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"NIET TREUREN, ALS ZIJ, DIE GEEN HOOP HEBBEN …"

ORDE VAN DIENST

Votum en groet
Zingen: Psalm 147 : 1 en 2
Wet des Heeren
Zingen: Psalm 86 : 3
Gebed
Schriftlezingen : Handelingen 17 : 1-9.
1 Thessalonicensen 4 : 13-18
Zingen: Psalm 17 : 3, 7 en 8
Prediking
Zingen :Psalm 16 : 3 en 6
Dankgebed
Zingen: Psalm 138 : 4
Zegen

Tekst voor de prediking: 1 Thessalonicensen 4 : 13-18:
"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. Want indien wij geloven, dat Jezus 
gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen,die ontslapen 
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zijn in Jezus, wederbrengen met Hem. Want dat zeggen wij u door 
het Woord .des Heeren, dat wij,die levend overblijven zullen tot de 
toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen, degenen, die 
ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem 
des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel; 
en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met
hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de
lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan vertroost 
elkaar met deze woorden."

Gemeente,
Wat is het goed om vanuit onze tekst bepaald te worden bij de
wederopstanding des vlezes, en wel de zalige wederopstanding.
Want hoe is het vaak in het midden van de gemeente? Als iemand 
sterft in het geloof, dan zeggen wij: die is boven! En het is waar: de 
Heere betuigt het ons in Zijn Woord, dat als een kind van God sterft, 
zijn ziel naar de hemel gaat. Denkt u alleen maar aan wat Christus 
gezegd heeft tot de moordenaar aan het kruis, die tot Hem de 
toevlucht nam: "Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het 
paradijs zijn." En onze catechismus grondt zich dan ook op het 
woord van God, als hij zegt, dat "mijn ziel na dit leven van stonde 
aan tot Christus, haar Hoofd, zal worden opgenomen." Het is groot, 
als de nabestaanden dit mogen weten, en in het geloof mogen 
aanvaarden. Wij gaan in het rouwgewaad, maar hij of zij mag reeds 
juichen in het licht. Wij staan rondom het geopende graf, maar hij 
mag staan voor de troon.

Dan kan het nu al zijn bij een begrafenis, als gaat de poort van
het paradijs open.
Maar nu komt het gebrek. Hoe vaak blijven wij daar niet bij
stilstaan, alsof dit het enige en het laatste is.
Het woord Gods is echter veel voller en veel rijker. En veelmeer
dan over het opgenomen worden van de ziel in de hemel, spreekt het 
over de voleinding. Ons lichaam zal worden opgewekt,en met de 
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ziel verenigd, de eeuwige heerlijkheid binnengaan.
En hierover spreekt Paulus nu in dit gedeelte van de brief aan de 
Thessalonicensen. En al spreekt hij er niet zo uitvoerig over als in 1 
Korinthe 15 - het bekende hoofdstuk over de opstanding uit de 
doden - toch brengt hij in dit gedeelte aspecten naar voren, die wij 
elders zo niet vinden in de Schrift. En u voelt wel, dit staat er niet in, 
om aan onze nieuwsgierigheid te voldoen, zodat wij nu allemaal 
eens precies zullen weten, hoe het straks allemaal zal toegaan. Het is 
geschreven tot onze vertroosting. Aan het slot zegt de apostel dan 
ook: "Zo dan vertroost elkaar met deze woorden."

Boven de prediking schrijven wij :

de opstanding uit de doden
Wij letten 1. op de grond, ,waarop zij rust';
~ 2. op het uitzicht, dat zij biedt; en

3. op de troost en de vermaning, die zij geeft.

