
                                                        Vertroost elkander 

                                                           Door: Pastor Cornelius R. Stam  

De toenemende spanning in de wereld en de huidige trend van gebeurtenissen in het Midden-Oosten 

(Vertaler: en nu ook in Oekraïne) vervuld velen met angst, en er zijn zelfs oprechte gelovigen in Christus die 

vrezen dat misschien de "Grote Verdrukking", van de profetie, met al zijn verschrikkingen, op handen 

is. 

Het is inderdaad waar dat zelfs de brieven van Paulus deze wereld waarschuwen voor het komende 

oordeel. “…de dag des Heeren”, zegt hij, “komt als een dief in de nacht”.  Zie: 

“1 Thess. 5:2-3: 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief 

in den nacht. 

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun 

overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; 

Maar voordat het zover is, zal de Heer zijn gezanten terugroepen, zoals de apostel ons in de volgende 

passage vertelt: 

“1 Thess. 4:16-18: 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de 

bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 

17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, 

den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

Dit is de gebeurtenis waarmee “de bedeling der genade Gods” tot een einde zal worden gebracht. Dan 

zal “de dag van Zijn toorn” volgen, maar terwijl Paulus hierover verder vertelt in de volgende passage, 

verzekert hij de leden van het Lichaam van Christus dat zij niet zullen worden gerekend tot degenen 

tot wie de Heer zal komen als “een dief in de nacht". 

“1 Thess. 5:4-11: 4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. 

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. 

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. 

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; 

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des 

geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. 

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus 

Christus. 

10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem 

leven zouden. 

11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet. 


