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WOORD VOORAF 
 
 
 
Op 19 juni 1533 schreef de Engelse edelman Thomas Boleyn een brief aan Desiderius 
Erasmus (1466–1536). Hierin vroeg hij de Rotterdammer om een boekje te schrijven 
over het thema: Hoe bereid ik me als goede christen voor op de dood? Boleyn was de 
vader van Anna, die zojuist was getrouwd met de Engelse koning Hendrik VIII. 
Erasmus voldeed binnen de kortste keren aan Boleyns verzoek. Al in december had 
hij de tekst klaar. De eerste druk rolde begin 1534 van de pers bij Hieronymus Froben 
in Bazel, niet ver van Freiburg im Breisgau, waar Erasmus destijds woonde. Het 
boekje zou een van zijn populairste werken worden. 

Het was ook onmiddellijk een succes. Binnen zes jaar verschenen zo’n twintig 
uitgaven in het oorspronkelijke Latijn—de internationale voertaal waarin Erasmus 
altijd schreef. Ook kwamen vrijwel meteen vertalingen op de markt in het Neder-
lands (1534), Duits (1534), Spaans (1535), Frans (1537) en Engels (1538). Alleen al de 
Nederlandse vertaling werd maar liefst zestien keer herdrukt tot en met 1616—
eeuwenlang het record voor een boek van Erasmus in onze taal. Weliswaar belandde 
het boek in 1570 ook op de katholieke Index van Verboden Boeken, maar daarvoor was 
niet de inhoud van het boek, maar zijn auteur de reden. Want in het kielzog van de 
Reformatie belandde Erasmus in de maalstroom van de Contrareformatie: hij werd 
beschouwd als een aanstichter van het kwaad. Zijn enorme oeuvre (zo’n honderd ti-
tels) werd doorgeplozen op uitspraken die strijdig waren met de officiële leer van de 
katholieke kerk. Soms werden alleen specifieke passages verketterd, niet zelden wer-
den hele boeken in de ban gedaan. Wie op het bezit daarvan werd betrapt, kon hard 
worden gestraft. Desalniettemin bleef dit boekje over leven en dood onder katholieken 
populair. 

Deze populariteit van het boek is niet verrassend. Bij uitstek in de 15e en de 16e 
eeuw waren mensen in de ban van het genre van de ars moriendi, de kunst van het 
sterven. Dit genre kwam op aan het begin van de 15e eeuw. Juist in de tijd van 
Erasmus begon het aan zijn grootste bloeiperiode, die duurde tot het midden van de 
17e eeuw. Kern van dit genre is het bieden van troost voor ’s levens felheid, zoals 
Johan Huizinga dat noemt in Herfsttij der Middeleeuwen. De dood was alomtegen-
woordig en kon uit het niets toeslaan. Mensen wilden dus zo veel mogelijk gerust-
gesteld worden over het heil van hun ziel na de dood, voor God. Deze kwestie speel-
de een belangrijke rol in de aanloop naar de Reformatie, waarin thema’s als biecht, 
vagevuur, aflaat en boetedoening splijtzwammen vormden. 

Erasmus geeft het genre een nieuwe vorm: een doorlopend en samenhangend be-
toog. Tot dan toe waren boeken in dit genre niet meer (of minder) dan een verzame-
ling van losse, korte uitspraken en spreuken. Ook Erasmus’ invalshoek is nieuw. Hij 
legt de nadruk op het leven dat voorafgaat aan de dood, niet op het moment van de 
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dood zelf. Zo maakt hij de kunst van het sterven tot de kunst van het leven, waar in 
zijn tijd de populaire discussie over de dood sterk was gefocust op het sterfbed. In 
tegenstelling tot zijn tijdgenoten heeft Erasmus geen ontzag voor het sterfbed. In 
zijn ogen is dat van ondergeschikt belang. Een kenmerkend element van het genre dat 
bij Erasmus wel een belangrijke rol speelt, is dat van de duivel met al zijn verleidingen. 

Centraal staat bij Erasmus dus de manier van leven. Voor hem is het leven een 
bewuste, levenslange voorbereiding op de dood. Goed sterven betekent: goed geleefd 
hebben. Wie goed heeft geleefd, kan niet slecht sterven en hoeft dus niet te vertrou-
wen op de gebruikelijke rituelen en symbolen om te zorgen voor zijn zieleheil in het 
hiernamaals (zoals biecht en eucharistie). Dit betekent trouwens allerminst dat hij 
aan deze rituelen geen waarde hecht. Evenmin betekent het dat we prat mogen gaan 
op onze manier van leven. Het is niet aan ons om een oordeel te vellen over het leven 
dat we hebben geleid. Dat is uitsluitend aan God. Bovendien bepaalt niet onze eigen 
rechtschapenheid, maar die van Jezus Christus ons heil. Aldus Erasmus. Hij bena-
drukt het belang van een vurig persoonlijk geloof dat moet voortkomen uit een con-
tinue bezinning op Christus’ dood, die ieder mens heeft verlost van zijn zonden en 
eeuwig heil in het vooruitzicht heeft gesteld. Het middel voor deze bezinning moet 
zijn: stil gebed. 

Erasmus was een overtuigde christen en katholiek. Voor hem was het leven op 
aarde dus ondergeschikt aan het leven in het hiernamaals. De kern van zijn betoog is 
traditioneel: de dood bevrijdt de ziel uit zijn gevangenis die het lichaam is, dus aan-
vaard de dood in blijdschap. De dood vormt de ingang tot het ware leven en ware 
gelukzaligheid, bij God. Het leven op aarde is niet echt van waarde. Goed leven be-
tekende voor hem uiteraard: leven als een goede christen. Wie dit heeft volbracht, 
hoeft de dood niet te vrezen, maar kan hem met een gerust hart tegemoet treden. 
Niettemin is angst voor de dood—het motief in het eerste deel van de tekst—niet 
per se slecht. Hij herinnert ons eraan dat we als een goede christen moeten leven. En 
ook hier geeft Erasmus zijn eigen draai aan de traditie. Het katholicisme kende de 
leer van de vier laatste dingen (dood, Laatste Oordeel, Hemel, Hel). In dit boek zet 
Erasmus deze leer om in het viervoudige mysterie van de innerlijke dood en de red-
ding van ieder mens, analoog aan de viervoudige analyse van de dood die hij in dit 
boek geeft. 
 Een kenmerkende eigenschap van de schrijver Erasmus is gevatte oneerbiedigheid, 
dat is een mengsel van kritiek, humor, intelligentie en charme. Hij wil de lezer door-
gaans niet alleen informeren, maar ook vermaken. In dit boek ontbreekt deze eigen-
schap. De toon is serieus. Het vormt een pendant met zijn Handboekje voor de soldaat 
van Christus (Enchiridion militis christiani). De bijbelse term ‘soldaat van Christus’ 
komt dan ook herhaaldelijk voor in dit boek. In zijn Handboekje liet Erasmus zien 
hoe je het leven moet trotseren, in dit boek hoe de dood. In beide gevallen zijn de 
wapens: bezinning en gebed. Erasmus neemt ook hier weer krachtig stelling tegen 
elke vorm van bijgeloof, zoals hij zijn hele leven lang heeft gedaan. De wapens die 
mensen daaraan ontlenen, vindt hij verwerpelijk en getuigen van een zwak geloof. 
Dit doet denken aan zijn dialoog Begrafenis (Funus, uit 1526), waarin iemand op de 
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hak wordt genomen omdat hij zich nog op laatste moment moet klaarmaken voor de 
dood door middel van allerlei rituelen. 

