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Voorganger: Ds. Reijer de Vries 

 

intochtslied:    Met heel mijn hart zing ik uw eer (Psalm 9, vers 1, 4 en 5) 

Glorialied:     God in den hoog’ alleen zij eer (lied 302, vers 1, 2 en 4) 

eerste schriftlezing:  1 Tessalonicenzen 4: 13-18 

Zingen:     Loof nu, mijn ziel, de Here (Psalm 103a, vers 3 en 4) 

tweede schriftlezing:  Lucas 20: 27-38 

lofzegging:    De dag gaat open voor het woord des Heren (lied 217, vers 5) 

verkondiging 

Zingen:     Het duurt niet lang meer tot de tijd (lied 748, vers 1, 2 en 5) 

Slotlied:     Bij ’t steken der bazuinen (lied 758, vers 1, 2 en 3) 

 

Preek 1 Tessalonicenzen 4,13-18,  2
e
 zondag van de Voleinding 

 

Geliefde broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, 

1. 

Die verlegenheid kennen we toch allemaal: dat je even niet weet wat je zeggen moet. Je staat 

tegenover iemand die net een geliefde heeft verloren aan de dood. Wat moet je zeggen? Je voelt je 

onzeker en wat gespannen, bang dat je vast niet de goede woorden zegt. Soms zeg je dan maar: er 

zijn geen woorden voor. 

Ik heb de indruk dat het tegenwoordig nog moeilijker is dan vroeger. Omdat we de geloofstaal 

missen. Vroeger zeiden ze bijvoorbeeld: hij is in de hemel. Dat kon toen een troostende gedachte zijn. 

Maar nu twijfelen we: is er een hemel? Is er een hiernamaals? En als je zelf niet twijfelt, weet je niet of 

de ander dat nog gelooft. Dus dat zeggen we niet meer: zij is in de hemel. Maar wat moet je dan 

zeggen?  

Misschien kan Paulus ons vandaag helpen. Want we hebben gehoord dat hij er wel woorden voor 

heeft. Woorden om elkaar mee te troosten. Welke woorden zijn dat? En kunnen die ons ook helpen? 

Laten we nog eens luisteren. En kijken, want als experiment ik heb Luuk gevraagd de tekst stap voor 

stap op de beamer te zetten (zie onder).  

2. 

Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik de weer tekst las, dat ik dacht: wat een vreemde gedachten van 

Paulus. Dat Jezus snel terugkomt en uit de hemel neerdaalt met bazuingeschal en een aartsengel en 

dat dan de doden opstaan. Het zijn vertrouwde Joodse voorstellingen in die tijd, maar wij geloven dat 

niet meer, dat is verouderd. Dat was m’n eerste reactie. Misschien herkent u het wel.  

Maar die woorden aan het slot raakten me: Troost elkaar zó, met deze woorden. Dat is mooi, dat 

Paulus de gemeenteleden aanspoort om zo met elkaar om te gaan, elkaar te troosten. Dat is onderling 

pastoraat. Wat een warmte, wat is dat goed. 

Vanuit dat slot werd ik nieuwsgierig naar de rest. Ik ging nu ook het begin anders horen: niet 

bedroefd zijn! Paulus is bewogen om die mensen. Hoor goed: Paulus zegt niet dat bedroefdheid niet 

mag. Hij weet ook wel dat wij mensen bedroefd zijn, dat gebeurt gewoon als je een geliefde mist. 

Gelovigen ook. Maar we zijn niet wanhopig of hooploos. Dat hoor ik niet als iets vanzelfsprekends, 

want dat is het niet. Ik hoor het als een uitdagende stelling.  

Paulus wil vragen bij ons oproepen. Hoe kan dat: wel bedroefd, maar niet zonder hoop? 

Dat wil Paulus vertellen in het tussenstuk, vers 14-17. Dat stuk begint en eindigt ermee dat wij met 

Jezus zijn. Dat is de rode draad, of beter: het raamwerk, de omarming van de tekst. Daarbinnen geeft 

Paulus ons zijn troostwoorden, in drie stappen. 



