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Hemelvaart  

Daar gaat U dan. Ik zag het als een 

kind zonder problemen voor me: 

achter de laatste wolk, daar moest 

de hemel zijn. Uw luchtkasteel. 

   

Maar zien zoals een kind, dat kan 

niet meer. Ik zie een ruimteveer de zon 

passeren met aan boord een nieuwe 

ruimtetelescoop, de hoop is nu dat wij 

  

gezichten zullen zien, en dromen 

dromen. Maar niet meer over U. Want 

dat wij eens de poort van uw paleis 

bereiken zouden, aankloppen... nee. 

  

Waar bent U dan? Waar is uw hemel 

nu? Bij U. U neemt uw hemel mee. Zo is 

het steeds gegaan: U past zich telkens 

weer aan ons beperkte blikveld aan. 

  

U hebt gelijk: ik was er niet 

toen U de hoeksteen van de aarde legde, 

toen U tegen uzelve zegde: laat ons 

de mensen maken naar ons beeld. 

  

Mijn beeld van U is mensenbeeld, door U 

geschetst. Ik weet alleen dat U er bent. 

En dat U altijd anders bent en steeds 

dezelfde. God, als mijn oude camera 

  

onwrikbaar blijkt, volledig vastgeroest, 

gebruik dan maar geweld en ruk hem af, 

zodat ik zicht krijg op de ruimte die U 

bent. Dit afscheid doet verdriet, mijn 
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ogen tranen, maar de uwe niet. Ik zal 

van nu af achter elke wolk U zien. Here  

Jezus, hier ben ik, ziet u mij? Verlaat mij 

niet. Ik leef alleen als U mij ziet. 

  
 

Hoger dan de blauwe luchten? 

Het is voor ons moderne mensen steeds moeilijker voor te stellen 

waar de hemel is. Vroeger leerde we het mooie versje: 

 

‘Hoger dan de blauwe luchten 

en de sterretjes van goud, 

woont de Vader in de hemel, 

die van alle kind'ren houdt.’ 

 

Nu zullen orthodoxe gelovigen – ook als ze volwassen zijn 

geworden – nog steeds geloven dat God in de hemel woont. 

Bovendien zullen ze ook geloven dat Jezus Christus in de hemel is. 

Nu weten we als volwassenen wel dat de sterretjes niet van goud 

zijn, maar ook de hemel, voorgesteld als een ruimte in het heelal 

ergens achter de sterren, is problematische geworden. Bovendien 

werd ook de lichamelijk opstanding van Jezus Christus daardoor 

moeilijker voorstelbaar. Want als Jezus echt lichamelijk is 

opgestaan, en dus met zijn lichaam ruimte inneemt, dan moet Hij 

op de hemelvaartsdag ook lichamelijk naar een ruimtelijke hemel 

zijn gegaan. Vanwege deze moeite gingen theologen en ‘gewone’ 

gelovigen steeds vaker denken dat met het spreken over de hemel 

wel iets geestelijks bedoeld zal zijn. 

 Nu zal iemand opmerken dat Jezus wel met een verhéérlijkt 

lichaam is opgestaan. Dat is waar, als daarmee maar niet 

gesuggereerd wordt dat dat een geestverschijning geweest zal zijn. 

Want uit de evangeliën komt duidelijk naar voren dat het wel een 

echt lichaam was, want Hij at voor hun ogen brood en vis en ze 

konden hem aanraken. Als Jezus dus lichamelijk is opgestaan en 

naar de hemel is gegaan, dan moet Hij – vanwege de 
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uitgebreidheid van zijn lichaam – ook ruimtelijke ergens zijn. 

Bovendien moet die hemel op een bepaalde manier dichtbij zijn. 

Want zelfs al zou Jezus – met eerbied gesproken – door de ruimte 

reizen met de lichtsnelheid, dan zou de hemel niet verder kunnen 

zijn dan 2000 lichtjaren verwijderd. Want geen ‘lichaam’ kan 

sneller reizen dan het licht. Er zijn echter sterrenstelsels die meer 

dan miljoen lichtjaren van ons verwijderd staan. Als de hemel 

achter de sterren is, waar is die dan? 

 Velen zijn gaan beseffen, dat de hemel – voorgesteld als een 

ruimte ergens ver weg in ons grote heelal – op grote problemen 

stuit. Nu kunnen we met deze constatering twee dingen doen. We 

kunnen de bijbelse boodschap vergeestelijken of 

ontmythologiseren, omdat die boodschap totaal niet meer bij ons 

wereldbeeld past, maar we kunnen ook eens kritisch gaan kijken 

naar ons wereldbeeld. Gezien de hedendaagse ontwikkelingen in 

natuurkunde is het namelijk de vraag of dat wereldbeeld wel 

helemaal klopt. Wellicht hebben de bijbelse verhalen in het licht 

van een nieuw wereldbeeld meer te zeggen dan alleen psychologie 

of mythologie. Ik wil in dit hoofdstuk dit laatste gaan verkennen. 

 

Vroeger was de hemel gemakkelijk voorstelbaar 

Eerst moeten we nog even opmerken dat het woord ‘hemel’ 

tenminste drie dingen kan betekenen. Met het woord ‘hemel’ 

kunnen we de lucht aanduiden, daar waar de vogels vliegen, maar 

ook het heelal waar de sterren staan en ten derde kan ‘hemel’ de 

plaats aanduiden waar God woont.  In Matteüs 6:25-26 staan de 

eerste en de laatste betekenis naast elkaar. In de NBG-vertaling 

van 1951 lezen we: 

 
‘Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult 

eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult 

kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer 

dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en 

maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw 

hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?’ 
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De NBV heeft het betekenisverschil in de vertaling weergegeven, 

terwijl in het Grieks wel twee keer dezelfde woordstam staat: 

 
‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en 

vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze 

voedt.’ 

 

Het gaat ons in dit hoofdstuk natuurlijk om de laatste betekenis: de 

hemel als woonplaats van God. Dat die plaats ergens in het 

ruimtelijke heelal is, was vroeger veel gemakkelijker voorstelbaar. 

Laten we eens kort nagaan hoe ons wereldbeeld door de tijden 

heen veranderde.  
 Het oud-oosterse (Oud-Hebreeuwse) wereldbeeld zag de aarde 

als een platte ronde schijf. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 

40:22. De NBG-vertaling 1951 heeft: ‘het rond der aarde’ en de 

NVB: ‘de schijf van de aarde’. Dat laatste is juister. De tekst van 

Jesaja 40:22 is geschreven in de tijd dat men het beeld had van een 

platte aardschijf. In het Hebreeuws staat het woord choeg, dat 

vertaald kan worden met ‘cirkel’, ‘schijf’ of ‘kring’ (vgl. Job 

26:10; Spr. 8:27). We kunnen zeggen dat God in zijn openbaring 

gewoon aansluit bij het toen geldende wereldbeeld. Als God de 

profeet had geïnspireerd om op te schrijven dat de aarde een bol 

was die rond de zon draait, hadden de mensen het niet begrepen en 

had de boodschap niet overgekomen. Dat de Bijbel spreekt over 

een platte aarde is geen fout, maar een aanpassing van God aan het 

spreken van toen. Calvijn noemt dat accommodatie. De 

beschrijving van de wereld hoort niet bij de verkondiging van de 

Bijbel. Het is slechts middel tot verkondiging. Het hoort bij de 

toenmalige ‘cultuurtaal’, die Heilige Geest door middel van 

bijbelschrijvers wel moest gebruiken om überhaupt begrijpelijk tot 

mensen te kunnen communiceren. Net zo goed als het Hebreeuws 

en het Grieks en hun grammatica middelen zijn die God wel moest 

gebruiken om die bepaalde mensen toen iets te openbaren, om de 

eenvoudige reden dat die mensen alleen die taal verstonden. Net zo 

geldt dat voor de ‘taal’ van het wereldbeeld. 
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Men zag de aarde dus als een platte schijf, een schijf gegrondvest 

op palen (Ps. 104:5). Daarboven was de hemelkoepel en daaronder 

de onderwereld en de wateren onder de aarde. We zien deze 

driedeling nog terug in het tweede gebod, zoals verwoord in 

Exodus 20:4 (zie ook Deut. 5:8). Ik geef dit vers weer in de NBG-

vertaling, omdat daarin het meervoud van ‘de wateren onder de 

aarde’ nog zichtbaar is, in tegenstelling tot NBV en HSV: 
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‘Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van 

wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch 

van wat in de wateren onder de aarde is.’ 

 

Dezelfde driedeling zien we ook in de Christushymne van 

Filippenzen 2:10 (HSV): 

 
‘opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen 

die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn’. 

 

De aarde stelde men zich dus voor als een platte schijf tussen 

bovenwereld en onderwereld. Over die platte schijf was de 

hemelkoepel gespannen als een soort kaasstolp. In de Bijbel 

worden daar verschillende beelden voor gebruikt. Soms wordt het 

‘uitspansel’ vergeleken met een uitgespannen tentdoek (Ps. 104:2; 

Jes. 40:22). In Genesis 1:6 wordt gesproken over een ‘gewelf’. In 

Job 37:18 staat hetzelfde woord, nu gebruikt als werkwoord. Elihu 

vraag daar aan Job of hij, evenals God, het uitspansel kan 

‘welven’. Bij dit ‘welven’ wordt gedacht aan het uithameren van 

een metalen spiegels. We weten dat er in die tijd spiegels van 

metaal werden gegoten, waar nog kleine kreukels inzaten, die 

vervolgens met een hamer bewerkt moesten worden. In Exodus 

39:3 staat hetzelfde werkwoord, dat daar met ‘pletten’ (van 

metaal)  wordt vertaald. De blauwe hemelkoepel werd dus 

vergeleken met zo’n metalen spiegel en de witte wolkenflarden 

met de kreukels die in zo’n gegoten spiegel zaten en met een 

hamer nog geplet moesten worden. Zoals zo’n spiegel nog 

uitgehamerd moet worden om hem mooi strak te krijgen, zo 

hamert God het gewelf uit om een mooie strakke, blauwe 

hemelkoepel te krijgen, hard als een spiegel. Dat is het beeld voor 

de hemelkoepel in Job 37:18. Daarom vertaalt de NBV dit vers als 

volgt: ‘kun jij dan als hij de hemelkoepel uithameren, die zo hard 

is als een gegoten spiegel?’ 

