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Tema: Troos mekaar met Christus se lewe en sterwe, die bron van ons hoop in 
lewe en dood. 
 
Vooraf losprysing 
Sb 12-6: 1, 2, 3, 4 en 5  
Lied 525: 1, 2 
 
Ontmoetingsdiens 
Intreelied: Lied 163: 1 
Votum 
Seën; 
Loflied Sb 2-4: 1, 3 
Geloofsbelydenis 
 
Verootmoedigingsdiens 
Wet uit Kol 3:1 – 11 
Sing Ps. 32-2: 1, 2; 
Gebed 
 
Woorddiens 
Skriflesing: 1 Tes. 4: 13 - 18 

Teks: 1 Tes 4: 14 
Woordverkondiging 
 
Antwoorddiens 
Gebed 
Liefdegawes 
Gebed vir BnB (Potchefstroom - Aardklop) 
Sing Sb 3-4: 1, 2, 3, 4 en 5  
Seën 
Amenlied 
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Geliefde gemeente 
 
Die vooruitgaan van ŉ ware gelowige is eintlik ŉ wonderlike belewenis. Ek weet dit 
klink teenstrydig, maar dit is baie waar. By die seer werklikheid van die verlies wat ons as 
gemeente die afgelope maand ervaar het met die heengaan van 4 lidmate, is daar ook vir 
ons as gelowiges die positiewe belewenis van God wat ons geloof deur hierdie 
gebeure versterk.  
 
Ons sou kon sê die dood van ŉ ware gelowige is dié geleentheid waar ons die 
uitsonderlike voorreg het om God aan die werk te sien. Om te sien en te glo dat ons 
liefdevolle hemelse Vader vir die gelowige die beste besluit kon neem om ons geliefdes te 
kom haal – al is dit vir ons hoe hartseer. Om te sien en te ervaar hoe die Here werklik die 
angel van die dood uithaal en ons in staat stel om die verskrikking van die dood ook te 
hanteer. Om te ervaar hoe die troos van ons Vader ŉ werklikheid in ons lewe word.  
 
En daarom, geliefdes, treur ons nie soos mense wat geen hoop het nie! Ons het die 
wonderlike voorreg om twee teenoorstaande emosies gelyk te ervaar. Iets volgens Paulus 
wat net gelowe mense beskore is. Daar is by ons diepe hartseer oor die heengaan van 
geliefdes en elkeen van ons gaan hulle op ŉ besondere manier mis, maar daar is 
terselfdertyd by elkeen van ons ook vrede aanwesig. Vrede omdat ons ŉ besondere hoop 
in ons dra – ŉ hoop gerig waarop God doen. Hoop wat ook antwoorde op vrae bring.  
 

Die Here sê vanmore vir ons: Troos mekaar met Christus se lewe en sterwe, die bron 
van ons hoop in lewe en dood. 

 
Kom ons laat God ons troos uit sy Woord met hierdie hoop en toekomsvisie wat Hy 
vir ons wil voorhou sodat ons daardeur versterk kan word en mekaar ook kan vertroos.  
 
Ons tekseverse sê: “troos mekaar dan met hierdie woorde” en dit wat is God ook vanmore 
met ons gemeente wil doen. Hy wil troos, die pyn versag en ons in die geloof moed gee.  
 
Ons gaan eerstens kyk na die fondament waarop ons hoop gebou is en dan kyk na 
vier dinge wat God met ons doen met ons dood en na ons dood,  wat vir ons hoop en 
troos gee.  
 
Ons troos, geliefdes, is gebou op Jesus Christus. Paulus sê: “omdat ons glo dat Jesus 
self gesterf het en ook weer uit die dood opgestaan het, sal ons wat in Hom glo ook so 
deur die dood tot die lewe kom”. Want Christus het met sy sterwe vir die straf op ons 
sonde betaal. Nou is ons sterwe nie meer vir ons straf nie, maar ons deur na die ewige 
lewe. En omdat ons glo dat Christus ook liggaamlik uit die dood opgestaan het en die 
dood oorwin het, sal ons ook weer eendag liggaamlik uit die dood opstaan en vir ewig 
lewe.  
 
