baptistengemeente

Christelijke Gereformeerde Kerken

Evangelische gemeente

Geen kerk

Hersteld Hervormde Kerk

Nederlands Gereformeerde Kerk

Protestantse Kerk in Nederland

PKN (Gereformeerde Bond)

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

H
oe ziet de hel eruit, en voor w

ie is hij bestem
d?

D
e antw

oorden variëren van ‘de hel is een plek van eeuw
ige licham

elijke en geestelijke kw
elling’ w

aar ‘alle 
ongelovigen’ terechtkom

en, tot ‘de hel is geen plek voor m
ensen’ en ‘iedereen gaat naar de hem

el’.

D
e hel is een eeuw

igdurende, bew
uste fysieke en geestelijke 

kw
elling. W

ie verloren gaat zal in de hel zow
el licham

elijk 
als geestelijk tot in eeuw

igheid w
orden gepijnigd als straf van G

od.

D
e hel is een eeuw

igdurende bew
uste geestelijke kw

elling. 
W

ie verloren gaat zal in de hel tot in eeuw
igheid geestelijk 

w
orden gekw

eld –niet licham
elijk– als straf van G

od.

D
e hel is eeuw

ige scheiding van G
od. W

ie verloren gaat 
w

ordt niet gekw
eld, m

aar is tot in eeuw
igheid 

voorgoed gescheiden van G
od.

D
e hel kent gradaties: voor satanaanbidders zal het een 

eeuw
igdurende kw

elling zijn, als straf van G
od, 

voor ‘gew
one ongelovigen’ een eeuw

ige scheiding van G
od.

D
e hel is tijdelijk: het ‘vuur’ van de hel is geen eeuw

igdurende 
m

arteling, m
aar een verterend vuur: 

het vernietigt en de ongelovige houdt op te bestaan.

D
e hel is geen bestem

m
ing voor m

ensen: alleen w
ie gerechtvaardigd 

w
ordt in Christus ontvangt onsterfelijkheid. Voor w

ie 
niet tot geloof kom

t, is de dood het einde.

D
e hel is tijdelijk: uiteindelijk kom

t iedereen 
in de hem

el/op de nieuw
e aarde.

D
e hel is geen bestem

m
ing voor m

ensen: 
iedereen kom

t na het sterven in de hem
el.

0%
10%

20%
30%

40% 2004
2020

W
at is de hel volgens predikanten, en hoe w

as dat in 2004?

dat de hel tijdelijk is; de helft van deze responden-
ten denkt dat het vuur de ongelovigen zal verteren 
(‘annihilatio’), terwijl de andere helft m

eent dat deze 
m

ensen na een tijdelijke straf uiteindelijk toch in de 
hem

el kom
en. 9%

 van de respondenten is dus!‘univer -
salist’: iedereen kom

t uiteindelijk in de hem
el, hetzij 

direct, hetzij na een periode van straf in de hel.
W

anneer we de antwoorden bekijken per leeftijdsca -
tegorie, lijkt hier sprake van een opm

erkelijke trend. 
Van de categorie ‘jonger dan 45 jaar’ kiest 42%

 voor de 
m

eest traditionele optie (tegenover 32%
 van de oudere 

categorie). Aan de andere kant van het spectrum
 

kiezen jongeren ook behoudender: 2%
 (tegenover 

6%
) denkt dat iedereen uiteindelijk (na eventuele 

straf in de hel) in de hem
el kom

t; 3%
 (tegenover 6%

) 
dat iedereen direct na de dood in de hem

el kom
t. 5%

 
(tegenover 6%

) denkt dat er wel een hem
el is m

aar 
geen hel: ongelovigen houden op te bestaan. O

p geen 
enkel antwoord scoren jongeren in deze enquête 
m

inder traditioneel (of progressiever) dan ouderen. 
“H

et loslaten van de hel is ram
pzalig voor het chris -

tendom
”, schrijft een jonge twintiger. “H

et m
aakt G

od 
tot een leugenaar en schopt een van de pijlers van het 
geloof om

ver.” M
et het oog op de representativiteit 

m
oet hier wel aangetekend worden dat jongeren die 

reageerden verhoudingsgewijs m
eer uit orthodoxere 

kerken afkom
stig zijn.

Zo’n 9%
 van de respondenten is ‘universalist’: ieder -

een kom
t uiteindelijk in de hem

el, hetzij direct, hetzij 
na een periode van straf in de hel. Ze worden opm

er -
kelijk veel gevonden onder degenen die ‘geen kerk’ 
opgaven: totaal 44%

. Een vrouwelijke respondent 
van m

iddelbare leeftijd zegt: “Als gereform
eerd-vrij -

gem
aakt kind leerde ik G

od op m
ijn blote knietjes 

te danken dat ik niet room
s-katholiek was, want dan 

zou ik in de hel zijn gekom
en. Toen ik ouder en wijzer 

werd, heb ik m
ij diep geschaam

d voor deze dwaling.”
O

ok onder PKN
’ers (niet G

B) (20%
) en!evangelische 

gem
eenten (13%

) bevinden zich universalisten. In 
vernietiging van ongelovigen (opnieuw hetzij direct, 
hetzij na een tijdelijk verblijf in de hel) geloven m

eer 
dan gem

iddeld (10%
) leden van de PKN

 (16%
), Neder -

lands-gereform
eerden (14%

), evangelischen (14%
) en 

baptisten (17%
). Tussen predikanten en leken zit op 

dit them
a weinig verschil.

O
p geen enkel 

antw
oord scoren 

jongeren m
inder 

traditioneel (of 
progressiever) dan 
ouderen

O
ngeveer de helft 

van de kerkgangers 
hoort vrijw

el nooit 
een preek over de 
hel; de andere helft 
w

el, m
aar slechts 

een enkeling vaak
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H
oofdpunten

• 
D

riekw
art van de respondenten blijft 

kiezen voor een m
in of m

eer traditio-
nele opvatting van de hel.

• 
N

og m
aar de helft van de geën-

quêteerde predikanten vindt de hel 
een cruciaal onderdeel van het chris-
telijk geloof.

• 
In vijftien jaar tijd halveerde het per-
centage predikanten die vinden dat 
w

e het indringend over de hel m
oet-

en hebben tot 25 procent. 

• 
Predikanten zijn over de gehele linie 
m

inder uitgesproken en traditioneel 
dan hun gem

eenteleden.

• 
Een derde van de predikanten preekt 
nooit over de hel. D

e helft van de 
kerkgangers hoort zelden tot nooit 
een preek over de hel.

• 
B

ijna een kw
art van de evangelische 

voorgangers schaart zich onder de 
universalisten: iedereen kom

t in de 
hem

el, hetzij direct, hetzij na een 
tijdelijke hel.