1. De grond, waarop zij rust.

In de gemeente van Thessalonica was ongerustheid over het lot
van de gestorven gelovigen.
Paulus had slechts drie weken in Thessalonica kunnen werken.
Maar deze arbeid was rijk gezegend. Van Timotheüs hoort
Paulus betrekkelijk korte tijd na zijn vertrek goede berichten
van hun geloof en liefde.
In deze gemeente moet er een gespannen uitzien geweest zijn
naar de wederkomst van Christus. Ze verwachten Zijn komst in 
heerlijkheid zelfs zeer spoedig. Ze leefden dicht bij het Woord van 
Hem, Die gezegd had: Ziet, Ik kom haastig. In zijn tweede brief aan 
deze gemeente zal Paulus daar nog nader op ingaan, en hen er op 
wijzen, dat er eerst nog allerlei geweldige gebeurtenissen moeten 
plaatsvinden. Intussen is het welbeschamend voor ons. Wat rekenen 
wij vaak weinig met de wederkomst van Christus.
Maar terwijl zij nu uitzagen naar de komst van' Christus, stierven



Preken ds. P H van Harten Dinteloord

Dr. P.H van Harten 5

er leden van de gemeente. En daar kwam nu de ongerustheid van de 
gemeente uit voort.
Ze waren bedroefd, niet over zichzelf, als zij dachten aan de lege 
plaats, maar wel als zij er aan dachten, wat de gestorvenen nu wel 
zouden missen. Als nu straks Christus verschijnt, zullen zij dan niet 
achteraan komen. Hun ziel zal het wel beleven, maar hun lichaam 
rust toch maar in het stof der aarde, en zal tot stof vergaan. Zullen 
onze dierbare doden de komst van Christus in heerlijkheid 
meemaken?
Waar zij dus over in het duister verkeerden betrof de 
wederopstanding der doden.

Ziet u het voor u gemeente? Hier zijn mensen, die pas tot het geloof 
gekomen zijn, en die nog maar weinig onderricht hebben ontvangen, 
maar die in brand staan van liefde tot Christus en tot elkaar. Toch 
tasten ze in het onzekere aangaande een bepaald stuk van het 
christelijk geloof.
Dat kan ook nu gebeuren.
Je hebt mensen van buiten de kerk. Ze hebben nooit catechisatie
gehad. Ze hebben als kind thuis. nooit het bijbellezen meegemaakt.
Misschien hebben ze nooit op een christelijke school gezeten, Maar 
ze zijn in aanraking gekomen met het woord van God. Ze werden 
getrokken. God heeft ze overgezet uit de duisternis tot het licht. En 
nu ze getrokken zijn, staan ze in brand van liefde voor Christus.
Maar wat kan er ook bij hen aangaande fundamentele stukken
van het christelijke geloof nog een onkunde zijn.
En dan kan iemand,· die er wel bij opgevoed is, en wel veel
onderwijs heeft ontvangen, als hij hen hoort spreken; en hoort
hoe ze er soms helemaal naast zijn, zeggen: zeg, weet je dat niet. 
Maar dat staat toch daar en daar ,en dat is toch zo en zo. Je kan zelfs 
zulke mensen een duw geven: wat moeten jullie nog veel leren.