Kinders, wanneer iemand doodgaan of soos ons dit eerder wil sê: “by die Here gaan 
verder gaan lewe” beteken dit nie dat so iemand ŉ engel word nie. Ons liggaam gaan wel 
as gevolg van die sonde, dood, maar ons gees – dit is ons innerlike mens – dit is die mens 
wat hier binne jou woon en dink en voel en glo – ons noem dit ons gees, gaan dadelik na 
die Here in die  hemel toe en leef geestelik by Hom tot Jesus weer kom.  
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Geliefdes, so het Christus gekom om ons uit ŉ hopelose, donker bestaan van die dood, te 
red en aan ons die ware, ewige lewe te gee. Die dood is dus nie die einde nie van ons 
lewe nie, maar die begin van ons ewige lewe.  
 
En die enigste manier hoe jy hieraan kan deel kry is om van harte te glo dat Christus 
ook jou Verlosser en Redder is!!!  Daar is geen ander manier nie. Geloof in Christus is 
die enigste manier – Hy is die weg, die waarheid en die lewe.  
 
Wanneer ons geliefdes dus in die Here ontslaap, doodgaan, of sterf en ons weet dat hulle 
in Christus geglo het, weet ons dat hulle ook aan hierdie belofte van die Here deel gekry 
het en nou geestelik by Hom lewe. Dit is die grootste troos waarmee ons mekaar kan 
troos.  
 
En ek en jy, br. en srs? Glo ons aan so onwrikbaar in Christus? Deel ons aan hierdie 
ware lewe? As die Here jou vandag moet kom haal gaan Hy met jou handel op grond van 
Christus se kruis en opstanding?  
 
Want geliefdes, as jy nie op die fondament: Jesus Christus staan nie – kan God nie 
met jou in jou dood en jou lewe na die dood handel soos ons hier lees nie. Dan kan 
jy nie met hierdie troos getroos word nie.  
Maak dus in jou hart seker dat Jesus Christus ook jou lewe en jou dood is. Glo in Hom as 
jou Verlosser en leef met die sekerheid dat jy vir ewig sal lewe – om by God te wees! Nie 
maar net om gelukkig te wees nie, maar om God  te dien. Want baie mense glo in God net 
om die geluk van die hemel en die ewige lewe te ervaar en nie omdat ons dan by God 
gaan wees nie. Die ewige lewe gaan vir baie mense net om die geluk daarvan en nie om 
God nie!   
 
Hoe handel God met ons op grond van Christus? Paulus noem vir ons 4 dinge. 
 
1. Ons Vader neem ons uit hierdie lewe uit. Dit is Hy wat ons kom haal.  
Paulus gebruik hier in ons teksgedeelte ŉ besonder woord om die dood te beskryf. Hy sê: 
ons “ontslaap in Christus”. Daarmee bedoel hy dat ons nie tot niet gaan nie, maar dat die 
liggaam in ŉ slaap ingaan en dat ons siel dadelik by die Here in die hemel is.  
 
God staan liefdevol staan by om deur die poort van die dood by die lewe uit te kom. Hyself 
is by ons wanneer ons deur die doodsdal gaan en Hy stuur sy engele om ons op 
hierdie pad deur die dood te begelei. Daarom kan die gelowige ook in vrede sterf. Al is 
dit ŉ worsteling – nie mooi om te aanskou – maar tog sien ŉ mens vrede en aanvaarding – 
want God is by sy kind – Hy is met Hom besig – dit Hy wat jou kom haal – wat ŉ 
wonderlike troos!! God self kom ons haal! \ 
 
Geliefdes: ons sou kon sê dat ons met die dood God op besondere naby wyse 
beleef. As Hy ons kom haal dan is Hy daar by ons wanneer ons sterf en by ons 
geliefdes. Dit is asof mens bewus word van God se teenwoordigheid wanneer 
iemand sterf!  
 
2. Ons Vader bring die wat Hy na Hom geneem het ook weer terug saam met 
Christus.  
Hy kom haal ons, Hy bring ons terug.  
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Paulus sê: op die dag van die Wederkoms, wanneer ons Here Jesus met groot krag en 
heerlikheid, vir die hele wêreld hoorbaar en sigbaar terugkeer, bring die Vader die wat by 
Hom is terug hierheen. Dan word hulle liggame opgewek en herskep en verenig met die 
siel gereed om God se saligheid te ontvang.  
Ons fisiese liggaam wat so deur die siekte en ouderdom verniel word, pyn ervaar en 
afgetakel word, sal opgewek word om ŉ verheerlikte liggaam sonder pyn en ellende te 
wees. Wat ŉ wonderlike vooruitsig en wat ŉ wonderlike troos wanneer ons ook nou ook 
nadink oor ons siekte, ons ouderdom en die stand van ons liggaam.  
 