 Langs het hemelgewelf vliegen de vogels (Gen. 1:20). Ook de 

twee grote lampen om de dag en de nacht te verlichten zijn door 

God aan dat hemelgewelf geplaatst, en de sterren (Gen. 1:14-18). 
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Het uitgespannen gewelf maakte ook scheiding tussen de wateren 

onder dat gewelf en de wateren erboven (Gen. 1:7; zie ook ‘Gebed 

van Azarja’, Griekse toevoegingen aan Daniël, NBV, A:38). Er 

zijn dus ook wateren in de hemelen. Het Hebreeuwse woord voor 

hemelen, sjamajim heeft het woord majim in zich, dat ‘water’ 

betekent. Wellicht heeft het woord sja-majim oorspronkelijk iets te 

maken met het aanduiden van de ‘hemeloceaan’. Vervolgens zaten 

er in dat hemelgewelf gaten, die open en dicht konden, waardoor 

het water boven het uitspansel zo nu en dan op de aarde kon 

vallen. In de tijd van Noach zijn deze sluizen een keer helemaal 

opengezet (Gen. 7:11).  

 

 

 

 

Het is duidelijk dat met zo’n wereldbeeld voor ogen de 

lichamelijke hemelvaart van Jezus niet zo moeilijk voorstelbaar 

was. Boven de hemelkoepel, achter zon, maan en sterren, daar was 

de hemel, de verblijfplaats van God. De hemel was dus vlakbij. 

Met eerbied gesproken: Jezus was er zo. Op een wolk vaart Hij 
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voor het oog omhoog, totdat de wolken Hem aan ons oog 

onttrekken. Hij is in de hemel, niet ver weg, achter de wolken. 

 In de loop van de tijd kwamen andere wereldbeelden op, ook 

het wereldbeeld dat de aarde een bol moest zijn. In de eerste helft 

van de tweede eeuw kreeg dat wereldbeeld door Ptolemaeus (87-

na 150) veel invloed en heeft het de wetenschap ongeveer 1400 

jaar beheerst. Hij stelde op grond van berekeningen, dat de aarde 

een bol moest zijn en dat planeten, zon en maan – ook bollen – 

daar omheen draaien. Daarachter bevonden zich de vaste sterren. 

Dit noemt men wel het Ptolemeïsche of geocentrische 

wereldbeeld. Ook hierin was de hemel niet ver weg. Achter de 

sterren, daar was de hemel op overbrugbare afstand. 

 

 



11 
 

Aan het eind van de middeleeuwen veranderde het wereldbeeld 

drastisch. Rond 1500 kwam Copernicus (1473-1543) met de 

theorie dat niet de aarde, maar de zon (helios) in het middelpunt 

staat. Deze totale verandering van geocentrisch naar heliocentrisch 

wereldbeeld was met recht een ‘copernicaanse omwenteling’ in het 

denken over het heelal. Vooral Galileo Gallileï (1564-1642) 

verdedigde en bewees de theorieën van Copernicus. 

 

 

 
 

Toch was ook in dat beeld de hemel niet verder weg gekomen: nog 

steeds achter de vaste sterren. Dat veranderde toen de grote 

telescopen kwamen. 
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Andere sterrenstelsels ontdekt 

In 1923 ontdekte Edwin Powell Hubble (1889-1953) voor het 

eerst, dat de nevels die men zag extragalactische sterrenstelsels 

waren, dat wil zeggen sterrenstelsels buiten (extra) ons 

melkwegstelsel (gala = melk, vgl. ook het woord ‘lactose’). 

Daarmee werd  bewezen dat het heelal veel groter is dan men 

aanvankelijk dacht. De Andromedanevel bijvoorbeeld is het 

dichtstbijzijnde sterrenstelsel. Het staat 2,2 miljoen lichtjaren bij 

ons vandaan. 

 

 
 

Laten we eens voorrekenen hoever dat is. Een lichtjaar is een 

lengtemaat. Het is de afstand die het licht in één jaar aflegt. Het 

licht gaat met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Als 

we dat met 60 vermenigvuldigen, hebben we de afstand die het 

licht aflegt in één minuut: 18.000.000 kilometer. Doen we dat weer 

keer 60, dan hebben we de afstand die het licht aflegt in één uur: 

ongeveer 1,08 miljard km/u. Als we dat keer 24 doen, komen we 

op 25.920.000.000 km/dag. Dat vermenigvuldigen we met de 365 

dagen van het jaar en dan komen we op  9,4608 biljoen kilometer. 

Dat is de afstand die het licht in één jaar aflegt. Eén ichtjaar is dus 

9,4608 biljoen kilometer. Dat zijn getallen die ons 
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voorstellingsvermogen te boven gaan. Maar dan moeten we dat 

nog een keer met 2,2 miljoen vermenigvuldigen, want de 

Andromedanevel staat 2,2, miljoen lichtjaren bij ons vandaan. Het 

antwoord is: 20.813.760.000.000.000.000 kilometer. Dus het 

dichtstbijzijnde sterrenstelsel staat 20,8 triljoen kilometer bij ons 

vandaan. Daarnaast zijn er nog miljarden andere, veel verder van 

ons verwijderde, sterrenstelsels. 

 Maar waar is dan de hemel? Achter de sterren? Hoe kan Jezus, 

als Hij lichamelijk is opgestaan, daar dan in hemelsnaam komen? 

Voor velen was dit beeld van de hemel daarom niet meer te 

aanvaarden. Vandaar dat steeds meer gelovigen de verhalen over 

Jezus’ hemelvaart en zijn lichamelijk opstanding gingen 

vergeestelijken en ontmythologiseren. Wilde die bijbelverhalen 

nog iets te zeggen hebben, dan moest de boodschap een andere 

zijn dan de letterlijke. 

 Nu is het zo dat in bijbelverhalen altijd al verschillende 

betekenislagen werden verondersteld. We kunnen bijvoorbeeld 

denken aan de ‘viervoudige schriftzin’ die lange tijd in de uitleg 

van de Bijbel is gebruikt. Deze stelt dat een bepaald schriftgedeelte 

niet alleen  een letterlijke betekenis heeft (dat wat is gebeurd), 

maar ook een allegorische (dat wat we mogen geloven voor 

onszelf), een morele (dat wat we moeten doen) en een anagogische 

of eschatologische (dat wat we mogen hopen). Dat betekent, dat 

ook al zou de letterlijke betekenis drastisch wijzigen vanwege ons 

veranderde wereldbeeld, de Bijbel nog steeds een belangrijk boek 

is vanwege de drie andere betekenissen. Kortom: de bijbelse 

boodschap is meer dan alleen geschiedenis. 

 Soms zijn er dus goede redenen om te stellen dat de 

werkelijkheid anders is (geweest) dan zoals de bijbeschrijver die 

beschrijft. Niemand zal betwisten dat de aarde ook ten tijde dat 

Genesis, Exodus, Deuteronomium, Jesaja, Job, Spreuken en de 

hymne van Filippenzen 2 geschreven werden een ronde bol was 

die rond de zon draaide, ondanks het feit dat deze bijbelschrijvers 

over een ronde schijf spraken. Ook het verhaal van de slag bij 

Gibeon in Jozua 10 veronderstelt het Oud-Hebreeuwse 
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wereldbeeld. In vers 12 spreekt Jozua de beroemde woorden: ‘Zon 

sta stil te Gibeon’. Nu hoeft het niet te verbazen dat Jozua gebiedt 

de zon te gaan stilstaan. In het wereldbeeld van toen bewoog de 

zon langs de hemelkoepel en stond de aarde vast. Bovendien 

zeggen wij ook nog steeds dat de zon opkomt en ondergaat, en niet 

dat de aarde weer een rondje om zijn as heeft gemaakt. Nu kunnen 

we speculeren over wat zich heeft voorgedaan in Jozua 10, maar in 

elk geval doet wat er precies is gebeurd niet af van de diepere 

betekenislagen van dat verhaal. Mogelijk heeft de aarde enige tijd 

stilgestaan toen Jozua zijn beroemde woorden sprak, maar niet de 

zon. De zon stond ook toen al stil ten opzichte van de aarde en de 

andere planeten van ons zonnestelsel. Wat ik bedoel te zeggen is, 

dat we best kritisch mogen zijn op het wereldbeeld dat in de Bijbel 

wordt verondersteld als onbetwistbare feiten uit de 

natuurwetenschappen ons daartoe nopen. 

 Zo zijn we bijvoorbeeld ook anders gaan aankijken tegen de 

goede schepping met betrekking tot dieren. Uit de vele gevonden 

fossielen blijkt dat dieren elkaar al als prooi opaten en ook al dood 

gingen aan ziektes, voordat de mens ten tonele kwam. Ook in de 

Bijbel lijkt die visie aanwezig te zijn. In Psalm 104:21, en ook in 

Job 39:1-3 (38:39-41), waar het gaat over de schepping, lezen we 

dat de jonge leeuwen brullend aan God vragen om een prooi. Het 

gaat hier over de goede schepping, waarvoor God zeer te prijzen 

is. Blijkbaar hoort het elkaar opeten van dieren tot de goede 

schepping. 

 Een laatste voorbeeld van het veranderde wereldbeeld is, dat we 

nu ook anders aankijken tegen bezetenheid. In de tijd van het 

Nieuwe Testament was er nog weinig onderscheid tussen 

psychische ziekten en bezetenheid. 

 Aan de andere kant moeten we met dit soort relativeringen ook 

oppassen. We kunnen het populair-wetenschappelijke wereldbeeld 

zo kritiekloos aannemen, dat we alle bezetenheid wegredeneren en 

dat we blind worden voor wat de bijbelschrijvers wel degelijk 

hebben proberen te zeggen ook over wat er historisch is gebeurd. 