Ik zou willen zeggen: wees voorzichtig. Trap de jonge plantjes
niet dood! Het is waar: ze moeten nog veel leren. Maar wat
hebben ze een liefde. Hoe is het bij ons? U weet er misschien
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heel veel van af, en hebt er veel over horen praten, maar is er
ook liefde? Bij ons is het vaak net andersom als bij hen: veel licht en 
er veel van weten, maar weinig liefde. Somt helemaal geen liefde. 
Ja, dan kunnen die anderen ons nog voorgaan. Want met veel kennis 
in het hoofd zonder de beleving, gaat een mens nog verloren. Men is 
niets meer dan een luidende schel. Maar omgekeerd: waar de liefde 
in het hart is, kan veel gemist worden, maar het is zeker, dat wij de 
kroon der heerlijkheid zullen ontvangen.
Maar wel hebben zulke beginnelingen onderricht nodig. En dat gaat
Paulus nu geven in deze brief, die hij gaat schrijven na de
komst: van Timotheüs.
"Doch, broeders ..... " zo begint hij dit gedeelte. Hoort u, hoe teer! 
Broeders, niet domoren . . . "Ik wil niet, dat gij onwetende zijt van 
degenen, die ontslapen zijn ... ",
De apostel spreekt hier met gezag en aandrang. Broeders, neem
mijn leer ter ore. Hoort wat het evangelie zegt van de toekomst van 
Gods kinderen na hun dood. Goed onderricht kan u zo helpen. Laat 
u leren. "Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk de anderen, die geen 
hoop hebben."
U mag wel bedroefd zijn over iemand die is heengegaan. Weende
Jezus Zelf niet bij het graf van Zijn vriend Lazarus? Zo kan en mag 
er ook droefheid zijn, als er iemand uit de kring van de familie of uit 
de gemeente is heengegaan, die de Heere vreesde.
Het zou ook niet best zijn, als er geen droefheid zou zijn.
Waar geen droefheid is, is geen liefde geweest. En weet, dat u
met uw droefheid bij de Heere mag komen.
Een begrafenisondernemer merkte eens op, dat de mensen in
onze harten door het verlies te meer aan Hem te verbinden.
daags naar een begrafenis, en 's avonds weer aan de t.v. Proberen
om de nare gedachten maar weer te verdringen. Zelfs als het gaat om 
de begrafenis van een vader of een moeder. De liefde verkilt. Het 
leed wordt niet meer verwerkt.
De beste plaats om het te verwerken is om er mee te komen voor 
Gods aangezicht. Zelf komen wij er nooit mee klaar, maar komen er 
alleen mee om. Hij weet onze noden te lenigen, en onze harten door 
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het verlies te meer aan Hem te binden.
Dus wel droefheid . . . . alleen: u mag niet bedroefd zijn gelijk de 
anderen, die geen hoop hebben. Ja, die zijn er genoeg, mensen, die 
geen hoop hebben. Buiten de kerk, maar er ook in. Mensen, die in 
feite leven zonder' God. En wie Hem niet kent, mist' het uitzicht. 
Geen uitzicht in het leven. Geen uitzicht als het einde nadert. Je kan 
proberen vrolijk te zijn, maar de ondertoon blijft de angst. "Laat ons 
eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij!" Geen 
uitzicht als je staat aan het geopende graf. Misschien worden er 
mooie woorden gesproken, en mooie theorieën opgebouwd, maar de 
gegronde hoop ontbreekt.
Eens maakte een predikant een begrafenis mee van iemand van wie 
het duidelijk was, dat hij nooit in zijn leven God gezocht had. Och, 
zei een van de kinderen na afloop: we zullen er het beste maar van 
hopen. De dominee reageerde onmiddellijk: hier valt niets te hopen. 
Of het zo gezegd wordt of niet, en of het altijd zo scherp gezegd 
dient te worden of niet is een ander punt, het is echter de 
werkelijkheid voor een ieder, die leeft en sterft zonder God.
Hoe anders is het als Gods genade in ons leven en dat van de onzen 
gekomen is. De lege plaats, die gekomen is, kan ons aangrijpen, 
maar er mag hoop zijn, een gegronde hoop. Een hoop, die niet 
gefundeerd is in de goede hoedanigheden van hem, die is 
heengegaan, een hoop, die ook niet gegrond is in de godsvrucht, al 
gaat het niet buiten het geloof om, maar die vast ligt in het heilswerk 
van Christus.
"Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo 
zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus weder brengen met 
Hem."
Zo spreekt Paulus.

De zalige toekomst van Gods kinderen ligt alleen verankerd in de 
persoon en, het werk van Christus. Let wel: die beiden gaan altijd 
samen. Het gaat steeds om Christus èn Zijn werk, om Christus èn de 
heilsfeiten. Zo' alleen wordt het geloof gewekt en versterkt. In de 
kennis van Hem worden ons de troost en de vrede vermenigvuldigd.
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Jezus is gestorven, Zijn dood was een vreselijk zware en smartelijke.
Onze zonden werden bezocht aan de Zoon van Gods welbehagen. 
Aan het vloekhout van Golgotha liet, de Goede Herder Zich als een 
Lam ter slachtbank leiden. Een wonderbare en onbegrijpelijke 
liefde. Maar Hij is ook opgestaan, God heeft Zijn Zoon opgewekt uit 
de doden. In Zijn lijden en dood werd ons de verschrikkelijkheid van 
onze zonde voor ogen gesteld; in Zijn opstanding de vrijspraak van 
de Vader.
"Indien wij dat geloven ... "Paulus gaat er vanuit, dat dit geloof leeft 
in de harten van hen tot wie hij zich in dit schrijven richt. Nee, 'dat 
geloof is geen vanzelfsprekendheid. Voor velen is het dat wel. Nu, 
Jezus is gestorven en opgestaan, alles is in orde. Daarmee uit. In dat 
geloof wordt het hart gemist. Wat er nodig is om het geloof te 
oefenen, zien wij de gemeente van Thessalonika. Al had Paulus er 
slechts drie weken kunnen prediken, in zijn brief kan hij er niet over 
uit. De prediking, die tot hen gekomen was, was niet alleen in 
woorden geweest, maar in kracht en in de Heilige Geest, wals hij 
schrijft in hoofdstuk één. Door de alles overwinnende kracht van de 
Heilige Geest waren muren van ongeloof en verzet neergevallen. Ze
hadden het gezien, dat zij Gods toorn zich waardig gemaakt hadden, 
maar ook dat God hen riep tot het eeuwige leven. Ze hadden, schrijft 
Paulus in hoofdstuk twee, het evangelie aangenomen, niet als een 
mensen woord, maar gelijk het waarlijk
is, als Gods Woord

