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Christenen zijn mensen die uitzien naar de toekomst die God voor zijn kinderen heeft. Het 
verwachten van deze toekomst is kenmerkend voor hun leven. Paulus wijst dat aan wanneer 
hij schrijft: ‘wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God’ (Rom. 5:2), de bekering tot 
God typeert als het ‘uit de hemelen verwachten van zijn Zoon’ (1 Tess. 1:10) en bidt dat de 
gemeente ‘overvloedig’ mag zijn in de hoop (Rom. 15:13). Christenen zijn mensen die 
hopen. 
 
Dr. J. Hoek, hervormd predikant en docent dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede, 
schreef een omvangrijk boek over de christelijke hoop. Hoek wil laten zien dat christenen een 
boodschap hebben in de crisis van onze cultuur. Het vooruitgangsgeloof heeft bij velen 
schipbreuk geleden door de ontzettingen van de vorige eeuw. Er is geen perspectief meer op een 
betere wereld. Je moet er voor jezelf maar het beste van maken. ‘Going Titanic, first class’ is de 
levenshouding van velen geworden. 
Het is voor christenen de hoogste tijd om de christelijke hoop voor te leven. Wij hebben een 
boodschap voor de wereld en een overwegenswaardig alternatief voor een cultuur die de hoop 
steeds meer laat varen! 
Over die boodschap en dat alternatief gaat de studie van Hoek. Het boek is helder gestructureerd, 
goed gedocumenteerd en in een prettig leesbare stijl geschreven. Ik ben onder de indruk van de 
belezenheid van de auteur, al had het met de vele verwijzingen wat mij betreft wel een ‘onsje’ 
minder gemogen. Het is verheugend in dit boek een theoloog te ontmoeten die voluit recht wil 
doen aan de boodschap van de heilige Schrift. Daarbij grijpt Hoek voortdurend terug op het 
onderwijs van gereformeerde theologen. Ook wat in onze kring geschreven is, is hem niet 
ontgaan. Boeiend is dat hij zich steeds confronteert met oude en moderne opvattingen. Zo is hij 
erin geslaagd een leesbaar en leerzaam boek te schrijven dat ons toerust om inderdaad 
‘overvloedig te zijn in de hoop’. 
 
Israël 
 
Nadat Hoek terecht gesteld heeft dat de christelijke hoop hoop op God is en dat onze verwachting 
zich richt op Hem die komend is, handelt hij over de plaats die Israël dient in te nemen in ons 
uitzien naar de grote toekomst. Wie de Here verwacht, kan dat alleen maar doen in nauwe 
samenhang en samengang met het Joodse volk. We kunnen niet spreken over de hoop van de 
christelijke kerk zonder daarbij direct de hoop voor Israël te betrekken. De kerk deelt in de aan het 
Joodse volk geschonken verwachting. Jeremia 31 spreekt over het nieuwe verbond dat de Here zal 
maken met Israël. Dat verbond heeft de Here ondanks alles wat Israël met zijn Messias gedaan 
heeft, niet opgezegd. De christelijke kerk is niet in de plaats van Israël gekomen. Hoek keert zich 
krachtig tegen de zgn. vervangingsgedachte. De kerk is bij Israël ingelijfd, of beter: ze woont bij 
Israël in. Jafet woont in bij Sem. ‘We zeggen zelfs principieel nog te weinig, wanneer we stellen 
dat Israël er nog steeds bij hoort. Het is andersom: wij, heidenen, mogen in Christus bij Israël 
horen.’ Voor Hoek is Israël nog steeds het uitverkoren volk van God en zijn Joden ‘van nature’ 
kinderen van het verbond (p. 51). 
Mijns inziens gaat Hoek hier te ver in zijn (terechte) verweer tegen de vervangingsgedachte. 
Paulus schrijft in Galaten 3:29: ‘Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en 
naar de belofte erfgenamen.’ Daaruit blijkt dat wij niet zomaar een lijn vanuit Jeremia 31 naar de 
Joden van vandaag kunnen trekken. Het ‘van Christus zijn’ is bepalend geworden voor het 
erfgenaam zijn van de beloften. Daarbij doet Hoek geen recht aan het gegeven dat in het Nieuwe 



