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Het is 2099. Het is heel donker, er is geen licht. Plotseling is daar Jezus en hij brengt het licht mee, een 
licht zoals we dat nog nooit gezien hebben op aarde. De hele aarde komt in een stralend wit licht te 
staan. Jezus kijkt waar de gelovigen zijn en vindt overal op aarde mensen die geloven in God en in hem. 
Daarbij kijkt hij niet alleen naar wat je gelooft, maar ook wat je gedaan hebt voor anderen. Stuk voor 
stuk spreekt hij met mensen en vraagt hij hoe ze in het leven staan en wat ze belangrijk vinden. Gelovig 
zijn betekent namelijk jezelf dienstbaar opstellen ten behoeve van de mensheid.  

De voorouders van deze mensen hebben verbinding gezocht met alle gelovigen gedurende alle eeuwen 
daarvoor: moslims, joden en christenen zijn inmiddels verbonden met elkaar. In de decennia daarvoor 
waren de gelovigen ervan doordrongen geraakt dat de verschillen tussen geloven eigenlijk niet zo groot 
waren als dat ze altijd gedacht hadden. Ze vonden elkaar in hun geloof in die Ene, die volgens sommigen 
niet bij naam genoemd hoefde te worden…. Anderen noemden hem God, Allah, weer anderen Jahweh. 
Ook de waarden die de gelovigen belangrijk vonden leken sterk op elkaar, liegen en bedriegen vond 
niemand een goed idee, evenals iemand doden of niet respectvol spreken over God of over belangrijke 
mensen in die tradities zoals de Profeet Mohammed. Ook vonden mensen van de verschillende religies 
het belangrijk om kinderen het geloof bij te brengen. En ze zo op te voeden dat ze verbonden raakten 
met de mensen om zich heen, met de aarde en de dieren en 
zich te verbinden met dat wat groter was dan zij zelf. 

Er waren gemeenschappelijke religieuze bewegingen ontstaan 
en dat was ook nodig want in de voorbije jaren waren er veel 
crises geweest die om een gemeenschappelijke aanpak 
vroegen. Gezamenlijk waren vluchtelingen opgevangen, 
gezamenlijk was er een beweging op gang gekomen om beter 
te zorgen voor moeder aarde. De religieuze bewegingen 
hadden na eeuwen oorlog met elkaar gevoerd te hebben, daar 
genoeg van gekregen en waren begonnen om verbinding en 
verzoening te brengen onder de mensen. Oude wonden werden 
geheeld en de mensen keken weer naar elkaar om. Natuurlijk 
gingen er soms dingen mis, maar daar werd goed over 
gesproken, er werd vergeven en vergeten en het leidde niet tot grote conflicten.  De wapens waren 
bezienswaardigheden die zich in musea bevonden om de mensen eraan te herinneren dat wapens meer 
kwaad dan goed hadden gedaan. De mensen leefden in harmonie met elkaar en zorgden voor de aarde 
en al wat daarop leeft.  

Tot het moment dat Jezus daar was en het Licht meenam. De mensen mochten mee met Jezus naar de 
hemel, de aarde bleef achter als blauwe planeet en mocht zich herstellen van de bewoning door de 
mensheid en uitrusten! 

 

Een droom opgepikt door de Verdenkers, zie https://www.pknhilversum.nl/dromen-over-kerk-2030 

 

 