Erasmus heeft zijn hele leven lang teksten geschreven waarin het thema van de 
dood prominent figureert. Ook daarom kon hij in korte tijd aan Boleyns verzoek 
voldoen. Wel vormde dit boekje zijn laatste tekst over de dood. Met Marcel Bataillon 
zouden we het daarom zijn spirituele testament kunnen noemen. 
 
Samenvatting van Erasmus’ betoog 
Voor de dood hoeft een christen niet te vrezen. Wie hem vreest, heeft een zwak geloof 
en is te veel aan aardse dingen gehecht. De mens is geschapen om God, de Eeuwige 
Waarheid, te vrezen en te prijzen. God beloont dit met geluk, en straft wie dit niet 
doet, met ongeluk. Jezus heeft ons de gelofte van het eeuwige leven getoond door 
zijn menswording, aardse leven en wederopstanding. Hij heeft voor ons tegen het 
kwaad gestreden en gewonnen. Maar de duivel leeft, al heerst hij niet meer. Bestrijd 
hem met het wapen van het geloof. 

Iedereen moet sterven. Zelfs Jezus en Maria zijn gestorven, wat een troost voor 
ons mag zijn. En bedenk: de dood is de poort naar de hemel. 
 De dood is viervoudig: [1] De natuurlijke dood scheidt lichaam en ziel; [2] De 
geestelijke dood scheidt God en ziel; [3] Het samengaan van deze twee doden vormt 
de eeuwige dood, de dood van de Hel, de tweede en definitieve dood; [4] De trans-
formerende dood scheidt geest en vlees. Deze laatste moet de mens nog tijdens zijn 
leven ondergaan, hij genereert een geestelijk leven. 
 Niemand weet wanneer hij moet sterven. Dus moet iedereen zich van jongs af aan 
voorbereiden op de transformerende dood. Niet de aard van de dood bepaalt iemands 
leven in het hiernamaals, maar het leven dat hij heeft geleid. 
 Een mens moet ongeveer vier keer per jaar biechten en vaak heilige communie 
ontvangen. De enige doodsangst die blijft, is de angst voor je eigen zwakte. Dit sti-
muleert tot het doen van goede werken. 
 Wie op het moment van sterven geen priester bij zich heeft, moet biechten tot God. 
De sacramenten tellen dan niet wezenlijk. Vele mensen zijn zonder de sacramenten 
behouden. Uiteindelijk telt alleen iemands geloof. 
 Verdoemenis wordt niet voorkomen door een gewijde begrafenis, of het aantal 
missen gehouden na de dood, of pelgrimages beloofd door de nabestaanden. Vestig 
je ontzag op het kruis en de beelden van de heiligen. Lees uit de Bijbel en vooral het 
Nieuwe Testament. Ga niet met de duivel in discussie over geloofszaken. Geloof wat 
de kerk gelooft. Missen houden is beter dan aflaten kopen. En vooral: vergeef de 
mensen die je iets hebben misdaan. Verdraag alles uit liefde voor God, zoals ook Je-
zus zich schikte naar Gods wil. 
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Over deze vertaling 
In de vertaling zijn citaten gecursiveerd. Soms voegt Erasmus zelf woorden toe aan 
een citaat en deze zijn dan niet gecursiveerd. Bijbelcitaten haalde Erasmus uit de 
Vulgaat. Daarom zijn in de voetnoten de Psalmen genummerd zoals in de Vulgaat 
(en de Septuagint). In de meeste gevallen betekent dit dat het nummer in moderne 
Bijbelvertalingen (die naar de Hebreeuwse tekst nummeren) één hoger ligt. 
 
 
Gebruikte teksten 

Erasmus, De praeparatione ad mortem, ed. A. van Heck, in Opera omnia Desiderii 
Erasmi Roterodami, vol. V–1 (Amsterdam 1977), pp. 321–392 
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vanden eerwaerdyghen ende vermaerden leeraer Erasmo van Rotterdam, int jaer van 34. int 
Latĳn eerst wtghegheuen, en nv met grooter neersticheyt in onser sprake ouergeset (Antwer-
pen 1538) (vertaler onbekend) 

Erasmus, Preparing For Death, vert. J.N. Grant, in Collected Works of Erasmus, 
vol. 70 (Toronto 1998), pp. 389–450 

Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, edd. R.Weber en R. Gryson (Stuttgart 2007) 
Den gheheelen Bybel, Inhoudende het oude ende uieuwe Testament, Met grooter naersti-
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DESIDERIUS ERASMUS VAN ROTTERDAM 

AAN DE HEER THOMAS BOLEYN, 

ILLUSTERE GRAAF VAN WILTSHIRE EN ORMOND 

 
 
 
Tot de kroon op de christelijke filosofie roept u mij, beroemde heer—beroemd om 
uw streven naar vroomheid veel meer dan om de onderscheidingen van uw fortuin—
door mij aan te sporen te schrijven over de manier waarop ieder mens zich moet 
voorbereiden op de dood, al was het maar een korte toevoeging aan de stapel 
commentaren die er al is. De dood is immers de laatste scene in het drama van het 
menselijk leven. Hij bepaalt voor elk mens eeuwig geluk of eeuwig verderf. De dood 
is het laatste gevecht met de vijand: Wint de soldaat van Christus , 1 dan wacht hem de 
eeuwige zege. Wordt hij overwonnen, dan eeuwige schande. Zelf was ik al een tijd in 
dit onderwerp verwikkeld, toen uw aansporing mij als een paard in galop nog eens 
extra opzweepte.2 Alhoewel, tot op dat moment bereikten mijn bespiegelingen enkel 
mezelf. Maar uw vroomheid vereist dat ik ook deze vrucht met velen deel. Hopelijk 
vervult God in Zijn welwillendheid uw verheven wensen en vergunt Hij mijn 
poging een gelukkige afloop. Zelf zal ik zeker geen weerstand bieden aan de wens 
van de man die er volgens mij bij u op heeft aangedrongen dat u deze dienst van mij 
verlangt. 
 Gegroet. Freiburg im Breisgau, 1 december 1533. 

