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Die hemel – en ons?! 
 

Prof. JC Coetzee 

 
it is opvallend. Oor “die hemel” word daar baie vrae gevra. En dit nie net deur ongelowiges 

en twyfelende gelowiges nie, maar dikwels ook deur opregte, kinderlike gelowiges. En van 
die vrae is dikwels heel belangrike, selfs geloofsbeslissende vrae. Ek noem net ’n paar: 

 
 Is daar werklik ’n hemel? 
 Wáár is die hemel? 

 Wie is in die hemel naas God? Die engele? Satan en sy engele? Die ontslape gelowiges? 
 En ons – ons, kinders van God in die Nuwe Bedeling – wat gebeur direk na ons dood? 

Waarheen gaan ons direk na ons dood? 
 

Saamgevat: Die hemel – werklik?, wáár?, wanneer?, vir wie? 
 

Die lofliedere en uitroeptekens 

 
Weer: dit is opvallend. Soos met sovele kernpunte van ons geloof, word gedurig vrae en 

vraagtekens na vore gestoot (werk die duiwel hierin saam?) terwyl die Skrifboodskap daaroor 
telkens juigkrete en lofsange uitsing. Die Bybel is so vol daarvan – dit is te veel om enigsins 

aan te haal. Daarom hier net twee voorbeelde, een uit die Ou Testament en een uit die Nuwe 
Testament. 

 
Psalm 148:1 (berymd) – “Loof uit die heemle, loof die Heer! Loof in die hoogtes, sing sy eer! 

Loof, heil’ge eng’le om sy troon, die God wat in die hoogte woon!” 
Openbaring 5, die loflied in die hemel, ook berymd: Skrifberyming 8:1, 2 en 3 (deels) – “U’t 

van die hemelhoog op aarde neer wou daal, en ons vir God gekoop uit alle volk en taal ... Toe 
sien ek hoog bo my die skaar van eng’le staan en ’k hoor hul sanggeluid wat deur die hemel 

gaan.” 
 

Só sing die Woord oor die hemel! 
 

Oor die hemel word daar ongelukkig ook so verskillend gepraat. Daarom móét ons duidelik 
wees oor ’n paar geloofsvertrekpunte: 

 
 Ons aanvaar die hele getuienis van die Bybel onvoorwaardelik as God se Woord. 

 Die Bybel – van Genesis tot Openbaring – praat van “die hemel(e)” eenvoudig as ’n 
bestaande werklikheid in onderskeiding van die aarde en die hel. 

 Indien “die hemel” nie ’n werklikheid is nie, dan is die onweerlegbare konsekwensie dat óók 

“die hel” nie ’n werklikheid is nie. 

D



 
Maar – wat is “die hemel(e)? – waar is “die hemel(e)”? Bloot op woorde af onderskei die Ou en 

Nuwe Testament heeltyd tussen “die aarde” en “die hemel(e)”. Onthou, hierdie onderskeiding 
is eerstens ’n skeppingsverdeling: “die aarde” is ons – in moderne taal – planeet waarop ons 

lewe; “die hemel” het egter drie betekenisvlakke: die wolkehemel, die sterrehemel (of 
“uitspansel”), die “derde hemel” (2 Kor 12:2); of “die hemel der hemele”. 

 
Terloops: die – soms by ons mense ’n geliefde uitdrukking – “sewende hemel” het geen Bybelse 

grond nie! Dit kom wel in die literatuur voor, maar alleen in Joodse en apokriewe (dit is on-
Bybelse) boeke! 

 
Maar oor die “drie hemele” waarvan die Bybel wél praat ’n klein iets meer. Eers iets oor al 

drie. In die Skriftuurlike onderskeiding van “drie hemele” sit daar enersyds iets 
“skeppingsmatig” en andersyds iets “Gods-eie”. Die “eerste” en die “tweede” hemel is 

“skeppingsmatig”, maar die “derde hemel” is absoluut “Gods-eie”. Nou iets oor elkeen 
afsonderlik. 

 

Die wolkehemel 

 

Reeds van voor ons “wetenskaplike eeu” en sy tegnologiese apparaat is die mens 
gekonfronteer met twee sigbaar-ervaarbare werklikhede: enersyds is die aarde omring deur 

die waters, magtige oseane, en andersyds is daarbo “die wolkehemel” waaruit die waters val, 
as reën, as hael, as sneeu. Hierdie skeppingsmatige onderskeiding beskryf Genesis 1:6-7 vir 

ons: “En God het gesê: Laat daar ’n uitspansel wees tussen die waters ... God het toe die 
waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is ...” 

 

Die sterrehemel 

 
Weer het ons met ’n “skeppingsmatige” hemel, die “tweede hemel”, te doen. En wéér gaan dit 

om die sigbaar-ervaarbare werklikheid: ons is hier op die aarde, maar as dit nag word, verskyn 
“’n ander wêreld” in die donker bó ons: die “sterrehemel”. Daarvan sing met verwondering die 

psalmis in Psalm 8:4 – “As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre 
wat U toeberei het – wat is die mens ...?” 

 

“Die derde hemel” 

 

Laat ons dadelik sê: hier betree ons nou “heilige grond”; hier betaam eerbiedige huiwering 
ons; ons waag ons op die gebied van die ewige “woonplek” van God. Onbegryplik, 

ondeurgrondelik vir ons klein menslike verstandjies, wat nog boonop deur die sonde benewel is.  
 