Dat is nog steeds de weg om tot het geloof te komen. Het is open 
oren ontvangen. Om de stem van God te horen. Zijn stem is vol 
majesteit en genade. Dan kan een mens in de kerk zitten, en alle 
mensen om zich heen vergeten. En dat er alleen maar is die stem van 
de Goede Herder, Die verlorenen roept. Het is geopende ogen te 
ontvangen om de goedheid en de vriendelijkheid van Gods 
aangezicht in Christus te zien, zoals dat tot ons komt in het Woord. 
Hebt u zo het "geloof mogen beoefenen?
Was het eerst onmogelijk om 'te geloven, nu wordt het onmogelijk'
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om niet te geloven.
In het geloof leren wij het leven en de zaligheid buiten onszelf te 
zoeken.
Sta er naar dit geloof te beoefenen. Erken, dat het van uw kant een 
hopeloze en verloren zaak is. Ziet op Christus en Zijn werk, dat 
volkomen is. Ziet op Zijn grote liefde, die onmetelijk is. En: leer het 
erkennen: Heere, alleen Uw werk heeft waarde, er is geen andere
troost op aarde. ;
Dan is er oók een uitzicht. Niet "alleen, dat onze zielen door Zijn 
kracht worden opgewekt uit hun doodsbestaan, 'maar in Zijn 
opstanding ligt de garantie, dat allen, .die Zijn eigendom zijn, uit het 
graf zullen opstaan.
Paulus verwijst regelrecht van de opstanding van Christus naar de 
opwekking van de Zijnen. "Alzo zal God ook degenen, die ontslapen 
zijn in Jezus weder brengen met Hem." God heeft het Hoofd 
opgewekt. De leden zullen eenmaal volgen. God zal ze weder
brengen bij Hem, te weten bij Jezus. Christus is de Eersteling, en 
dezelfde kracht, die God heeft aangewend bij de opstanding van Zijn 
Zoon, zal Hij aanwenden voor hen,' die in .Jezus ontslapen zijn. -
Ja, zo noemt Paulus hier de dood van de gelovigen: een ontslapen.
Dat is letterlijk een: een gaan slapen. Van Christus Zelf wordt in de 
tekst gezegd, dat Hij gestorven is. Maar wonder van genade en van 
liefde: door Hem wordt mijn sterven als het een sterven in Hem is, 
een slapen gaan. De prikkel van de dood is er uit weggenomen. Ook 
als het een sterven is onderhevige, pijnen. Leest u maar na, wat de 
bijbel zegt van het sterven van Stefanus.
Het is een slapen gaan om te ontwaken op de schone en heerlijke
morgen bij het aanbreken van de eeuwige dag.
Ook de anderen zullen ontwaken, maar dan .zal het zijn 'om
Christus. als Rechter te ontmoeten. Het is een ontwaken tot
eeuwig afgrijzen. Dat zal wat zijn: deze tot, het eeuwige leven,
geven tot eeuwig afgrijzen.
En het grote kardinale verschil is hierin gelegen, of wij de band
met Christus kennen of niet. Koning Saul had zo voor het oog lang 
niet zulke gruwelstukken bedreven als David. Maar Saul kende de 
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band aan Christus niet. Hij' zag niet verlangend uit naar Zijn dag. 
David wel. En Zo leerde hij zijn zonden te bewenen, om een nieuw 
godzalig leven te bewandelen.
Is er bij ons die band? Zijn wij gegrepen door het evangelie, zodat 
wij de Heere en Zijn' genade niet kunnen missen?
Dan alleen mogen wij het David nazeggen, maar dan kan het ook: 

"Ik zal ontwaakt Uw lof ontvouwen,
verzadigd met Uw goddlijk beeld."