• 
In w

eerw
il van hun bredere PK

N
, 

kiezen gereform
eerdebonders in 

vergelijking m
et 2004 iets steviger 

positie in hun denken over de hel.

infographic Sjoerd Mouissie
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Preken over de hel
Preken over de hel, geen sinecure. Niettem

in preekt van 
de 290 predikanten die reageerden 38%

 weleens uitvoe -
rig over de hel; ongeveer de helft van hen deed dat nog 
in de afgelopen twee jaar. Een bijna even groot aantal 
van 32%

 zegt de hel weleens te noem
en, m

aar nooit 
uitvoerig hierbij stil te staan. 29%

 preekt nooit over de 
hel; 1 op de 5 doet dat om

dat m
en een andere opvatting 

heeft over de hel of om
dat m

en niet goed weet wat m
en 

eigenlijk vindt en worstelt m
et de eeuwige straf, de 

overgrote m
eerderheid preekt niet over de hel om

dat 
m

en vindt dat m
en over de genade m

oet preken, niet 
over de hel. Slechts 6%

 preekt veelvuldig over de hel, 
‘om

dat het goed is onszelf te confronteren m
et de ernst 

van de kwestie: eeuwig leven of eeuwige dood’. “M
aar”, 

zegt een jonge predikant erbij, “je hoeft niet – zoals de 
room

sen in de m
iddeleeuwen – te proberen de m

ensen 
bang te m

aken.” Beter is het de hel “voor te stellen als 
de – vreselijk – logische conclusie van het niet op aarde 
m

et God willen om
gaan”. 

Dit zijn echter de gem
iddelden over de hele ‘populatie’ 

predikanten. H
et antwoord ‘ik preek niet over de hel, 

om
dat ik vind dat je niet over de hel m

oet preken, m
aar 

over de genade’ kan rekenen op 23%
 van de predikan -

ten. Opvallende uitschieters naar beneden en naar 
boven vorm

en hier de gereform
eerdebonders binnen de 

PKN, m
et slechts 9%

 tegenover 42%
 van hun collega’s 

binnen dezelfde PKN m
aar dan zonder het bondsetiket. 

Christelijk-gereform
eerden scoren hier m

et 5%
 ook 

laag, terwijl de baptistenvoorgangers precies gem
id -

deld scoren (23%
).!

Niet preken over de hel om
dat m

en worstelt m
et tra -

ditionele opvattingen of niet durft te zeggen dat eigen 
opvattingen hiervan afwijken, doen vooral evangelische 
voorgangers (23%

), m
aar ook predikers onder pinkster- 

(17%
) en baptistengem

eenten (8%
) zijn sterk vertegen -

woordigd. 
En de kerkgangers dan? W

el, 26%
 geeft te kennen dat 

er nooit over de hel wordt gepreekt; een even groot 
percentage zegt dat dit al langer dan 2 of zelfs 5 jaar 
geleden is; langer dan 5 jaar of nooit scoort totaal 40%

. 
Volgens 7%

 wordt er veelvuldig over de hel gepreekt, 
voor 41%

 is het korter dan een halfjaar of 2 jaar geleden 
nog gebeurd. Ongeveer de helft hoort dus vrijwel nooit 
een preek over de hel; de andere helft wel, m

aar slechts 
een enkeling vaak.

W
ie gaan er naar de hel?

1 op de 5 respondenten vindt dat de Bijbel er duidelijk 
over is wie er wel en wie er niet naar de hel gaan: ‘Ieder -
een die Jezus Christus niet als zijn of haar persoonlijke 
Verlosser leert kennen, gaat verloren en kom

t in de hel. 
Dus ook m

ijn ongelovige oom
 en ook de Am

azone-in -
diaan die het evangelie nooit hoorde.’ Een kwart denkt 
dat God veel royaler is dan wij denken en dat alleen 
verstokte godloochenaars in de hel terechtkom

en. 43 
procent durft zich alleen uit te spreken over degenen 

die het evangelie hoorden m
aar bewust verwierpen: zij 

kom
en in de hel. O

ver de anderen durven zij niets te 
zeggen, om

dat de Bijbel daar niet m
et zoveel woorden 

over spreekt. 11 procent kan zich niet voorstellen dat 
God m

ensen naar de hel laat gaan.!Veel respondenten 
worstelen m

et deze vraag, blijkt ook uit de toelichtin -
gen: “W

ie zegt dat allen veroordeeld zijn tot de hel ten-
zij zij bewust Christus hebben aangenom

en, zou eens 
naar het weeshuis in China m

oeten gaan waar ik was 
en waar vondelingen m

et term
inale ziekten verzorgd 

werden. Daarna zouden ze ook nog eeuwig naar de hel 
gaan?”
Groot zijn ook hier de verschillen binnen de PKN 
tussen hen die zich al dan niet tot de Gereform

eerde 
Bond rekenen: 6%

 van de PKN’ers denkt dat de Bijbel 
duidelijk is over wie er naar de hel gaan, tegenover 30%

 
van de bonders. 32%

 van de PKN’ers denkt dat alleen 
verstokte godloochenaars daar kom

en, tegenover 14%
 

van de bonders. 27%
 van de PKN’ers kan zich niet voor -

stellen dat God m
ensen naar de hel laat gaan, tegenover 

5%
 van de gereform

eerdebonders.
H

oe m
inder m

en zich kan voorstellen dat er m
ensen 

naar de hel gaan, des te m
inder cruciaal m

en de leer 
van de hel ook vindt, en des te sneller m

en die betitelt 
als ‘onbelangrijk’ en ‘voer voor scherpslijpers’. W

ie voor 
die laatste betiteling kiest, kan zich vaak (76%

) niet 
voorstellen dat God m

ensen naar de hel laat gaan; en 
20%

 denkt dat alleen verstokte godloochenaars daar 
zullen kom

en. Slechts 6%
 van alle respondenten kiest 

echter voor deze typering van de kwestie.!Een ruim
e 

m
eerderheid van 57%

 vindt de hel essentieel voor het 
christelijk geloof. ‘W

ie het concept ‘hel’ loslaat, heeft/
krijgt een gem

ankeerd godsbeeld. Je onderm
ijnt er het 

evangelie m
ee.’ Ruim

 1 op de 3 inzenders kiest echter 
voor het antwoord!‘niet onbelangrijk, m

aar het raakt 
evenm

in aan de kern van het evangelie. W
ie het concept 

‘hel’ los zou laten, vergist zich m
isschien, m

aar in de 
praktijk van het geloofsleven doet het er niet zo toe.’ 

M
oeten w

e het w
el over de hel hebben?

