Vraag:
Ik wilde graag een vraag stellen naar aanleiding van een van de bijbelstudies die ik heb gelezen.
Op het moment volg ik in Ede het eerste jaar van de studie GPW (godsdienst pastoraal werk),
waar we worden opgeleid tot pastoraal werker, of zendingswerker, of jeugdwerker. Al enige tijd
loop ik met deze vraag. Mogen wij ervan uitgaan dat kinderen zeker weten dat zij naar de hemel
gaan wanneer zij sterven? Ik heb altijd geloofd dat dit zo was, doordat ik hiermee ben opgegroeid.
Nooit heb ik dit bijbels kunnen onderbouwen. Laatst hoorde ik iemand zeggen dat hij van mening
was dat slechts de kinderen van christenen naar de hemel gaan, aangezien de ouders
verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Doordat de ouders geheiligd zijn, zijn de kinderen ook
geheiligd. Ik weet niet zo goed wat de bijbel hier concreet over zegt. Aangezien ik ook opgeleid
word tot pastoraal werker, zal ik zeker met dergelijke vraagstukken in aanraking komen.
Bijvoorbeeld met ouders waarvan hun kind net is overleden.
Antwoord:
Graag zou ik van u willen vernemen naar aanleiding van welke bijbelstudie u uw vraag wilde
stellen. Was het misschien studie nr. 080 over het Paradijs?
Zo niet, dan zou ik u willen vragen om deze studie eens door te lezen, want die schreef ik namelijk
naar aanleiding van het overlijden van mijn eigen kind. Persoonlijk ben ik van mening dat niet
alleen de kinderen van christenen of messiasbelijdende gelovigen in het Paradijs komen (of naar
de hemel gaan zoals men in het christendom gewend is te zeggen), maar dat kleine kinderen
sowieso behouden zijn omdat volgens de Joodse opvattingen de kinderen pas vanaf de Bar-Mitzva
ofwel Bat-Mitzva leeftijd verantwoordelijk zijn voor hun eigen zonden. Dat is voor de jongetjes 13
jaar en voor de meisjes 12 jaar. Tot die leeftijd worden de kinderen als rein beschouwd en Yeshua
zelf zei van hen: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het
Koninkrijk G'ds" (Lucas 18:16).
Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