Testament al de benamingen van Israël overgegaan zijn op de christelijke kerk (vgl. bijv. 1 Petr. 
2:9). Het ‘volk van God’ is nu de gemeente (vgl. Hand. 15:14). Treffend is ook dat de belofte van 
Hosea 1:11 (‘En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet - zullen zij genoemd 
worden kinderen van de levende God’) door Petrus niet op de Joden, maar op de christelijke 
gemeente wordt toegepast (vgl. 1 Petr. 2:10). 
God heeft zeker zijn oude verbondsvolk niet afgeschreven. Er mogen verwachtingen voor het 
Joodse volk blijven bestaan, zoals Paulus ons leert in Romeinen 11. Maar Hoek gaat te ver, 
wanneer hij zelfs de landbelofte voor Israël ziet doorlopen en de stichting van de staat Israël 
waardeert als blijk van Gods bijzondere trouw (p. 88). In het Nieuwe Testament vind ik nergens 
nog een ‘landbelofte’ voor Israël genoemd. Niet seculiere en orthodoxe Joden zullen land 
ontvangen, maar de burgers van het koninkrijk (de ‘zachtmoedigen’) zullen de aarde beërven 
(Mat. 5:5). Mijns inziens geeft Hoek het Joodse volk een te centrale plaats in de christelijke 
verwachting! 
 
Voorbij de dood 
 
Uit het inhoudrijke boek van dr. Hoek kan ik slechts enkele grepen doen. De auteur laat ons zien 
wat hopen op God betekent, wanneer het sterven wordt. Is er in het Oude Testament nog weinig te 
vinden over een leven na de dood, in het Nieuwe Testament klinkt een zeer troostrijke 
verkondiging. Er is geen sprake van een ‘onsterfelijke ziel’, wel is het zo dat God iets van onze 
persoonlijke identiteit door het sterven heen bewaart. Er is wel een ‘ik’ dat opgenomen wordt om 
‘met Christus’ te zijn (vgl. Fil. 1:23). Gods kinderen gaan naar ‘de hemel’, de plaats waar Christus 
is. De plaats die God geschapen heeft om er te wonen en zijn kinderen in op te nemen. Het 
ontslapen op aarde is voor de gelovigen een ontwaken in de hemel. Hoek gaat niet in op Paulus’ 
typering in 1 Tessalonicenzen 4, waar de apostel de gestorven gelovigen ‘de ontslapenen’ noemt. 
Er is een doorleven bij Christus en tegelijk is er sprake van een slapen, om op de stem van de 
Heer weer gewekt te worden (Joh. 5:28). Hoek keert zich tegen de evangelische schrijver Randy 
Alcorn, die te uitbundig spreekt over ‘de tussentoestand’. De bijbelse beelden krijgen bij hem de 
status van directe informatie, waardoor een te realistisch beeld van het hemelleven geschapen 
wordt. Wij zullen hier soberheid moeten betrachten. De kern van de heerlijkheid na het sterven is 
het ‘met Christus zijn’. Wel mogen we zeggen dat Gods kinderen in de hemel groeien in het 
wandelen met God, want de omstandigheden daar zijn beter dan zij op aarde hebben gekend. 
 
Duizendjarig rijk? 
 