Ik neem als voorbeeld de opstanding uit de doden van Jezus 
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Christus. Als we kritiekloos het dichte 19
e
 eeuwse wereldbeeld 

aanvaarden en stellen dat opstaan uit de dood nooit kan, dan kan 

Jezus Christus ook niet zijn opgestaan. Te gauw gaat men dan het 

Paasevangelie vergeestelijken en ontmythologiseren. Maar de 

lichamelijke opstandig van Jezus Christus is zo centraal in het 

christelijk geloof, dat we ons moeten afvragen of de evangelisten 

toch niet meer hebben bedoelen te zeggen over wat er met Jezus is 

gebeurd, dan we in ons huidige wereldbeeld voor mogelijk 

houden. Daarom is het tijd ook eens kritisch te kijken naar ons 

wereldbeeld. 

 Velen denken namelijk dat het huidige wereldbeeld de gehele 

werkelijkheid inderdaad correct en afdoende beschrijft zoals die is. 

Dat is echter de vraag en wordt zelfs in de theoretische 

natuurkunde betwist. Op dit moment zijn er namelijk twee 

theorieën die nog niet met elkaar in overeenstemming gebracht 

kunnen worden: de kwantummechanica en de relativiteitstheorie 

van Einstein. Natuurkundigen zijn daarom nog steeds op zoek naar 

een finale theorie, een ‘theorie van alles’. Een theorie die deze klus 

mogelijk kan klaren is de M-theorie, of supersnaartheorie. Deze 

theorie komt er in het kort op neer dat alles, onze hele materiële 

werkelijkheid, niet is opgebouwd uit elementaire deeltjes, maar uit 

een soort energie-elastiekjes. Echter, wil deze theorie kloppen, dan 

moet men wel een universum veronderstellen dat bestaat uit meer 

dimensies dan de drie dimensies die we tot nu toe kunnen 

waarnemen. De Amerikaanse theoretische natuurkundige Michio 

Kaku (geb. 1947) gaat er momenteel vanuit dat er 11 dimensies 

moeten zijn, willen we de wereld adequaat kunnen beschrijven. 

Kortom: er is genoeg reden kritisch te zijn op ons huidige 

driedimensionale beeld van de werkelijkheid. 

 Een uitgebreider wereldbeeld zou niet alleen de natuurkunde 

kunnen dienen, maar zou wellicht ook kunnen helpen om weer 

eens een ander licht te laten vallen op de (letterlijke) betekenis van 

bepaalde bijbelverhalen. Toegepast op ons onderwerp: een 

meerdimensionaal wereldbeeld zou wel eens een heel andere kijk 

kunnen geven op wat de hemel is. Stel dat de hemel nu eens een 
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hogere dimensionale werkelijkheid is, dan kan de hemel heel dicht 

bij zijn. Dan is de hemel niet achter de ver van ons verwijderde 

sterren, maar vlakbij onze driedimensionale werkelijkheid, ook al 

blijft die voor ons driedimensionale wezens toch nog 

ontoegankelijk.  

 Laten we eens gaan kijken hoe we ons een meerdimensionale 

werkelijkheid kunnen voorstellen. We zullen dat stap voor stap 

doen in de hoop het daardoor zo duidelijk mogelijk uit te leggen. 

Daarna zal ik met een aantal voorbeelden uit de Bijbel duidelijk 

maken, dat we met een meerdimensionaal wereldbeeld veel 

bijbelverhalen beter kunnen verstaan.   

 

Meerdimensionaliteit 

In 1884 schreef classicus, wiskundige en theoloog Edwin Abbott 

Abbott (1838-1926) Flatland (Nederlandse vertaling: Platland). In 

dat boek ging het over wat tweedimensionale wezens allemaal 

meemaken. Voor deze wezens bestaat de wereld slechts uit twee 

dimensies. Welke kanten ze ook opkijken, meer dan hun platte 

wereld is er niet. Nu komen in het verhaal, deze in hun eigen 

wereld opgesloten twee-dimensionale wezens, in contact met 

wezens uit de derde dimensie. Als deze wezens uit de derde 

dimensie voor het eerst in hun wereld verschijnen, is dat voor hen 

onbegrijpelijk. Ze lijken uit het niets er ineens te zijn. In zijn boek, 

dat zowel een wiskundige satire als een religieuze allegorie is, 

vergelijkt Abbott onze wereld met deze twee-dimensionale wereld. 

Stel nu dat ook onze driedimensionale wereld niet de enige is. Stel 

dat er ook nog een vierde dimensie is of dat er wellicht nog hogere 

dimensies zijn. En stel dat een wezen uit die hogere dimensie 

verschijnt in onze wereld. Zouden wij dan niet net zo reageren als 

die tweedimensionale wezens doen op ontmoetingen met wezens 

uit de derde dimensie? Het boek Flatland is enorm populair 

geworden en vrijwel in elke taal vertaald. Er is zelfs een film van 

gemaakt. Zie: 

http://www.flatlandthemovie.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Mfglluny8Z0 

http://www.flatlandthemovie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Mfglluny8Z0
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http://www.youtube.com/watch?v=BWyTxCsIXE4 

  Een ander die veel geschreven heeft over de vierde dimensie is 

de computerwetenschapper Rudolf von Bitter Rucker (geb. 1946). 

Degene die dergelijke gedachten heeft gebruikt in de theologie, 

onder andere om de ruimte van de alomtegenwoordige God voor te 

stellen, is L.J. van den Brom. 

 Nu bestaat in onze wereld alles uit drie dimensie. De kamer 

waarin ik zit heeft een lengte, een breedte en een hoogte. Ook een 

bal, een kopje, een mens, een boom of een dier hebben lengte, 

breedte en hoogte. Daarbij kunnen bepaalde entiteiten, zoals 

bijvoorbeeld mensen of bomen, meerdere en verschillende lengtes, 

breedtes en hoogtes tegelijk hebben. Een mens is ter hoogte van 

zijn middel breder dan ter hoogte van zijn hals. Maar alles in onze 

zichtbare wereld heeft niet meer dan drie dimensies. Zelfs het blad 

van dit boek heeft naast een lengte en een breedte ook nog een 

dikte. Maar ook al leven wij in een driedimensionale wereld, we 

kunnen ons wel voorstellingen maken van een tweedimensionale 

wereld, zoals Abbott in zijn boek doet. We kunnen echter ook 

proberen de andere kant op te gaan en ons een vierde, vijfde of een 

nog hogere dimensionale wereld indenken, ook al vergt dat wat 

meer voorstellingsvermogen. Laten we dat nu eens stap voor stap 

proberen te doen. Daarbij vragen we ons eerst af wat een dimensie 

nu eigenlijk is.   

 

Wat is een dimensie? 

Een dimensie zou ik willen omschrijven als ‘een kant of een 

richting die je opkunt’. Daarom worden dimensies ook wel ‘graden 

of trappen van vrijheid’ genoemd. Hoe meer dimensies hoe meer 

kanten je op kunt, hoe meer vrijheid. 

Laten we beginnen met een punt op 

papier. In een punt kun je geen kant op. 

Een punt heeft daarom nul dimensies. 

Nu is een punt op papier eigenlijk een 

kleine ingekleurde cirkel en heeft dus 

eigenlijk wel afmetingen, want anders kun 

http://www.youtube.com/watch?v=BWyTxCsIXE4
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je hem niet tekenen. Maar we bedoelen een wiskundige punt en die 

heeft geen afmetingen. Daarin kun je dus geen kant op. Trekken 

we die punt nu uit in één richting dan krijgen we wiskundig gezien 

een lijn. Een lijn heeft één 

dimensie. Je kunt nu één kant op. 

Je kunt je over die lijn in één 

richting heen en weer bewegen. 

Je zou die éne dimensie kunnen 

vergelijken met een 

éénbaansweg.  Rechts een 

vangrail en links de verhoogde middenberm. Je kunt alleen maar 

vooruit en achteruit. Als er een auto voor je rijdt, kun je niet 

inhalen. Want je kunt niet links en niet rechts er omheen, en je 

kunt ook niet naar boven er overheen vliegen, of eronderdoor door 

de grond. Een eendimensionale ruimte is dus een lijn met een 

oneindige lengte, maar zonder breedte en ook zonder hoogte. Een 

bepaalde plek op een lijn kun je aangeven met één coördinaat. Dat 

is een getal dat de positie op de lijn aangeeft. Vergelijk de 

hectometerpaaltjes langs de snelweg. Dat is ook één getal: zoveel 

kilometer vanaf een bepaald beginpunt. 

 Als je nu die hele lijn weer uittrekt in 

een andere richting, een richting daar 

loodrecht op – een volgende dimensie 

staat altijd loodrecht op de vorige(n) – 

dan krijg je wiskundig gezien een vlak. 

In een vlak kun je twee richtingen op. Je 

kunt nog steeds heen en weer, maar je kunt nu ook links en rechts 

bewegen (en combinaties daarvan natuurlijk). Je zou de 

bewegingen die mogelijk zijn in een tweedimensionale wereld 

kunnen vergelijken met de bewegingsmogelijkheden op een groot 

leeg parkeerterrein zonder obstakels. Als er nu een auto voor je 

rijdt, hoeft je in deze situatie er niet achter te blijven, maar  kun je 

er links en rechts langsheen rijden. Je kunt je nu in twee richtingen 

bewegen: vooruit-achteruit, en links-rechts. Maar de derde 

richting, namelijk over de voor je rijdende auto heen vliegen of 
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door de grond er onderdoor gaan is niet aanwezig. Een 

tweedimensionale ruimte is dus een vlak dat een oneindige lengte 

en een oneindige breedte heeft, maar geen hoogte. Een bepaalde 

plek op een vlak kun je aangeven met twee coördinaten. Twee 

getallen die de positie van het punt bepalen ten opzichte van het 

nulpunt (0,0). We kunnen bijvoorbeeld denken aan een 

schaakbord. Elk positie van een schaakstuk kan met twee 

coördinaten (in dit geval een letter en een cijfer) worden aan 

gegeven. Een ander voorbeeld is het bordspel ‘zeeslag’. 