En 'dat gaat Paulus nu aan de gemeente, aan wie hij schrijft, en zo
aan de kerk aller eeuwen nader ontvouwen;
Dat willen wij zien in onze tweede gedachte
De .opstanding der doden

2. het uitzicht, dat zij biedt

"Want”’.zo gaat Paulus verder in vers 15, "dat zeggen Wij u
door het Woord des Heeren.”
De apostel komt hier dus niet met zijn eigen gedachte, maar
hij valt terug op een woord van Christus.
Het is niet, bekend; of dit een woord is, dat Christus .hier op
aarde heeft gesproken, en dat Paulus dus bij overlevering ontvangen:
heeft, of dat het hem door een bijzondere openbaring ten deel is' 
gevallen.
Het belangrijkste is, dat God Zelf hier aan het woord komt.
Daarop richt zich het geloof, daaraan heeft het ook genoeg.
En de Heere zegt ons,dat zij die levend overblijven zullen tot de 
toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen, degenen, die ontslapen 
zijn. Als de Heere op aarde wederkomt zal er op deze aarde wel een 
kerk zijn. Ze zullen er zijn, te midden van een wereld vol 
goddeloosheid en te midden van de verdrukking, mensen, die de 
knieën voor de Baäls niet gebogen hebben. Het zijn de wachters en 
wakers, die in de woestijn van het leven de komst van de Koning 
verbeiden. Wat verschaft deze wetenschap op zichzelf al een troost. 
U denkt aan' uw kinderen. Hoe zal het gaan? Zal er in de toekomst 
nog een kerk zijn? Weet, dat God voort zal gaan tot op de laatste 
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dag. Daar kunnen uw kinderen ook bij. U mag er vandaag uw knieën
nog voor buigen tot de levende God.
Maar denk nu nooit, dat degenen, die overblijven zullen, degenen,
die ontslapen zijn zullen voorkomen. Zij, die blijven leven, hebben 
niet één streepje voor op allen, rond wier geopend graf zij gestaan 
hebben of zullen staan. Want de Heere Zelf zal de ontslapenen op 
komen halen.
De Heere zal nederdalen met een geroep, met de stem van een
archangel en met de bazuin Gods van de hemel. Het geroep, dat is 
letterlijk het geroep van een man, die bijvoorbeeld in dienst een heel 
leger aanvuurt en oproept. Zo zal er straks een machtig roepen 
weerklinken. De' .stem van de archangel, dat is van een aartsengel, 
zal gehoord worden. En de bazuin zal klinken, zoals in Israël de 
bazuin klonk om het jubeljaar aan te kondigen.
En voordat er nu verder iets gebeuren zal, zullen allen, die in
Christus ontslapen zijn, gewekt worden door Zijn stem Christus
weet ze allemaal te vinden.
Zelfs de zee zal haar doden prijsgeven.
En nu laat Paulus verder rusten, wat er met hun lichamen geschieden
zal, en hoe ze een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. Hij laat nu 
zien: ze komen niet achterop. Straks degenen die achterblijven. Maar 
nu éérst zij. Niet één van hen wordt vergeten. Wat is dat een 
machtige troost, als wij aan de ontslapen gelovigen denken en hen 
nastaren, De Heere vergeet de Zijnen nooit. Hij vergeet ze in het 
leven niet. Ook al klagen ze in het ongeloof: "de Heere heeft mij 
vergeten, en de Heere heeft mij verlaten." Het is niet waar. De Heere 
kan, Zijn gevoelige tegenwoordigheid intrekken, maar Hij begeeft 
en verlaat de Zijnen nooit. Maar het geldt ook voor de doden. We 
zingen wel: "men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer",
maar dat geldt van ons kennen en vinden. Maar bij de Heere is het 
voor honderd procent anders. Hij waakt .over het stof. Niets zal ons 
scheiden van de liefde Gods in Christus, hetzij tegenwoordige, hetzij 
toekomende dingen, noch leven, noch dood ...
De dood is wel glansrijk verslagen. En op de grote dag wordt hij 
volkomen verslonden tot overwinning. Daarom zegt Paulus met 
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nadruk, dat de Heere Zelf neerdaalt. Zo bewogen en vol liefde is de 
Heere over Zijn' kerk, ook al rust zij in het stof. Zo volkomen wordt 
ook het gebed verhoort: sta nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig 
hinder doe!
Wat een troost wordt hier geboden.
Als onze gedachten zich vermenigvuldigen, kunnen dan niet Gods 
vertroostingen onze ziel verkwikken? Laat deze heerlijke
geloofswaarheid tot u doordringen. Wees niet bedroefd boven
de .maat. Ziet wat de Heere verder doet.
Als de ontslapenen zijn opgewekt, dan komen zij, die zijn blijven 
leven. "Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen 
met hen, opgenomen worden in de wolken . . ." De triomferende en 
de strijdende kerk zullen dan verenigd zijn.
Allen, die van Christus zijn, zullen zijn van één hart en één zin.
Hoe verdeeld de kerk op aarde ook mag zijn, daar zal dan geen
wanklank meer gehoord worden.
Daar is dan één schare: allen, die geleerd hebben hun zaligheid
alleen in Christus te zoeken.
Je hebt - dat dient hier in het voorbijgaan gezegd te worden -
in onze tijd allerlei zogenaamde vrije groepen, die hier veel over
spreken. De belijdenisgeschriften, die ons kunnen helpen om de 
rijkdom van de Schriften te verstaan, erkennen ze niet. Maar wie 
deze geschriften, geput uit de volheid van het Woord afwijst,
loopt het gevaar eigen stokpaardjes te gaan berijden. Eén van die 
stokpaardjes bij bepaalde vrije groepen is dan de leer van de opname 
van de gemeente. Zij leren dan, dat voordat de grote verdrukking 
komt over deze wereld de gelovigen, of althans bepaalde gelovigen, 
opgenomen zullen worden in de lucht. De grote verdrukking door de 
antichrist blijft hen zodoende bespaard. Dat zijn echter gedachten, 
die geen grond vinden in de Schrift.
Het enige wat ons hier wordt gezegd, is, dat op de dag van Christus 
komst ze allen worden opgenomen in de lucht. Allen de Heere 
tegemoet. Zoals een dorp uit kan lopen om een nieuwe burgemeester 
in 'te halen, zo gaan zij straks allen uit, omhoog, de lucht in, om de 
Heiland te verwelkomen. Dan zal als uit miljoenen reine kelen het 
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gezang opklinken :
"Komt, laat ons samen Isrels Heer'
de Rotssteen van ons heil, met eer
met Godgewijde zang ontmoeten . . "