M
oeten we het wel over de hel hebben? 60%

 van de 
ondervraagden vindt van wel; iets m

inder dan de helft 
hiervan vindt zelfs dat we vrijm

oedig en blijm
oedig 

over de hel m
oeten spreken, om

dat we God kunnen 
prijzen vanwege zijn rechtvaardige oordeel. De andere 
helft vindt het m

oeilijker om
 erover te spreken, m

aar 
acht het wel noodzakelijk, om

dat het nu eenm
aal een 

realiteit is waar iedereen m
ee te m

aken heeft en krijgt: 
hem

el of hel. 4 op de 10 respondenten vindt het beter 
om

 het onderwerp te m
ijden, zeker m

et het oog op 
buitenkerkelijken. Ook hier lijken predikanten een 
tikkeltje terughoudender dan hun gem

eenteleden: 47%
 

vindt het een buitengewoon lastig onderwerp waar je 
niet te veel en te concreet over m

oet spreken. Er zitten 
forse verschillen tussen de diverse kerkgenootschap -
pen, m

aar echt opvallende resultaten zitten er niet bij. 
Of het m

oest zijn dat PKN-predikanten weer stevig ver -

Van de 
PK

N
’ers 

denkt 32%
 

dat alleen 
verstokte 

godlooche-
naars in de 
hel kom

en, 
tegenover 

14%
 van de 

bonders
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D
oor alle eeuw

en heen zijn er w
eerstanden gew

eest 
tegen w

at de kerk traditioneel denkt over de hel, zegt 
Van K

ralingen. “In vooral de tw
intigste eeuw

 zijn er 
stevige bezw

aren gerezen tegen het traditionele spre-
ken over de hel. Sow

ieso kw
am

en er tw
ijfels over ons 

voortbestaan na de dood. O
ok m

orele vragen speelden 
op: als G

od goed is en alm
achtig, hoe kan H

ij dan het 
eindeloos lijden van een aantal van zijn schepselen in 
de hel toelaten?”

W
aarom

 blijven w
e m

et deze vragen w
or-

stelen? 
“H

et zijn de vragen over G
od en het lijden die bij het 

them
a ‘hel’ een ultiem

e toespitsing krijgen. O
ok de 

vraag naar de proportionaliteit van de hel als straf 
klem

t: w
ij m

ensen begaan tijdelijke zonden, m
aar de 

hel is een eeuw
ige straf. Een ander geopperd bezw

aar 
is dat w

anneer je je sterk bezighoudt m
et je eeuw

ige 
toekom

st, je m
inder bezig zou kunnen zijn m

et de kern 
van het christelijk geloof, nam

elijk het w
eldoen aan je 

naaste. O
ndanks deze bezw

aren is het niet zonder pro-
blem

en om
 bijvoorbeeld het geloof in en het spreken 

over de hel te laten varen. Vanuit de christelijke theolo-
gie kun je daar behoorlijke bezw

aren tegen inbrengen. 
In de evangeliën vernem

en w
e een heel aantal uitspra-

ken over de hel juist uit de m
ond van Jezus. H

et is nog 
niet een uitgem

aakte zaak dat zijn w
oorden sam

enval-
len m

et het traditionele spreken van de kerk, m
aar het 

m
oet ons uiteraard w

el aan het denken zetten.”

W
elke ‘functie’ heeft de hel de tijden door 

gehad? En hoe is de kerk daarm
ee om

ge -
gaan?
“D

e kerk heeft door de eeuw
en heen om

 een aantal 
redenen over de hel gesproken: de klassieke leer van 
de hel zou recht doen aan de tekst van de B

ijbel en aan 
de rechtvaardigheid van G

od. Als G
od rechtvaardig is, 

dan straft H
ij de zonde en het onrecht; dat biedt een 

garantie van recht aan m
ensen die tijdens hun leven 

onder onrecht lijden. En de oproep tot geloof en beke-
ring w

ordt kracht bijgezet door het noem
en van de hel.”

W
elke rol speelt de culturele com

ponent in 
ons denken over de hel?
“O

ns denken over de hel kunnen niet los zien van cultu-
rele, historische en m

aatschappelijke ontw
ikkelingen. 

D
enk bijvoorbeeld aan de m

anier w
aarop de verschrik-

kingen van de H
olocaust inw

erken op ons denken over 
eigenschappen van G

od, zoals zijn barm
hartigheid, zijn 

alm
acht en zijn goedheid. M

aatschappelijke gebeur-
tenissen in onze m

aatschappij leiden geregeld tot het 
noem

en van de hel als een optie die ons zou kunnen 
helpen. Zo schreef Ephim

enco in 2012 in Trouw
 dat de 

ouders van de slachtoffers van B
reivik troost zouden 

kunnen vinden in het besef van deze ultiem
e straf voor 

de m
oordenaar van hun kinderen.” 

H
eeft het w

el zin om
 over de hel te spreken? 

“Spreken over de hel stelt ons voor diepe en ernstige 
vragen. Zw

ijgen over de hel echter m
instens evenzeer! 

D
ogm

a’s in de kerk hebben vanaf het begin door alle 
eeuw

en heen ontw
ikkelingen doorgem

aakt. H
et zou 

kunnen zijn dat die dynam
iek in m

indere m
ate geldt 

voor het denken en spreken over de hel. W
e zien w

el 
dat binnen de orthodoxie de gedachte is verlaten dat 
de hel fysiek lijden inhoudt. Veel orthodoxe theologen 
houden het op m

entaal lijden en gescheidenheid van 
G

od. M
ede in het licht van de resultaten van het onder-

zoek zou het nuttig kunnen zijn om
 ons spreken over de 

hel opnieuw
 te doordenken aan de hand van B

ijbel en 
traditie.”Slachtoffers kun-

nen troost vinden 
in het besef dat de 

m
oordenaar van 

hun kinderen de 
hel w

acht, schreef 
Ephim

enco in 
‘Trouw

’

H
oe heeft ons denken over 

de hel zich de eeuwen door 
ontwikkeld? En hoe is de kerk 
erm

ee om
gesprongen? A

rjen 
van K

ralingen werkt aan een 
proefschrift over de hel.

‘Zw
ijgen over de  

hel is geen optie’
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Arjen van K
ralingen 

is theoloog en schoolbe-
stuurder. Aan de Tilburg 
School of Theology w

erkt 
hij aan een proefschrift 
over de hel: N

aar een 
verantw

oord hedendaags 
concept van de hel in 
dialoog m

et B
ijbel en 

traditie. 
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E H
E

L  E
SSAY 

D
e uitkom

sten van het onderzoek laten 
zien dat de w

eg naar de hel begint dood 
te lopen, ook onder m

eer ‘orthodoxe’ en 
‘evangelische’ christenen. N

adat niet-ge -
lovigen steeds m

inder onder de indruk 
w

aren van het gevaar van de hel, kregen 
gelovigen steeds m

eer m
oeite m

et deze 
voorstelling. Ik heb verhalen gehoord van 
kinderen die zo’n m

edelijden hadden m
et 

hun niet-christelijke buurm
eisje of -jon -

gen, om
dat die voor eeuw

ig zou branden 
en gepijnigd w

orden, en ik heb ook w
el 

ouders of leerkrachten m
eegem

aakt die 
de kerkverlating van hun kind of leerling 
trachtten te voorkom

en door te w
ijzen op 

of te dreigen m
et de hel. M

aar zulke ver -

halen w
orden m

inder, sim
pelw

eg om
dat 

w
ij als gelovigen ook steeds m

eer m
oeite 

krijgen m
et de hel. 

