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Een paar weken geleden bezocht ik een middelbare school. Ik was daar voor opnames van een tv-
programma. Midden in de school hebben we een witte telefooncel neergezet. In de telefooncel hangt 
een oude telefoon, zo’n één met een echte draaischijf. Je kan de telefooncel binnengaan, de hoorn van 
de haak nemen en iets delen met iemand die je mist, met iemand die er niet meer is.  
 
In het begin kijken de meeste pubers een beetje vreemd op, wordt er gelachen en doorgelopen. Maar 
na een tijdje gingen een aantal scholieren de telefooncel in. Een jongen vertelde aan z’n opa en oma dat 
hij eindelijk in z’n examenjaar zit. Hij dacht dat ze vast wel trots op hem waren. En hij hoopte dat ze 
daarboven samen een wijntje aan het drinken zijn! Ooit zou hij ze daar vast weer zien, vertelde jongen.  
 
Een meisje wilde graag iets tegen haar broer zeggen. Haar gezin was gevlucht uit Syrië, waar haar broer 
voor hun ogen was doodgeschoten. Ze had hem nooit gekend, ze was nog erg jong toen dit gebeurde. 
Snikkend vertelde ze dat ze haar broer zo graag ooit weer zou zien, juist omdat iedereen haar vertelt dat 
ze zo op hem lijkt… 
 
We bevinden ons in de periode tussen Pasen en Hemelvaart. We lezen verhalen over loslaten van 
diegene die je lief is en wonderlijke verschijningen. De grenzen tussen leven en sterven lijken in deze 
verhalen te vervagen. Iets dat wellicht niet in ons wereldbeeld past. In de verhalen van Jezus is dit 
echter een terugkerende thematiek. Zo lazen we in Marcus 12 over de vraag of wij elkaar zullen 
herkennen na de dood, in het hiernamaals. De Sadduceeërs stellen Jezus hierover een beetje flauwe en 
weinig realistische vraag om hem uit de tent te lokken. De Sadduceeën waren namelijk een groep 
elitaire geestelijken die niet geloofden in een opstanding uit de dood, oftewel een hiernamaals. Jezus 
preekt, daarentegen, over een leven voorbij de dood, over de hemel.  
 
De afgelopen jaren ben ik regelmatig met deze witte telefooncel het land in gegaan. Maar, in de 
verhalen van de mensen die onze telefooncel binnengingen viel mij iets op. Bij winkelcentra, in scholen, 
op de markt, voor de bioscoop… overal hadden Nederlanders het over het weerzien van hun geliefden 
in het hiernamaals of waar dat ook maar mag zijn. Overal… behalve bij de kerken waar we met onze 
telefooncel stonden. Daar hoorde ik mensen zeggen dat ze aan hun geliefden dachten of dat deze in hun 
hart een plek hadden gekregen… 
 
Opvallend, toch? Ergens herken ik dit ook wel bij mijzelf. Als kind groeide ik op met een duidelijk hemel-
geloof. Als je sterft ga je naar de hemel. Misschien herkent u dat wel uit uw eigen opvoeding… De hemel 
was iets vanzelfsprekends. In de hemel waren God en de mensen die ons voorgegaan waren. Door de 
jaren heen heb ik echter steeds meer schroom ontwikkeld om hier zo concreet over te praten. Ik ben, 
zoals velen, die oude verhalen veel meer symbolisch gaan lezen en toepassen. En ja, daar past een heel 
duidelijk beeld van de hemel of het hiernamaals niet echt bij.  
 
Maar doe ik, doen wij onszelf daarmee eigenlijk niet veel te kort. Zijn we niet op een dwaalspoor terecht 
gekomen, zoals Jezus zegt in onze evangelielezing. De mensen in de telefooncel ervaren troost bij de 
gedachte dat hun geliefde in een liefdevol hiernamaals verblijft. Hoop bij het denken aan een land aan 
de overkant, waar geen pijn, ziekte en verdriet is. Een hemel waar eindelijk recht gezet wordt wat jou in 
dit leven is aangedaan! Hebben wij, in onze drang om niet al te ongeloofwaardig te lijken, niet te snel de 
hemel afgeschreven? 
 



Het zijn grote vragen. Grote vragen die Jezus niet schuwt. Jezus wijst de hemel ontkennende 
Sadduceeërs terecht met een verwijzing naar het verhaal van Mozes en de doornstruik. Daar bij dat 
wonderlijke bosje spreekt God zich uit als God van Abraham, Isaak en Jakob. God als God van het 
voorgeslacht.  
 
In mijn geboorteland, Sri Lanka, leerde ik de waarde van je voorgeslacht. Daar en in veel plekken in het 
Midden-Oosten of Azië groei je als kind op met het besef dat je voorouders over je schouders meekijken 
bij de stappen die je in je leven zet. Niet perse als een controlerende factor, maar als teken dat je niet op 
jezelf bent aangewezen. En eigenlijk vind ik die gedachte een verademing.  
 
Zo vaak lees ik in tijdschriften en hoor ik op TV dat je op zoek moet naar de wijsheid in jezelf. Vind het 
geluk in jezelf! Ontdek de sleutel van je leven in je diepste zijn… Doe aan soul searching om je ware ik te 
vinden. Om eerlijk te zijn word ik daar doodmoe van, van de gedachte dat het allemaal uit mijzelf moet 
komen. Ik ben er helemaal niet zo van overtuigd dat ik de wijsheid in pacht heb, al zij diep in mijn ziel. 
Laat mij maar een beetje leunen op diegenen die mij zijn voorgegaan. De mensen die ik mis, maar op 
wiens schouders ik ook mag staan om het leven aan te kunnen. (…)  
 
In onze evangelie lezing zegt Jezus: vergeet niet dat God heeft gezegd: Ik ben de God van Abraham, 
Isaak en Jakob. Opvallend genoeg spreekt Jezus hier in de tegenwoordige tijd. Deze oude mannen zijn 
niet verleden tijd. Ze zijn aanwezig als engelen van God om Mozes heen. Misschien is dit wel een beetje 
tegengif voor die enorme druk die op ons leven ligt. Dat we alles zelf uit het leven moeten halen, om tot 
je recht te komen.  
 
Misschien kunnen de mensen die ons voorgegaan zijn, ons doen beseffen dat wij onderdeel zijn van iets 
groters en ongrijpbaars, dat onszelf overstijgt. Dat je troost mag putten uit het besef dat onze geliefden 
ons zijn voorgegaan en om ons heen zijn. Noem het de hemel met engelen of het land aan de overkant. 
Maar laten we dit gewoon weer durven te zeggen.  
 
Amen. 