 Als je nu een vlak in zijn totaliteit weer uittrekt in een nieuwe 

richting loodrecht op beide eerste twee richtingen, dan krijg je 

wiskundige gezien een kubus. In een kubus komt er ‘een derde 

kant die je op kunt’ bij, namelijk op en neer. Je kunt nu niet alleen 

vooruit en achteruit, naar links en 

naar rechts, maar je kunt nu ook 

naar boven en naar beneden. Als 

metafoor voor de richting waarin 

iemand zich in een driedimensionale 

ruimte kan bewegen, nemen we een 

zwembad onder water of het 

luchtruim. Zwem je in een zwembad 

onder water en er zwemt iemand 

voor je, dan kun je deze persoon 

niet alleen links en rechts inhalen, 

maar je kunt er nu ook overheen en onderdoor zwemmen. 

Hetzelfde geldt voor verkeer in de lucht. Als je in een bepaalde 

richting vliegt en er vliegt een ander vliegtuig voor je, dan kun je 

er links of rechts in het horizontale vlak omheen, maar ook kun je 

er in het verticale vlak overheen vliegen of er onderdoor. Een 

driedimensionale ruimte is dus een kubus met een oneindige 

lengte, een oneindige breedte en een oneindige hoogte. Voor het 

aangeven van een bepaalde plaats in een driedimensionale ruimte 

heb je drie coördinaten nodig. Om weer een vergelijking te geven: 

voor een schip op zee is het voldoende te weten wat de lengtegraad 

en de breedtegraad is om te bepalen waar het schip zich op zee 
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bevindt, maar voor een vliegtuig in de lucht is dat niet voldoende. 

Daar moet nog een derde getal bij: de hoogte. 

 Nu kunnen we op deze wijze verdergaan. Stel dat we die kubus 

ook weer in zijn geheel zouden uittrekken in een richting loodrecht 

op de drie voorgaande dimensies. Wat krijg je dan? Dan krijg je 

een zogenoemde hyperkubus of een 

tesseract. Wij kunnen ons dat 

moeilijker voorstellen, omdat we geen 

toegang hebben tot die vierde 

dimensie. We kunnen ons echter best 

voorstellen dat er een richting is 

loodrecht op onze drie-dimensionale 

wereld, ‘een extra kant die je op kunt’, 

een ruimte waar wij (nog) geen 

toegang toe hebben. Op internet zijn 

vele plaatjes te vinden van 

hyperkubussen ofwel tesseracten. In een vier-dimensionale ruimte 

zou je elkaar op nog een extra manier kunnen passeren. Een 

vierdimensionale ruimte is dus een hyperkubus met een oneindige 

breedte, een oneindige lengte, een oneindige hoogte en een 

oneindige vierde dimensie. Ja, hoe zullen we die noemen: diepte? 

Wist Paulus misschien al van de vierde dimensie als hij in Efeziërs 

3:14-19 (NBV) schrijft over de hemelsferen (NBG: hemelen) en de 

aarde en over Gods volkomenheid, en in dat verband spreekt over 

de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte: 

 
‘Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van 

elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit 

zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken 

door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in 

uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult 

u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte 

kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis 

te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’ 
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Voor alle duidelijkheid moet ik nog even dit zeggen. Sommigen 

noemen de tijd de vierde dimensie. Dat kan, maar dat laten we nu 

buiten beschouwing. Ik heb het hier alleen over ruimtelijke 

dimensies. Een vierdimensionale ruimte is dus een hyperkubus met 

een oneindige breedte, een oneindige lengte, een oneindige hoogte 

en een oneindige (laten we maar zeggen) diepte. Voor het 

aangeven van een bepaalde plaats in een vierdimensionale ruimte 

heb je nu vier coördinaten nodig. Hieronder heb ik nog even de 

stappen van nul naar vier dimensies in één plaatje bijeengebracht. 

Helemaal rechts zien we de letters x,y,z,w staan. In de wiskunde 

geeft men dimensies aan met het Cartesische assenstelsel: met de 

x-as de eerste dimensie, met  

de y-as de tweede, met de z-as de derde en met de w-as de vierde 

dimensie (zie voor het x,y,z,w coördinatenstelsel ook verderop). 

 

 
 

Nu kunnen natuurlijk nog verdergaan. Op deze wijze kan ook een 

vijfde en zesde dimensie gedacht worden. Zie voor meer uitleg 

over hogere dimensies: 

http://www.youtube.com/watch?v=kS_QF8LiwUk 

http://www.youtube.com/watch?v=BVo2igbFSPE 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=t-

WyreE9ZkI 

Een hyperkubus tekenen 

Nu kan ik me voorstellen dat iemand in bovenstaand plaatje van de 

hyperkubus helemaal niets ziet, dan alleen een wirwar van lijntjes. 

De vraag is vervolgens wel waarom we in de platte, 

http://www.youtube.com/watch?v=kS_QF8LiwUk
http://www.youtube.com/watch?v=BVo2igbFSPE
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=t-WyreE9ZkI
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=t-WyreE9ZkI
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tweedimensionale tekening van de gewone kubus ook hierboven 

wel een driedimensionale figuur zien. Het antwoord is dat we 

perspectief hebben leren tekenen. We hebben afgesproken dat als 

we vanaf de punten van een vierkant lijnen schuin naar boven of 

beneden tekenen we daarmee de diepte van een voorwerp 

aangeven. Op die manier kunnen we een driedimensionaal 

voorwerp weergeven op een tweedimensionaal vlak. We hebben 

geleerd in zo’n tekening een driedimensionale kubus te zien. En 

als we ons dat eigen hebben gemaakt, zien we ook echt diepte. Net 

zo goed als we geleerd hebben in de lijntjes B H L P R N S T E A 

letters te zien. Daarentegen hebben we niet geleerd in de getekend 

hyperkubus een vierdimensionale figuur te zien. Dat wil echter 

niet zeggen dat we met enige oefening dat niet alsnog onder de 

knie zouden kunnen krijgen. Zo zouden we ook de tekeningetjes 

施 氏 食 狮 史, die voor de meesten van ons slechts een wirwar 

van lijntjes zijn, toch met enige oefening als Chinese woorden 

kunnen gaan lezen. 

 

Bewijzen? 

Zijn er nu bewijzen of 

aanwijzingen voor het 

bestaan van hogere 

dimensies? In de wiskunde 

wordt er in elk geval al mee 

gerekend. We kunnen daarbij 

denken aan coördinaten in de 

Cartesische 

coördinatenstelsels. Een punt 

op een lijn (wiskundig 

aangegeven met een x-as) 

wordt aangegeven aan met 

één coördinaat. Bijvoorbeeld 

het punt 5 (5) of -5 (-5). Een punt in een vlak (wiskundig 

aangegeven met een x- en een y-as) kunnen we bepalen met twee 

coördinaten. Dat zijn twee getallen die de positie van dat punt in 
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het vlak weergeven ten opzichte van het nulpunt (0,0), 

bijvoorbeeld (2,3), (-3,1) en (-1.5,-2.5) in de afbeelding hiernaast. 

Een punt in de ruimte (x-, y- en z-as) met geef je aan met drie 

coördinaten, bijvoorbeeld (1,4,-3), zoals in de figuur hieronder. En 

zo kunnen we doorgaan en telkens een extra as toevoegen. Voor 

een vierdimensionale ruimte zouden we naast de x-, y- en z-as, een 

w-as kunnen inzetten. Een punt in een vier dimensionale ruimte 

kunnen we dan weergeven met 4 coördinaten, bijvoorbeeld (5,-

6,2,-9). In de wiskunde rekent men al met vele dimensies, en 

computers rekenen moeiteloos 

met duizenden dimensies. 

 Echter ook in de 

natuurkunde worden op dit 

moment theorieën ontwikkeld 

die meer dan drie dimensies 

veronderstellen. Het 

veronderstellen van meer 

dimensies is volgens bepaalde 

natuurkundigen nodig om de 

impasse waarin de 

theoretische natuurkunde 

verkeerd te doorbreken. Er is namelijk nog steeds geen 

alomvattende  theorie, die zowel de kwantummechanica als de 

theorie van Einstein met elkaar in overeenstemming kan brengen. 

Stephen Hawking (geb. 1942) is een van de bekendste 

natuurkundigen die werkt aan zo’n allesomvattende, unificerende 

theorie die beide zou moeten kunnen combineren. Deze ‘theorie 

van alles’ zou dan het volledige heelal kunnen verklaren. Eén 

manier om dat te doen is door er van uit te gaan dat ons hele heelal 

niet is opgebouwd uit deeltjes, maar uit hele kleine subatomaire 

snaartjes (string theory). 