                                                
1 2 Timoteus 2:3. 
2 Erasmus, Adagia 147 (= 1.2.47). 
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EEN BOEK OVER 

HOE IEDER MENS ZICH MOET VOORBEREIDEN 

OP DE DOOD 

 
 
 
Van alle angstaanjagende dingen is de dood het meest angstaanjagend, zegt een filosoof 
van grote faam.1 Maar hij had nooit gehoord van de hemelse filosoof die ons niet 
alleen met woorden, maar ook met glasheldere voorbeelden heeft geleerd dat de 
mens bij de dood van het lichaam niet vergaat, maar wordt ontbonden, dat de ziel uit 
zijn alleronaangenaamste gevangenis ontsnapt naar zalige rust en dat evenzo het 
lichaam ooit zal herleven in een glorieus verbond. Nooit gehoord had die filosoof deze 
bekende stelling van de Geest: Zalig zijn de doden die in de Here sterven.2 Nooit 
gehoord had hij deze verzuchting van een klagende Paulus: Ik verlang ernaar ont-
bonden te worden en met Christus te zijn en voor mij is Christus leven en sterven winst.3 
 Maar het is niet verwonderlijk dat wie gelooft dat de mens bij de dood helemaal 
verloren gaat, dat wie verstoken is van de hoop die alleen het geloof in Christus ons 
aanreikt, zowel de dood van anderen betreurt als zijn eigen dood vreest en ver-
vloekt. Het is eerder verwonderlijk dat er zo veel mensen zijn als ik, die weliswaar 
de hele christelijke filosofie hebben geleerd en belijden, maar toch zo bang zijn voor 
de dood dat het lijkt alsof ze geloven dat er niets van een mens overblijft na het 
uitblazen van de laatste adem, of niet geloven in de beloften van Christus, of hele-
maal aan zichzelf wanhopen. De eerste groep noem ik keizers-zonder-kleren, de 
tweede ongelovigen, de derde onbenullen van Gods barmhartigheid. In dit opzicht 
lijken ze op de heidenen die God niet kennen.4 Want wie niet weet dat Gods barm-
hartigheid onmetelijk is, kent God niet. Het staat buiten kijf dat de meeste mensen 
de angst om het hart slaat als ze aan de dood denken—deels door de zwakheid van 
hun geloof, deels uit liefde voor aardse zaken. Angst kent niemand die met de 
Apostel vol vertrouwen zegt: Als wij leven, leven we voor de Heer, als wij sterven, sterven 
we voor de Heer. Dus of we leven of sterven, we behoren de Here toe.5 

Wat de Here eenmaal onder Zijn hoede heeft genomen, kan niet verloren gaan. 
Daarom getuigt die profetische stem van een onverschrokken geest: Al wandel ik 
midden in de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want U bent met mij.6 Nooit 
immers verlaat de Here gelovigen die zich volledig aan Zijn geloof hebben 

                                                
1 Aristoteles, Ethica Nicomachea 3.6.6 (1115 a 26). 
2 Openbaring 14:13. 
3 Filippenzen 1:23 en 1:21. 
4 1 Thessalonicenzen 4:5. 
5 Romeinen 14:8. 
6 Psalmen 22:4. 
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overgegeven, maar Hij bewaakt hen als Zijn oogappels.1 Want Hij is de Heer van het 
leven evenzeer als van de dood, voor wie niets dood is, maar alles leeft wat Hem 
door het geloof aanhangt. 
 Zwakte van geloof brengt liefde voor tijdelijke gemakken voort. Want als wij 
met heel ons hart zouden geloven wat God ons heeft beloofd door Zijn zoon Jezus, 
dan zou al het genot van dit leven eenvoudigweg onbetekenend worden en zou de 
dood, die ons langs de kortste weg—zij het ook een vervelende—naar die beloften 
voert, ons minder angst inboezemen. Die wijze Hebreeër roept uit: Dood, hoe bitter is 
uw gedenking.2 Maar wat volgt daarna? Voor de mens die vrede heeft met zijn goederen. 
Hij zegt niet: die rijkdommen bezit, want vele vrome mensen hebben rijkdom gekend. 
Nee, hij zegt: die vrede heeft. 

Wat ik over vermogen zei, geldt ook voor ambten, begeertes, vrouw en kinderen, 
familieleden, vrienden, voor uiterlijk, jeugd, goede gezondheid, kortom voor elk soort 
gemak dat de dood afpakt van zowel vrome als goddeloze mensen. Hoe inniger we 
iets koesteren, des te groter is onze tegenzin om ervan te scheiden. Als je iets bewon-
dert, leg je het tegen je zin weg, zegt een wijs man die Christus niet kende.3 Bewonde-
ring voor deze tijdelijke zaken toont iedereen die daarin vrede vindt—alsof ze 
persoonlijk en eeuwig eigendom zijn, hoewel ze allemaal in bruikleen zijn en van 
korte duur en ze niet alleen gelaten, maar zelfs met dankzegging 4 moeten worden 
weggelegd wanneer Hij ze terugeist, die ze heeft gegeven. Want vrede vinden in de 
goederen van deze wereld betekent: genieten van wat we hadden moeten gebruiken, 
en wel terloops en als het ware in het voorbijgaan. Zoals de Apostel de inwoners van 
Korinthe op het hart drukt: Nu resteert, broeders, dat diegenen die huisvrouwen hebben, 
zullen zijn alsof zij geen hebben, en zij die wenen alsof zij niet wenen, en zij die blij zijn 
alsof zij niet blij zijn, en zij die kopen alsof zij niet bezitten, en zij die deze wereld gebruiken 
alsof zij hem niet gebruiken. Want het wezen van deze wereld gaat voorbij.5 Wij zijn 
reizigers op deze wereld, geen bewoners. Wij trekken van herberg naar herberg, of 
beter: van tent naar tent, wij leven niet in een vaderland. Dit hele leven is niets 
anders dan een reis naar de dood, en wel een hele korte. Maar de dood is de deur 
naar het eeuwige leven. 

Bij de Joden was de prijs van goederen lager naarmate de looptijd korter was, 
omdat contracten volgens wettelijk voorschrift op een vastgestelde dag verliepen. 
Hoeveel waardelozer moeten dus voor ons niet al deze tijdelijke dingen zijn die aan 
zo veel verval blootstaan? En mocht geen enkel verval ze wegrukken, dan grist de 
dood ze uiteindelijk allemaal onverbiddelijk weg bij iedereen. Daarbij komt dat 
diegenen die op de baan rennen,6 zien hoeveel ruimte ze achter zich laten en hoeveel 
ruimte nog over is tot aan de streep. En ooit wisten de mensen die op het Jubeljaar 
1500 wachtten, hoelang ze nog mochten genieten van wat ze hadden gekocht. Maar 
geen sterveling weet zeker dat hij morgen nog leeft. We rennen, maar de dood zit 
                                                
