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Predikatie over 1 Thessalonicensen 4 vers 14  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

HHK Voorburg – 20 april 2014 
 
 Votum. 
 Zingen Psalm 98 : 4. 
 Belijdenis de Geloofs: Zondag 17 en 18 H.C. 
 Schriftlezing Thessalonicensen 4 
 
  1 Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere 
Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt hoe gij moet wandelen en 
Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. 
  2 Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere 
Jezus. 
  3 Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van 
de hoererij; 
  4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en 
ere, 
  5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heide-
nen, die God niet kennen. 
  6 Dat niemand zijn broeder vertrede noch bedriege in zijn hande-
ling; want de Heere is een Wreker over dit alles, gelijk wij u ook te-
voren gezegd en betuigd hebben. 
  7 Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot hei-
ligmaking. 
  8 Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die 
ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven. 
  9 Van de broederlijke liefde nu hebt gij niet van node dat ik u 
schrijf; want gij zelven zijt van God geleerd om elkander lief te heb-
ben. 
10 Want gij doet ook hetzelve aan al de broederen die in geheel Ma-
cedónië zijn. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer over-
vloedig wordt, 
11 En dat gij u benaarstigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen, en 
te werken met uw eigen handen, gelijk wij u bevolen hebben; 
12 Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn, en geen ding 
van node hebt. 
13 Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die 
ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen, die 
geen hoop hebben. 
14 Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, 
alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, weder bren-
gen met Hem. 
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15 Want dat zeggen wij u door het woord des Heeren, dat wij die 
levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen 
vóórkomen degenen die ontslapen zijn. 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des ar-
changels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die 
in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen 
opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; 
en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 

Gebed. 
Zingen Psalm 16 : 5 en 6. 

 
1 Thessalonicensen 4 vers 14. Daar lezen we het Woord van God 
en onze tekst: 
 
Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, 
alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, weder 
brengen met Hem. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
stil te staan bij drie gedachten naar aanleiding van deze woorden. 
 

1e. De aard van het geloof. 
2e. Het hart van het geloof. 
3e. De troost van het geloof. 

 
Gemeente, de apostel Paulus schrijft aan de gemeente te Thessalo-
nica om ze te onderwijzen. Ze hebben onderwijs nodig. Ze weten 
niet alles. Een mens kan ook niet alles in één dag leren. En zeker in 
het geestelijke leven is het gehele leven, het gehele bestaan een 
leerschool, een oefenschool. Dat volk van de levende God heeft 
onderwijs nodig, en begeert ook onderwijs. Of komt u in uw leven 
geen vragen tegen? Komt u het in uw leven niet tegen dat u het ook 
niet meer weet? Komt u het niet tegen dat u met alles wat u wist, het 
niet meer doen kunt, en dat u opnieuw van node hebt dat u verder 
geleid wordt, dat u zaken geleerd worden die nuttig zijn? Dat is het 
kenmerk van het leven des geloofs. Dat gaat voort. Dat is in ont-
wikkeling. Stilstand betekent achteruitgang. Het moet verderop. En 
wat is verderop? Wel, dat is dit, dat er in het leven al minder en min-
der van de mens overblijft, en dat God al meer en meer al groter en 
groter wordt. Hoe omschrijft de Heidelberger de bekering? Een af-
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sterven van de oude mens. Dat is een proces. Nou, daar kom je wel 
achter, hoe taai dat dat is, hoeveel pijn dat dat doet. Als je jezelf 
kwijt moet, al meer en meer. Als het Woord van God door de wer-
king van Zijn Geest gaat snijden. Als de boel opengelegd wordt. Als 
de Heere al dieper en dieper in laat blikken in dat verderf van je hart. 
Als je er achter moet komen, telkens weer, geen vrucht voor God 
voort te kunnen brengen in der eeuwigheid. Dat je steeds meer en 
meer gaat walgen van jezelf. Een afsterven van de oude mens. 
Weet u hoe Luther de oude mens noemt? “Dat lijk dat ik op mijn rug 
meezeul”, zegt Luther. Dat drukt naar beneden. Dat maakt je gebo-
gen onder wie je bent, onder wie je blijft. Of knapt u op? Wordt u 
beter? Zegt u: “Nou, ik heb toch aardig wat strepen verdiend in het 
Koninkrijk der hemelen”? Of is de opbrengst van wie u bent, juist na 
ontvangen genade, alleen maar dit: schuld, schuld en nog eens 
schuld? Opdat we al meer en meer verootmoedigd worden voor het 
aangezicht van God. 
Maar de bekering is ook een opstaan van de nieuwe mens, van dat 
wat uit God geboren is. En zoals het in het natuurlijke is, dat de 
mens van zuigeling af tot de volwassenheid moet opgroeien, zo is 
het ook in het geestelijke leven. Het is een kwalijke zaak, dat als we 
jaren en jaren onder de bediening van het Woord verkeren, dat het 
Woord van God nog altijd op ons van toepassing is: “Gij hebt weer 
van node dat u de eerste beginselen worden bijgebracht, terwijl u 
vanwege de tijd leraars behoorde te zijn”. 
Nou, hier in de gemeente van Thessalonica is zo’n haper. Daar is 
een onwetendheid, een onverstand. Ze komen er niet meer uit. En 
dan schrijft de apostel met zijn pastorale hart, maar bovenal, en dat 
is natuurlijk de zaak wat zijn pastorale hart ook uitmaakt: door de 
werking van Gods Heilige Geest aan deze gemeente. En hij noemt 
de gemeente te Thessalonica “broeders”. Ziet u dat? Hij maakt niet 
het onderscheid van: “Die hoort er wel bij en die hoort er niet bij, jij 
staat er nog buiten, jou reken ik er wel toe”. Dat doet de apostel niet. 