 De hierboven al even genoemde Michio Kaku is een theoretisch 

natuurkundige die  gespecialiseerd is in snaartheorieën. Hij is 

momenteel bezig met het definiëren van de ‘theorie van alles’, die 

beoogt alle deeltjes en de vier fundamentele krachten van het 
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universum: de sterke kernkracht, de zwakke kernkracht, de 

zwaartekracht en het elektromagnetisme te verenigen. Kaku gaat 

uit van 11 dimensies. Zou het universum bestaan uit nog meer 

dimensies, dan wordt het onstabiel. Nu speelt zich dit vooral af op 

subatomair niveau. Veel van deze extra dimensies die in deze 

natuurkundige theorieën een rol spelen zijn, wat met noemt,  

‘opgerold’, zodat er in die extra dimensies geen noemenswaardige 

‘ruimte’ overblijft. Dat betekent echter niet dat er geen hogere 

dimensies zijn, waarvoor dat niet geldt. 

zie: http://www.youtube.com/watch?v=jI50HN0Kshg  

 Ook de Amerikaanse wiskundig natuurkundige Edward Witten 

(geb. 1951) is bezig zo’n finale theorie te beschrijven in de 

zogenoemde M-theorie. Deze zeer ingewikkelde theorie is een 

poging tot een overkoepelende beschrijving van verschillende 

bestaande snaartheorieën. Verschillende snaartheoretici hadden al 

opgemerkt dat de vijf tot dan bekende tiendimensionale 

snaartheorieën sterke overeenkomsten vertoonden. Witten 

poneerde in 1995 dat het mogelijk zou moeten zijn een theorie in 

elf dimensies te formuleren die een overkoepelende beschrijving 

(unificatie) geeft van die vijf typen snaartheorie, alsmede van een 

elfdimensionale vorm van superzwaartekracht. Voor degenen die 

meer over de M-theorie willen weten noem ik nog een laatste 

filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=6PVjNlXj2WQ 

 Wat ik met deze voorbeelden uit de natuurkunde heb willen 

aantonen, is dat er aanwijzingen zijn voor het bestaan van een 

meerdimensionale werkelijkheid. Met andere woorden: het is nog 

zo gek niet om ook in de theologie met een wereldbeeld te werken, 

dat meerdere hogere dimensies veronderstelt met grote 

uitgebreidheid. We kunnen dan kijken of gebeurtenissen die 

bepaalde bijbelverhalen ons willen vertellen op deze wijze beter 

verstaan kunnen worden, dan met ons driedimensionale 

wereldbeeld. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=jI50HN0Kshg
http://www.youtube.com/watch?v=6PVjNlXj2WQ
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Hoe verhouden zich dimensies nu tot elkaar? 

Nu mogen we van bovenstaande veel weer vergeten, als we maar 

onthouden hebben op welke wijze verschillende dimensies zich tot 

elkaar verhouden. Laten we dat nog even samenvatten. Om te 

beginnen kijken we hoe tweedimensionale plattelanders zich 

verhouden tot driedimensionale wezens. Voor tweedimensionale 

wezens bestaat de derde dimensie niet. Ze kennen wel lengte en 

breedte, maar geen hoogte. Ze hebben er dus geen weet van als een 

wezen in de derde dimensie vlak bij is, maar nog net niet in de 

tweede dimensie is ‘gedaald’. Gebeurt dit wel dan weten ze niet 

wat ze zien. Als een driedimensionale bol door een 

tweedimensionaal vlak ‘zakt’, dan zien de tweedimensionale 

wezens eerst een heel klein cirkeltje verschijnen dat steeds groter 

wordt en vervolgens weer kleiner en uiteindelijk weer verdwijnt.  

 

 
 

Als de bol zich in de driedimensionale ruimte net buiten het 

tweedimensionale vlak bevindt, is die toch vlakbij de 

tweedimensionale wezens zonder dat deze wezens de bol zien. We 

kunnen ons nu voorstellen, dat de derde en de vierde dimensie zich 

op dezelfde wijze tot elkaar verhouden. Een wezen in de vierde 

dimensie kan vlakbij ons zijn zonder dat wij dat wezen in onze 

derde dimensie zien. Als de hemel nu een hogere dimensionale 

ruimte is, kan God vlakbij zijn en toch voor ons onzichtbaar. En 

zoals de bol uit de derde dimensie op wonderlijke wijze verschijnt 

aan het ‘vierkant’ en de ‘driehoek’ in de tweede dimensie, zo zou 

een wezen vanuit de vierde dimensie ook op wonderlijke wijze 

kunnen verschijnen in onze driedimensionale wereld. Dat zou het 

verschijnen en verdwijnen van Jezus Christus aan zijn leerlingen 

heel goed kunnen verhelderen. Laten we daarom nu naar de Bijbel 
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gaan, om te kijken hoe we deze en andere bijbelgedeelten met 

behulp van een meerdimensionaal wereldbeeld kunnen verstaan. 

 

De lichamelijke opstanding van Jezus Christus 

Laten we beginnen met de verhalen over de opstanding van Jezus 

Christus. Wat delen die nu eigenlijk precies mee? In Matteüs 28:1-

6 lezen we in de NBV het volgende: 

 
‘Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week 

gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het 

graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een 

engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde 

de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn 

kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en 

vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 

“Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 

Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. 

Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft.”’ 

 

We lezen hier dat de vrouwen op de eerste Paasdag ’s morgens 

heel vroeg het graf gaan bezien en dat ze inderdaad een kijkje in 

het graf mogen nemen. Als de vrouwen bij het graf zijn, komt er 

een ‘boodschapper’ uit de hemel afgedaald om dat mogelijk te 

maken, namelijk door de steen weg te rollen. Hij gaat op de steen 

zitten. De bewakers, die tot dan toe bij het graf van niets gemerkt 

hadden, schrikken zich dood. De engel spreekt tot de vrouwen: 

‘Wees niet bang, kijk maar in het graf waar Hij gelegen heeft.’ Het 

graf wordt dus niet geopend om Jezus eruit te laten, maar om de 

vrouwen erin te laten kijken. Zo kunnen zij zich er van 

vergewissen dat het graf leeg is. Blijkbaar was Jezus allang uit het 

graf verdwenen. Hij was opgestaan, en had toegang gekregen tot 

de hogere dimensionale ruimte, de hemel. 

 Met behulp van het meerdimensionale wereldbeeld kunnen we 

dit verhaal ook in zijn letterlijke betekenis – dus wat er fysisch is 

gebeurd – beter verstaan. Zoals een tweedimensionaal wezen 

opgesloten zit in een kamer met vier muren en er alleen in zijn 
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tweedimensionale wereld uit kan als de deur in een van de vier 

muren opengaat (zie plaatje hieronder), zo is een driedimensionaal 

wezen – bijvoorbeeld een mens – opgesloten in een kamer met zes 

wanden: vier muren een dak en een vloer. Wij kunnen alleen een 

kamer uit als er in een van de zes wanden een opening wordt 

gemaakt, bijvoorbeeld een deur in de muur of een openslaand 

dakraam in het plafond. Maar stel nu dat een tweedimensionaal 

wezen, dat opgesloten zit in een tweedimensionale kamer met vier 

muren – waar hij dus niet uitkan – ineens toegang zou krijgen tot 

de derde dimensie, dan kan dat wezen in deze nieuwe situatie 

zomaar over een van die vier muren heen stappen, en is hij uit de 

kamer zonder dat de deur opengaat. Laten we eens kijken naar het 

plaatje hieronder. Als het vierkante wezentje in zijn twee-

dimensionale wereld uit zijn twee-dimensionale kamer wil, dan zal 

de deur aan de linkerkant opengedaan moeten worden. Maar stel 

nu dat hij toegang krijgt tot de derde dimensie, dan kan hij zich 

niet alleen in zijn platte wereld over het papier verplaatsen van 

voor naar achter, en van naar links en recht, maar dan kan hij van 

het papier afkomen, uit het platte vlak ‘opstijgen’ en onze drie-

dimensionale ruimte betreden. Dan kan hij zijn tweedimensionale 

kamer verlaten zónder dat de deur daarvan open hoeft te gaan. Op 

dezelfde manier zouden ook driedimensionale wezens zoals wij, 

normaal opgesloten in een kamer met zes wanden, uit die kamer 

kunnen zónder dat de deur open hoeft, als zij toegang zouden 

krijgen tot de vierde dimensie. 

 Als we de hemel nu voorstellen als een hoger dimensionale 

ruimte, waartoe Jezus na zijn opwekking toegang toe kreeg, dan 

hoefde de deur van het zeswandige graf helemaal niet 

opengemaakt te worden om Hem eruit te laten! Net zoals het 

tweedimensionale figuurtje over de muren van zijn 

tweedimensionale kamer kan gaan indien hij toegang krijgt tot de 

derde dimensie, zo kon Jezus over de wanden van het zeswandige 

graf gaan toen hij toegang kreeg tot de vierdimensionale hemel. 

Kortom: het graf kon Hem niet houden (Gez. 476:3, Liedboek 

1973).  



28 
 

 
 

 Samenvattend kunnen we zeggen: in Matteüs 28 lezen we dat 

de steen wordt weggerold om de vrouwen in het graf te laten 

kijken en niet om Jezus uit het graf te laten gaan. Jezus was 

namelijk al weg. Hij was al opgestaan en overgegaan naar de 

hoger dimensionale hemel. 

 Als we ervan uitgaan dat Jezus toegang had gekregen tot de 

vierdimensionale ruimte, kunnen we ook Johannes 20:19-20 beter 

verstaan. Daar lezen we: 

 
‘Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen 

bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren 

voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens 

jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn 

zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.’ 

 

Ineens is Jezus daar terwijl de deuren waren afgesloten. Nu zijn er 

theologen die zeggen dat de deuren niet op slot waren. Jezus kon 

die dus zo open doen en naar binnen sluipen, om ergens achter een 
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aantal dozen te gaan zitten. De discipelen zouden dat niet gemerkt 

hebben, omdat ze zo verdrietig waren. Door de tranen in hun ogen 

en door hun emotionele status waren ze niet oplettend. Als Jezus 

dan vanachter de dozen ineens verschijnt, zien ze Hem pas. Wat 

deze exegeten echter vergeten, is dat het Griekse woord dat de 

status van de deuren beschrijft, niet betekent dat de deuren slechts 

dicht waren, maar dat de deuren werkelijk op slot waren. Dat is in 

het verhaal ook logisch, want ze waren bang voor de Joodse 

leiders. Johannes beschrijft dus een situatie waarin Jezus ineens in 

hun midden stond, zonder dat de deuren van het slot gingen. De 

evangelist had er geen verklaring voor. Hij heeft het gewoon zo 

opgeschreven zoals hij het had meegemaakt. 

 Dat de discipelen er wel een verklaring voor zochten blijkt uit 

het getuigenis van Lucas. Jezus moet ze daar ervan overtuigen dat 

Hij het echt is. Ze dachten namelijk een geestverschijning te zien, 

want alleen een geest kan door afgesloten deuren heen. Ook in 

Lukas 24:36-43 lezen we dat Jezus ineens in hun midden staat: 

 
‘Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun 

midden staan en zei: “Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door 

angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar 

hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn 

jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik 

ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen 

vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.” Daarna toonde hij 

hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet 

konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: “Hebben 

jullie hier iets te eten?” Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. 

Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.’ 

 

Dit verhaal heeft sterk het karakter van een getuigenverslag. Lucas 

heeft opgeschreven wat de discipelen hebben meegemaakt. Ze 

begrepen dat lang niet allemaal, maar een ding was duidelijk: dit 

was wel degelijk Jezus zelf die daar voor hen stond. Hij is 

lichamelijk opgestaan, want ze konden Hem aanraken en Hij at vis 
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en brood voor hun ogen. De deuren waren op slot en Hij was geen 

geest. 

 Nu zijn er andere theologen en ‘gewone’ gemeenteleden, die 

toch niet kunnen geloven dat dit echt zo is gebeurd. ‘Het zijn ook 

zulke vreemde verhalen. Iemand kan toch niet door deuren heen en 

een lijk kan toch niet weer levend worden?’ Ze menen dan ook dat 

deze verhalen niet zijn opgeschreven om aan te geven dat Jezus 

echt lichamelijk is opgestaan. Het graf is niet leeg geweest. Deze 

verhalen zijn opgeschreven om aan te geven dat Jezus in het hart 

van de discipelen, in hun geest, voortleeft. Zij waren zo vol van 

wie Hij was en wat Hij leerde, dat ze het aan iedereen gingen 

vertellen. 

 Wat de theologen onder hen echter niet duidelijk kunnen 

aangeven, is waarom de evangelisten het dan in dergelijke 

bewoordingen hebben opgeschreven. De antwoorden die ze daarop 

geven overtuigen niet. Het is veel aannemelijker dat de 

evangelisten het zo hebben opgeschreven, omdat de discipelen het 

zo hebben meegemaakt. Natuurlijk, de evangeliën zijn van een 

bijzonder genre. Het gaat daarin niet strikt om een zo precies 

mogelijke geschiedschrijving, zo als wij dat kennen. Ze willen 

verkondigen, maar ze willen wel verkondigen wat er is gebeurd en 

wat ze hebben meegemaakt met deze Jezus. Hij is gekruisigd, 

maar ook opgestaan. Ze snapten het ook allemaal niet precies. Hoe 

moet je zoiets opschrijven, zoiets unieks dat je meemaakt, iets dat 

nog nooit eerder is gebeurd. Dan maar zo precies mogelijk zoals 

we het meemaakten: ‘Hij stond daar voor ons: lichamelijk 

opgestaan. Hij sprak ons bemoedigend toe. We dachten nog even 

dat het een geest was, maar nee: We mochten Hem aanraken en 

Hij at brood en vis voor onze ogen op.’ 

 Het is maar goed, dat de evangelisten het zo letterlijk hebben 

opgeschreven en niet in mythische verhalen. Daardoor is de 

essentie van Pasen gewaarborgd. En met de leer van de 

meerdimensionaliteit kunnen wij de gebeurtenissen die de 

evangelisten proberen te vertellen ook in onze tijd verstaan. 

Natuurlijk heeft de opstanding van Jezus Christus nog veel meer 
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betekenis. Ook die worden door de vele bijbelschrijvers in alle 

toonaarden voor het voetlicht gebracht. Het evangelie van de 

Gekruisigde en Opgestane is veel rijker dan alleen zijn feitelijke, 

fysieke opstanding. Door zijn opstanding is de dood overwonnen 

en is de boze verslagen. Maar we doen het getuigenis van deze 

bijbelgedeelten tekort als we die alleen maar geestelijk en als niet 

echt gebeurd willen verstaan. Dan komen ook die andere 

betekenissen op de tocht te staan. Als Jezus Christus niet echt is 

opgestaan, moeten we vrezen dat de dood toch het laatste is. We 

zien ook dat mensen die niet meer in de opstanding van Christus 

geloven, ook het geloof in het hiernamaals vaarwel zeggen. Ze 

denken heel modern te zijn, maar laten zich te onkritisch leiden 

door een bepaald en beperkt wereldbeeld. In dit hoofdstuk hebben 

we gezien dat dat helemaal niet nodig is. Met het 

meerdimensionale wereldbeeld is dat wat de evangelisten hebben 

opgeschreven met betrekking tot de opstanding van Jezus Christus, 

goed te begrijpen. Jezus is wel degelijk ook lichamelijk opgestaan. 

Het graf was leeg. Zeker, Hij heeft een verheerlijkt lichaam, maar 

wel een echt lichaam. Hij is de eerste uit de doden opgestaan. Dat 

wil zeggen, de eerste die aan de andere kant van de dood opstond. 

Er zijn ook bijbelverhalen waarin andere personen uit de dood 

worden opgewekt: het dochtertje van Jaïrus, de jongen van Naïn en 

Lazarus, maar die zijn allen weer gestorven. Die stonden op aan 

deze kant van de dood. Maar Jezus is de dood doorgegaan. Hij is 

opgestaan aan de andere kant van de dood, als eerste. 

 Omdat Jezus is opgestaan aan de andere kant van de dood, heeft 

hij ook toegang gekregen tot de hogere dimensionale ruimten. Van 

daaruit verschijnt Hij in de periode tussen zijn opstanding en zijn 

definitieve hemelvaart een aantal keren. We lezen dat Jezus 

verschijnt aan de discipelen in Jeruzalem (Mat. 28:9-10; Mar. 

16:9-19; Luc.24:36-49; Joh. 20:1-29), aan de Emmaüsgangers 

(Luc. 24:13-35), bij het meer van Tiberias (Joh. 21) en aan meer 

dan 500 tegelijk (1 Kor. 15:6), maar we lezen nooit dat Hij in die 

periode ergens in een stad of een dorp in een huis verbleef. Dat is 

niet verwonderlijk als we beseffen dat Jezus tussen opstanding en 
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definitieve hemelvaart steeds vanuit de hogere dimensionale hemel 

verscheen en er weer in verdween. Hij ‘zakte’ een aantal keer van 

de vierde dimensie in de derde om zo afscheid te nemen van zijn 

leerlingen. Zoals een tweedimensionaal wezen, dat toegang heeft 

gekregen tot de derde dimensie, steeds kan verschijnen en 

verdwijnen, zo kon Jezus ook steeds vanuit de vierde dimensie in 

de derde verschijnen en verdwijnen. Pas bij de hemelvaart gaat 

Jezus definitief naar de hemel om zo ruimte te maken voor de 

Heilige Geest. 

 Nu zijn er mensen die vinden dat deze uitleg het geheimenis 

van de opstanding te veel teniet doet. Men zegt dan, dat de 

opstanding zo anders is, dat ook al zou je er met een videocamera 

bij zijn geweest, je de opstanding zelf helemaal niet zou hebben 

kunnen filmen. Nu geloof ik niet dat met deze uitleg het 

geheimenis of de heiligheid van de opstanding van Jezus Christus 

wordt te niet gedaan, terwijl ik het tweede min of meer zou willen 

beamen: de opstanding is niet te filmen. Het grappige is nu, dat 

juist met de leer van de meerdimensionaliteit dat eenvoudig is in te 

zien. Stel dat iemand met een videocamera in het graf van Jezus 

zou zijn geweest en het moment van opstaan hebben gefilmd, dan 

zou er op die video niets te zien zijn. Onze videocamera’s kunnen 

namelijk alleen maar beelden van onze drie-dimensionale 

werkelijkheid vastleggen. Maar toen Jezus opstond uit de dood, 

ging Hij nu juist over naar een hogere dimensie en was Hij dus 

voor onze ogen en voor de ogen van de camera niet meer 

zichtbaar. Eigenlijk zou je hetzelfde zien als wat de discipelen en 

de Emmaüsgangers hebben meegemaakt: ineens zagen ze Hem 

niet meer.  

 

Elisa in Dothan 

Ook in het Oude Testament komen we bijzondere verhalen tegen 

die we vanuit een meerdimensionaal wereldbeeld wellicht beter 

kunnen duiden. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Elisa in Dotan 

uit 2 Koningen 6:8-17. De koning van Aram (Syrië) is daar in 

oorlog met Israël. Telkens als hij tegen Israël ten strijd wil trekken, 



33 
 

heeft Elisa al aan de koning van Israël verteld wáár de Arameeërs 

zullen aanvallen. Daarop besluit hij Elisa, die te Dotan verblijft, 

gevangen te nemen. Vanaf vers 15 lezen we dan: 

 
‘Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar 

buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger 

met strijdwagens en paarden. “Wat moeten we beginnen, heer?” 

riep hij uit. Zijn meester antwoordde: “Wees niet bang, wij zijn 

met meer dan zij.” En hij bad: “HEER, open zijn ogen en laat het 

hem zien.” De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag 

hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, 

die Elisa omringden.’ 

 

Even werd de hemel voor de knecht geopend. Even mocht hij een 

blik werpen in een hogere dimensie, daar waar Gods machtige 

hemelse heerlegers heel nabij zijn. Even mocht hij om ‘het hoekje’ 

kijken. 

 Het is in dit verband namelijk wel aardig te vermelden dat het 

Hebreeuwse woord voor ‘vleugel’ (kanaf) van een engel ook 

‘uiterste rand’ (bv. van de aarde: Jes. 24:16) of ‘hoek’ kan 

betekenen. Daarmee is de suggestie gewekt, dat engelen, telkens 

als we denken dat ze er zijn, weer de hoek om vliegen. Wij zien ze 

niet, maar ze zijn er wel. Ze zijn vlakbij, ‘om de hoek’, in een 

hogere dimensionale ruimte. Ook wij kennen nog de uitdrukking 

voor het sterven: ‘het hoekje omgaan’. Gelovigen mogen weten na 

hun dood bij God in de hemel te mogen zijn, tot de dag van de 

opstanding. De hemel is dus heel dichtbij, vlak om de hoek.  