1 Deuteronomium 32:10. 
2 Sirach 41:1. 
3 Horatius, Brieven 1.10.31-32. 
4 Filippenzen 4:6. 
5 1 Korintiërs 7:29-31. 
6 1 Korintiërs 9:24. 
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ons op de hielen, sterker nog, in ons hele lichaam dragen we de dood met ons mee. 
Het leven hebben we gratis van God gekregen, maar op voorwaarde dat we het 
moeten teruggeven op het moment dat Hij het terugeist. Er is niemand die niet 
weet, aan hoe weinig mensen het is vergund om de ouderdom te bereiken. Maar 
zelfs al is die ons vergund: Zowaar als God onsterfelijk is, het hele leven van een 
mens is niets anders dan een kortebaanwedstrijd waarin we onafgebroken rennen, of 
we willen of niet, of we nu slapen of waken,1 of we nu genieten of worden gekweld. Het 
verloop van de tijd sleurt ons onafgebroken mee als een woeste rivier, ook als we 
zelf denken (of als anderen denken) dat we rust kennen. Dus als we de waarde van 
wereldse dingen afmeten aan de korte tijdsduur, moeten ze wel waardeloos zijn, 
want ze hebben geen vastgestelde termijn. Welnu, we doen gemakkelijk afstand van 
dingen die we van geringe waarde achten. Wie geen huiselijk leven leidt, maar 
steeds onderweg is, stort zich niet vol overgave op iets voordeligs dat zich in een 
herberg of onderweg aandient, want dat plezier zal hij binnenkort weer achterlaten. 
Iets nadeligs verdraagt zo iemand gemakkelijk onder het motto: Vandaag eet ik hier, 
morgen ergens anders. 
 De dingen die gezien worden, zijn tijdelijk, zegt Paulus, die niet gezien worden, 
eeuwig.2 En het belangrijkste deel van de christelijke filosofie—het deel dat ons 
voorbereidt op de dood—houdt in dat we tijdelijke en aardse zaken leren verachten 
door ons te bezinnen op eeuwige en hemelse zaken. Naar het oordeel van Plato is de 
hele wijsbegeerte niets anders dan een bezinning op de dood 3—en bezinning noemt hij 
het voorbereiden en als het ware oefenen van de dood, zoals een beginnende bokser 
oefent op een zak, voordat hij vecht met een echte tegenstander. Dit is de 
heilzaamste uitspraak ooit gedaan, als we deze wijsgerige uitspraak van een wijsgeer 
als christenen in christelijke zin opvatten. Want een beschouwing van wiskundige 
vormen geabstraheerd van hun materie of het inbeelden van platoonse vormen zorgt 
er niet voor dat wij op een goede manier sterven. Dit gebeurt wel, als wij steeds 
opnieuw met de ogen van het geloof de goede dingen in ogenschouw nemen die God 
door zijn zoon Jezus heeft beloofd aan wie in Hem gelooft en die elke menselijke zin 
overstijgen, en de slechte dingen waarmee Hij ongelovigen en ongehoorzamen heeft 
gedreigd. Dit laatste zal mensen ervan weerhouden om te zondigen, het eerste zal 
hen oproepen tot goede daden. Sommige menselijke disciplines bezitten zeker 
eeuwigheidswaarde, maar deze verschaft niemand ware zaligheid. Eeuwig is Hij die 
heeft beloofd. Eeuwig is Hij door Wie Hij heeft beloofd. Eeuwig zijn de dingen die 
Hij heeft beloofd. Ze brengen eeuwig geluk aan wie het geloof omarmt, eeuwig 
ongeluk aan wie het versmaadt. Deze bezinning op de dood is een bezinning op het 
ware leven. Ze maakt de belofte van de wijsgeer waar dat de ziel met minder 
tegenzin wegtrekt uit haar woning, het lichaam. Bovendien maakt ze dat de geest 
opgewekt en smachtend als uit een donkere en ellendige gevangenis tevoorschijn 
springt op weg naar een zalige vrijheid en naar dat echt beminnelijke licht dat geen 
nacht kent. Want het lichaam dat bedorven wordt, bezwaart de ziel, en de aardse woning 
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drukt het veel peinzende verstand neer.1 Daarom ook roept die goddelijke dichter uit: 
Leid mijn ziel uit haar gevangenis om Uw naam te belijden, Heer.2 Het toppunt van 
menselijk geluk is het beschouwen en prijzen van de Schepper, Heiland en 
Bestuurder van de mens. Want voor dit doel is de mens geschapen. 

Dit menselijk geluk wordt vaak verstoord door de zwakte van dit lichaampje dat 
we ronddragen en dat blootstaat aan vele behoeftes, vele kwalen en vele gevaren. Zo 
roept ook de heilige Paulus, jammerlijk zuchtend bezwaard door de tabernakel van vlees: 
Ik onzalig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam van de dood? 3 Hij zag immers dat 
die mensen volkomen zalig waren die in het huis van de Here woonden, Hem lovend tot 
in alle eeuwigheid.4 In zo’n stemming zijn echt vrome mensen: Ook al leven ze op 
aarde in een lichaam, hun schat, hun hart en hun bekering is in de hemelen.5 Maar 
slechts een handjevol mensen heeft die kracht. Niet iedereen is het gegeven om met 
Paulus te zeggen: Voor mij is Christus leven en sterven winst en ik verlang ontbonden te 
worden en met Christus te zijn.6 
 Deze troost bieden wij als zwakken aan de zwakken, voor wie de volmaakten een 
prikkelend voorbeeld zijn om geestelijke kracht op te doen. Deze bezinning op de 
dood moet dus een leven lang worden geoefend. Steeds weer moet een sprankje 
geloof worden gewekt om te zorgen dat het groeit en sterker wordt. Liefde gekop-
peld aan geloof zal hoop wekken die niet beschaamt. Niets hiervan hebben wij echter 
van onszelf. Het zijn geschenken van God die we onophoudelijk met gebeden en 
geloften moeten proberen te verkrijgen, als we ze ontberen. Als we ze hebben, moe-
ten we ze vergroten, zodat ze groeien. Hoe sterker het geloof, vergezeld van liefde 
en hoop, des te kleiner de angst. Dat de meesten van ons zo huiverig zijn voor het 
woord dood, wordt immers (zoals gezegd) grotendeels veroorzaakt door een zwak 
geloof. Maar in de beloften van God moeten wij een rotsvast vertrouwen hebben. 
Want alleen Hij spreekt van nature de waarheid en Hij kan zichzelf niet loochenen.7 
Tot Hem zingt die uitstekende psalmist: Tot in eeuwigheid, Heer, blijft Uw woord, in de 
hemel en voor eeuwig Uw waarheid.8 Ook verkondigt Hij over zichzelf in het evangelie: 
De hemel en de aarde zullen vergaan, maar Mijn woorden zullen niet vergaan.9 En wat is 
Zijn belofte? Zijn belofte is de overwinning op de dood, de overwinning op het vlees, 
de wereld en de duivel. Zijn belofte is verlossing van zonden. Zijn belofte is het 
honderdvoudige in dit mensenleven en het eeuwige leven in het hiernamaals.10 Maar hoe 
heeft Hij dit beloofd? Door onze rechtvaardigheid? Allerminst. Nee, door de genade 
van het geloof dat is in Christus Jezus.11 Om ons zorgelozer te maken heeft Hij dat 
vroegere document, waarin helaas voor ons Adam als eerste iets had opgeschreven, 
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ongeldig gemaakt en uit de weg geruimd door het aan het kruis te nagelen.1 Hij heeft ons 
een document van genade gegeven en dat bezegeld met Zijn eigen bloed en 
bekrachtigd met ontelbare getuigenissen van profeten, apostelen, martelaren en 
maagden die dit ook met hun eigen bloed hebben bezegeld. Dit document is ook 
bezegeld door de universele kerk van de heiligen.2 Intussen heeft Hij ook de Geest als 
onderpand toegevoegd om te voorkomen dat ons geloof ergens kan wankelen. 

