
Sal ons mekaar in die hiernamaals herken en wat sal die verhouding                            
                                                               wees?              Maandag 24 Mei 2021                                                                                                            

Een van die vrae wat baie mense vra is:   
• Sal ons mekaar herken in die hemel? 
• Sal ek my man of vrou herken en in watter verhouding sal ons staan? 

 
Daar sal, glo ons herkenning wees van mekaar! 
 
Hoekom?   Want die christen gaan nie dood nie, maar gaan hemel toe.   Alhoewel dit die siel is 
wat eerstens hemel toe gaan, bly dit dieselfde jy.    Want ‘n christen gaan nie dood nie, jou siel 
gaan hemel toe, maar natuurlik verheerlik en volkome.   “Elke mens behou sy identiteit ook na 
die dood; hy is ‘n eie en afsonderlike wese van alle ander; sy persoonlikheid, sy siel, sy selfbe-
wuste ek, dit wat hom  maak wat hy is, in onderskeiding van ander, is onsterflik, bly dieselfde en 
sal so voortgaan in die doderyk.”  (Müller, JJ. 1970:68) 
 
Dawid se uitspraak in 2 Sam 12:15-23 
 
Dawid het met Urija se vrou Batseba gemeenskap gehad en daar is vir hulle ‘n seuntjie gebore.  
Maar die seuntjie het baie siek geword en Dawid het gevas en gebid en by God gesmeek vir die 
kind se lewe.   Die seuntjie is egter dood en toe het Dawid die volgende woorde geuiter. 
 
2 Sam 12:23  “Maar nou is hy dood. Waarom moet ek nog vas? Kan ek hom na my toe laat  
                         terugkom? Ek gaan na hom toe; hy kan nie na my toe terugkom nie.” 
 
Die veronderstelling is hier dat Dawid na sy seuntjie in die hemel gaan en hom daar sal herken 
met vreugde. 
 
Jesus het self gesê dat daar herkenning in die hemel sal wees. 

 
Luk 13:27-28 

27  “Maar Hy sal weer vir julle sê: ‘Ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle  
        het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van My af wegkom!’  
28    Daar sal julle huil en op julle tande kners wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die  
      profete binne-in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word.” 
 
As ons die gelykenis van die ryk man en Lasarus kan neem, Luk 16;22 ev, dan sien ons dat die 
ryk man in die hel die mense in die hemel herken het.   Maar dit is’n gelykenis en ons moet die 
punt van die gelykenis vashou, dat  ons op aarde moet goeddoen uit geloof en tot eer van God en 
dat ons in die hel of hemel nie tot bekering kan kom nie. 
 

Mat 17:3,4 
3  “Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat.  
4  Toe sê Petrus vir Jesus: “Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, sal ek hier drie hutte bou: 
een vir U, een vir Moses en een vir Elia.” 
 
Hier lees ons van Petrus, Johannes en sy broer Jakobus wat met die verheerliking op die berg vir 
Moses en Elia herken het, alhoewel hulle nooit op die aarde mekaar eers gesien het nie, maar 
natuurlik baie van Moses en Elia gepraat. 



Die herkenning sal vir ‘n ander doel en rede wees. 
 
Maar in die hemel word daar op ‘n ander plek, in ‘n ander dimensie, ‘n geeste-wêreld geleef.   
Die aardse lewe van pyn en swaarkry en trane en bekommernis is verby.    Open 21:4 
 
In die hemel sal die miljoene der miljoene engele en uitverkorens in ‘n verhouding met God 
staan waar hulle God heeldag gaan loof en prys.   Hulle gaan nie meer op mekaar ingestel wees 
in ‘n huweliksverhouding, ‘n gesinsverhouding ens. nie.   Almal gaan ingestel wees op die 
verheerliking van God.   God gaan alles wees in almal. 
 

1 Kor 15:28 
“Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader 

wat alles aan Hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles”. 
 
Alles gaan volmaak wees. 
Ons sal mekaar net ken omdat ons saam God aanbid. 
Ons sal in ‘n verhouding staan waarin God alles is en net God geëer en verheerlik word. 
 

(Ds Gerrit Kruger Gereformeerde  Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 
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