Die toepassing, die separatie laat hij bij de hoorders in de gemeente 
van Thesselonica zelf. Hij noemt ze allen “broeders”. Waarom? Wel, 
de belijdenissen zeggen: “Als iemand een uiterlijk godsdienstig en 
onberispelijk leven leeft, waarom zou je dan aan zijn genadestaat 
twijfelen?” Wij zijn geen hartenkenners, geen hartenproevers. Wij 
weten het niet of het waarachtig is. En als de apostel ze “broeders” 
noemt, dan laat hij het oordeel over al die mensen aan God. God, 
Die rechtvaardig oordeelt. God, voor Wie heel de gemeente van 
Thessalonica een geopend boek is. God, Die het precies weet waar 
Zijn kinderen zitten, niet alleen in Thesselonica, ook in Voorburg, 
overal in Zijn wereld. Hij weet het precies waar zij zijn. En het woord 
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van de apostel klinkt vanavond tot u en mij: “Broeders”. Waar de 
zusters in begrepen zijn als vanzelf. Opdat wij in ons hart die zielen-
vraag zouden stellen: “Ben ik wel een broeder? Ben ik wel een zus-
ter? Behoor ik wel tot dat grote gezin van dat volk van God?” 
Als de apostel ze “broeders” noemt, dan verwijst hij daarin meteen 
naar Hem in Wie zij broeders zijn. Hij verwijst meteen naar de oud-
ste Broeder, de gezegende Heere Jezus Christus. Dat maakt voor 
de apostel ook de familieband uit. Die niet het eigendom is van die 
oudste Broeder, van Jezus Christus de Heere, die is geen geeste-
lijke familie van de apostel. Die wordt dan ook in dit Schriftgedeelte 
niet vertroostend toegesproken. Maar wel vermanend en ontdek-
kend. Dat je wakker zou schudden en dat het in je leven nog anders 
zou worden. Want denk erom, ook de prediking van de Goddelijke 
liefde wil ontdekkend zijn, juist voor degenen die er buiten staan. 
Maar ja, weet u wat nu de ellende is? Dat het zo vaak voorkomt, dat 
degene die er buiten staat, zichzelf er bij rekent, en dat degene die 
er bij hoort zich zo vaak de bange vraag in de ziel kan stellen: “Zou 
ik wel echt een kind Gods wezen? Zou het wel waarheid zijn in mijn 
leven?” Mag ik u dan vast dit zeggen? Daar komt de apostel ook in 
uit in ons Schriftgedeelte. Dat de enige zekerheid en de enige vast-
heid voor de ziel gelegen is, niet in ons, niet in wat er rondwaait in 
ons hart en in onze gedachten. Maar de enige zekerheid ligt in het 
Woord van de levende God Zelf. En misschien hebt u het weleens 
meegemaakt in uw bestaan, dat alles, maar dan ook alles u ontviel. 
Als alles je ontvalt en je hebt het Woord Gods niet, wat ben je dan 
arm. Maar als alles je nu ontvalt, maar je hebt wel dat Woord Gods, 
dat profetische Woord, dat zeer vast is, dan heb je toch alles! Is het 
niet? Heb je het weleens meegemaakt dat je zei: “Ze mogen mij al-
les wel ontnemen, maar dat, dat is mij zoet en dierbaar”? Of zit u zo 
in elkaar dat u dagen achtereen dat Woord van God wel dicht kunt 
laten? Dat u opgaat in de dingen van de wereld en van de tijd. Dat u 
uw vermaak vindt in het dagelijkse leven met al zijn ijdelheden, dat 
voorbijgaand is, zonder dat u aan dat Woord van God gedacht hebt, 
zonder dat u daarin vastigheid en zekerheid gezocht hebt. U kent 
toch het woord van Calvijn? “Wie het Woord van God leest om er 
Jezus in te vinden, die zal Hem vinden”. Daar is de Heere belovend, 
toezeggend in. En wij? Hoedanig is ons leven? De apostel Paulus 
zegt: “de broeders” apart. Apart van de wereld. Apart van de ande-
ren. Hoe zet hij ze apart? Wel, zegt de apostel, dat moet in je leven 
voor de dag komen. Dit is de wil van God: uw heiligmaking. Dat u 
een heilig leven leeft. Heilig, dus afgezonderd van de wereld. Afge-
zonderd van die die de ijdelheid nastreven. Afgezonderd van die 
wereldse genoegens die de duivel ons voorspiegelt. Geheiligd aan 
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God. Dat is het tegenover wat de Heere in het geestelijke leven 
schenkt aan Zijn volk. Het tegenover dat waar we geschapen waren 
als Zijn beelddrager, geschapen waren om tot Zijn eer te leven, ge-
schapen waren om uit liefde Zijn wil te doen. Daar heeft die diepe 
val in Adam teweeg gebracht dat wij onze eigen wil doen. Des dui-
vels wil doen. Dat we de zonde nastreven. Dat God het doel van ons 
bestaan niet meer is, maar dat we zelf het doel van ons leven ge-
worden zijn. 
De apostel zegt: “Dit is de wil van God: uw heiligmaking”. Ofwel, dat 
u het doel niet meer bent, maar dat God weer het doel in uw be-
staan is. Dat het u om Hem te doen is. 
Is dat het ook in uw leven? Die vraag: Hoe komt God aan Zijn eer? 
En die noodschreeuw er bij: “Hij komt in mijn leven zo weinig aan 
Zijn eer”. Weet u er van, dat dat u weleens knelt en klemt? Weet u 
wie daar aan leed? Dat is diegene die tot des Heeren volk is ge-
maakt. Die van Hem heeft geleerd, die bij Hem vandaan weet hoe 
groot die liefde Gods is. Het Woord van God zingt: “Ziet hoe grote 
liefde ons de Vader gegeven heeft”. Welke liefde? Wel, die liefde is 
toch ten volle uitgedrukt in de gave van Zijn Zoon, de Heere Jezus 
Christus, Die dwars tegen onze zondigheid in de weg heeft bewan-
deld tot de eer van Zijn Vader en tot heil van Zijn Kerk. Dat is toch 
de liefde Gods, dat Hij Zich met de zonde en schuld van al de ver-
korenen heeft laten beladen, en gebukt onder die schuld en onder 
de uitgieting van Gods toorn de weg van lijden en sterven is ge-
gaan. Daarin is de liefde Gods toch uitgedrukt, dat Hij Zijn eigen 
Zoon heeft losgescheurd van Zijn Vaderhart, weggegeven Hem Die 
speelde in de schoot des Vaders, om hier temidden van vijanden, 
van rebellen en opstandelingen te wezen. Om hier te wezen tussen 
mensen die Hem dood wensten. Zo groot is die liefde Gods dat Hij 
Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen 
overgegeven, zegt het Woord. Voor ons allen. Al degenen die Zijnen 
zijn. Overgegeven. Heb je iets van die liefde leren kennen in je le-
ven? Ik kan het ook zo vragen: Is het in je leven gebeurd dat je met 
al je onheiligheid, met al je zondigheid, met al je vuilheid en walge-
lijkheid iets schoons hebt gezien in die Heere Jezus Christus? Aan 
de voet van dat kruis terecht gekomen bent, waar Hij aan gehangen 
is. Is het in je leven zo ver gekomen dat je jezelf niet meer redden 
en zaligen kon? Dat het van de andere kant moest komen. Dat je je 
daar aan de voet van het kruis, uitgeleverd aan de rechtvaardige 
God, waande dat je sterven zou. Dat de Heere Zijn oordeel over je 
leven geven zou. Maar dat Hij Hem sloeg in uw plaats. Is het ge-
beurd in uw leven dat Zijn sterven uw leven geworden is? Dat u 
daarin adem ging halen. Wat zal dan je begeren zijn? Wel, het 
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Woord zegt: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief-
gehad”. Die wederliefde wordt wakker geroepen in het hart: “Hoe 
stel ik mijn leven Gode dienstbaar?”. 