Hiermee nog niet tevreden heeft God in Zijn goedheid zich verwaardigd om een 
glashelder en opvallend voorbeeld van deze overwinning aan iedereen te tonen in 
Zijn eniggeboren Zoon. Want wat Hij heeft overwonnen, heeft Hij vooral voor Zijn 
eigen leden overwonnen, Hij die zichzelf volledig voor ons heeft opgeofferd. Wat 
immers konden wij wormen uit onszelf? Christus is onze rechtvaardigheid, Christus 
onze overwinning, Christus onze hoop en zekerheid, Christus onze triomf en zege-
krans. Hij is geboren als een kind, maar zoals Jesaja niet nalaat te schrijven, ons is hij 
geboren en ons is hij gegeven.3 Evenzo heeft Hij voor ons onderwezen, voor ons zieken 
genezen, duivels verbannen, voor ons heeft Hij honger geleden en dorst, voor ons 
heeft Hij zich laten uitschelden, voor ons is Hij vlak voor het moment van Zijn dood 
door angst en afkeer van het leven getroffen, voor ons heeft Hij bloed gezweet, voor 
ons is Hij geboeid en ter dood gebracht, voor ons is Hij gestorven en weer opge-
staan, en voor ons zit Hij rechts van Zijn Vader. Al het onheil dat wij verdienen, 
heeft Hij aan zichzelf toegeëigend en daarna aan ons overgedragen om het te over-
winnen—door het namelijk eerst krachteloos te maken en door zo veel geestelijke 
kracht te schenken als de kwellingen vergen. Hij heeft de weg naar de overwinning 
laten zien. Hij voegt de gelofte om te strijden toe. Hij verschaft hulp aan wie strijdt. 
Zo overwint Hij in ons, mits wij maar in Hem blijven. En wij blijven in Hem door 
geloof en liefde. 

Wellicht vraagt iemand: Waar is toch dit document dat ons zorgeloos maakt? In 
de canonieke geschriften waarin wij de woorden lezen van God, niet van mensen. 
Hierin moeten wij niet minder vertrouwen hebben dan als God ze uit eigen mond 
tot u had gesproken. Ik zou het nog sterker durven zeggen: Als God door een 
schepsel tot u zou spreken, dan zou u zich (net als sommige vrome mensen voor u) 
misschien aarzelend afvragen of er bedrog in het schouwspel schuilging. Maar die 
hele aarzeling heeft de eeuwige consensus van de katholieke kerk voor ons grondig 
weggenomen. In het levenslang filosoferen over dit document ligt dus de beste 
voorbereiding op de dood. Zoals de Apostel zegt: Opdat wij door geduldigheid en troost 
uit de Schriften hoop zouden hebben.4 Opnieuw, wellicht vraagt iemand: Hoe en 
wanneer heeft Christus deze dingen overwonnen? Het vlees heeft Hij overwonnen 
en een manier om te overwinnen heeft Hij laten zien, toen Hij volgens Zijn aangeno-
men natuur terugdeinsde voor de dood en tot Zijn Vader zei: Niet zoals Ik wil, maar 
zoals U.5 En ergens anders getuigt Hij over zichzelf: Ik ben niet gekomen om mijn 
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wil te doen, maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden.1 Niets aan de menselijke 
natuur is zo huiveringwekkend dat het niet met hulp van Christus wordt overwon-
nen, mits wij ons volledig toewijden en onderwerpen aan de goddelijke wil en 
geteisterd door de zwaarste stormen altijd dat woord van die eminente oude man en 
veelgeprezen koning in gedachten houden: Hij is de Here, laat Hij doen wat goed is in 
Zijn ogen.2 Dit zijn geen toverwoorden, maar ze zijn doeltreffender dan elke bezwe-
ring. Als iemand ze oprecht heeft uitgesproken en in dit vertrouwen heeft volhard, 
dan hoeft hij niet te wanhopen, zelfs al stort een hele stoet rampzaligheden zich 
samen met de duivel zelf op één mens. 

Almachtig is Hij die voor ons vecht en die in een psalm zegt: Met hem ben Ik in de 
nood, Ik zal hem verlossen en glorificeren.3 Wanneer u Met hem hoort, verslind dan niet 
uw eigen krachten, maar wacht op de kracht van de helpende hand. Wanneer u Ik 
zal hem verlossen hoort, geef dan de moed niet op als een kwelling u in het nauw blijft 
drijven. Hij zal ongetwijfeld doen wat Hij heeft beloofd en Hij kent het juiste 
moment om u van uw leed te verlossen. Wanneer u Ik zal hem glorificeren hoort, wees 
er dan van overtuigd dat ook u in de glorie zult delen, zoals u voor Christus heeft 
gedeeld in het kruis. Maar houd in gedachten wat aan deze woorden voorafging: Hij 
heeft tot mij geroepen. Het is uw taak te roepen en de Here aan te roepen, niet om de 
wereld te beschermen, niet om kracht en voor uw eigen welzijn, maar tot de Here, 
die als enige deze ellendigheden kan wegnemen. 
 Niets is breekbaarder dan de menselijke natuur. Toch zou niemand in woorden 
kunnen uitdrukken aan hoeveel gruwelijke ellendigheden en verschrikkingen die 
natuur blootstaat. Bliksem, aardbevingen, vloedgolven, ravijnen, oorlogen, diefstal, 
moord en vergiftiging laat ik nu maar links liggen. Wie zou alle vormen van ziekte 
kunnen opsommen? En veel ziektes zijn zo huiveringwekkend en zo’n kwelling dat 
alleen al hun naam mensen laat rillen. Voorbeelden zijn epilepsie, verlamming, 
blaaszweer en krankzinnigheid. Ik zwijg hier over de talloze aanvallen van dodelijke 
ziektes die zich steeds weer ten kwade vernieuwen tegen de remedies van artsen. 
Volkomen terecht is gezegd: Met duizend en één manieren van sterven teistert één dood 
de miezerige mens.4 Hoe zouden wij met zo’n zwak lichaam en met zo’n zwakke geest 
opgewassen kunnen zijn tegen zulke woeste stormen? Het zou absoluut met ons 
gedaan zijn, ook zonder dat er enige zonde in het spel is, als de rechterhand van de 
Heer ons in onze zwakheid niet zou ondersteunen.5 
 Over blijft de wereld die vrome mensen een meer dan gemiddeld gevecht brengt. 
Met de wereld bedoel ik de oude mens met zijn werken en verlangens,6 ook al zou het 
niet raar zijn om onder ‘de wereld’ mensen te verstaan die de wereld zijn toegedaan, 
mensen die nooit hebben opgehouden en nooit zullen ophouden om met grof geweld 
oorlog te voeren tegen Christus en zijn discipelen. Maar God steekt ons voor dit 
gevecht een hart onder de riem met de woorden: Houdt vertrouwen, Ik heb de wereld 
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overwonnen.1 Hoe vreemd Hem de begeerte naar wereldse zaken was, maakt Hij 
duidelijk wanneer Hij zegt: De Mensenzoon heeft geen plek waar Hij Zijn hoofd neer-
leggen kan.2 Want iedereen legt zijn hoofd neer waar zijn hart rust vindt en als het 
ware inslaapt. Maar wie serieus tracht om vroom te leven in Jezus Christus, weet 
hoe gewelddadig en slecht deze wereld is. Hij heeft onze begeertes op Zich geno-
men, precies zoals Hij onze zonde op Zich heeft genomen en voor ons de straf heeft 
betaald die wij voor onze hartstochten en daden verdienden. Maar alles wat deze 
wereld aan werktuigen heeft, is tegen de Here in stelling gebracht: hoon en schande, 
list en bedrog, macht, marteling en dood. 