H
et is niet zo eenvoudig aan te geven w

aar 
dit door kom

t. K
om

t het doordat w
ij in het 

W
esten niet m

eer gew
end zijn aan pijniging 

als onderdeel van straf, en ook m
et straf 

zelf steeds m
eer m

oeite krijgen? D
e beul, 

het m
artelen en de doodstraf zijn reeds 

lang afgeschaft, en in de gevangenis w
ord 

je netjes verzorgd. A
ls w

ij kunnen straffen 
zonder te pijnigen, m

aar G
od verbindt straf 

m
et pijniging – dan is G

od eigenlijk m
inder 

hum
aan dan w

ij. K
an dat w

el? 
H

et onderzoek laat echter ook zien dat 
er ook predikanten en christenen zijn die 

juist nu w
illen vasthouden aan het geloof 

in en de prediking van de hel. D
at is niet 

zo vreem
d – het een roept het ander op. En 

hebben zij niet een punt? G
aan w

e niet iets 
essentieels m

issen als w
e de m

ogelijkheid 
van een eeuw

ige straf uit het oog verliezen?
In dit artikel w

il ik oordeel en eeuw
ige pij -

niging van elkaar onderscheiden. W
e kun-

nen in het christelijk geloof m
ijns inziens 

niet zonder het idee dat C
hristus kom

t “om
 

te oordelen de levenden en de doden” en 
ook niet zonder het geloof in “het eeuw

ige 
leven” – zoals de A

postolische geloofsbe -
lijdenis stelt. W

e kunnen ook niet zonder 
de overtuiging dat er een sm

alle w
eg is die 

ten leven leidt en een brede w
eg die ten 

tekst W
illem

 M
aarten D

ekker beeld Jedi N
oordegraaf en D

ick Vos

H
et christelijk geloof kan niet 
zonder oordeel, niet zonder 

eeuwigheid en niet zonder de 
'brede weg' die ten verderve 
leidt. "M

aar we kunnen wél 
zonder de hel als plaats van 

eeuwige pijniging", stelt 
predikant W

illem
 M

aarten 
Dekker. "En dat is zelfs beter." D

e w
eg  

naar de  
hel loopt  
dood

schillen van hun bondsbroeders: 68%
 tegenover 28%

 
die er niet over spreekt, 7%

 tegenover 44%
 die er juist 

indringend over m
eent te m

oeten spreken. En ook hier 
zijn de verschillen m

inder sterk onder gem
eenteleden 

dan onder predikanten.

Verschuivingen onder predikanten sinds 2004
De enquête van 2004 had een ander karakter dan die 
van 2020: in 2004 werd het onderzoek exclusief uitgezet 
onder predikanten uit de CGK, GB, GKv, NGK en onder 
‘evangelischen’ (zonder onderscheid te m

aken tussen 
baptisten, pinksterbeweging en evangelischen). Op de 
actuele enquête kon iedereen reageren; er is dus een 
veel bontere verscheidenheid aan reacties. Bovendien 
konden in 2004 m

eerdere opties dan wel géén keuze 
aangevinkt worden, in 2020 m

oest echt voor één optie 
gekozen worden. Dat verklaart wellicht een groot deel 
van de verschillen.
In het antwoord op de vraag ‘W

at is de hel?’ zitten de 
grootste verschillen in het aantal voorgangers dat een 
kruisje zette bij de hel als eeuwige fysieke en geeste -
lijke kwelling. Dit aantal daalde van 45%

 in 2004 naar 
28%

 nu. Koos in 2004 slechts 7%
 voor één van de vier 

m
inder traditionele antwoorden, in 2020 is dat 26%

. 
Opvallend is dat CGK-predikanten in 2004 m

assaal 
kozen voor ‘eeuwige scheiding van God’ (58%

), nu 
kiest 30%

 daarvoor, terwijl 50%
 kiest voor ‘bewuste 

fysieke en geestelijke kwelling’, wat in 2004 m
et 17%

 
niet populair was. Bij de vrijgem

aakten zien we een 
andere beweging: de voorkeur voor ‘eeuwige fysieke en 
geestelijke kwelling’ daalde van 74%

 naar 26%
, die voor 

‘eeuwige scheiding’ steeg van 32%
 naar 47%

; in 2020 
kiest 15%

 bovendien voor ‘geestelijke kwelling’, terwijl 
dat voor vrijgem

aakten in 2004 geen optie was. 

U
niversalisten

Universalistische antwoorden (iedereen kom
t uitein-

delijk in de hem
el, eventueel na een periode in de hel) 

kwam
en in 2004 niet voor. In 2020 is dat bij dezelfde vijf 

kerkgenootschappen wel het geval; in kleine percenta -
ges kom

t de gedachte voor onder voorgangers binnen 
de Gereform

eerde Bond, Nederlands-gereform
eerden, 

vrijgem
aakten en christelijk-gereform

eerden; onder 
evangelische voorgangers kiest m

aar liefst 22%
 hier -

voor.

Bij de vraag ‘H
oe vaak preekt u over de hel’, is in 2020 één 

optie toegevoegd, nam
elijk ‘ik noem

 de hel weleens, m
aar 

nooit uitvoerig’. Die optie werd m
eteen door 32%

 van alle 
predikanten aangekruist, en dat ging vooral ten koste van 
het aantal m

ensen dat koos voor ‘ik preek niet over de hel, 
om

dat ik vind dat je niet over de hel m
oet preken, m

aar 
over de genade’. Kennelijk verwoordde ‘niet uitvoerig’ 
beter het gevoelen dan geheel ‘niet’ preken over de hel. 
Dat verschil in rekening brengend, ontdekken we geen 
significante wijzigingen ten opzichte van 2004.!
De verschuiving in reacties op de vraag wie er naar de hel 
gaan, is eenvoudig toe te schrijven aan de bredere popu -
latie predikanten die dit keer heeft gereageerd.
O

ver de vraag of we het wel over de hel m
oeten hebben, 

wordt wel anders gedacht dan in 2004. Destijds ant -
woordde bijna de helft van de predikanten (48%

) dat we 
indringend over de hel m

oeten spreken, hoe m
oeilijk we 

het ook vinden. Niet verdoezelen! In de enquête van 2020 
is dat aantal gehalveerd tot 25%

. Bijna 50%
 van de huidige 

populatie reagerende predikers vindt het them
a te m

oeilijk 
om

 er al te concreet over te worden. Anderzijds vindt een 
groter aantal dan destijds (28%

 tegenover 19%
) dat we 

juist vrijm
oedig en blijm

oedig over de realiteit van de hel 
m

oeten spreken. Als we inzoom
en op de gereform

eerde -
bonders, zien we dat zowel degenen die het them

a m
ijden 

als degenen die er blijm
oedig over willen spreken 11%

 in 
aantal zijn gestegen, ten koste van degenen die het them

a 
m

oeilijk vinden m
aar noodzakelijk (nu 44%

, toen 66%
). 

Binnen de GKv is het percentage predikanten die vinden 
dat er indringend over gesproken m

oet worden, afgeno -
m

en van 58%
 naar 25%

; vooral de groep die er vrijm
oedig 

over wil spreken, is toegenom
en, van 11%

 naar 38%
.!

