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Het antwoord op de vraag: wat is het verband 
tussen dood en zonde en zondevergeving, vin
den we in de brief van St. Paulus aan de He
breërs 9 : 27 en 28. ,,En evenals het voor de 
mensen is vastgesteld éénmaal te sterven en 
daarna het oordeel, zo zal ook Christus na 
éénmaa.1 geofferd te z ijn, om veler zonden te 
dragen, ten tweede male, zonder zonde, zicht
baar worden tot zaligheid voor degenen die 
Hem verwachten" 
Niemand mag dus ontroostbaar deze dodenak
ker verlaten, ook al weet hij zeker, dat een
zelfde lot hem of haar wacht. 

"Ons le, ·en houdt maar aan een draad 
Wie weet er, waar hij gaat of staat 
wanneer de dood zal komen ... 
De felste ralt, aleer hij 't weet; 
De mate die hem 't leven meet 
weet niemand van te voren ... 

En dan na de dood het oordeel: 
"Hoe 't is, 'k en weet het niet 
Hij weet 't alleen, Die alles ziet" . 
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Maar één ding weten wij zeker: geofferd om 
veler zonden te dragen , zal Christus, bij Zijn 
komst ten tweeden ma le, zonder zonde, zicht
baar worden tot zaligheid voor degenen , die 
Hem verwachten. Heb. 9 : 28. 

Gaan wij dus allen , getroost door deze woof
den weer aan onze arbeid, van de ene kant er 
aan denkend dat: wat Hendrik behoorde van
daag, kan morgen ons behoren·", maar van de 
andere kant, vast gelovend in Jezus' woord , 
vandaag verkondigd in deze uitvaartplechtigheid 
"Wie in Mij gelooft , zal leven , ook al is hij 
gestorven, en al wie leeft en gelooft in Mij, za l 
niet s:erven in eeuwigheid" Joh. 11 : 25 en 26. 

Staande rondom het open graf van deze mede
parochiaan richten wij onze voorbede tot de 
Heer van leven en dood, tezamen met zijn fa
milie, ,,Verleen aan uw dienaar Hendrik vergif
fenis van zijn zonden en zwak.heden en laat hem 
dee lhebben aan het geluk uwer uitverkorenen , 
door Jezus Christus onze Heer. Amen. 