Selfs die Skrif, God se Woord in mensetaal, praat met huiwerende eerbied hieroor. Neem 
Psalm 115:16 – “Die hemele is hemele vir die HERE, maar die aarde het Hy aan die 

mensekinders gegee” (1953-AV); of: “Die hemel is net vir die Here, maar die aarde het Hy aan 
die mense gegee” (1983-AV). Of neem 2 Korintiërs 12: “Ek weet van ’n man in Christus, 



veertien jaar gelede – of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, 
God weet dit – dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel” (2); “... in die paradys en 
onuitspreeklike woorde gehoor het wat ’n mens nie mag uitspreek nie” (4). 
 

Ons hoor die heilige huiwering selfs by Bybelskrywers wat deur die Gees geïnspireer is, 
wanneer hulle moet praat oor die hemel(e) van God. In watter skrille kontras praat baie 

sektariese en chiliastiese mense so voorbarig oor presies hoe die gesaligdes se bestaan aldaar 
is of sal wees. Kom ons huiwer liewer ootmoedig. In so ’n gesindheid waag ek dit om ’n klein 
ietsie meer oor “die derde hemel” te sê. Hierdie hemel as God se “woonplek” gaan so ver bo 
ons menslike verstand uit dat dit vir ons in die Bybel self net beeldend benoem kan word: 

 
 “Die derde hemel” (2 Kor 12:2-4). “Drie” is ’n Goddelike volheidsgetal, sodat “die derde 

hemel” gelykstaande is aan God se hemel of woonplek. Variante hiervan is “die hemel der 
hemele” of “bokant al die hemele” (Ef 4:10). 

 “Die hoogste, hoogstes, hoogte.” Die mees sentrale en bekendste hiervan is die lofsang van 
die engele in die Kersnag: “Eer van God in die hoogstes ...” (Luk 2:14). Vergelyk ook 

Nehemia 9:6 en Psalm 148:4. 
 Die “paradys”. Die bekendste voorbeeld is Lukas 23:43 – “Voorwaar Ek sê vir jou, vandag 

sal jy saam met My in die paradys wees.” Vergelyk ook 2 Korintiërs 12:4 waar Paulus 
“paradys” as sinoniem vir “die derde hemel” gebruik. Hier verwys “paradys” dus nie terug na 

die tuin van Eden (Genesis) nie, maar na die plek van saligheid na die dood by God. 
 ’n “Ontoeganklike lig” en tegelyk “’n wolkedonkerheid”. Hier het ons ’n sprekende voorbeeld 

van hoe onbeskryflik “die hemel” as “die woonplek” van die ewige God is. “Hy woon in 
ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie” (1 Tim 6:16, 1983-AV). 

 
En hierdie selfde onsienbare hemelse woning van God kan – in skynbare teenspraak, maar met 

die doel om presies dieselfde in mensetaal te sê – ook weer só geteken word: “Wolke en 
donkerheid is rondom Hom” (Ps 97:2 – vgl. die berymde Ps 97:1). Dus: “wolkedonkerheid” 

(berymde Ps 97:1) enersyds, sowel as ’n ontoeganklike lig andersyds, sê albei: Ons God wat in 
die hemel woon, is vir ’n sondaarmens onsienbaar. Géén mens kan Hom sien en bly lewe nie. 

 
Uit wat sover gesê is, moet duidelik wees: daar is die “derde hemel”. Dit wil sê: die Skrif 

verkondig, en ons glo: daar is hierdie ewige woning van God – die “derde hemel”. Maar – waar is 
hierdie “hemel”? Ons sou wou sê: “natuurlik daarbo.” Maar wáár is “daarbo”? Immers, in Korea 
lê “daarbo” in ’n heeltemal ander rigting as hier in Suid-Afrika. En verder – hoe ver is die 

hemel “daarbo”? Is dit anderkant die maan, of die son, of Pluto? 
 

’n Ander dimensie 

 
Nee! Dan bly ons menslike verstandjies nog maar steeds net in terme van die geskape 
dimensies met beperking tot tyd en ruimte dink. Maar die ewige God en Skepper is verhewe 
bo sy eie geskape dimensies. Kom ons volstaan deur kinderlik te glo. Ons glo dat “die hemel 

van God” bestaan. En gelowig aanvaar ons dat “die hemel van God” behoort tot ’n ander 
dimensie as ons beperkte geskape denke in terme van ruimte en tyd. En laat ons wat óók vir 

ons verstand te groot is, kinderlik gelowige die feit omhels dat God tegelyk “in die hemel 
troon” (Ps 123:1, en baie ander plekke) én alomteenwoordig is. 



 
Laastens, wie, naas God self, woon in sy hemel? 

 
 Eerstens, natuurlik, sy heilige engele – daarvan is onder andere Openbaring vol. 

 En Satan? Ja, ook hy, met sy gevalle engele wat hom teen God gevolg het (die demone), het 
tot die hemel toegang gehad (Job 1; Openb 12). Ons sê gehad, want met Jesus se 

hemelvaart is Satan en sy engele finaal uit die hemel gewerp – hy en hulle kan daar nooit 
meer kom nie. 

Maar waar woon Satan en sy demone nou? Nie in die hel soos so baie gelowiges dink, maar 
(wee ons!) op die aarde! Vergelyk Openbaring 12. 

 
En óns? Gaan ons ook “hemel toe” na ons dood? Ja, inderdaad: direk na ons dood (vgl. Fil 1:23; 

HK vraag 57)! Lofsingend rondom God se hemeltroon (Openb 7:9 ev.), maar nog in onvolmaakte 
saligheid, want ons liggame vergaan nog. En daarom is die hemel nie ons eindbestemming nie, 

maar wel die nuwe aarde, die aarde herskape by Jesus se weerkoms, waar God by ons sal woon 
(Openb 21:3)! • 