H
oe cruciaal is de hel voor het christelijk geloof? H

et 
beeld ziet er in 2020 wel anders uit dan in 2004. Op ‘het 
is essentieel’ antwoordde destijds 67%

 bevestigend; nu is 
dat 50%

. De andere twee m
ogelijke antwoorden stijgen: 

‘niet onbelangrijk, m
aar niet de kern’ stijgt van 28%

 naar 
41%

; ‘onbelangrijk, voer voor scherpslijpers’ stijgt van 
1%

 naar 9%
. M

aar ook hier is het effect van de bredere 
groep predikanten m

erkbaar. De gereform
eerdebonders 

kozen dit keer zelfs iets steviger positie dan zestien jaar 
geleden (84%

 tegenover 79%
 voor ‘essentieel’); hetzelfde 

geldt voor de NGK. De vrijgem
aakten kozen juist vaker 

voor ‘m
inder belangrijk’: ‘essentieel’ ging van 84%

 naar 
66%

, ‘raakt niet de kern’ van 16%
 naar 34%

. 

W
ie deden er m

ee?
1578 personen hebben de enquête 
ingevuld. Ruw

w
eg een derde van hen 

is vrouw
, tw

ee derde m
an. 37%

 van de 
respondenten is jonger dan 45 jaar, 63%

 
is 45 jaar of ouder.
Onder de deelnem

ers zijn bijna 300 
predikanten en voorgangers, en dus 
een kleine 1300 ‘gew

one’ gelovigen. H
et 

leeuw
endeel van de predikanten (48%

) 
is lid van de Protestantse Kerk in N

ed-
erland, een derde van hen rekent zich 
tot de Gereform

eerde Bond. 18%
 van de 

deelnem
ende predikanten is gerefor-

m
eerd-vrijgem

aakt, 11%
 is voorganger 

van een baptisten- of evangelische ge-
m

eente, 7%
 is christelijk-gereform

eerd, 

6%
 N

ederlands-gereform
eerd en 2%

 is 
hersteld hervorm

d. De resterende 9%
 is 

afkom
stig uit tien kleinere kerkverban-

den of geloofsgem
eenschappen. 

Voor een uitgebreide verantw
oording 

van de onderzoeksm
ethode en alle 

onderzoeksresultaten kunt u  
terecht op denieuw

ekoers.nl/hel
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Sadistisch
D

e brandende hel dan toch? Eeuw
ige 

pijniging? N
ee. H

et lijkt m
ij terecht dat 

w
ij daar m

oeite m
ee hebben. W

at m
ij 

betreft heeft dat niet zozeer te m
aken m

et 
een cultuur w

aarin straf en pijniging niet 
langer sam

engaan, m
aar m

et het beeld dat 
w

ij van G
od schetsen. A

ls er een eeuw
ige 

hel bestaat, dan hebben w
ij een dubbele 

eeuw
igheid: een eeuw

ige hem
el en een 

eeuw
ige hel. D

e traditie zegt dat G
od in 

béíde aanw
ezig is: in de hem

el w
erkt zijn 

eeuw
ige genade, in de hel w

erkt voor eeu -
w

ig zijn straffende gerechtigheid. 
D

e kerk heeft nooit geleerd dat de hel het 
rijk van Satan is, w

aar Satan heerst. Satan 
w

ordt zélf gestraft in de hel. En tegelijk 
gebruikt G

od hem
 als beul, als m

iddel om
 

de m
ensen m

ee te straffen. M
aar alleen 

G
od is het subject van de straf. W

at is dat 
echter voor een G

od, die voor eeuw
ig een 

plaats van pijniging in stand houdt? H
eeft 

dat niet iets sadistisch? Is G
od iem

and die 
w

il dat som
m

ige van zijn eigen schepselen 
eeuw

ige pijniging ondergaan? Is G
od dan 

iem
and die genoegen beleeft aan de kw

el -
ling van anderen? Zijn tijdelijke oordelen 
in de geschiedenis hadden altijd een hoger 
doel, nam

elijk de realisering van het G
ods -

rijk. M
aar de hel heeft geen hoger doel, en 

levert daarm
ee autom

atisch een sadistisch 
godsbeeld op. D

at past m
ijns inziens niet 

bij de G
od die zich in C

hristus zo geopen -
baard heeft dat “w

aar de zonde toenam
, de 

genade steeds overvloediger w
erd” (R

om
. 

5:20). 

Vernietiging
H

et universalism
e past dus niet bij de G

od 
van de Bijbel, m

aar de hel als oord van 

verderve leidt. M
aar w

ij kunnen w
el zonder 

de hel als plaats van eeuw
ige pijniging, en 

dat is zelfs beter.

A
nanias en Saffira

A
ls w

e naar de Bijbel kijken, dan m
oet voor 

alles vaststaan dat G
od oordeelt over het 

m
enselijk handelen. D

e G
od van de Bijbel 

is niet iem
and die m

aar een beetje zit toe te 
kijken bij het aardse gebeuren, m

aar die er 
volop in betrokken is, op allerlei m

anieren. 
H

ij spreekt tot m
ensen, H

ij intervenieert, 
H

ij verlost – m
aar H

ij oordeelt ook. H
ij 

jaagt de Egyptenaren de R
ode Zee in, H

ij 
keert Sodom

 en G
om

orra om
, en A

na -
nias en Saffira vallen dood neer. Voor de 
m

ensen die het betreft heeft dat oordeel, in 
ieder geval op het eerste gezicht, iets defi -
nitiefs, m

aar in het geheel van de geschie-
denis zijn ze juist voorlopig: de oordelen 
zorgen ervoor dat de geschiedenis kan 
dóórgaan, en dat de kans blijft bestaan dat 
het K

oninkrijk van G
od tóch kom

t. G
ods 

oordelen openen in die zin de toekom
st, ze 

sluiten die niet.
D

at w
ordt anders als w

e bedenken dat er 
ook een láátste oordeel zal zijn. D

ie over -
tuiging dringt pas in het N

ieuw
e Testam

ent 
helem

aal door. H
et laatste oordeel veron -

derstelt het einde van de geschiedenis; het 
veronderstelt de kom

st van een nieuw
e he -

m
el en een nieuw

e aarde. Zo radicaal w
ordt 

het geloof onder de profeten nog niet. D
aar 

blijft m
en geloven in de m

ogelijkheden van 
verbetering van de m

ensen. M
aar Jezus en 

de apostelen verkondigen iets anders: “he -

eeuw
ige pijniging ook niet. W

at dan? W
ij 

zoeken een ontkoppeling van straf en hel. 
D

ie vinden w
e door de straf op te vatten als 

vernietiging. D
e goddelozen – en w

ie dat 
zijn, daar hebben w

ij ons totaal niet m
ee 

te bem
oeien – zullen vernietigd w

orden, 
zodat er m

aar één R
ijk overblijft: het R

ijk 
van G

od. D
at is het éne doel van G

od en H
ij 

zal dat éne doel bereiken – zow
aar H

ij G
od 

is. H
ij gunt Satan en de goddelozen niets 

– zelfs niet hun voortbestaan in de hel. D
e 

w
eg naar de hel loopt definitief dood.