Heilig, heiligmaking, dat is de wil Gods over u. 
En als u uzelf weggeeft in de zonde en in de ongerechtigheden, dan 
is dat tot schade van uw eigen ziel. Let wel, het zondige van Gods 
volk is erg en dat is zwaar, dat is vreselijk. Eén ding kunnen ze niet. 
Ze kunnen zich niet uit de genade Gods wegzondigen. Er is geen 
afval der heiligen. Maar weet u wat ze wel kunnen? Ze kunnen zich 
wel wegzondigen uit de gemeenschap van God. Daarom zegt de 
apostel: “Het is zo noodzakelijk om in de weg van heiligmaking te 
wandelen”. Dat afgezonderde leven te leven. 
Zeg het eens, waar hebt u de diepste lessen aan uw hart geleerd? 
Was het toen u opging in de genoegens van de wereld? Of was het 
in die uren en ogenblikken dat de Heere u eens apart nam en u 
eens onder vier ogen ging spreken, en met u is gaan handelen aan-
gaande dingen van de eeuwigheid, aangaande Zijn Koninkrijk. Het 
was toen, toen u daar in de stilte gemeenschap mocht oefenen met 
God. Dat is het. 
Wel, de apostel zegt: “God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, 
maar tot heiligmaking”. We zijn niet geroepen dat wij onszelf zouden 
weggeven aan de zonde, aan de onreinheid. Maar geroepen tot 
heiligmaking. En juist in het leven van de heiligmaking kom je zoveel 
tekorten tegen. En juist het leven van de heiligmaking zal al meer en 
meer dwingen en dringen naar de troon van de Goddelijke genade. 
Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die 
ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Ziet u dat staan? Die 
broeders van de apostel Paulus: Zijn Heilige Geest in ons gegeven, 
zegt de apostel. Wat is dat, dat “in ons gegeven”? Wel, Die heeft 
woning gemaakt in het volk van God. En Hij Die in het volk van God 
woont, Die kan bedroefd worden. En wie Hem bedroeft, die ver-
achtert in de genade. Die haalt een donkerheid en een duisterheid 
over zijn ziel. 
Heeft de zonde dat weleens teweeg gebracht? Schrok je weleens 
wakker in de nacht van je bestaan? Moest je de gemeenschap met 
God weleens missen door eigen schuld, door eigen zonden? Heeft 
je dat niet voorzichtiger gemaakt? Heeft je dat niet nauwkeuriger 
doen letten op het Woord en de wil van God? Heeft je dat niet uit-
gedreven naar de troon van de Goddelijke genade? 
De apostel zegt: “Zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt God”. Als u 
meent dat heiligmaking niet nodig is, niet nuttig is, dan verwerpt u 
God. De Heere wil dat Zijn volk afgezonderd leeft. En zeker zal dat 
wel zo zijn als dat volk van God de zaak eens van de andere kant 
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mag bekijken. Want weet u wat het grote verschil is tussen diegenen 
die de apostel “de anderen” noemt en die broeders? Wel, die an-
deren, die wereldlingen, die bezien alles in het licht van de tijd. Alles 
bezien ze in het kortstondige bestek van dit leven. Als ik in het leven 
maar tot mijn genoegens kom. Als ik het leven maar kan plukken. 
Als ik de dag maar kan nemen en tot het diepst uit kan putten. Als ik 
alles maar kan doen in het leven wat ik graag wil. En dan? Dan zegt 
de wereldling: “Laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn, mor-
gen sterven we toch. Neem het er nog even van, nu het nog kan”. 
En het volk van God zegt: “Nog even geduld, ik ben er bijna. Nog 
een ogenblik en ik ben Thuis. Zal ik dan de verdrukking van tien da-
gen niet gewillig ondergaan?” De apostel zet het leven van de Kerk 
van Christus in het licht van die eeuwigheid, in het licht van die toe-
komst die wacht. En die toekomst wacht voor al dat volk van God. 
De apostel zegt: “Ik wil dat u toeneemt in de broederlijke liefde”. Die 
broederlijke liefde houdt in dat we ook op elkaar letten, dat we zien 
of er niet één een schadelijke weg gaat, om hem weer te roepen, te 
vermanen, terug te halen tot de gemeente. De broederlijke liefde is 
er bij u, zegt de apostel. Ik heb niet van node dat ik u daarvan 
schrijf. Maar ik wil hebben dat ge daarin meer overvloedig wordt. 
Wat is het leven der genade anders dan een benaarstigen… Dat 
woord klinkt. Dat is een benaarstigen. Dat is de wil van God zoeken 
te doen, voor hem en voor de mensen om hem heen. 
Maar ja, er was een grote onwetendheid in de kerk van Thessa-
lonica. En die grote onwetendheid bestond daarin dat ze niet wisten 
wat er gebeuren ging bij het sterven. Het bestond daarin dat de ge-
meente van Thessalonica geschokt werd, heen en weer geschud. 
