
 
Geloof je in een leven na de dood? 
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Geloof je in een leven na de dood? 

Een goede illustratie van de diversiteit van aanvoelen in verschillende 

generaties christenen vind je herkenbaar geïllustreerd in een stukje uit de 

Zomerse tweespraak van 24-08-2016 in Tertio. Het gaat om een gesprek 

tussen Marcel Storme (advocaat en hoogleraar, 86 j.) en zijn kleindochter 

Emma (studente geneeskunde, 18 j.). 

Gelooft u in God? 

Emma Storme: “Dat vind ik een moeilijke vraag. Voor mij is dat geen persoon; 

wel een aanwezigheid, een kracht waartoe je je kunt richten. Het is niet 

gemakkelijk onder woorden te brengen hoe ik dat zie.” 

Gelooft u in een leven na de dood? 

Emma Storme: “Ik hoop dat er iets is, maar ik kan niet zeggen wat. Ik kan me 

niet inbeelden dat met de dood alles eindigt. Daarom is het belangrijk 

aandacht te hebben voor de overledenen.” 

Gelooft de grootvader in een leven na de dood? 

(prompt) Ja. Honderd procent. Maar dat omschrijven is bijzonder moeilijk. 

Toen Brits premier Winston Churchill destijds door zijn minister van 

Buitenlandse Zaken werd gevraagd over wat God hem zou vertellen na zijn 

dood, antwoordde Churchill:”This is a continental question’ (lacht – het is een 

vraag die je op het vasteland moet stellen).Mijn zwaar gehandicapte 

zoonPieter overleed toen hij pas veertien was en ik ben ervan overtuigd dat ik 

hem ga terugvinden. Hoe? En wat? Dat weet ik niet.” 

Emma Storme: “Dat geloof ik ook.” 

Marcel Storme: “De voorbije tweeduizend jaar hebben soms de meest briljante 

geesten die er op aarde rondliepen, in God en het hiernamaals geloofd. Dat is 

een bevestiging van wat ik weet en vermoed. De Nederlandse schrijver Willem 

Jan Otten die zich tot het christendom bekeerde, zegt: “Het is zo 

onwaarschijnlijk dat het niet anders dan waar kan zijn.” 

 