Wat heeft de wereld niet gedaan om Christus’ naam totaal uit te wissen? En kijk, 
Hij leeft en bloeit in de hemel zoals ook op aarde. Maar de Here heeft niet overwon-
nen om ons te laten slapen, maar om ons te behoeden voor wanhoop. Een vijand 
heeft Hij ons aangegeven die niet morsdood is, maar wel gebroken en te verslaan, 
om ons door middel van strijd de kroon der glorie te laten verwerven.3 U wilt weten 
op welke manier de wereld te overwinnen is? Dat leert u van Johannes, Christus’ 
dierbaarste leerling. Dit is de victorie die de wereld overwint, zegt hij, ons geloof.4 Vecht 
dus vol geloof, vertrouw volledig op de Here en betwijfel niet dat u onder Zijn 
leiding en bescherming als winnaar uit de strijd zult komen. 
 Wat rest is de zonde waarin wij tot ons ongeluk zijn geboren en waarin wij na de 
doop tot ons nog groter ongeluk zijn teruggevallen—een zware last, want zonde 
dompelt lichaam en ziel in de hel. Ook deze last, die voor ons ondraaglijk is, heeft de 
Here zich verwaardigd op Zich te nemen, zoals Jesaja had voorspeld: De kastijding 
voor onze vrede was op Hem, en met zijn striemen zijn wij genezen.5 Evenzo de Apostel: 
Hem die geen zonde kende, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij Gods rechtvaar-
digheid zouden worden in Hem.6 De zonde is één zaak die vijandschap veroorzaakt 
tussen God en de mens, zoals Jesaja getuigt. Maar toen geen enkel offerdier was te 
vinden dat effectief genoeg was om de wandaden van het menselijk ras weg te 
nemen, heeft de Vader in Zijn barmhartigheid Zijn zoon gestuurd,7 een lam vrij van 
iedere smet, en heeft Hij met dit werkelijk zuivere slachtoffer de wereld met Zich 
verzoend.8 

Nu zou iemand kunnen zeggen: Als door Christus de zonde is opgeheven, hoe kan 
het hele leven van stervelingen dan boordevol zonden zijn? Want ik spreek nu ook 
over goede mensen. Hij heeft niet de zonde als geheel opgeheven, maar de kracht 
van de zonde gebroken. Zijn doel was niet dat in ons geen enkele zonde huist, maar 
dat de zonde niet regeert in ons,9 zoals hij wel regeert in mensen die niet het anker van 
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hun hoop op de Here Jezus hebben gevestigd en onderdanig zijn aan hun begeerten.1 
Daarom spoort Paulus ons aan om het niet zover te laten komen dat de zonde regeert 
in ons sterfelijke lichaam.2 De aanleiding om te vechten is gebleven, maar ons zijn de 
wapens aangereikt om sterker te worden en te overwinnen. Zo worden wij tot 
instrumenten van Gods rechtvaardigheid niet door onze werken, maar door Gods 
genade.3 Door wie? Door Hem die Hij voor ons tot zonde heeft gemaakt, en Hij heeft de 
zonde verdoemd door de zonde.4 
 Wat rest is Satan, de vader van zonde en dood en de prins van deze duisternissen.5 
Voor zijn kracht en kwaadaardige kunsten, die nooit verzaken, huiveren de kinderen 
van het licht 6 en sidderend roepen ze tot de Vader: Leid ons niet in bekoring, maar verlos 
ons van het kwaad.7 Dit is die verleider en beschuldiger van broeders8 die volgens de 
woorden van de zalige Petrus rondgaat als een briesende leeuw op zoek naar iemand om 
te verslinden.9 Maar ook zijn aanval heeft de Here zelf overwonnen en tegelijk heeft 
Hij ons geleerd om die te overwinnen. Herhaaldelijk heeft Satan de Here 
aangevallen—want daarop doelt Lucas wanneer hij zegt: en hij is voor een tijd van 
Hem weggegaan 10—maar altijd is hij als verliezer weggegaan. Hoe verloor hij? Door 
het schild van de Schrift afgeweerd, door het zwaard van Gods woord doorboord. 
Dus telkens wanneer hij ons influistert dat hij vecht met de goddelijke wil die in de 
heilige boeken is verwoord, moeten we hem met het zwaard van Gods woord 
doorboren en hem stenigen naar het voorbeeld van David met vijf zeer gladde stenen 
uit de beek van de Schrift opgeraapt.11 Maar voordat wij met deze Goliath de strijd 
aanbinden, moeten wij eerst de wapens van Saul wegwerpen. Dat wil zeggen: de 
wapenrusting van de trots, die bestaat uit het vertrouwen op wereldse wijsheid en 
het uitgaan van onze eigen krachten en verdiensten, die meer last dan bescherming 
bieden. Laten we genoegen nemen met de stok van het geloof, dat ons troost geeft 
en ondersteuning op deze reis, en met de vijf woorden die de zalige Paulus uit-
spreekt in de kerk.12 Als Satan al te brutaal aandringt, moet hij horen: “Ga achter mij, 
Satan.13 Het is rechtvaardiger om aan God te gehoorzamen, die ons naar eeuwig 
geluk roept, dan aan u, die ons verleidt tot eeuwig verderf.” Hier speelt het geloof de 
hoofdrol. Daarom zegt Petrus: Weersta hem, sterk in het geloof. 14 Geloof in de Schrift 
en vertrouw volledig op Christus, en de overwinning is binnen handbereik. Er 
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bestaat echter een soort duivels die niet wordt uitgeworpen, behalve door bidden en 
vasten 1—kijk, daar hebt u twee andere wapens. 

Maar waarschijnlijk omdat hij de Here zo vaak tevergeefs had aangevallen, richtte 
Satan zijn hele geschut op het kruis, omdat hij de dood zag naderen. Dit is immers 
de laatste slag en de afloop hiervan stelt een eeuwige triomf in het vooruitzicht of 
permanente schande. Want Hij zegt: De prins van deze wereld komt naar mij, en in mij 
vindt hij niets.2 Ongetwijfeld durft hij ook tegen de leden van de Here wat hij tegen 
de Here heeft gedurfd. Maar zoals hij door Hem is overwonnen, zo zal hij door Hem 
in ons worden overwonnen. Want wanneer hij mensen belaagt in wie Christus woont 
door het geloof en de liefde,3 voert hij oorlog tegen Christus zelf. Zolang wij volhar-
den, zal hij in deze oorlog een nederlaag lijden die smadelijker is dan toen hij door 
de Here zelf is overwonnen. Alle dingen vermag ik, zegt de Apostel, door Hem die mij 
versterkt.4 Satan, met wie wij strijd leveren, wordt de heerser van deze wereld genoemd, 
niet omdat hij recht heeft op enig onderdeel van de schepping, maar omdat hij op 
een of andere manier regeert in mensen die de wereld beminnen. Overigens is Hij 
die ons beschermt, de Here van hemel en aarde die met een enkele knik tot meer in 
staat is dan een hele stoet duivels met al hun instrumenten. Alleen Hij kon komen in 
het huis van die sterke en zijn huisraad roven, nadat hij hem eerst had gebonden.5 
 Wat blijft er nog over aan verzoekingen? De dood, zeg ik, de dood. Bij zijn naam 
wordt alles treurig. Hij kan niet met geweld worden verdreven, niet worden ont-
vlucht en niet met kunstgrepen worden ontweken. De eerste neiging in de natuur is 
dat elk ding zijn bestaan beschermt. Maar de dood bedreigt deze natuurlijke neiging 
met de ondergang. Hij is des te afschuwelijker, omdat hij dingen scheidt die nauw 
verbonden zijn. Geen enkel koppel is immers inniger dan lichaam en ziel. 