Ze hadden het Evangeliewoord mogen aanvaarden. Ze waren tot 
het geloof gekomen in de Heere Jezus Christus. De Heere had  Zijn 
Heilige Geest gegeven. Maar nu viel het ze zo tegen. Want wat 
moest dat volk meemaken? Wel, dat ze geliefden aan de dood 
moesten afstaan. Dat er mensen stierven. Dat er graven gedolven 
moesten worden. Dat brengt een droefheid over ze. Dat brengt een 
wanhopigheid over ze, waar de apostel Paulus zijn pastorale bood-
schap tegenover stelt: “Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende 
zijt”. Want die onwetendheid maakt u radeloos, terwijl de weten-
schap u troosten zou. 
Ook al zo’n verschil met ‘de anderen’. De wereldling, ook in de kerk, 
zegt: “Ach, laat die toekomst van Christus maar ver weg geschoven 
worden. Ik hoop dat het mijn tijd nog duurt. Ik hoop dat ik nog een 
poosje zo door kan gaan”. En als er uitgetekend wordt in het Woord 
wat er op die doorluchtige dag des Heeren gebeuren zal, dan zou je 
je oren wel dicht willen stoppen uit vrees, uit angst voor wat dat 
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wezen zal. Ja, er is ook reden genoeg om beangst te zijn als u nog 
tot ‘de anderen’ behoort. Maar die behoort tot de broeders, die de 
apostel Paulus aanspreekt, dan geldt dit: wetenschap vermeerdert 
troost. Ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen 
zijn, opdat ge niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop 
hebben. U mag wel bedroefd zijn, zegt de apostel. Als u een geliefd 
pand aan de dood moet afstaan, dan mag u daar uw tranen over 
laten vloeien. Dan mag dat een scheur in uw hart teweeg brengen. 
Zeker ook als u beseft dat omwille van onze zonde de dood in de 
wereld gekomen is. Een geliefd pand af te moeten staan, dat is uw 
eigen schuld. Dat is het. Maar ik wil niet hebben dat u bedroefd bent 
gelijk als de anderen. 
Hoe kenmerkt de droefheid van ‘de anderen’ zich? Wel, hoe ze ook 
zoeken de dood te verbloemen; hoe ze ook proberen het mooier te 
maken dan het is, ze blijven troosteloze mensen, ze blijven ijdele 
mensen. Mensen zonder toekomst. Mensen zonder perspectief. Met 
alles wat ze naar zich toe schrapen, en waar ze ook hun vreugde in 
zoeken, en waar ze ook om lachen, blijven zij de ellendigste van alle 
mensenkinderen. Want waar ze ook troost gezocht hebben, ze zijn 
nooit uit gekomen bij de enige troost. En op die enige troost gaat de 
apostel Paulus wijzen. Als hij daar op wijst, dan trekt hij door die 
gemeente, die hij in zijn totaliteit “broeders” noemt, een scherpe 
scheidingslijn. Wat is die scherpe scheidingslijn? “Ik spreek u allen 
aan als broeders”, zegt de apostel, “maar ik stel u een vraag”. De 
vraag is deze: “Indien wij geloven”. Hij zegt dus niet: “U gelooft alle-
maal”. Hij past zich niet aan aan de moderne theologie die zegt: “Wij 
zijn een geloofsgemeente. Het is allemaal in orde”. Nee, hij stelt de 
vraag aan de gelovige gemeente: “Indien wij geloven”. Gelooft u 
eigenlijk wel?, zegt de apostel. Want alleen als u gelooft, hebt u 
reden om vertroost te worden. Als u niet gelooft, bent u net als de 
anderen, die hierin gekenmerkt worden: die geen hoop hebben. 
Maar voor de gelovigen is het anders. Die zal zijn medebroeder, zijn 
medezuster niet aan de dood verliezen. Welnee! Gestorven zijnde, 
noemt de apostel Paulus ze: ontslapenen. Ze slapen slechts. En wie 
slaapt er? Iemand die weer wakker moet worden. Iemand die weer 
moet opstaan. Iemand die de krachten vernieuwd moeten worden. 
Die slaapt. Ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ont-
slapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen 
hoop hebben. Maar dat uw droefheid vermengd zou zijn met hoop. 
Ja, dat er een hoop uit zou stijgen boven de droefheid. Dat er een 
lach door de tranen heen gezien zou worden. Die ontslapenen zijn 
niet kwijt. Nee, dat zei de heidenwereld wel: “Ze zijn dood. Nu heb-
ben wij ze verloren. Ze vergaan in het graf. Dat betekent het einde. 
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Weg zijn ze”. En die heidense gedachte had nog vat op de ge-
meente te Thessalonica. Zo keken ze ook in dat stille graf. “Die zijn 
weg”. En waar zijn die voor weg? Wel, dat volk in Thessalonica dat 
leefde in de verwachting van de wederkomst van Christus. Ze had-
den in de tijd van de eerste christengemeenten nooit kunnen be-
vroeden dat het nog tweeduizend jaren duren zou. Ze dachten dat 
Hij haastig komen zou. 
