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We weten dat het afscheid van dit alles 
bestraald wordt door het licht dat we 
als gelovigen naar de Here Jezus gaan 
en dat zijn engelen ons dragen naar 
Hem. Het sterven is niet enkel verlies, 
er is ook winst! We zijn nu ‘in Christus’, 
maar komen bij Christus om altijd ‘bij 
Hem’ te zijn (vgl. Fil. 1:23; 1 Tess. 4:17).

Van Ruler

Dat ik van ‘zonnigheid’ in ons sterven 
spreek, heb ik te danken aan de grote 
hervormde theoloog uit de vorige 
eeuw, A.A. van Ruler, die een verhaal 
schreef over ‘zonnigheden in de zonde’.* 
Hoe erg zonde ook is, er is ook zonnig-
heid in te ontwaren. De diepe denker 
die Van Ruler was, noemt niet minder 
dan vijf aspecten. Ik beperk me tot de 
twee voornaamste.
Een eerste zonnigheid is dat de zonde 
niet met het geschapene gegeven is. Ze 

is iets secundairs, ze is er later bijgeko-
men. Ze behoort niet bij het oorspron-
kelijke bestaan. Dat is dieper dan de 
zonde. ‘Dat ik er ben, is fundamenteler, 
dan dat ik zondaar ben’!
Een tweede zonnigheid is: als het 
kwaad niet tot het oorspronkelijke be-
staan behoort, maar erbij gekomen is, 
dan is ons bestaan ook verlosbaar. Er 
is dan uitzicht op een wereld waar het 
kwaad voor altijd voorbij is!
Ik hoop dat u er nog bent, beste lezer, 
want na deze diepzinnigheid wordt het 
simpeler.

Ons sterven

In het voetspoor van Van Ruler zie ik 
ook in ons sterven zonnigheid. Ik wees 
al op de winst om met Christus te zijn 
en bij Hem ‘in te wonen’ (2 Kor. 5:8). 
Hoezeer we misschien ons home heb-
ben op aarde, we wonen wel ‘uit’. Ons 

eigenlijke home is bij onze Heer en dat 
mag je, als je sterft, gaan betrekken. 
Eindelijk kom je echt thuis. Het is dan 
ook goed te lezen in rouwberichten 
dat de dierbare is Thuisgekomen bij de 
Heer!
Maar er is een zonnigheid die in de 
theologische bezinning en troost bij het 
sterven erg weinig ter sprake komt. En 
juist daar wil ik aandacht voor vragen. 
Je vindt die zonnigheid in zondag 16 
van de Heidelberger genoemd, wan-
neer hij belijdt dat ons sterven ook een 
afsterven is van de zonden.
Kijk, daar heb je nu een aspect van ons 
sterven dat ik zelden of nooit in mijn 
langdurig pastoraat bij Gods kinderen 
ben tegengekomen! Zelden of nooit 
hoorde ik: Dominee, straks ben ik af 
van alles waarin ik zo tekortschoot en 
mijn hemelse Vader heb bedroefd.
Toch staat er dat zonnige in onze Ca-
techismus als een troost wanneer ons 
leven hier een einde krijgt.

Verdriet

Om die troost te grijpen, moet je ook 
verdriet hebben. Ik vrees dat we in onze 
tijd dat verdriet weinig ervaren. Maar 
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over dat verdriet en dat verlangen naar 
het afscheid van de zonden spreken wel 
onze belijdenisgeschriften. Gods kinde-
ren ‘zuchten van verlangen’ om uit hun 
zondige bestaan verlost te worden (art. 
15 NGB) en zij ‘verlangen vurig naar het 
bereiken van de volmaaktheid’ (DL V,2).
Want zij weten, om met het klassieke 
avondmaalsformulier te spreken: ‘Wij 
hebben geen volkomen geloof; wij die-
nen God niet met zoveel ijver als wij 
verplicht zijn en wij hebben dagelijks 
met de zwakheid van ons geloof en de 
kwade begeerten van ons vlees te strij-
den.’ De Catechismus verwijst bij wat 
hij zegt, naar Romeinen 7:24-25. En dus 
naar het verdriet van de apostel om de 
zonde die hij nog doet als hij doet wat 
hij niet wil, maar doet wat hij haat. 
Paulus’ verdriet over die situatie hoor 
je als hij uitroept: ‘Ik ellendig mens, wie 
zal mij verlossen uit het lichaam van 
deze dood?’
Kijk, er valt alleen zonnigheid in ons 
sterven op te merken wanneer we met 
Paulus van dat verdriet weten. We heb-
ben verdriet over veel, zeker als we ou-
der worden. Verdriet om kleinkinderen, 
verdriet om lichamelijke beperkingen, 
verdriet om vrienden die ons ontvallen 
zijn. Hebben we ook verdriet om onze 
eigen zondigheid en ons tekort in het 
dienen van de Here? Verlangen we naar 
een hemels bestaan zon-
der de zonde die ons altijd 
parten speelt? Kennen 
we nog dat ‘zuchten van 
verlangen’ en dat ‘vurig 
verlangen naar de volmaaktheid’, dat 
onze belijdenis als kenmerk van Gods 
kinderen noemt?