D
e C

hurch of England liet in 1996 een 
rapport ( The M

ystery of Salvation) verschij-
nen, w

aarin deze opvatting onderschreven 
w

ordt. O
p dit rapport is kritiek gekom

en, 
om

dat de visie exegetisch niet helem
aal 

hard gem
aakt zou kunnen w

orden. D
it is 

juist, m
aar ook de lijn van de hel als plaats 

van eeuw
ige pijniging is een exegetische 

keuze, w
aar je niet alle bijbelteksten in 

kunt onderbrengen. D
e keuze voor de hel 

als definitieve dood is bijbels gezien niet de 
enige m

ogelijke keuze, m
aar geloofsm

atig 
gezien w

el de m
eest verantw

oorde keuze, 
om

dat zij zow
el recht doet aan de liefde 

van G
od als aan de ernst van het geloof. 

W
e starten dan bij de bijbelteksten over ‘de 

tw
eede dood’ (O

p. 20:14 e.a.) en begrij -
pen de andere teksten, zoals die over een 
‘eeuw

ig vuur’ (M
at. 25:41), in dat kader, als 

uitdrukkingen van de verschrikking zonder 
G

od te m
oeten zijn. 

m
el en aarde zullen voorbijgaan” (M

arc. 
13:31). H

et staat er zo beroerd voor dat G
od 

het m
et verbeteringen, m

et pedagogische 
m

aatregelen niet gaat redden. 
Tussen de oude en de nieuw

e w
ereld m

oet 
nu een definitief oordeel kom

en. Een oor -
deel dat volledig recht doet aan alles w

at er 
in de geschiedenis gebeurd is, zow

el in het 
klein als in het groot. D

at oordeel is gelegd 
in de handen van Jezus C

hristus, “die zich 
tevoren om

 m
ijnentw

il voor G
ods gericht 

gesteld en al de vloek van m
ij w

eggenom
en 

heeft” (H
eidelbergse catechism

us, ant -
w

oord 52). D
aarom

 is het laatste oordeel 
in het N

ieuw
e Testam

ent nergens een 
schrikbeeld, m

aar iets om
 je over te verheu -

gen. H
et is een enorm

e troost dat w
aar de 

m
isdaden hier op aarde vaak niet bestraft 

w
orden, dat uiteindelijk w

el zal gebeuren. Je 
kunt zelfs niet leven zonder in zo’n laatste 
gerechtigheid te geloven, zei Im

m
anuel 

K
ant terecht. D

at is een indirect godsbew
ijs: 

gezien het falende rechtssysteem
 hier op 

aarde m
oeten w

ij w
el geloven in een hoog -

ste R
echter, en dus m

oet G
od bestaan.

U
niversalism

e
D

us: een laatste oordeel, ja, graag, in G
ods 

N
aam

. Zonder zou ik niet w
illen en niet 

kunnen, ook al w
eet ik dat ook m

íjn zonde 
dan voluit aan het licht zal kom

en. Ik heb 
m

isschien w
el liever dat G

od m
ijn zonde 

onthult en bestraft dan dat ik er ten onrech -
te m

ee w
eg kom

 – net zoals R
askolnikov in 

D
ostojevski’s M

isdaad en straf uiteindelijk 
zichzelf aangeeft, om

dat hij w
eet dat alleen 

de veroordeling hem
 kan vernieuw

en.
M

aar nu w
ordt het m

oeilijker. W
at gebeurt 

er ‘na’ het laatste oordeel, nadat G
od al 

onze zonde heeft onthuld? H
et onderzoek 

laat zien dat steeds m
eer christenen ge -

neigd zijn te denken richting een univer-
salism

e: G
od zal allen redden. Som

m
igen 

denken dat om
dat ze een beeld hebben van 

een god die geen vlieg kw
aad doet en nog 

geen deuk in een pakje boter slaat. Zo’n 
godsbeeld kun je als christen eigenlijk niet 
serieus nem

en. M
aar er zijn ook christenen 

die zeggen: “Is C
hristus niet voor álle m

en -
sen gestorven? En als H

ij voor allen gestor-
ven is, dan is G

ods toorn toch volledig ge-
stild, dan staat er toch niets m

eer in de w
eg 

om
 állen te verlossen?” H

et laatste oordeel 
is dan niets anders dan de onthulling van 
G

olgota. O
p G

olgota stierf C
hristus voor 

de schuld van allen, en het laatste oordeel 
zal onthullen dat dat definitief genoeg w

as. 

H
ier en nu

N
og een laatste punt. H

et Evangelie naar 
Johannes spreekt nog op een andere m

anier 
over eeuw

ig leven en eeuw
ig verloren gaan, 

nam
elijk als iets w

at nú al geldt. W
ie C

hris -
tus kent, leeft nú eeuw

ig en w
ie niet gelooft, 

“ís al veroordeeld” (Joh. 3:18). In onze tijd, 
w

aarin m
ensen helem

aal opgaan in het hier 
en nu, is het een belangrijke uitdaging voor 
de kerk om

 dít duidelijk te m
aken. Lukt 

het de kerk om
 aan de w

ereld duidelijk te 
m

aken dat zij nú al in de hel leeft, om
dat 

zij zonder G
od leeft? A

ls de kerk dat niet 
duidelijk kan m

aken, faalt zij, en kan zij 
beter over de hel ná de dood zw

ijgen. A
ls w

e 
niet eens de relevantie van het geloof voor 
het leven nú kunnen aangeven, m

oeten w
e 

helem
aal niet proberen over de eeuw

igheid 
te spreken. D

aar trekt de goegem
eente zich 

dan niets van aan – en terecht.
Schrijvers en kunstenaars zijn vaak beter 
dan de kerk in staat om

 de hel nú te ver -
w

oorden. D
ostojevski zegt dat de hel “het 

onverm
ogen is om

 lief te hebben” – en hij 
laat in zijn rom

ans m
eesterlijk zien hoe 

zo’n hel ‘w
erkt’. Zulk onverm

ogen zien w
e 

overal om
 ons heen. D

aar “gaat Satan rond 
als een briesende leeuw

”, en daar is nú de 
hel. M

isschien zegt de hervorm
de theo -

loog G
unning het nog beter. H

ij verbindt 
de hel niet m

et het onverm
ogen om

 lief te 
hebben, m

aar m
et het onverm

ogen om
 je 

te laten liefhebben. D
at is het grootste én 

het m
oeilijkste van het leven: je ongege -

neerd te laten liefhebben, de genade van 
G

od ongegeneerd tot je toe te laten. Toe te 
laten dat H

ij jouw
 persoon van jouw

 daden 
scheidt, toe te laten dat H

ij je niet beloont 
vanw

ege je daden, m
aar jou als persoon 

liefheeft ondanks je daden. D
at zijn hel en 

hem
el hier op aarde.