Moet je zien hoe laks wij dan zijn. Dat we zeggen: “Het kan nog wel 
honderd-, tweehonderd-, vijfhonderd jaar duren”. Nee, er was een 
andere beleving in die eerste gemeenten. Dat is dit: “Kom haastig, 
Heere Jezus”. Dan waren ze overal van verlost en bevrijd. Vooral 
van zichzelf. Ken je dat, dat de nadere ontdekking van wie je bent 
en blijft, je uit doet zien naar de toekomst des Heeren? Ken je dat, 
dat je wel van jezelf verlost wil zijn, dat je jezelf wel kwijt wilt? Kun je 
er geen vermaak meer in vinden? De apostel Paulus zegt: “Het 
leven is mij Christus en het sterven mij gewin”. Dat zegt hij op goede 
gronden. Gelijk de anderen, die hebben geen hoop. Maar gij hebt 
een hoopvolle droefheid. Want indien wij geloven… 
En dan gaat de apostel Paulus u en mij vragen of wij in het geloof 
zijn. En dan heeft dat geloof, wat de apostel benoemt, één hoofd-
kenmerk. Ik zou ook kunnen zeggen: één centrale Persoon waar het 
zich om concentreert. Welke Naam noemt de apostel? Hij noemt de 
Naam Jezus. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en 
opgestaan is. Hij steekt af naar de diepte van uw hart. Hij vraagt het 
niet aan uw verstand. Belijdt u het met uw mond? Erkent u het als u 
het hoort in de kerk? Nee, hij vraagt: “Gelooft u het?” Ofwel, leeft u 
er van? Waarvan? Dat Jezus gestorven is en opgestaan. En in die 
paar woorden, “gestorven en opgestaan”, ligt de gehele gang van 
Zijn vernedering en verhoging opgesloten. Hij is gestorven. Waarom 
eigenlijk? Wat belijdt de gelovige? Waarom stierf Hij? Wel, om te 
betalen voor de zonden en schuld. Of niet? Heeft Hij betaald voor 
uw zonden en schuld? Is dat uw levensadem? Bent u van heel dat 
pak van ongerechtigheden verlost geworden door Zijn sterven? Kunt 
u meezeggen met de profeet: “Door Zijn striemen is ons genezing 
geworden, om onze zonden en ongerechtigheden is Hij verbrijzeld 
geworden”? Indien wij geloven dat Jezus gestorven is, dat is Zijn 
gang van kribbe naar kruis. Een stervend leven heeft Hij geleefd. Hij 
heeft geleden onder de zware last van de toorn van God over de 
zonde. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is. Jezus, Die de 
Rechtvaardige was, en door Zijn rechtvaardigheid geen sterven 
verdiende, maar toch de dood is in gegaan. Waarom toch? Wel, dat 
ligt verklaard in Zijn Naam Jezus. Want Hij zal Zijn volk zalig maken 
van hun zonden. Jezus beladen met de zonden van Zijn volk, opdat 
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zij zalig zouden worden. Hij is gestorven. Hij is in het graf gelegd. 
Werkelijk de dood in gegaan tot een betaling. Dat is een wonder! 
Dat is een wonder! 
Maar wat zou u in uw hart er voordeel van hebben als Hij in het graf 
gebleven was? Als Hij gestorven was om onze zonden, en als Hij 
niet opgewekt was om onze rechtvaardigmaking? Niets! Dan had Hij 
in het graf gelegen. Dan had Hij de gave tot der mensen troost niet 
uit kunnen delen. Daarom is het zo’n onbevattelijk groot wonder, 
zo’n onbevattelijk groot scharnierpunt in de heilshistorie, dat Hij 
opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Dat Hij als Levensvorst 
uit het graf tevoorschijn trad. 
Weet u wat daarin verklaard ligt, in de opstanding van Christus? In 
Zijn sterven heeft Hij betaald voor de schuld van Zijn volk. En in Zijn 
opstanding betoont Zijn Vader dat Hij een genoegen neemt in het 
Offer van Christus. En dat Hij degenen die de Zijnen zijn nooit meer 
met de eeuwige dood zal straffen. De Levensvorst is uit het graf 
gekomen en daarin jubelt de Hemel: “Er is genoeggedaan, er is vol-
doening teweeg gebracht. De zaligheid is verworven. Het eeuwige 
leven is aangebracht”. 
Dat Jezus gestorven is en opgestaan, opgewekt om onze rechtvaar-
digmaking. Weet u wat dat betekent? Dat Hij Zijn eigen lijden en 
sterven geeft aan mensenkinderen, om uit Zijn lijden en sterven te 
leven, en om in Zijn opstandingskracht te delen. 
Dan stelt de gelovige in de gemeente van Thessalonica een bange 
vraag. Maar waarom sterven onze geliefden dan? Wel, niet meer tot 
een betaling van de zonden, maar wel als een afsterving van de 
zonden. Weet u wat de apostel Paulus eigenlijk zegt? Wat zijn ze 
gelukkig die in Jezus ontslapen zijn! Die zijn van zichzelf af. Die zijn 
de strijd te boven. Voor die is eeuwig vast en zeker. Die delen nu al 
in de eeuwige vreugde. Jazeker, want er staat in ons tekstwoord: 
“Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo 
zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus weder brengen met 
Hem”. Waarom noemt de apostel hier de Naam van God? Om op 
Zijn almachtigheid te wijzen. Wij verliezen onze macht als een mens 
gestorven is. Wat kunnen wij dan nog beginnen? Sta eens in zo’n 
kist te kijken. Kun je zo’n mens weer tot leven wekken? Dat is ons 
onmogelijk. Maar hij noemt God. Want bij God zijn alle dingen mo-
gelijk. Dat is wel gebleken met Pasen toen de Levensvorst uit het 
graf trad, de Vader Hem het leven weer gaf. Nou, zo, zoals Jezus 
het leven heeft weer gekregen in Zijn opstanding, zo zal God dege-
nen die ontslapen zijn in Jezus (dat is het kardinale onderscheid) 
weder brengen met Hem, of evenals Hij, net als Hij. 
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In wat voor een leven is de Heere Jezus opgestaan? In een on-
vergankelijk leven. Dus ze zijn gestorven in het vergankelijke leven, 
en God zal ze weder brengen in het onvergankelijke leven, in het 
zalige hemelleven. 
En de gelovige in Thessalonica vraagt: “Maar waar zijn zij dan nu? 
Nu onze geliefde doden in het graf liggen”. Wel, zegt ons tekst-
woord: “Het lichaam ligt wel in het graf, maar de ziel is bij God hoor”. 
Bij God! Want dat staat er ook. “Alzo zal ook God degenen die 
ontslapen zijn in Jezus weder brengen met Hem”. Ofwel: als de 
Heere Jezus op de grote en doorluchtige dag van de wederkomst 
openbaar zal komen, verschijnen zal, dan zullen zij ook openbaar 
komen. Zo openbaar komen dat blijken zal dat ze niet kwijt waren, 
dat ze niet weg waren, maar dat ze bij de almachtige God bewaard 
geworden zijn voor deze toekomst van Christus, indien wij geloven. 
Is dat geen rijkdom! Is dat geen rijk geloof! Geloven in een gestor-
ven en opgestane Heere Jezus. Is dat geen zalig geloof, dat verder 
reikt dan de grens van het leven, dat verder ziet, over dood en graf 
heen! De apostel voert de blik van de gemeente in Thessalonica, en 
hopelijk ook onze blik vanavond, verder tot over de einder heen. 