In het hoofdstuk ‘Hoop voor de geschiedenis’ handelt Hoek over wat de Bijbel zegt over de 
ontwikkelingen vlak voor Christus’ terugkomst. Het laatste der dagen staat in het teken van 
toenemende polarisatie. De mensheid krijgt van God de ruimte om de maat van haar zonde vol te 
maken. In deze weg naar het dieptepunt van afval openbaart zich ‘de mens van de wetteloosheid’. 
In één figuur krijgt het ultieme kwaad van de laatste dagen gestalte. Johannes schrijft dat er ‘vele 
antichristen’ zijn opgestaan (1 Joh. 2:18). De antichrist heeft zijn prototypen in de geschiedenis 
van de kerk. Maar uiteindelijk komt het tot een bepaalde persoonlijke figuur in de eindtijd (2 Tess. 
2:3,4). Hoek vat ‘die hem weerhoudt’ (2 Tess. 2:7) op als een engel die volgens Gods plan de 
verschijning van deze figuur nog tegenhoudt. Hij gaat hier in het spoor van de commentaar van 
P.H.R. van Houwelingen, die denkt aan een engelenleger onder aanvoering van de aartsengel 
Michaël. De uitleg van Van Houwelingen lijkt me beter dan hier te denken aan de staatsmacht of 
de evangelieprediking. 
Wat Openbaring 20 zegt over ‘duizend jaren’, heeft velen gebracht tot de gedachte van een 
‘duizendjarig rijk’. Het is de klassieke tekst voor het chiliasme. Hoek geeft breed aandacht aan het 
premillennialisme: aan de jongste dag gaat een rijk van duizend jaar vrede, waarin Christus op 
aarde heerst, vooraf; aan het postmillennialisme: Christus komt pas op aarde na de duizend jaar en 
heerst tijdens het vrederijk niet lichamelijk op aarde; en aan het amillennianisme: wat Openbaring 



20 beschrijft, is al aan de gang. Hoek bekritiseert uitvoerig de verschillende opvattingen, om ten 
slotte uit te komen bij de ‘gemodificeerde postmillennialistische benadering’: het begrip 
‘duizendjarig rijk’ heeft niet zozeer betrekking op een bepaalde aaneengesloten periode, maar 
meer op een samenvatting van wat over vele tijden is uitgesmeerd. Openbaring 20 heeft dan 
betrekking op verleden, heden en toekomst. Terwijl de ongerechtigheid toeneemt, zijn er ook 
lichte momenten. De duizend jaren representeren de triomf van Christus, en van zijn kerk in en 
tegenover de wereld. Er blijken ook tijden van verademing te zijn (vgl. de binding van de satan). 
Wat Hoek uiteindelijk voorstaat, wordt helaas niet al te helder uiteengezet. Zijn betoog schiet 
mijns inziens wel wat te kort wanneer het gaat om een overtuigende exegese van de 
desbetreffende perikoop. 
 
Verwachting vervuld 
 
In een wel heel omvangrijk hoofdstuk spreekt Hoek over de vervulling van onze verwachting. De 
Here Jezus komt in koninklijke majesteit terug. Het gaat om een ‘verschijning in heerlijkheid’, om 
een onthulling en openbaring. Voor aller oog zal Hij zichtbaar verschijnen. In aansluiting bij J. 
Kamphuis vat Hoek het ‘overdragen van het koningschap aan God de Vader’ (1 Kor. 15:24) op 
als het overdragen van dát koningschap dat Christus gegeven is om de vijanden te overwinnen. 
Jezus blijft onze eeuwige Koning, maar aan zijn strijdend koningschap komt een eind. 
Hoek verwerpt geargumenteerd de gedachte van een ‘opname van de gemeente’ vóór de jongste 
dag. Het gaat in 1 Tessalonicenzen 4:17 niet om een escape vóór de jongste dag, maar om een 
escorte op de jongste dag. De gemeente begeleidt haar terugkomende Heer. Het laatste oordeel is 
echt een rechtszitting, waarbij de dingen ook recht gezet worden. 
Lijkt het in Matteüs 25:31-46 om een collectief oordeel te gaan (‘de schapen’ en ‘de bokken’), in 
Openbaring 20:11-15 lijkt het oordeel meer persoonlijk toegespitst te worden. Terecht zegt Hoek 
dat we geen chronologische volgorde kunnen construeren, maar dat de beelden en metaforen 
samen de aangrijpende werkelijkheid van het oordeel aanduiden. 
Ook is het juist dat hij stelt dat de zonden van de gelovigen als vergeven zonden aan het licht 
zullen komen. Maar ik had graag meer gehoord over de zaak van het rekenschap geven (vgl. Mat. 
12:36; Heb. 4:13). Wordt er straks ook nog een gesprek gevoerd over ons geleefde leven? En hoe 
verhoudt zich dat dan weer met het gegeven dat de Here aan onze zonden nooit meer wil denken 
(vgl. HC antw. 56)? 
De auteur staat uitvoerig stil bij de opstanding van Gods kinderen. Onze hoop is gericht op de 
totale verlossing van de mens. Dus ook van zijn lichaam. Het opstandingslichaam zal echt óns 
lichaam zijn, zij het wel geheel veranderd. Er is hier sprake van continuïteit en discontinuïteit. 
Paulus spreekt over een ‘geestelijk lichaam’ (1 Kor. 15). Het gaat om een door de Geest geheel 
beheerste lichamelijkheid. 
In het kader van het laatste oordeel brengt Hoek ook de hel ter sprake. Tegenover allerlei moderne 
‘herinterpretaties’ houdt hij staande dat de hel er werkelijk is. De hel is bij Gods goede schepping 
gekomen, toen de zonde haar intree had gedaan. Met K. Schilder vat hij ‘worm’, ‘vuur’ en 
‘tandengeknars’ op als beeldspraak voor de plek waar de haat, de dood en de duisternis heersen. 
Hoe is de hel te verbinden met Gods liefde? Hij is het oordeel over ieder die deze liefde van God 
afwijst, en de plaats van Gods gekrenkte liefde. Daarbij scheert God niet alles over één kam. Er 
zal ook gradatie in de straf zijn (vgl. Mat. 11:21,22). 
Hoek merkt daarbij op: ‘Eerlijke honorering van de bijbelse gegevens vraagt er ... om dat ook in 
onze tijd in prediking en pastoraat de twee wegen worden aangewezen’ (p. 261). We zullen over 
de verschrikking van de hel niet mogen zwijgen! 
 