 

‘De hand van God’ 

Een andere bijzonder verhaal dat nu misschien wat duidelijker kan 

worden, is de gebeurtenis uit Daniël 5. Daarin lezen we dat koning 

Belsassar voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal 

aanricht. Hij gebruikt daarbij de gouden en zilveren bekers die zijn 

vader Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had 

meegenomen. Ze drinken daaruit wijn en prijzen hun goden van 

goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat doen 
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verschijnen er vingers van een mensenhand, die iets op de wand 

van het koninklijk paleis schrijven. De boodschap op de wand 

deelt het einde van het koningschap van Belsassar mee: ‘Uw 

koninkrijk is geteld, gewogen en te licht bevonden en zal aan de 

Meden en de Perzen worden gegeven.’ 

 

 
 

Vanuit een hogere dimensie verschijnt een hand. ‘God heeft die 

hand gezonden en die tekens op laten schrijven’, zo verklaart 

Daniël in vers 24. Hoe dat precies is gebeurd, daarover kunnen we 

niet veel meer zeggen, maar gezien het meerdimensionale 

wereldbeeld is het niet nodig dit verhaal direct naar het rijk der 

fabelen te verwijzen. 
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De hemel scheurt open 

Soms verlangen we met de profeet dat de hemel eens zou scheuren 

(Jes. 64:1) en we iets van God zouden kunnen zien. Af en toe 

gebeurt dat in de Bijbel ook. Dan scheurt de hemel voor korte tijd 

open en kunnen mensen even achter de coulissen kijken. Zoals in 

de velden van Efrata. Opeens was er een engel bij de herders en 

plotseling voegde zich een groot hemels leger bij hem dat God 

prees (Luk. 2:9,13). Alsof ze ‘om de hoek’ al stonden te wachten. 

 

 
 

 Ook bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt de hemel 

ontsloten (Luc. 3:21-22). De hemel opent zich en de Heilige Geest 

daalt in de gedaante van een duif op Jezus neer, en er klinkt een 

stem: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon’. 

 Nog een voorbeeld waarbij de hemel openscheurt, is op het 

moment dat de eerste martelaar van de kerk wordt gestenigd. In 

Handelingen 7:55-56 lezen we: 
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‘Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op 

naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods 

rechterhand stond, en hij zei: “Ik zie de hemel geopend en de 

Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.”’ 

 

Vlakbij ziet Stefanus Jezus staan en zonder hulp van telescopen.  

 Bij Filippus die de kamerling (eunuch) het evangelie uitlegde 

(Hand. 8:39-40), is ook iets bijzonders aan de hand. Filippus is in 

een keer verdwenen en duikt vervolgens op in Asdod (Azotus). 

Een vreemde manier van zeggen, als je wilt vertellen dat iemand 

gewoon verder reist. Uitleggers menen dat de kamerling Filippus 

niet meer zag, omdat hij zo vol vreugde over Jezus was. Filippus 

zou dan gewoon weggelopen zijn. Natuurlijk, als Jezus in beeld 

komt valt de verkondiger weg. De uitlegger Filippus was nu niet 

meer nodig, en natuurlijk was de eunuch blij. Maar waarom vertelt 

Lucas het dan met deze woorden: ‘de Geest des Heren nam 

Filippus weg’ (NBG) en ineens ‘bleek hij te Asdod te zijn’. Het 

woord dat de NBG vertaald met ‘wegnemen’ duidt een krachtige 

actie aan. Het betekent ook: ‘roven, verwijderen, uit hun midden 

wegrukken, ontvoeren, wegvoeren’. Als Paulus in de derde hemel 

wordt ‘weggevoerd’ staat daar hetzelfde woord. Was Filippus 

misschien direct in Asdod nodig en trok de Geest hem even ‘het 

hoekje’ om, zodat hij binnendoor via de even voor hem 

opengestelde hogere dimensionale ruimte kon reizen? 

 Ook voor Paulus is de hemel een keer opengegaan. We lezen 

daarover in Handelingen 9, 22 en 26. Daar lezen we over zijn 

bekering op de weg naar Damascus, waarbij niet alleen de hemel 

openging, maar Jezus ook tot hem sprak. In 1 Korintiërs 15:8 

schrijft hij daarover dat op het allerlaatst, op het nippertje, Jezus 

ook aan hem is verschenen, als aan een ‘ontijdig geborene’. Nog 

één keer heeft Jezus de hemel verlaten en is verschenen aan deze 

laatste apostel, op dezelfde wijze als Hij daarvoor aan de eerste 

apostelen is verschenen. Mijns inziens moeten we dat op deze 

wijze interpreteren, omdat het opvallend is dat Paulus in 1 

Korintiërs 15:5-8 de verschijningen aan Petrus, Jacobus en 
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hemzelf als gelijkwaardig naast elkaar plaatst. Hij zegt daar 

namelijk, dat Christus is verschenen aan Kefas, aan de twaalven en 

daarna aan meer dan 500 tegelijk. Vervolgens aan Jacobus en 

daarna aan alle apostelen, ‘en als laatste van allen is Hij ook aan 

mij verschenen’ (HSV). Met andere woorden: voor Paulus zijn al 

deze verschijningen van dezelfde aard. Door deze gelijkstelling wil 

hij zijn gezag als gelijkwaardige apostel verantwoorden. Net zo als 

Jezus in de periode tussen opstanding en hemelvaart verschillende 

keren uit de hogere dimensionale hemel in onze driedimensionale 

ruimte verscheen, maar na de hemelvaart niet meer, heeft Hij dit 

voor Paulus nog een keer gedaan. 

 

Meer hemelen? 

Als we naar het woord ‘hemel’ kijken, is er nog iets dat opvalt, 

namelijk dat het Hebreeuwse woord voor hemel altijd meervoud 

is. In 2 Kronieken 6:18 (SV) horen we Salomo bidden:  

 
‘Maar waarlijk, zou God bij de mensen op de aarde wonen? Ziet 

de hemelen, ja, de hemel der hemelen, zouden U niet begrijpen, 

hoeveel te min dit huis, dat ik gebouwd heb?’ 

 

Ook in Genesis 1:1 staat eigenlijk: ‘In den beginne schiep God de 

hemelen en de aarde.’ Alleen de Naardense Bijbelvertaling en ‘Het 

Boek’ vertalen hemel hier in het meervoud. Nog een ander 

voorbeeld vinden we in Psalm 33:6 (NBG): ‘Door het woord des 

HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al 

hun heer.’ 

 Taalkundigen verklaren dit als een eigenheid van het 

Hebreeuwse woord sjamajim. Zo zijn er wel meer woorden die een 

meervoudsvorm hebben, maar gewoon met enkelvoud vertaald 

dienen te worden. Toch is het de vraag waarom deze woorden een 

‘meervoud van uitgebreidheid’ kregen. De gezaghebbende 

Hebreeuwse grammatica van E. Kautzsch (par. 124b) stelt dat 

bepaalde meervoudsvormen ‘niveaus’ of ‘lagen’ willen aanduiden, 

vanuit het idee dat een groot geheel – in ons geval de hemel – uit 

verschillende afzonderlijke delen bestaat. Wellicht openbaart dit 
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meervoud dan toch meer over de uitgebreidheid of lagen in de 

hemelen, dan dat we tot nu toe met ons beperkte driedimensionale 

wereldbeeld voor mogelijk hielden. 

 Ook de ervaring die Paulus ons meedeelt in 2 Korintiërs 12:1-4 

lijkt over meervoudigheid in de hemel te spreken. In dat gedeelte 

schrijft Paulus in de derde persoon over zichzelf. Hij heeft een 

ervaring meegemaakt. Hij vertelt, dat hij 14 jaar geleden tot in de 

derde hemel is ‘weggevoerd’. Hier staat hetzelfde woord, dat ook 

voor de wegvoering van Filippus in Handelingen 8:39 is gebruikt. 

‘Of het in het lichaam was of buiten het lichaam, weet ik niet’, zo 

gaat Paulus verder. Wel weet hij, dat hij is weggevoerd tot in het 

paradijs, waar hij onuitsprekelijke woorden hoorde, die door geen 

mens mogen worden uitgesproken. Het spreken over de derde 

hemel en het paradijs doet vermoeden dat er in de hemel 

verschillende lagen, afdelingen, ‘woningen’ of ‘kamers’ (vgl. Joh 

14:2) zijn. Ook Jezus heeft het tegen de goede moordenaar aan het 

kruis over het paradijs. Inderdaad waren er in die tijd 

voorstellingen van verschillende afdelingen in de hemel, maar ook 

van afdelingen in het dodenrijk. Er was een algemene plaats voor 

de doden (hades), maar ook een plek waar gestraft werd (tartaros). 

Denk ook aan het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, 

die in verschillende compartimenten van het hiernamaals terecht 

komen. Met een hoger dimensionaal wereldbeeld kunnen we hier 

nu meer van maken dan slechts een mythe. Het is goed mogelijk te 

denken aan verschillende elkaar opeenvolgende hogere dimensies. 

Bij de derde hemel zouden we kunnen denken aan drie dimensies 

hoger dan de onze. 

 

De wolk 

Er is nog iets dat in dit verband genoemd moet worden. Dat is de 

functie van de wolk in de Bijbel. De wolk is veelal een teken van 

Gods aanwezigheid of nabijheid. De wolk of nevel is dan tegelijk 

de sluier, die Hem aan het zicht onttrekt. Zo markeert het ook de  

scheiding tussen onze ruimte en Gods ruimte. Het bekendste 

voorbeeld is de wolkkolom die boven de tabernakel hing tijdens de 
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woestijntocht van Israël (Ex. 13:21; 33:9; Num. 12:5-10; Deut. 

31:15). De wolkkolom is het zichtbare teken van Gods verborgen 

aanwezigheid. Ook als God verschijnt op de berg doet Hij dat in 

een wolk (Ex. 16:10; 24:15-18). In Exodus 24:18 lezen we zelfs 

dat Mozes de wolk binnenging. Mozes ging Gods ruimte, de 

hemel, binnen. 
  