Daar in die zalige gewesten van vreugde, daar bewaart God Zijn 
Kerk tot in alle eeuwigheid toe. En Hij zal ze weder brengen met 
Hem. 
U zegt misschien: “Ja, ik had een bekeerde vader, ik had een God-
vrezende moeder”. Tja, het is wat! Zo heb ik weleens aan het graf 
van mijn grootmoeder gestaan. Het zal wat zijn! Dan moeten die 
granieten stenen aan de kant. Dan moet ze er uit. Dat is wat! Mis-
schien heb je zo ook weleens aan het graf van een geliefde ge-
staan. Dat zal wat zijn op die dag des Heeren! Heb je weleens aan 
zo’n graf gestaan en gedacht: “Stel je voor dat het nu is. Wat zal ik 
dan toch meemaken? Wat zal ik dan zien?” Maar nu dit: ’t Is groot 
hoor. Maar als je er zelf buiten staat, wat heb je dan? Je kunt het 
toch met de bekering van een ander niet stellen! Of wel? We 
moeten sterven. We moeten God ontmoeten. Wat zal ons sterven 
zijn? Zal het de dood van de goddeloze zijn, of zal het een ontsla-
pen zijn? In slaap vallen, in Jezus, zegt de tekst. Ofwel, opgeborgen 
in Zijn arbeid. Opgeborgen in Zijn sterven en opstanding. Vast ge-
houden in Zijn hand. Opgesloten in Zijn hart. 
U zegt: “Maar ik zie zo tegen de dood op”. Dat kan ik best begrijpen. 
Het is ook wat! Maar de apostel zegt: “Indien wij geloven”. Het on-
derscheid is niet alleen geloof en ongeloof. Maar het onderscheid 
maakt hij ook in de gang van het geestelijke leven. Want wat zijn er 
een hoop dagen dat je nauwelijks gelooft. Dat je geen zicht hebt op 
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die dingen. Of wel? Dat het zo weinig in de beoefening is. De 
apostel zegt: “Als deze zaken levend zijn”. 
Wie geeft dat geloof? Wie onderhoudt dat geloof? Wie voedt dat 
geloof? Dat doet God! Dat doet God alleen! En wat is het geloof? 
Het is het kanaal waardoor de gerechtigheid van Christus toevloeit. 
En indien wij geloven, dan krijgen we zo’n heldere blik. Dan zien we 
alles veel beter dan anders. 
Wat zien we dan? Wel, wiens eigen wij zijn. Dat zien we dan, als het 
geloof in de beoefening is. Heb je het weleens uitgezegd: “Dit weet 
ik vast: God zal mij nooit begeven; niets maakt mijn ziel vervaard”? 
Heb je het weleens uitgezegd in het geloof: “Ik mag de Zijne zijn”? 
Heb je weleens, toen je zag op jezelf: “Ik ben zwart”, en er bij ge-
zegd: “doch lieflijk”? 
In Jezus. Dat is niet alleen een stervensgang. Maar die stervens-
gang in Jezus volgt op een levensgang. Wie in dit leven niet in 
Jezus is, zal ook in zijn sterven niet in Jezus zijn. Dat is de scherpte, 
de separatie die de apostel laat klinken in dit woord. Hij noemt u en 
mij “broeders”. En tegelijkertijd vraagt hij u en mij: “Onderzoek u-
zelve nauw, ja nauw, of ge in het geloof zijt”. Indien wij geloven. Ja, 
dan hoor ik de psalmist uitzingen: “Ik kan met U door sterke benden 
dringen; ik met U zelfs over muren springen”. In het geloof, ja, dan 
durf je wat te zeggen. “Dood, waar is uw prikkel; hel, waar is uw 
overwinning”. In het geloof, ja, dan blijft er over: “Die roemt, roeme 
in de Heere”. Maar een minuutje later… Of een uur later, dan staat 
alles weer te wankelen. Ja, bij u, maar bij God niet. Welnee, bij God 
niet. De apostel zegt: “Ik vertel het u, niet op grond van een fantasie. 
Ik vertel het u niet op grond van mijn ideeën ofzo. Nee, ik preek 
deze troostrijke en tegelijkertijd scherpe boodschap hierom: want 
dat zeggen wij u door het Woord des Heeren”. Wat is het Woord des 
Heeren? Dat is dat waar Luther van zong: “Gods Woord houdt stand 
in eeuwigheid en het zal geen duimbreed wijken”. Daar gaat het 
over. Dat we ons leven terug gevonden hebben in dat Woord. Of 
ons leven verloren hebben in dat Woord. Net hoe je zien wil. Maar 
dat we vast liggen in dat Woord. En dat we, als alles ons ontvalt, 
vast grijpen, vast klemmen aan dat Woord van de levende God. En 
dan zegt Kohlbrugge: “Dan sist de duivel in mijn ziel: “Voor jou is het 
toch niet”. En hoe harder hij sist, hoe meer ik mij vast greep aan dat 
levende Woord van God, aan dat onwankelbaar getuigenis van 
Hem”. En ik vraag u met Kohlbrugge mee: “Is er door het Woord van 
God weleens een lichtstraal in uw ziel gaan schijnen? Is het weleens 
voor u geweest?” Dat je zelf verdwijnen mocht en Christus ver-
scheen in het gewaad van Zijn Woord. Hij openbaar kwam als de 
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Uwe. Als die Heere Jezus Christus, Die het Zelf tot uw ziel sprak: “Ik 
voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”. 
Dat zeggen wij u door het Woord des Heeren. Heerlijk is dat hoor, 
dat er een bodem is in het bestaan. Dat je niet afhankelijk bent van 
de baren der zee, van de twijfelingen in je gemoed. Dat je niet 
afhankelijk bent van de donkerheid in je ziel. Dat je niet afhankelijk 
bent van je eigen kunnen, je eigen willen of weet ik het wat al. Maar 
dat we afhangende zouden zijn van het Woord des Heeren. 
