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13 Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenes gaan gebeur nie. 

Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie.  

14 Ons glo immers dat Jesus gesterwe maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met 

Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem. 

15 Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het: Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van 

die Here, sal die ontslapenes hoegenaamd nie voor wees nie.  

16 Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal 

die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood 

opstaan;  17 daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die 

Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. 

18 Troos mekaar dan met hierdie woorde. 

 

# Christene treur met hoop > Rondom 125 n.C. het ŉ Griek met die naam Aristeides aan een van 

sy vriende geskryf om die nuwe godsdiens, die Christendom, te beskryf. In sy brief skryf hy: “As enige 

regverdige onder die Christene doodgaan en hierdie wêreld verlaat, dank hulle God, vergesel hulle die 

liggaam van hierdie regverdige met liedere en danksegging asof hy of sy vertrek van een plek na ŉ 

ander plek hier naby.” 

Daarom kan ons ook huil én hartseer by begrafnisse wees, maar nie soos mense sonder hoop nie, 

want Paulus herinner vir ons dat alles nie hier eindig nie. Paulus kwalifiseer sy verduideliking met 
hierdie woorde: ‘dit sê ons op grond van wat die Here gesê het’. 

 

# Maar Christene ontken nie die seer van die verlies van geliefdes nie 

Paulus sê nie dat ons as Christene nie moet treur nie, maar net dat ons nie troosteloos moet 

treur/huil oor die dood van ons geliefdes nie!  Huil gaan ons beslis, want om hartseer oor die dood van 
’n geliefde te wees, is net so wettige emosie vir Christene soos enige ander mens! 

Miskien help die volgende Calvin en Hobbes strokiesprent ons hiermee: Calvin en Hobbes kry ’n siek 

“raccoon” (wasbeer) en dan versorg hulle die arme siek diertjie, maar daar is ’n kans dat die diertjie dit 
nie gaan maak nie. Die volgende oggend as Calvin opstaan, gebeur die volgende: 

 

 

Calvin is reg… ons huil nie net omdat ons geliefdes buitekant (out there) weg is, hulle is fisies nie 

meer saam met ons nie, maar ’n geliefde wat dood is, is verseker nog nie weg aan die binnekant van 
ons nie!  

 

Treur met hoop: 

Die voorbeeld van Jesus kan baie behulpsaam wees in verband hiermee, want immers Paulus skryf 

hierdie dinge op grond wat Jesus self gesê het. Johannes 11 vertel van hoe Jesus Lasarus uit die dood 

opgewek het. Maar dit is ook ŉ storie waar Jesus gevoelens van hartseer (treur) vir ŉ vriend wat dood 

is, openlik wys. Johannes 11:35, die korste vers in die Bybel, sê: “Jesus het gehuil.”  

John Byron stel dit baie mooi: “But here is the twist. Jesus knew that Lazarus was going to live again 

— not at some future point in the general resurrection, but that day, in just a few moments. In fact, 

Jesus told Martha just a few verses earlier that “your brother will rise again” (11: 23). Still, Jesus wept. 

I can’t think of a more poignant example of good grief than what is displayed in this story by the 

person who is “the resurrection and the life” (11: 25).” 



 

 

 

 

 

 

Lees: 1 Tess. 4: 13-18 

Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 
vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Is die tekens van die tye vir jou ’n vorm van troos of maak dit jou 
bang en hoekom sê jy so? 

 Vertel van ’n keer waar jy die einde van iets geweet het en dit baie 

gehelp het. 
 Watter troos het die wederkoms van Jesus vir jou? 

 Hoe is die nabyheid van Jesus vir jou ’n troos? 

Praat die week elke 
aand by die etenstafel oor 

wat vandag gebeur het 
waaroor jy getroos kan 
word. Dink oor hoe ’n 

gepaste trooswoord sal 
klink. 

Dink saam oor 
iemand wat hartseer of 
bekommerd is en dink 

oor die gepaste manier 
waarop hy/sy getroos 

kan word en doen dit 

dan. 

So: 1 Tess. 4: 13-18 
Ma-Di: Josua 24:1-3a, 14-25;  

Wo-Do: Psalm 78:1-7 

Vry-Sat: Matteus 25:1-13 

Ons praat mos van ’n “troos-kombersie”.  Vat julle piekniekkombers 
of ’n ou kombers of slaapsak en maak daar van julle troos-kombers.  
Koop iets lekker om te eet en gaan na ’n veilige en mooi plek in die 
natuur en gaan wees rustig in mekaar se teenwoordigheid en dink na 

oor die dolle gejaag van November maand!  

Dankgebed (Gebed voor ete) 

Dis ons troos om te weet dat U vir ons voorsien. Amen 

Oorgee-gebed 

Here help my om vandag oor te gee aan u versorging. Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag getroos word deur Jesus se nabyheid. 

Ons troos mekaar. 

1 Tess 4: 17b  En so sal ons altyd by die Here wees. 
18 Troos mekaar dan met hierdie woorde. 

 

12 - 18 Nov. 2017  