Heilzame operatie

Is ons sterven een straf? Het antwoord 
van de Heidelberger is een beslist nee. 
‘Onze dood is geen betaling voor onze 
zonden...’ De Here God komt ons bij 
ons aardse einde niet nog een rekening 
presenteren.
Want de rekening is voldaan met het 
sterven van de Here Jezus. Ons sterven 
is een operatie waarbij we van onze 
zondige natuur en al de boosheid die 
in ons is, worden ontdaan. Die opera-
tie gebeurt om ons bestwil. Want ons 
zondige vlees kan Gods koninkrijk niet 
beërven. We mogen weten dat deze 

operatie altijd lukt. Paulus jubelt ervan, 
wanneer hij schrijft: ‘Ik dank God door 
Jezus Christus, onze Heer’ (Rom. 7:25).
Daarom, lieve kinderen van God, met 
al je ouderdomskwalen en je verval van 
‘de uiterlijke mens’, zie toch ook het 
zonnige in het sterven: eindelijk af van 
je boze hart en van de noodzaak steeds 
weer vergeving te vragen! Er wacht jul-
lie nog een operatie, maar 
het succes is zeker. Mis-
schien wordt het een pijn-
lijke. Maar weet het: het 
is een doorgang, slechts 
een passage naar het leven bij en met 
Christus.
Er is inderdaad zonnigheid in het 
sterven van Gods kinderen. Het is de 
zonnigheid van het afsterven van de 
zonden en van je oude natuur. Je gaat 
de volmaaktheid binnen en hebt nooit 
meer last van al dat kwaad dat nu nog 
in je hart huist en je verdriet geeft. 
Het is straks allemaal voorbij en je zult 
onberispelijk zijn voor je hemelse Vader 
(Jud. :24).

Winst

Voor Gods kinderen is het sterven 
winst. Niet alleen omdat het een door-
gang is naar het zijn bij Christus en 
met de Heer. Maar ook doordat we ein-

delijk bevrijd worden van 
al die mankementen die 
het avondmaalsformuler 
noemt. Mankementen die 
je, hoe ouder je wordt, 

steeds meer ontdekt en waarvan je  
– als het goed is – al meer verdriet hebt.
Op college zei mijn leermeester profes-
sor C. Veenhof eens: ‘Mijne heren, hoe 
ouder je wordt, hoe slechter je wordt.’ 
Ja, wij werden toen nog aangesproken 
als ‘heren’! Maar ik begreep daar als 
negentienjarige ‘heer’ weinig van. Hoe 
kon de professor dat nou zeggen?
Nu ik oud ben, begrijp ik hem. Je hebt 
ook een leven lang nodig om iets van 
het ‘stuk’ van de ellende (antw. 2 HC) te 
verstaan en je eigen te maken.
Een vrucht van het levenslange werk 
van de Heilige Geest is ook dat je met 
Paulus leert uitroepen: ‘Ik ellendig 
mens, wie zal mij verlossen uit het li-
chaam van deze dood?’
Kijk, als je die les hebt geleerd, is er zon-
nigheid in je sterven!

De ‘laatste vijand’ doet zijn destructief 
werk, maar dank zij Christus’ sterven 
gebruikt onze God het in zijn heilswerk: 
Hij verlost ons van ons boze hart en van 
alles waarmee wij Hem bedroefden. We 
worden geopereerd, om ontdaan van 
al het zondige Hem in volmaaktheid 
te dienen! Soms slaat Hij in zijn wijs-
heid het pijnlijke van die operatie over. 

Mijn beide ouders gingen 
heen in hun slaap. Ik denk 
vaak: Ach, wat heeft de 
Here deze lieve mensen 
verwend. Een pijnlijk 

ziekteproces werd hun bespaard. Maar 
vaak gaat het na een smartelijk ziekbed 
dat ons confronteert met die ‘laatste 
vijand’.
Soms was ik als dominee opstandig: 
waarom moet dit lieve kind van de 
Here nog zo veel lijden? Ook al begrij-
pen we niet dat de operatie zo verloopt, 
wij mogen de troost van zondag 16 
vasthouden. De hemelse Dokter is bezig 
om zijn kind voor eeuwig te genezen. 
We worden van alle zonden verlost en 
mogen ondervinden wat Paulus in het 
vooruitzicht stelt: ‘Ik dank God, door 
Jezus Christus, onze Here.’

Ik bid u toe, lieve lezer, dat u met onze 
Heidelberger het sterven ook mag zien 
als een afsterven, en de zonnigheid 
daarin, door de Heilige Geest geleerd in 
het ‘ik ellendig mens’, mag vasthouden 
wanneer de operatie daar is.

Noot:
* A.A. van Ruler, Blij zijn als kinderen, Kam-

pen, 1972, p. 89v.
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