Daar zegt de apostel niet: “van het Woord van God”. Hij had Hem in 
onze tekst God genoemd, de Almachtige. Maar nu zegt hij: “Het 
Woord des Heeren”. Kurios, de Regeerder. Hij Die uw Koning is. En 
Hij  Die uw Koning is, Hij zal voor u zorgen en Hij zal over u waken. 
Ach, al is de toekomst duister, al is het schimmig, als dit maar helder 
is: “In Jezus”. Dat is de zaak waar het over loopt. 
 
Maar kom, laten we eerst samen zingen, Psalm 62 vers 4. 
 

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil; 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken; 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 

 
Ja, dit wist de apostel zeker: het Woord van God blijft vast en on-
verbroken. Verder wist de apostel ook niet veel. Dat klinkt natuurlijk 
lelijk, maar zo is het wel. Weet u wat hij ook niet wist? Hij wist niet 
wanneer de dag van Christus zou zijn. De Heere Jezus had ook 
gezegd: “Dat weet alleen Mijn Vader Die in de hemel is”. En ook de 
apostel Paulus, en wij met hem, dan zijn we pas gelukkig, als we het 
niet meer weten, als we achteraan komen, als we met Hem reke-
nen, Hem God laten in ons leven. En hoe liet de apostel Paulus 
Hem God? Wel, hij verwachtte die dag met een zeer groot ver-
langen. Dat hebben de vaderen in de dagen van de Reformatie ook 
zo uitgedrukt. Wat komen wij er dan karig van af, is ’t niet? Wat is 
het dan bij ons allemaal laf en duf. Als daar in het Woord wordt 
uitgeroepen: “Maranatha! Kom, Heere Jezus”. En wij zeggen diep in 
ons hart: “Laat Hem nog maar een poosje weg blijven. Ik heb het 
nog veel te best naar mijn zin in het leven, in de wereld”. Maar de 
apostel zegt: “Dat zeggen wij u door het Woord des Heeren”. Wat? 
Wel dit: “Dat wij die levend over blijven zullen tot de toekomst des 
Heeren, niet voor zullen komen degenen die ontslapen zijn”. Ziet u 
dat staan? De apostel zegt niet: “Dat ‘zij’ die levend over blijven 
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zullen”, maar hij zegt: “Dat ‘wij’ die levend over blijven zullen tot de 
toekomst des Heeren”. Waar rekende de apostel Paulus mee? Dat 
in zijn leven, dat vóór zijn sterven de Heere Jezus zou wederkomen 
op de wolken des hemels. Daar rekende hij mee. Daar rekende hij 
wellicht ook op. Dat is even een zaak, of niet? Het hoort er wel bij 
hoor, bij de gang van het geestelijke leven. Het is geen best teken… 
De Kerk van Christus is een eind van d’r plek als ze daar niet naar 
verlangt. Denk eens in het menselijke. Als u een mens liefhebt, die 
weg gegaan is, ziet u dan niet uit naar de terugkomst? Verlangt u 
dan niet verwachtingsvol naar de dag dat u diegene weer zien zult?! 
Zo is het een trek van de liefde, de liefde in het hart uitgestort, dan 
de Kerk van Christus verlangt naar Zijn komst. Hoe zou u niet kun-
nen verlangen naar Hem Die uw ziel lief heeft? Of wordt daarin 
soms uw ongelovigheid getekend? Of uw kleingeloof wellicht. Wordt 
daarin niet getekend hoe u van uw plek bent! 
Wij die levend over blijven zullen tot de toekomst des Heeren. En 
dan gaat de apostel de gemeente zo heerlijk troosten. Niet zullen 
vóórkomen degenen die ontslapen zijn. De heidenen (dat heidense 
geloof zat er nog een beetje in bij die Thessalonicensen) zeggen: 
“De dode is kwijt”. En Paulus zegt: “Welnee, de dode is veilig”. Zo 
veilig dat hij straks bij de wederkomst van Christus zelfs een voor-
keurspositie zal ontvangen. Wij, de levend overgeblevenen, zullen 
niet vóórkomen degenen die ontslapen zijn. Dus als daar de stoet 
van gezaligden van de aarde naar de hemel gaan, gaan de gestor-
venen voorop. Levend gemaakt, vanzelf. En de levend overgeble-
venen zullen daar achteraan naar boven toe gaan. Die nog leven 
zullen, zullen niet vóórkomen degenen die ontslapen zijn. 
Het zal in die dag wat wezen, zegt de apostel. Het zal wat wezen. 
De Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en 
met de stem Gods nederdalen van de hemel. 
Wat is dat voor een geroep dat klinken zal? Een militaire roep tot de 
orde. Zoals in het legerkamp de roep klinkt en alle soldaten in enke-
le ogenblikken paraat staan. Zo zal er een geroep door de hemel en 
over de aarde klinken, en al de mensenkinderen zullen in een punt 
des tijds paraat staan, gereed om Zijn bevelen, Zijn oordelen aan te 
horen en op te volgen. De Heere Zelf zal een roep laten horen, met 
de stem des archangels. Dus de aartsengel gaat als een heraut, als 
een voorbode vooruit om de komst van de Koning aan te kondigen, 
opdat zij ook zullen belijden dat Hij Koning is, die Hem doorstoken 
hebben. En alsdan zullen alle geslachten des aardrijks over Hem 
rouw bedrijven. En dat niet alleen. Ook nog met de bazuin Gods. 
Dus het zal met muziek, met het geweldig geluid der muziek ge-
paard zijn. Hoe kan het ook anders! Als de Koning komt, dat is een 
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zaak van gewicht. Of niet? Dat moet toch met al deze zaken verge-
zeld gaan. 
En die in Christus gestorven zijn, die zullen eerst opstaan. Mensen, 
die graven die misschien al eeuwenlang dicht zitten, die graven die 
misschien al verdwenen zijn, die doden in Jezus die verbrand zijn op 
de brandstapels, die aan het wild gedierte zijn overgegeven, die hun 
graf vonden op de bodem van de zee, weer gebracht in een punt 
des tijds. Wat zal dat een zaak wezen! Wat zal dat een wonder zijn! 
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tesamen met hen 
opgenomen worden in de wolken. 