Onze verwachting omvat ook de verlossing van de kosmos. Gods koninkrijk is geen reddingsboot 
met een hoeveelheid zwemvesten, terwijl intussen het schip zelf, de schepping, voorgoed de 
duivel ten prooi zou vallen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat gaat door 
een grote wereldbrand heen (vgl. 2 Petr. 3:10 en 12). Maar er vindt geen vernietiging plaats. Het 



is een herschepping, geen totaal nieuwe schepping. De Here vernieuwt door louterend vuur heen. 
Het gaat ook om verheerlijking, want het einde van Gods werk is rijker dan het begin. Hoek 
meent vanuit Openbaring 21:24 en 26 te kunnen stellen dat al het mooie en schone van aardse 
culturen geborgen zal worden op de nieuwe aarde. Die conclusie is aanvechtbaar. Wat Johannes 
schrijft, kan ook slaan op wat bekeerde machthebbers voor Gods kerk betekenen met hun gaven 
en krachten, of op de hulde die zij het Lam brengen (vgl. S. Greijdanus, KORTE VERKLARING; 
H.R. van der Kamp, COMMENTAAR). 
Het eeuwige leven op de vernieuwde aarde zal geen zalig nietsdoen zijn, maar intense beleving 
van Gods nabijheid, vol lofprijzing en aanbidding. Daarbij zal er alle ruimte zijn om creatief bezig 
te zijn en het eindeloos domein van de Schepper te exploreren. ‘Het blijft in de eeuwigheid 
enerverend en fascinerend, het gaat om een eeuwig avontuur waar de spannendste ontdekkingsreis 
op aarde niets bij is’ (p. 287). Het lijkt me niet onaannemelijk, maar ook van dit alles geldt: ‘het is 
nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn’ (1 Joh. 3:2). Dat verhindert ons hier met stelligheid te 
spreken. 
 
Ten slotte 
 
Niet alle thema’s worden even grondig behandeld. Ik zou bijvoorbeeld meer willen horen over het 
‘zien’ van God, juist in verband met zijn onzienlijkheid. En over de tekenen van de tijden. Maar 
wie de studie van Hoek doorwerkt, wordt echt verrijkt. Het boek bevat een compacte eschatologie 
en leert ons waarop wij mogen hopen. Een indrukwekkende literatuurlijst maakt ons duidelijk 
hoeveel werk de auteur heeft verzet. Vooral predikanten zullen hier winst kunnen boeken voor 
hun preekarbeid. Ik hoop dat dit boek vele lezers krijgt. Want het helpt ons te hopen op de 
heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. 
 
N.a.v.: J. Hoek, HOOP OP GOD. ESCHATOLOGISCHE VERWACHTING, 344 pag., uitg. Boekencentrum, 
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