W
ie zo stilstaat bij zijn of haar éígen 

onverm
ogen lief te hebben en zich te laten 

liefhebben, die zal beseffen dat er alleen 
redding is ‘door het oog van de naald’ 
(M

at. 19:24), ‘door de nauw
e poort’ (M

at. 
7:14), ‘als door vuur heen’ (1 K

or. 3:31), dat 
w

il zeggen: door Jezus C
hristus. H

ij is het 
oog van de naald, H

ij is de nauw
e poort en 

H
ij is het vuur. In het circus zag je w

el -
eens een leeuw

 die door een ring van vuur 
springt. D

at is de verlossing: de gelovige 
is zo’n leeuw

, C
hristus is de ring m

et vuur, 
en het geloof is de m

óéd om
 te springen. 

A
ndere verlossing is er niet. D

at is altijd de 
verkondiging van de kerk gew

eest, en dat 
m

oet zij altijd blijven.

Zo w
orden allen behouden.

A
an deze opvatting zit een sterke en een 

zw
akke kant. H

et sterke ervan is dat 
gesteld w

ordt dat C
hristus voor állen ge -

storven is. Er is ook een opvatting die stelt 
dat C

hristus alleen voor de uitverkorenen 
stierf. D

eze opvatting is alleen m
ogelijk 

als je bij de verkiezing begint en vervol -
gens alles w

at in de Bijbel staat vanuit dat 
perspectief leest. H

et N
ieuw

e Testam
ent 

verkondigt dat C
hristus een verzoening is 

voor de zonden “van de hele w
ereld” (1 Joh. 

2:2). H
et verkondigt bovendien dat “G

od 
w

il dat alle m
ensen zalig w

orden” (1 Tim
. 

2:4). In dit opzicht m
oeten w

ij eenduidig 
over G

od spreken en geen G
od m

et tw
ee 

w
illen of tw

ee gezichten verkondigen. G
od 

is helder, m
ensen niet. N

iet om
gekeerd.

D
e vraag is echter: gebeurt ook alles w

at 
G

od w
il? Is het zo dat, om

dat C
hristus voor 

állen gestorven is, allen ook gered m
óéten 

w
orden? D

at hangt af van de vraag hoe w
ij 

denken over onze vrijheid. Zijn w
ij vrij om

 
G

ods genade definitief af te w
ijzen? M

ij 
dunkt dat w

e hier ‘ja’ op m
oeten zeggen, 

om
dat G

od de vrijheid van zijn schepping 
respecteert. D

at doet H
ij nu voortdurend – 

daarom
 láát H

ij ons zondigen, om
dat H

ij 
onze vrijheid respecteert. D

at zal H
ij dan 

ook definitief doen.
D

e prijs die w
e hiervoor betalen, is deze: 

niet alles w
at G

od w
il, gebeurt. D

at is pijn -
lijk voor G

od, zoals het ook voor ons pijn-
lijk is als iets w

at w
ij w

illen niet gebeurt. 
Vanuit het beeld van een alm

achtig G
od, 

die geen pijn kan voelen, heeft m
en dan 

ook gesteld dat het onm
ogelijk is dat er iets 

gebeurt w
at G

od niet w
il. H

et is echter de 
vraag of de Bijbel dat ook verkondigt. Laat 
de Bijbel niet veeleer een G

od zien die na 
de ‘zondeval’ voortdurend probeert ‘er het 
beste van te m

aken’? D
aarom

 sluit H
ij al 

zijn verbonden; eerst m
et de hele schep -

ping (N
oach), als dat niet lukt m

et A
bra-

ham
, enzovoorts. M

aar H
ij heeft er een 

heel zw
are dobber aan. D

at begreep Jezus 
ook nog, toen H

ij – in alle ernst – vroeg: 
als de M

ensenzoon terugkom
t, zal H

ij dan 
überhaupt nog geloof vinden op de aarde? 
D

aarom
 is de geschiedenis een echte, open 

en spannende geschiedenis, om
dat G

od en 
w

ij allebei onze vrijheid hebben. En dat be -
tekent: G

od en w
ij kunnen allebei teleurge-

steld w
orden; w

ij kunnen elkáár teleurstel-
len. En w

ij doen het. H
et universalism

e is 
geen optie, om

dat G
od onze vrijheid om

 te 
zondigen respecteert.

H
et staat er 

in het N
ieuw

e 
Testam

ent zo 
beroerd voor 

dat G
od het m

et 
verbeteringen, 

m
et pedagogische 

m
aatregelen niet 

gaat redden

D
at is het 

grootste én het 
m

oeilijkste van 
het leven: je 

ongegeneerd 
te laten 

liefhebben, 
de genade 

van G
od 

ongegeneerd 
tot je toe te 

laten

W
illem

 M
aarten D

ekker
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‘D
e 

evangelische 
christen is 
zich thuis 

gaan voelen 
in de w

ereld’

tekst Tjerk de Reus beeld B
ethel Church

Een van de opm
erkelijke uit-

kom
sten van het onderzoek 

onder predikanten is dat 
bijna een kwart van de evan-

gelische voorgangers uni-
versalist is: iedereen kom

t 
in de hem

el. H
et verbaast 

religie-antropoloog M
iran-

da Klaver niet. “In evange-
lische kring heeft de focus 

op de eeuwigheid plaatsge-
m

aakt voor het hier-en-nu.”

‘Evangelische gelovigen 
hadden altijd het besef 
tegenóver de seculiere 
wereld te staan. Toen 

de M
uur viel en de 

atoom
bom

 uitbleef, 
veranderde dat’

 In N
ederland krijgt de benadering van kerken als deze B

ethel Church m
eer invloed.

“Eigenlijk hoor ik nooit m
eer iets over het leven na dit 

leven”, zegt M
iranda K

laver, docent ‘antropologie van 
de religie’ aan de Vrije U

niversiteit. “D
e hel w

as ooit 
een vast ingrediënt van de evangelische geloofsvisie. Je 
m

oest ‘gered’ zijn om
 naar de hem

el te m
ogen. M

aar 
vandaag m

oet je goed zoeken naar evangelische voor -
gangers die dit nog aan de orde stellen.” 

 
K

laver (1962) kan het w
eten. Ze groeide op in een pink-

stergem
eente en als w

etenschapper deed ze onderzoek 
naar de ‘bekering’ in evangelische en charism

atische 
kring. D

it resulteerde in haar proefschrift This is my 
desire  (2011). O

ok daarna publiceerde zij vele m
alen 

over aspecten van de evangelische bew
eging in N

eder -
land, w

aarbij zij de inhoudelijke theologie plaatst in de 
context van de cultuur.
“Bij de interview

s die ik heb gedaan m
et bekeerlingen 

in evangelische kring, kw
am

 het perspectief op de 
eeuw

igheid eigenlijk nooit aan bod”, vertelt K
laver. “Ik 

m
oet er w

el bij zeggen dat ik daar niet expliciet naar 
vroeg. M

ensen vertelden m
ij hun bekeringsverhaal, en 

daarvan w
as de tw

eeslag ‘hem
el of hel’ geen w

ezenlijk 
onderdeel. O

ok in preken die ik onderzocht, kw
am

 ik 
dit niet tegen. A

lleen in de A
lpha-cursus gaat het expli -

ciet over de eeuw
ige bestem

m
ing van de m

ens, tijdens 
een van de cursusavonden. H

et gaat dan om
 de vraag 

w
aarom

 Jezus m
oest sterven, en het antw

oord daarop 
is klassiek: om

 ons te redden van de zonde en het god -
delijke oordeel. M

aar ook in de A
lpha-cursus speelt de 

eeuw
ige bestem

m
ing van de m

ens geen hoofdrol.” 