Ook deze schrik heeft de Here in Zijn mildheid voor ons verzacht. Ten eerste 
heeft Hij in ons belang zonder bezwaar het afgrijzen voor de dood en de dood zelf—
en nog wel een dood die even schandelijk als bitter was—op zich genomen. Ook heeft 
Hij geen van de heiligen, hoe buitengewoon zij ook waren, hiervan willen vrijwaren: 
niet de gelovige Abraham, niet Mozes die Hij als een zoon beminde, niet David, een 
man naar Zijn hart,6 niet een van de profeten, niet Johannes de Doper, over wie een 
magnifiek getuigenis van de Here bestaat, niet Zijn enig beminde moeder, niet ten 
minste die ene discipel die Hij boven de anderen innig liefhad. Vanaf de eerste mens 
tot de voleinding der wereld is voor alle mensen bepaald om eens te sterven.7 Vandaar het 
Griekse spreekwoord Ieder is zijn deel beschoren, want iedereen krijgt gelijkelijk zijn 
deel—koningen, pausen en gouverneurs net zo goed als boeren en bedelaars. Zou 
het dus niet van enorm ongeduld getuigen als wij niet het kwaad willen verdragen 
dat we delen met zovelen en met zulke grootheden? Ontvlucht u wat u de natuur 
schuldig bent (of u nu wilt of niet) en wat u net als alle heiligen moet ondergaan? Hij 
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die van nature onsterfelijk was, is voor u sterfelijk geworden. En hoewel u voor de 
dood bent geboren en al vaak de dood hebt verdiend, eist u als enige van allemaal de 
status van onsterfelijke? Ga hier dus bij uzelf te rade en bedenk hoeveel lotgenoten u 
hebt en hoe zij zijn, dan zult u uw conditie evenwichtiger verdragen. 
 Overigens is verontwaardiging over het feit dat wij zullen sterven niet deugd-
zamer dan eventuele verontwaardiging over het feit dat we zijn geboren of dat we 
zijn geschapen als mensen, niet als engelen. Dit besef is een eerste pijnstiller tegen 
de dood, en niet de geringste. Hij zal effectiever zijn als we de ware rekening opma-
ken van de aard der dingen die we hier achterlaten. Vele mensen worden gekweld 
door de dood alleen al bij de aanblik van alle gemakken die ze hier moeten achterlaten. 
Dan denken ze aan de plezierige aanblik van de zon, de prachtige hemelluchten, het 
heerlijke uiterlijk van de wereld in de lente, aan spel, diner, echtgenote, kinderen, 
huis en tuin. Maar u moet een ander oog openen, een oog waarmee u kunt zien dat u 
hier veel meer slechte dan goede dingen achterlaat en dat er veel rampzaligheid en 
bitterheid is toegevoegd juist aan de dingen die goed lijken. Laat uw herinnering 
teruggaan langs elke stap in uw leven: De verwekking was smerig, de zwangerschap 
gevaarlijk, de geboorte ellendig, de kindertijd blootgesteld aan veel onheil, de puber-
tijd onderhevig aan veel onrecht, de jongere jaren bevlekt met gebreken, de kracht 
van uw leven door veel zorgen versnipperd en de ouderdom rampzalig. Ik weet 
absoluut niet of u iemand zult vinden die onder zo’n gelukkig gesternte is geboren 
dat hij ja zou zeggen, als God hem zou voorstellen om in exact hetzelfde spoor 
helemaal vanaf de geboorte de hele reeks van het verleden tot aan de ouderdom 
opnieuw af te leggen, om dezelfde voordelen te genieten en dezelfde nadelen te 
verdragen. Daarom getuigt het van een opvallende onnadenkendheid om hevig in 
verwarring te raken wanneer we afstand moeten doen van iets dat we zouden 
weigeren, als we het vanaf het begin mochten overdoen. Ik ga nu voorbij aan al het 
slechte waarin dit leven is verwikkeld, zo zeer dat sommige heidenen van oordeel 
waren dat de goden (om de taal van die heidenen te spreken) aan de mens geen beter 
cadeau hebben gegeven dan de mogelijkheid om het leven af te breken op elk 
moment dat iemand dat besluit. Daarom ook heeft die edele dichter zonder aarzelen 
verklaard dat geen levend wezen rampzaliger is dan de mens.1 Mocht het gezag van een 
heidense dichter u te gering zijn: de heilige Prediker heeft zonder blikken of blozen 
geschreven dat de dag van de dood beter is dan de dag van de geboorte.2 
 Zoveel over het slechte. Nu over het goede. Reken eens uit hoeveel zorgen en 
overlast zijn meegebracht door diezelfde rijkdom waarvan u nu onafscheidelijk bent; 
hoeveel meer bittere aloë dan honing uw echtgenote heeft meegebracht,3 en toch bent u 
uit liefde voor haar nu bang voor de dood; hoeveel ongerustheid de opvoeding van 
de kinderen heeft meegebracht, hoeveel ergernissen en schande hun manieren. Voeg 
hierbij dat de mens altijd geneigd is tot het slechte. Want hoewel niet voor allemaal, 
geldt zeker voor de meeste mensen deze bekende uitspraak van Augustinus: Hoe 
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ouder, hoe onredelijker.1 Zet tot slot de voordelen van dit leven rechts en de nadelen 
links en weeg de kortheid van het hele leven dat we hier leiden. De kindertijd maken 
we niet bewust mee, de jeugd vliegt voorbij terwijl we met andere zaken bezig zijn, 
in de kracht van ons leven worden we in beslag genomen door allerlei zorgen, de 
ouderdom bekruipt ons zonder dat we erop verdacht zijn. Wat is dit hele leven 
anders dan een moment op de eeuwigheid waar we naartoe verhuizen (als we hier 
tenminste vroom hebben geleefd) en die ons door de neus wordt geboord als we niet 
vroom waren. Het serieus overdenken van deze zaken biedt geen geringe remedie 
tegen afgrijzen voor de dood. 
 Een tweede punt, zelfs nog effectiever, is dat de Here voor u is gestorven en 
daardoor heeft bewerkstelligd dat de dood, die tot dan toe een overgang naar de hel 
was, nu de deur naar de hemel is. Wat ooit het begin was van eeuwige kwellingen, is 
nu de toegang tot hemelse vormen van vreugde. Zodoende is de dood inmiddels niet 
alleen onschadelijk, maar zelfs uiterst winstgevend voor wie in Christus gelooft. En 
om te voorkomen dat wij mensen een deel van onszelf zouden missen, heeft Hij door 
Zijn wederopstanding samen met verscheidene heiligen ons onwankelbaar in het 
vooruitzicht gesteld dat onze lichamen op de laatste dag opnieuw tot leven komen en, 
dan verheerlijkt, elk hun eigen gast (de ziel) weer opnemen en vanaf dan troost 
vormen en geen last.2 
 Maar over de dood komen we dadelijk te spreken. Laten we eerst dit onderwerp 
afmaken. Er resteert een kwaad dat angstaanjagender is dan al dit kwaad bij elkaar, 
namelijk de Hel, waarvandaan niemand terugkeert, zeggen ze,3 die alles opslurpt en 
nooit iets van zijn prooi teruggeeft. Dit is het ravijn van de wanhoop en, zoals 
Openbaring zegt, de tweede dood.4 Iedereen moet bedenken hoe het leven is op een 
plek waar het grootste kwaad de onsterfelijkheid is, waar een groot deel van de 
kwelling bestaat uit de omgang met duivels en goddeloze mensen, waar het vuur 
nooit kan worden gedoofd en zo heet is, dat ons eigen vuur in vergelijking niet meer 
is dan een klomp ijs. Voeg hierbij dat de vuurzee daar het kleinste deel van alle pijn 
is. De pijnen daar zijn zo groot dat ze met het menselijke verstand niet zijn te 
vatten, zoals het geluk van de vromen dat evenmin is. Tijdens de zwaarste rampen, 
hoe lang ze ook duren, brengt hoop toch enige verlichting—zoals een sterretje in de 
verte fonkelt in de donkerste duisternis—maar de Hel met zijn megarampen heeft de 
grootste wanhoop. 