3. En dan neem ons Vader ons almal saam na Christus. Dit dui op die oorwinning en 
vreugde 
Hy kom haal ons, Hy bring ons terug, Hy neem ons saam na Christus in die wolke 
 
Paulus sê ons word “weggevoer” na die wolke – Br. en sr., dit dui op God wat aan ons ŉ 
kragdadige oorwinning saam met Christus gee – ŉ oorwinning oor die sonde, die 
boosheid, ons swakheid en alles wat met hierdie wêreld gepaard gaan. Dit is ons troos: 
ons gaan oorwin. 
 
Maar het u mooi opgelet wat daar in vers 17 staan? Ons word “saam met die wat reeds 
gesterf het” na Christus gevoer. Saam: die Here bring vir ons hierdie wonderlike troos 
dat ons geliefdes weer gaan sien en dat ons saam sal wees. Dat ons mekaar sal ken 
en herken en saam sal deel in die oorwinningsfees wat die Here vir ons voorberei.  
Is dit nie ŉ wonderlike troos nie! Daarom is die dood nie ŉ finale skeiding nie, ons sal 
mekaar weer sien.  
 
4. Ons Vader laat ons ewig by Christus bly.  
Hy kom ons haal, Hy bring ons terug, Hy neem ons na Christus en Hy laat ons vir altyd 
daar bly. Br. en sr. ons grootste troos vandag is die feit: dat ons vir ewig by God en 
Christus sal wees. Saam sal ons die Here dien, saam feesvier, saam loof en prys – 
saam met ons oë op Christus – Nou nie net die fondament van ons saligheid nie – maar 
ook die eindpunt, die voltooiing daarvan.  
 
Ons vooruitsig om eendag in liggaam en gees by God te wees. Volmaak te wees, alles te 
ken en te weet – die antwoorde op al ons vrae te hoor en waarlik gelukkig te wees omdat 
ons by God is!  
 
Brs. en srs., verstaan julle nou waarom die heengaan van ŉ ware gelowige so 
besonderse geleentheid is? Dat ons in die werkswinkel van God kom en sien hoe Hy 
met ons werk en waarheen Hy met ons op pad is. Dat ons die plan van ons lewe teen 
die aansteekbord van sy werkswinkel kan sien. Die plan met ons geboorte, ons lewe hier 
en ons lewe by God. ŉ Plan wat God in sy liefde volledig uitgewerk het en deurvoer tot sy 
eer!  
 
Ons kan die instrumente wat God in ons lewe gebruik ook raaksien! Instrumente soos 
ons ouers, ons huweliksmaats, ons kinders, familie, vriende en medegelowiges – die kerk! 
Almal wat God gee in ons lewe om dit te help vorm en betekenis daaraan te gee. Alles om 
elkeen van ons ook sinvol in sy diens te gebruik. Want onthou: dit is die doel van ons 
bestaan: nie om vir onsself te lewe nie, want in lewe en sterwe behoort ons aan God 
– ons leef en sterf tot sy eer, om Hom te dien.  
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Brs. en srs., tannie Lina, oom Jorrie, tannie Marie en ook Oubaas se heengaan sê dus 
vanmore vir ons:   
Glo in Christus want dan sal jy deel aan die wonderlike pad wat God met jou loop, 
deur jou lewe, maar ook deur jou sterwe tot in die ewigheid. Hy sal by jou staan in 
jou grootste oomblik van pyn en verlies. Hy sal by jou staan wanneer jy alleen en 
verlate voel. Hy sal by jou wees as jy huil en hartseer is. Hy sal jou troos as jy jou 
geliefde aan die dood afstaan. Die Heilige Gees is juis die groot Trooster wat hier by 
ons bly tot ons ook heengaan. Hy troos ons met ŉ volledige troos. Daarvan kan ons 
ook vanmore getuig: almal wat al iemand aan die dood afgestaan het, getuig van ŉ 
bomenslike krag en troos wat God gee deur sy Gees. Die Heilige Gees hou ons vas in die 
oomblik van krisis, Hy dra ons deur die dade van diepe rou en verlies. Hy bring uiteindelik 
ook vrede en aanvaarding en Hy gee krag vir die toekoms!  
 

Kom ons gebruik dan die gebeure van die afgelope maand en ons bou mekaar 
daarmee op! Ons troos mekaar dan met Christus se lewe en sterwe, Hy is die bron 
van ons hoop in lewe en dood.  
 
En met hierdie hoop leef ons dan tot die Here ook vir ons kom haal.  
 
Amen. 
 
 
  
 