Ik las bij een verklaarder zo’n schone verklaring, dat wil en mag ik u 
niet onthouden. Wat is dat, zegt hij, opgenomen worden in de wol-
ken? Hij zegt: “De Heere zal Zijn wolkenlucht tot koetsen maken en 
daar mogen de gezaligden in plaats nemen, en ze zullen in de wol-
kenkoets naar de hemel gebracht worden”. Ja! Zou het onmogelijk 
zijn? God Die Elia naar de hemel haalde met vurige wagens en vuri-
ge paarden. Hij is bij machte. Of niet? Wat een schone voorstelling, 
dat ze in wolkenkoetsen naar Boven gebracht zullen worden. Waar-
om gaan ze naar Boven? Omdat daar God is. De Heere tegemoet. 
Ofwel, ze verkrijgen hun wens, eindelijk, daar in de lucht. Ver weg 
van die zondige aarde. Ver weg van de aanvallen van de boze. Veel 
hoger dan dat de klauw van satan reiken kan. In de lucht. Van dit 
hier verlost, van dit beneden, dit ondermaanse. Weg gehaald naar 
de Heere toe. De Heere tegemoet. 
En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. 
Er zit er één die zegt: “Ik moet Hem zo vaak missen. Het is gedurig 
zo donker in m’n ziel. Ik ervaar het wel dat we nog uitwonen, dat we 
nog niet bij de Heere zijn”. Zie eens wat een troostwoord! Altijd! 
Zonder einde. Zonder verandering. Zonder dat de mens daar nog uit 
weg zou kunnen vallen. Altijd! 
En dan staat er iets moeilijks. Ja, ik vind het moeilijk. Altijd met de 
Heere wezen. Als er had gestaan: “Bij de Heere”, had ik het u wel-
licht enigszins kunnen verklaren. Maar wat is nu “met” de Heere? 
Daar zit iets in: tot één geworden. Met Hem. En zij zullen met Hem 
als koningen heersen. Wie kan dat verklaren, wat die band zal we-
zen, dat aaneen gehecht zijn? Weet u wie het enigszins verklaren 
kan? Die die in dit tijdelijke leven weleens gemeenschap geoefend 
heeft met God in Christus. Die weet er iets van wat het “met de 
Heere zal wezen”. Wat gebeurde er toen, toen de Heere u opzocht 
en u gemeenschap met Hem mocht oefenen? Wat een zielsgeluk. 
Wat een blijdschap. Wat een liefde. Nou, dan zingt de Psalm: “Hun 
blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van Zijn aanschijn 
straalt, ten hoogste toppunt stijgen”. Dat is de toekomst. De wereld 
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zegt: “Het graf is de toekomst”. Nee, zegt de apostel. Ontslapen in 
Jezus, dan is dit de toekomst. En ik wil hebben, zegt de apostel, dat 
u als gemeente, naar Zijn Naam genoemd, als broeders en zusters, 
over die grens van de dood heen ziet, en ik wil hebben dat u el-
kander vertroost met deze woorden. Dat u aan het geopende graf 
staat van een ontslapen kind van God, en dat de troostrijke woorden 
klinken: “Eeuwig bij de Heere, eeuwig Thuis, eeuwig veilig, eeuwig 
met de Heere zelfs”. Dat is wat! Dat is wat! Dat er tegelijkertijd weer 
de scherpte in zit. Is die troost ook voor u, geldt u? Of bent u onder 
de troostrijke woorden van de apostel een ongetrooste geworden? 
Moge God het geven. Want nu is het nog tijd. Nu is het nog de dag 
der zaligheid. Nu is het nog dat de roep tot u klinkt: “Die Hem ne-
derig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. En wie Hem aan-
roept in de nood, vindt nu nog Zijn gunst, oneindig groot”. En er is 
haast geboden. De apostel wist al van die haast. Wij levend over 
blijven. Het zal in mijn leven wel gebeuren. 
En hoe oud bent u wellicht al geworden? En hoe dichtbij is de grens 
van het leven? Hoe dichtbij is uw stervensuur genaderd? Er is haast 
geboden. En wat een heerlijkheid gooien we aan de kant als we 
geen acht geven op deze woorden. Welk een zaligheid heeft Chris-
tus in Zijn lijden en sterven verworven! Een vertroostende zaligheid: 
eeuwig met de Heere te wezen. Wie zal God de Heere niet de dank 
toebrengen voor zoveel ongedachte gunstbewijzen. Hij heeft ons in 
het tijdelijk, moeitevol leven niet in de steek gelaten, en Hij zal ook in 
alle eeuwigheid de Zijnen niet in de steek laten. Hij zal niet toelaten 
dat Uw heiligen de verderving zien. Maar in de grafkuil zullen ze ze-
ker wonen, om opgewekt te worden en tesamen met de levenden 
opgenomen te worden in de wolken, de Heere tegemoet. Altijd met 
de Heere wezen. 
Laat ik dan met het schone eindigen. 
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
Al de verwachtingen van de wereld ben je hopelijk kwijt. Het aardse 
bestaan benoem je hopelijk als ijdelheid. Je moet mee zeggen met 
het Woord van God: “Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier bene-
den. Ik hoor hier niet”. God weet er van. Hij weet er van. En Hij laat 
u niet ongetroost in de woestijnreis van het leven. Hij laat u niet 
voorttobben in uzelf. Maar Hij vertroost u met toekomstmuziek. Dat 
staat u te wachten. Grijp dan moed! Grijp dan moed! Uw hart zal 
vrolijk leven. Hij veracht ze in Zijn goedheid niet. Hij zal ze nooit 
begeven. Maar Hij zal ze daar aan laten komen waar geen inwoner 
meer zegt: “Ik ben ziek”. En waar God alles zal zijn en in allen. Daar 
ontvangen ze de kroon der rechtvaardigheid. Maar zij zullen zich 
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haasten die van hun hoofden te nemen en voor de voeten van 
Christus neer te werpen: “Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed”. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 102 : 16 
 

Uwer knechten trouwe zonen 
Zullen altoos bij U wonen; 
Ja, bevestigd in hun staat, 
Voor Uw aanschijn, met hun zaad, 
Uwen Naam ter ere leven; 
Zij, van smart en smaad ontheven, 
Blijven aan Uw dienst geheiligd, 
Daar Uw goedheid hen beveiligt. 

 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 