 
 

Ook in het nieuwe Testament zien we de wolk als teken van de 

aanwezigheid van God, de hemelse Vader. Bij de verheerlijking op 

de berg lezen we dat een wolk hen overschaduwde (Mat. 17:1-13; 

Mar. 9:2-13; Luc. 9:28-36). Op die berg verschijnen aan Jezus: 

Mozes en Elia. Dat zijn de representanten van het Oude 

Testament, ook wel ‘wet en de profeten’ genoemd. Mozes, die op 

de berg Sinaï de geboden van God kreeg, is daarbij de representant 

van de wet. Elia, die op de berg de Karmel als Israëls grootste 

profeet over de Baäl zegevierde, is de representant van de 

profeten. En nu staan ze daar met Jezus weer op een berg. 

Natuurlijk spreekt Jezus met hen over zijn ‘exodus’ (Luk. 9:31). 

Daarmee is de ‘uitgang’ van Jezus uit dit leven bedoeld, dat wil 
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zeggen zijn sterven, maar Lucas gebruikt niet zomaar dit speciale 

woord ‘uittocht’ (exodus). Daarmee wordt ook verwezen naar de 

uitocht die Hij door zijn sterven en opstaan zal leiden uit het land 

van de slavernij van 

de zonde. En met 

wie kun je daar 

beter over spreken 

dan met de expert 

op het gebied van de 

uittocht: Mozes. 

 Nu kan de vraag 

opkomen of Mozes 

en Elia daar echt 

waren of dat het 

slechts symbolen 

zijn in het verhaal, 

die duiden op ‘wet 

en profeten’. ‘Het 

kan toch niet dat ze 

daar echt waren’, 

zal iemand zeggen, 

‘want als mensen 

sterven gaan ze toch 

alleen met hun ziel 

naar de hemel. Het 

is toch pas bij de 

opstanding van de doden, dat ook het lichaam opgewekt wordt en 

verenigd met de ziel op de nieuwe aarde mag wonen?’ Laten we er 

even van uitgaan dat dit lichaam-ziel dualisme bijbels is. Dan is de  

gedachte inderdaad, dat we pas met ons lichaam op de nieuwe 

aarde zullen leven na de opstanding van de doden. Dan zal de 

hemel op de aarde neerdalen (Opb. 20-21), dan wordt de aarde 

uitgebreid met goddelijke dimensies, en dan zal God voor altijd bij 

ons wonen. Als dat zo is, kunnen Mozes en Elia toch nog niet 

lichamelijk in de hemel zijn. Hun lichamen ‘wachten’ in het graf 
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tot de opstanding. Maar dan kunnen ze niet hier lichamelijk bij 

Jezus op de berg van de verheerlijking zijn. Dan moeten het 

hoogstens geestverschijningen zijn geweest. 

 Wat echter opvalt, is dat van Elia nu juist wordt gezegd, dat die 

met lichaam en ziel in een storm is opgevaren naar de hemel, 

terwijl een vurige wagen en vurige paarden scheiding maakte 

tussen Elia en Elisa (2 Kon. 2:11). Vervolgens is ook van Mozes 

de begraafplaats niet bekend. God zelf begroef hem, zo lezen we in 

Deuteronomium 34:6. En misschien heeft God zijn lichaam daarna 

wel meegenomen naar de hemel. Want niemand kon zijn graf 

vinden. Blijkbaar hebben ze dus nog wel naar zijn lichaam 

gezocht. Daarnaast lezen we in de Joodse traditie over de 

gekoesterde mening, dat Mozes’ lichaam na zijn dood met zijn ziel 

is verenigd. Ook Judas:9 wijst in die richting. Bovendien is er een 

apocrief boek met de titel: ‘De hemelvaart van Mozes’. Kortom: 

het is niet geheel onmogelijk, dat juist Mozes en Elia in hun 

lichamelijke gestalten verschijnen op de berg van de 

verheerlijking. 

 Tenslotte lezen we ook bij de hemelvaart van Jezus dat een 

wolk Hem aan hun ogen ontrok (Hand. 1:9). Het is goed er op te 

letten dat er in Handelingen 1 zowel als in Lucas 24 niet staat dat 

Hij op een wolk naar de hemel voer. Alsof hier sprake zou zijn van 

een wolk die als een soort taxi Jezus optilt en naar boven vervoert. 

In Handelingen 1:9 lezen we alleen dat een wolk Hem aan hun 

ogen onttrok. De wolk fungeert hier dus weer als de grens van de 

ruimte van God. Jezus gaat die binnen, net als Mozes in Exodus 

24:18 dat doet. In Lucas 24:51 lezen we zelfs helemaal niet van 

een opstijgen naar boven. Daar staat slechts dat Hij van hen 

scheidde. Hij ging over van onze ruimte naar een hogere 

dimensionale ruimte. Een ruimte (nog) niet toegankelijk voor de 

discipelen. Ineens is Hij weg, alsof Hij een wolk (‘nevel’ in het 

Grieks) binnengaat. Hij vernevelt als het ware voor hun ogen. 

Zoals een tweedimensionaal wezen, dat de mogelijkheid heeft 

gekregen om de derde dimensie in te gaan, ineens verdwijnt voor 

zijn mede tweedimensionale wezens, die die mogelijkheid niet 
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hebben en er zelfs ook geen blik in kunnen werpen. Op dezelfde 

wijze verdwijnt de lichamelijk opgestane Jezus ook voor zijn 

discipelen, alsof Hij opgaat in een damp, een nevel, omdat ook wij 

niet kunnen kijken in de vierde dimensie. In Handelingen 1 staan 

er opeens twee mannen in witte kleren, die hen nog vertellen dat 

Hij op dezelfde wijze zal terugkomen. Eens zal die wolk, die sluier 

(waas, NBV) die de volken omhult, weggenomen worden (Jes. 

25:7). Dan wordt onze werkelijkheid voor altijd ‘uitgebreid’ met 

Gods heerlijke dimensies (hemelen), met dimensies die wij nog 

niet kunnen bevroeden. Dan zal God zijn ‘alles in alles’ (1 Kor. 

15:28). Volgens nieuwtestamenticus G.H. van Kooten moet dit 

vers zo vertaald worden, en niet met ‘alles in allen’. De hemel zal 

de aarde huwen. Aarde en hemel worden verenigd. God en mens 

wonen weer samen in één huis, in één ruimte, maar het is wel een 

huis met vele kamers (Joh. 14:2), een ruimte met vele dimensies. 

 

Het woord staat niet in de Bijbel, maar de zaak? 

Nu zal iemand zeggen: ‘Ja, maar het woord ‘dimensionaliteit’ staat 

toch helemaal niet in de Heilige Schrift? Dus is het wel Bijbels?’ 

Het woord ‘drie-eenheid’ komt ook niet in de Bijbel voor, maar 

toch geloven we dat de leer dat God de drie-enige God is, wel 

Bijbels is. En ook het woord ‘twee-naturen’ komen we in de Bijbel 

niet tegen, en toch is het Bijbels als we geloven dat Jezus Christus 

waarlijk mens en waarlijk God is, dat wil zeggen, dat Hij twee 

naturen in zijn ene Persoon verenigd. Zou dat dan voor de term 

‘meerdimensionaliteit ook niet kunnen gelden? 

 

God alomtegenwoordig 

Met de leer van de hogere dimensionaliteit kunnen we nu ook 

begrijpen dat God in de hemel is, maar toch heel dichtbij. Zoals 

een tweedimensionaal wezen die toegang kreeg tot de derde 

dimensie de tweede dimensie heel dicht kan naderen zonder er 

mee samen te vallen, zo kan God heel dicht bij zijn zonder dat we 

Hem zien. Ik roep nog even de tekeningetjes over bol, vierkant en 

driekoek hierboven in herinnering. Zoals de bol heel dicht bij het 
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vlak kan komen zonder dat het vierkantje en het driehoekje de bol 

zien, zo kan God heel dicht bij ons komen zonder dat wij Hem 

zien. Als bovendien Gods ruimte twee dimensies hoger is dan de 

onze, dan kan Hij ons overal omgeven zonder met onze ruimte 

samen te vallen. 

 Laat ik een voorbeeld geven om dit duidelijk te maken. Een 

tweedimensionale ruimte (dus een vlak dat een oneindige breedte 

en lengte heeft, maar geen hoogte) scheidt een driedimensionale 

ruimte in tweeën. Als je in het ene compartiment van de 

driedimensionale ruimte bent, kun je niet naar dat andere 

compartiment zónder door het tweedimensionale vlak heen te 

gaan, omdat dat vlak opeindig breed en oneindig lang is. Maar als 

je nu een ruimte hebt die niet één, maar twéé dimensies hoger is, 

dan omsluit die ruimte wel helemaal de twee dimensies lagere 

ruimte. Ik geef een voorbeeld. Neem de oneindige lijn. Dat is een 

ééndimensionale ruimte. Denk daaromheen een driedimensionale 

ruimte. Een driedimensionale ruimte omsluit de lijn overal. Je kunt 

nu door de hele driedimensionale ruimte heen overal komen rond 

de lijn, zonder de lijn te moeten doorkruisen. De lijn scheidt de 

driedimensionale ruimte niet in tweeën, zoals een vlak dat wel 

doet. Dat komt omdat een lijn twee dimensies minder heeft. 

 Als God dus in een ruimte woont die minimaal de 5
e
 dimensie 

is, dan omgeeft Hij onze ruimte helemaal. Hij kan overal zijn 

zonder met onze ruimte samen te vallen. Er is dus geen sprake van 

pantheïsme, waarin god en schepping wel samenvallen, zoals in 

bepaalde oosterse godsdiensten met alle theologische problemen 

van dien. Dat betekent: de Heilige God valt dus niet samen met de 

zondige wereld. En toch is Hij alomtegenwoordig, dat wil zeggen: 

overal rondom ons heen en heel dichtbij. Dat verkondigt ook zijn 

naam: JHWH, Ik ben, Ik ben er, Ik ben erbij, Ik ben de Nabije, Ik 

ben de Eeuwige en de Alomtegenwoordige. 
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