Paradigm
aw

isseling
O

pm
erkelijk, w

ant het ging toch altijd om
 redding en 

behoud, in de sterk m
issionaire evangelische bew

e -
ging. “K

lopt,” zegt K
laver, “m

aar er is een duidelijke 
paradigm

aw
isseling opgetreden. H

et geloof kreeg een 
heel andere focus: van een other-worldly-perspectief 
naar een this-worldly-perspectief. D

eze om
slag heeft 

plaatsgevonden eind jaren tachtig, en loopt parallel 
m

et belangrijke m
aatschappelijke veranderingen. In 

1989 viel de Berlijnse M
uur. D

e K
oude O

orlog, die de -
cennialang voor internationale spanning had gezorgd, 
w

as opeens voorbij. D
it had tot gevolg dat de sterke 

eindtijdverw
achtingen en de hele theologie daarom

-
heen betekenis begonnen te verliezen. H

et crisisbe-
w

ustzijn verdw
een, de atoom

bom
 verloor zijn dreiging 

en het idee dat de w
ederkom

st voor de deur stond, ver -
bleekte. Evangelische gelovigen hadden altijd het besef 

tegenóver de seculiere w
ereld te staan. D

at veranderde 
sterk: m

en ging zich thuis voelen in de w
ereld.”

D
eze om

slag had een sterk effect op de geloofscultuur. 
D

e G
od die oordeelt en ook de noodzaak om

 ‘gered’ 
te w

orden van de ‘toekom
ende toorn’ m

aakten plaats 
voor iets anders: de ‘therapeutisering’ van het geloof. 
K

laver: “D
e relatie van de m

ens m
et G

od kreeg steeds 
m

eer trekken van een therapieverhouding, m
et G

od als 
je persoonlijke therapeut en coach: H

ij w
il er helem

aal 
voor je zijn. G

od helpt je, staat je bij, geeft je m
oed. 

H
et ging veel nadrukkelijker om

 de relatie, w
aarin de 

em
oties centraal kw

am
en te staan. Innerlijke genezing 

kreeg een groot accent. In de relatie m
et Jezus m

ag je 
groeien, leren zijn w

ie je bent in G
ods ogen – dat w

a -
ren de them

a’s die vanaf de jaren negentig de evangeli-
sche geloofssfeer dom

ineren. Identiteit en relatie, die 
staan centraal, net zoals die in de m

ainstream
-cultuur 

aan dom
inantie hebben gew

onnen.’
“D

it alles bracht een ander godsbeeld m
et zich m

ee,” 
zegt K

laver, “w
aarin voor G

ods toorn over de zonde 
niet veel plaats m

eer is. Liefde en barm
hartigheid zijn 

de sleutelw
oorden. Voor m

eer onbegrijpelijke kanten 
van G

od, die je ook in de Bijbel tegenkom
t, is nauw

e -
lijks of geen aandacht.”
H

et ligt voor de hand dat ‘het gew
icht van de eeuw

ig -
heid’ in deze ontw

ikkeling van m
inder betekenis w

erd. 
“H

et gaat in de huidige evangelische geloofscultuur 
heel erg over het hier-en-nu”, stelt K

laver. “H
et einde 

van de w
ereld en de w

ederkom
st zijn eigenlijk geen 

bepalende them
a’s m

eer. H
et leven na de dood en de 

m
ogelijkheid van de hel zijn bijna helem

aal achter de 
horizon verdw

enen. Er zijn nog w
el kleine groepen, 

zoals H
et Zoeklicht, die veel bezig zijn m

et de eindtijd 
en de w

ederkom
st. M

aar dat is m
arginaal.”

O
ordeel

Je kunt een onderscheid m
aken tussen de notie van een 

goddelijk oordeel over de m
ens en zijn geschiedenis, 

en de hel als straf. H
oe betekenisvol is de notie van 

oordeel in evangelische kring, dus los van hem
el of 

hel? K
laver: “Ik hoor dit niet vaak expliciet noem

en, 
m

aar het is naar m
ijn inschatting een belangrijke notie 

in de evangelische geloofscultuur. D
at het onrecht in 

de m
aatschappij en in de w

ereld door G
od aan de kaak 

w
ordt gesteld, in de toekom

st, is w
ezenlijk. G

od doet 
m

ensen recht aan w
ie onrecht is aangedaan. D

at kan 

ook in de persoonlijke sfeer heel troostend zijn. M
aar 

hoe dat oordeel eruit kom
t te zien, is niet zo duidelijk, 

hoew
el het beeld van de schapen en de bokken die 

van elkaar gescheiden w
orden, nog altijd als krachtig 

w
ordt ervaren.”

A
ls de hel goeddeels achter de horizon is verdw

enen, 
geldt dit dan ook voor de hem

el? “D
at loopt niet paral -

lel,” zegt K
laver, “w

ant de hem
el w

ordt steeds sterker 
iets in het heden. H

et K
oninkrijk is er al, hoor je steeds 

vaker. Bijvoorbeeld in evangelische kringen w
aar m

en 
veel aandacht heeft voor genezing en bevrijding. Ik 
zie daar een vrij sterke invloed van de Bethel-kerk in 
de A

m
erikaanse stad R

edding, in C
alifornië: een kerk 

m
et w

ereldw
ijde uitstraling. R

ecent kw
am

 die kerk in 
het nieuw

s doordat m
en er dagenlang heeft gebeden 

voor een overleden peuter, in de hoop dat het kind zou 
opstaan uit de dood.
H

et m
otto van Bethel luidt: ‘ Bringing heaven on earth’. 

D
aar zit een theologie onder die w

e aanduiden als 
realised eschatology: de volle w

erkelijkheid van het K
o-

ninkrijk van G
od is in het heden al present. D

it kom
t 

tot uiting in grote aandacht voor het bovennatuurlijke, 
w

aarin G
ods aanw

ezigheid w
ordt ervaren. G

enezing is 
beschikbaar, luidt de boodschap. In N

ederland krijgt 
deze benadering steeds m

eer invloed, onder m
eer in 

nieuw
ere pinksterkerken en in het Evangelisch W

erk -
verband. M

aar als de hem
el te vinden is in het hier-

en-nu, kun je je afvragen of het perspectief op hel en 
verlorenheid ná dit leven niet helem

aal is prijsgegeven. 
A

lthans, ik zou niet w
eten hoe dit een plek zou kunnen 

hebben in deze radicale geloofscultuur.”

M
iranda K

laver  (1962) 
is religie-antropoloog 
aan de Vrije U

niversi-
teit Am

sterdam
. Ze is 

gespecialiseerd in de 
evangelische bew

eging 
en doet onderzoek naar  
charism

atisch christen-
dom

 en de pinksterbe-
w

eging.  