Zullen onze geliefde doden daarbij zijn? Zullen u en ik meezingen
in dat grote koor? Dat zal er alleen maar van afhangen, of Christus 
in Zijn vernedering, as de man van smarten, ons dierbaar geworden 
is. Hebben wij Hem hier nodig leren krijgen? Hebben wij hier troost 
'leren' zoeken in Zijn wonden? Dan zullen wij ook leren uitzien naar 
Zijn komst in heerlijkheid. De dag van Zijn wederkomst zal voor
ons zijn als een 'dag van zeven zonnen.
Dan zullen de gelovigen elkaar wellicht herkennen. Net zoals de 
discipelen intuïtief op de berg der verheerlijking Mozes en Elia 
herkenden. Maar het zal toch niet het belangrijkste zijn. Het 
belangrijkste is, dat wij Hem zullen zien gelijk Hij is. Zoals een 
moeder op Koninginnedag wel als zij aan het defilé meedoet zal 
letten op haar kinderen, maar haar en aller oog zal toch boven alles 
gericht zijn op de koningin. Zo zullen aller ogen op de Koning 
staren. En de blijdschap zal dan onbepaald door 't licht dat van Zijn 
aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen.
Verlangt u niet om deze dag mee te maken, en met al Gods
kinderen, gestorven of niet, de Koning eenmaal tegemoet te gaan?