Paulus begint in vers 14 met de basis van ons geloof, met Pasen: Jezus is gestorven en opgestaan. 

Dat is de eerste stap. Maar wat betekent het als je dat gelooft? Dan geloven we in de levende Heer. 

Jezus is niet een oud verhaal uit een geschiedenisboekje, Jezus leeft nu, en gebeurt elke dag als nieuw. 

In de gemeente, en in ons leven. Maar ook met wie ingeslapen zijn: God zal hen meebrengen samen 

met Jezus. Het klinkt een beetje abstract, vind je niet? Hoe moet je je dat voorstellen? 

Mij helpt het om dan door te denken over het werkwoord in de zin. Het Griekse werkwoord agoo, 

leiden, brengen. We kennen dat van ons woord agoog, een begeleider. God zal de ingeslapenen 

meevoeren, begeleiden. Ik geef een voorbeeld. Laatst logeerden de kleinkinderen bij ons en we 

hebben hen meegebracht naar Voorthuizen, naar de binnenspeeltuin en het maïsdoolhof. Ik heb ervan 

genoten: wat een plezier en levendigheid. Het leek wel of we in een andere wereld kwamen, een 

speelparadijs. En wat een leuke ontmoetingen met andere kinderen met wie zie vrolijk speelden. Zo 

waren wij hun begeleiders. 

Zo stel ik me voor hoe God de ingeslapenen begeleidt en meebrengt naar zijn werkelijkheid. Een 

werkelijkheid die veel groter is dan wij ons kunnen voorstellen, een ruimte van liefde, een 

liefdesparadijs. Ik denk aan Psalm 139:  

Heer, u kent mij, u doorziet mijn gedachten. U omsluit mij.  

Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.  

God is groter dan wij, groter dan ons besef van de werkelijkheid. Hij omgeeft ons van voor en van 

achter. Zoals de lucht die wij ademen ons omringt en zoals de dampkring de aarde omgeeft, zo 

omgeeft Gods werkelijkheid ons leven. 

Je kunt het ook anders zeggen: wij zijn in Gods gedachten, in Gods Geest. De atheïsten zeggen: de 

mensen hebben god bedacht. Maar de Bijbel draait dat om: wij mensen zijn door God bedacht. Hanna 

Lam heeft dat mooi gezegd: de mensen van voorbij zijn in een ander weten. Dan denk ik: in het weten 

van God. Voor Hem leven wij allen (Lucas 20, 38). 

In zijn toespraak in Athene zegt Paulus: in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. En nu zegt hij 

tegen de mensen in Tessalonica: dat is ook zo als wij inslapen. Dan voert God ons mee in het nieuwe 

leven met de opgestane Heer. Want voor God zijn wij onvergetelijk. Levend bij God in de geest, zegt 

Petrus in zijn brief (1 Petrus 4, 6). God blijft altijd aan ons denken als zijn kinderen, als de broers en 

zussen van Jezus, in leven en in sterven.  

Nu zet Paulus stap 2, in vers 15. Dat gaat over wie achterblijven, wij, de mensen die nu nog leven tot 

de komst van de Heer. In Tessalonica was het idee niet dat wij naar de Heer gaan, maar dat de Heer 

naar ons komt. Heel spoedig zelfs. Maar nu twijfelden ze of degenen die al ingeslapen waren er dan 

nog wel bij zouden zijn. Gaan we hen straks voor, dat wij bij de Heer zijn, maar zij niet? Zijn we dan bij 

de komst van de Heer voor eeuwig gescheiden zijn van onze geliefde doden? Op die vraag geeft 

Paulus een krachtig antwoord: zeker niet!  

Dat staat haaks op hoe wij tegenwoordig over de dood spreken. Wij hebben het over mensen die 

klaar zijn met het leven. De dood zet er dan een punt achter. Dan is alles voorbij, voorgoed verleden 

tijd.  

In vers 16 draait Paulus dit ook om. Op het bevel van God zullen de doden eerst opstaan. Dus de 

ingeslapenen zijn niet voorbij, zij zijn juist de mensen van straks. Zij zullen ons voorgaan. Zij zijn de 

mensen met toekomst. Wij zijn de achterblijvers.  