Weet u, dat in zekere zin elk mens zijn wens verkrijgen zal. Daar is 
iemand en hij zucht. De kerkgang is hem eigenlijk tot een last. In het 
bijbellezen is geen lust. En diep in het hart is de gedachte: Heere, 
wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik, geen lust. De 
Heere kan dat veranderen. Wat ons eens een last was, kan hij ons tot 
een lust doen worden. Harten en levens weet de Heere te veranderen 
en te vernieuwen. Zijn genade is almachtig. En ga met uw afkerige 
en zondige hart tot Hem, en bid, dat Hij het neigt en voegt tot de
vrees van Zijn Naam.
Maar weet, dat als genade geen verandering teweeg brengt, de Heere 
straks zal zeggen: u hebt Mijner nooit gewild. Mijn Woord, mijn 
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tegenwoordigheid was u een last. Welnu, nu hoeft en zult u nooit 
meer Mijn stem, die u roept horen.
Wat Mozes zei tegen de Farao zal Christus zeggen tot al Zijn
verachters: u zult Mijn aangezicht niet meer zien.
Dan zou een mens wel alles willen geven als de Heere hem nog één
keer riep; en hem nog één keer een kans wilde geven. Maar dan is 
het voor eeuwig te laat. Het strekke alle onbekeerden tot 
waarschuwing om de vrede met God te zoeken, nu de Heere Zich 
nog laat vinden.
Maar aan de andere kant: daar is iemand die zucht: mijn ziel dorst 
naar God. Heere in al' mijn nood is het toch om U te doen. Alles 
klaagt mij aan; alles is van mijn kant tekort, maar Gij weet, dat ik U 
niet kan missen. Wel dan kan het beginsel van het waarachtig. leven 
nog zo klein zijn, er kunnen bergen van bezwaren zijn, geeft de 
moed niet op. Hij hoort de ziel, die tot Hem zucht. Verlustig u in de 
Heere, en Hij zal u geven de begeerten uws harten.
En wat is het rijkste ? En waar loopt het alles op uit?
"Alzo zullen wij altijd bij de Heere wezen."
Ja, dat is nu de eeuwige heerlijkheid.
De hemel zou geen hemel zijn, en het gezegende aardrijk niet
gezegend, als Hij er niet .was. Wie in het geloof leeft, mag nu al 
weten van Gods nabijheid. In vreugde, en tegenspoed. In nood en 
pijn. Gods tegenwoordigheid in Christus mag soms heel bijzonder 
ervaren worden onder de prediking of bij de viering van het 
avondmaal, Daar is de binnenkamer, waar soms in heel rijke mate 
Gods gunst ervaren mag worden. Wat kan dat een steun en een 
troost geven op de reis door dit leven. Maar het is toch altijd hier op 
aarde, waar de moeiten en de beproevingen vele zijn. Waar zo vaak 
geldt: zo genoten, zo gevloten. Maar straks zal het anders zijn: a1tijd 
bij de Heere. Zonder onderbreking.
Eeuwig zonder rusten, zich in God verlusten. Altijd!
Wie kan dat vatten ?

Een oud gedicht zegt het zo :
"Wij zullen rniljoenen jaren
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op 's Heilands wond're liefde staren.
en eeuwig zonder eind' daarboven
de wond'ren Zijner liefde loven"

Dat is, gemeente, het uitzicht.
En nu mogen wij ons al verblijden in de zalige hoop.
En ondertussen hebben wij een taak voor elkaar.
Dat willen wij zien in onze derde gedachte.
De opstanding der doden:

3. de troost en de vermaning, die zij biedt

Paulus' richt zich weer tot de gemeente.
Wat hebben zij nu met deze kennis te doen?
"Zo vertroost elkander met deze woorden."
Mensen, gaat naar elkaar toe. Laat het niet alleen aan een dominee 
of ouderling over. Is er iemand in droefenis, en moet u gaan 
condoleren en betreft het iemand die de Heere mocht vrezen? U 
krijgt een boodschap mee. Het woord van God! Datzelfde Woord, 
dat de apostel eerst van de Heere heeft ontvangen. En dan is het 
zaak, dat als wij anderen wijzen op het Woord van God, dat wij er 
zelf uit leven. Het is zaak, dat wij zelf de bevrijdende kracht van dit 
evangelie verstaan, dat ook licht verspreid over de graven. En dan 
hoeven wij niet aan te komen met een leeg praatje. Maar wij mogen 
elkaar wijzen op de God van alle vertroosting, juist ook in donkere 
en moeilijke dagen.
Nee, dit is geen goedkope troost. Troost waarvoor Christus aan het 
kruis heeft gehangen is dat nooit, maar het is wel heerlijk. Zo kan 
God ons gebruiken om verslagen harten op te heffen. Ook u, die 
bedroefd bent, om een, die in Jezus is ontslapen, mag ik nu deze 
troost doorgeven.
Laat het zijn: ik zoek de troost alleen bij U, O Bron van troost
en licht.
Overdenk de artikelen van het christelijk' geloof. Lees en overdenkt
het paasevangelie.
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Bedenk, dat de dood en het graf nooit het laatste woord hebben.
Dan kan God wonderen doen in ons hart.
Als wij iets verstaan van het leven met God, dan kan en zal er wel 
zijn de droefheid, maar dan kan er zijn die eigenaardige mengeling: 
daar doorheen tintelt een stille vreugde. Bedroefd en nochtans blijde. 
Dan gaan Wij goed van God spreken. We zijn het een lof van Hem 
op aarde. Te midden van de duisternis wandelen we in het licht. En 
ziende op hem of haar die is 'heen gegaan in het geloof kunnen wij 
zeggen wat Jezus zei van Lazarus,toen; deze gestorven was: 
Lazarus, onze' vriend slaapt." 
Ja, zegt iemand, maar als ik nu ergens kom, en het betreft iemand 
die niet in vrede is heengegaan,' of wanneer er geen zekerheid over -
is, Wat dan'?
Wel allereerst dit: ga dan niet doen alsof. Alle teksten op een
rouwbrief kunnen het niet goed maken.
Wat dan?
Wel er is maar één ding: het laten rusten.
En als er onzekerheid is, geef het 'aan God over.
Ga ook niet gluren achter het gordijn van de dood. Soms past
ons alleen maar een zwijgen.
En dat wij erkennen: het heeft God behaagt hem of haar weg
te nemen. Hij vergist Zich niet.
Wel hebben wij altijd een boodschap voor elkaar.
De Heere zegt ons in Zijn Woord: "Vermaant elkaar, zolang als het 
heden genaamd wordt." Heb acht op elkaar nu in het heden van de 
genade. Er zijn mensen, die alleen bezorgd over iemand zijn, als hij 
of zij is heengegaan. Hoe zou het nu met hem of haar zijn? Maar dan 
moeten wij het aan de Heere overgeven.
Duizendmaal beter is het in het leven voor elkaar geestelijke welzijn 
zorg' te dragen. In de gezinnen en daarbuiten. En nu jezelf en 
anderen te vermanen. Zeg het maar: wat een genade als een mens het 
eigendom van Christus mag zijn!
Hoe groot is het goed, dat Hij wil geven.
Maar wat zal het zijn,als wij op zo'n grote zaligheid geen acht
geven? -
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Spreekt u zo wel eens met elkaar?
De ouders met de kinderen, en, als daar de goede gelegenheid
toe is, met anderen?
Weet, dat nu de weg naar- de troon der genade openstaat.
Het Woord van God gaat nog uit.
De Heilige Geest wil nog zondaren doen drinken uit de fontein
van het eeuwige leven.
Waar de Heere werkt gaan wij Hem nu al tegemoet. Niet met een 
mooi blinkend en wit kleed, zoals de bruidskerk op de .laatste dag 
haar Koning tegemoet zal gaan, maar als de verloren zoon, in 
lompen gehuld, erkennend een zondaar te zijn.
Maar we zijn niet minder welkom.
Het is nog vindenstijd.
Het kan niet anders, maar dan zullen wij ook uit gaan zien naar de 
verschijning van Christus op de wolken.
En voor onszelf en voor allen, die Hem leerden kennen, mag er het 
vertrouwen zijn:
"Hij, Die het goede werk in u begonnen heeft, zal dat voleindigen
tot op de dag van Jezus Christus."

Amen.'

Soest  P. H. van Harten