En dan zet Paulus de derde stap, in vers 17. Daarin komen de 1
e
 stap over de ingeslapenen en de 2

e
 

stap over de achterblijvers samen. Daarom gebruikt Paulus voor de tweede keer datzelfde werkwoord 

agoo, begeleiden, wegvoeren. Wie ingeslapen zijn worden meegebracht, maar wij, de achterblijvers 

zullen ook weggebracht worden door God. En weet je waarheen God ons begeleidt? Naar de 

ontmoeting met Jezus in de lucht. 



Weet je wat me nu zo ontroert in deze gedachte van Paulus? Dat hij zegt: wij tegelijk samen met 

hen. Samen begeleidt God ons naar die ontmoeting met Jezus. Het gaat Paulus om die dubbele 

verbinding: van levenden en doden, en zij samen met de Heer. Vroeger en later dat doet er niet meer 

toe. In Gods weten is geen tijd maar eeuwigheid. Het gaat om die relatie. Relatie in plaats van tijd. Dat 

is voor mij de verrassing. Er is geen tweedeling meer tussen de levenden en de doden in Gods weten, 

maar een verbinding. Voor Hem leven zij allen. Samen zijn we altijd met de Heer.  

4. 

Wat betekent die verbinding nu voor ons als een geliefde sterft? Kijk, bij ons zit die tweedeling als het 

ware ingebakken. Iedereen zegt tegenwoordig: met de dood is alles voorbij. En dan moet je het 

loslaten. Niet meteen natuurlijk, dat snappen we ook wel. Maar er komt een moment, dan moet je het 

toch afsluiten, zeggen we dan. Alles opruimen en weer je eigen leven oppakken.  

Maar Paulus zegt iets anders. Net als Jezus zegt tegen de Sadduceeën. De Sadduceeën zeggen 

ook: met de dood is alles voorbij. Nee zegt Jezus: God is nooit voorbij en God blijft altijd verbonden 

met Abraham, Izaäk, Jacob, en met al zijn andere kinderen (Lucas 20, 36-37). Vul je eigen naam maar 

in. Hij is de God van jou. Daarom zegt Paulus: als je in de opstanding van Jezus gelooft, in de levende 

Heer, dan is niemand voorbij; en iedereen heeft toekomst. Dat is wat de kerk altijd heeft geloofd: de 

gemeenschap der heiligen omvat doden en levenden. De grote wolk van getuigen die altijd om ons 

heen is zoals de lucht en het licht om ons heen zijn. 

Dat betekent niet dat je niet bedroefd bent als je je geliefde verliest door de dood. Ik zeg dat nog 

eens. Het betekent wel dat je geliefde niet verdwenen is. Je geliefde is jou vooruit, ze is niet voorbij. In 

de ontmoeting met de Heer ben je met elkaar verbonden. Dan ben je in de wolken, zegt Paulus. In de 

cloud van God. Onvoorstelbaar, maar zo groot is God, dat hij ons samen omsluit en omarmt.  

5. 

Gemeente, er zijn dus woorden voor. Dan mag je zeggen: lief, ik sluit jouw leven niet af, maar ik sluit je 

in. Onze herinneringen krijgen een tweede leven, als nieuw. Niet als fotootjes uit het verleden, maar als 

schilderijen waaraan je blijft werken, met de verf van je geheugen in de liefde van God.  

En met die woorden hebben we ook elkaar wat te zeggen: troost. Dat Griekse werkwoord betekent ook 

erbij roepen. Als iemand zich toch opsluit in zijn verdriet, zeg je: joh, kom erbij. Niet: je mag altijd bij 

ons komen. Maar: mag ik even bij jou komen? Zo begeleidt God je naar een ontmoeting met elkaar in 

de Heer. In onderling pastoraat kunnen we elkaar zo erbij roepen en troosten. Joh, vertel eens, je 

geliefde, weet je hem nu anders? Ken je haar in Gods weten? Zo’n ontmoeting geeft lucht, zegt Paulus.  

Dus: troost elkaar. Misschien kunnen deze woorden je helpen?  

Amen 



 