Het afgrijzen voor de Onderwereld overtreft dus elk afgrijzen, maar in Zijn 
onovertroffen zachtmoedigheid heeft onze Heiland zich verwaardigd om dat afgrijzen 
op Zich te nemen en zo voor ons te verzachten. Dat Hem in de Hof van Getsemane 
de angst om het hart sloeg en Hij zo door extreme vrees is aangetast dat Hij bloed 
zweette, was de zwakheid van onze natuur. Aan het kruis genageld riep Hij: Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Ver van mijn zaligheid zijn de woorden van 
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mijn misdaden.1 Hier lijkt het afgrijzen voor de Hel Hem te hebben bevangen, want 
wat anders dan opperste wanhoop blijft er over voor wie door God is verlaten? Ook 
mag het niet verwonderlijk heten dat Hij deze allertreurigste emotie op zich heeft 
genomen, want Hij had de zonden van alle mensen op Zich genomen om beide 
kwaden, die voor onze krachten onoverkomelijk zijn, in Zijn barmhartigheid 
overkomelijk te maken. Evenmin doen die woorden afbreuk aan de waardigheid van 
de Heiland: Ze bewijzen juist dat er geen woorden zijn voor Zijn liefde voor de 
mensheid. Als een soort Christusfiguur zegt David in de Psalmen: De pijnen van de 
dood hebben mij omgeven, en de beken van het kwaad hebben mij verstoord en Mij hebben 
verrast de strikken van de dood.2 Wij hadden de Hel verdiend, maar Hij die onschuldig 
was, vreest in onze plaats. Als daarom een soortgelijke emotie ons om het hart slaat 
door het besef van onze wandaden of door de zwakte van onze natuur, moeten wij 
onszelf niet wegwerpen, maar met de ogen op Christus gericht zelfs in onze 
wanhoop hoop koesteren. 

Ook al wanhoopt het vlees, ook al wanhoopt het verstand, toch roept vanuit de 
krochten van de Hel het geloof tot de Here, zoals de al opgegeven Jonas vanuit de 
buik van de walvis riep en is gehoord.3 Want ook dat laat de psalm zien door onmiddel-
lijk toe te voegen: In mijn nood heb ik de Here aangeroepen en tot mijn God geroepen. En 
Hij heeft vanuit Zijn heilige tempel mijn stem gehoord.4 Gods tempel is de kerk, deze 
burcht van het geloof, de stad van onze sterkheid, Sion.5 Als iemand zijn roep hierheen 
zou richten, al was het vanuit de krochten van de Hel, dan wordt een nog levende 
vonk van geloof gehoord. Dus wanneer alle krachten van de mens zijn verzonken in 
de Hel, laat dan toch het geloof uitroepen samen met de zalige Job: Ook al slaat Hij 
mij dood, zo zal ik op Hem hopen.6 Want dit is samen met Abraham, de meester van 
het vertrouwen, tegen de hoop in geloof hebben in de hoop.7 
 Deze grote rampen dus heeft de Here in Zijn goedheid voor ons niet enkel 
verzacht en gebroken—zodat ze ons weliswaar tarten en verschrikken, maar niet 
kunnen uitdoven—maar ook heeft Hij het toppunt van verlies omgezet in weelde en 
winst. Welke schade veroorzaakt de zonde voor de aanhangers van Christus? 
Welke? Geen enkele, want waar de zonde welig tierde, tiert ook de genade welig en 
aan wie meer is vergeven, heeft Hij meer lief. Wat baat het Satan om onophoudelijk 
de leden van Christus te bestoken? Wat? Niets, want hij verhoogt hun beloning en 
verleent glans aan hun zegekransen. Ja zelfs die rampen die wij op grond van onze 
conditie als stervelingen gemeen hebben met zowel vrome als goddeloze mensen, 
zelfs die heeft de Heiland in Zijn mildheid voor ons omgezet in winst of in genezing 
(hoewel ook dit winst is). In winst, als wij niet vatbaar zijn voor zonden en ze 
lijdzaam verdragen terwijl we de Here danken voor alles.8 In genezing, als er iets in 
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ons huist om weg te zuiveren door middel van chirurgie of wegbranden of een 
bittere pil. Tot deze categorie behoren ziekte, armoede, ouderdom, kinderloosheid en 
ontelbare andere dingen waardoor mensen hun leven lang van alle kanten worden 
belaagd. Als deze dingen ons overhalen tot mopperen, wanhopen of godslasteren, dan 
worden ze instrumenten van Satan en worden ze vergif in plaats van remedie. Als ze 
enkel worden verdragen omdat ze niet te vermijden zijn (en met deze instelling 
hebben verscheidene mensen die Christus niet kenden, standvastig marteling en 
dood verdragen), dan zijn ze kwellingen van de natuur. Maar als we deze dingen 
gehoorzaam en zelfs met dankzegging 1 aanvaarden alsof ze uit de hand van een 
welgezinde ouder komen—omdat we bedenken hoeveel erger we hebben verdiend 
en hoe wreed het lijden van Christus, hoewel onschuldig, was voor wat wij verdien-
den—dan zijn het geen kwellingen meer, maar heilzame remedies of kiemen van 
hemelse beloningen. In het eerste geval moeten wij dank zeggen aan onze zeer 
lankmoedige Vader die elk kind geselt dat hij ontvangt, 2 terwijl Hij met zachte en korte 
remedies onze wonden geneest om ons te sparen in de toekomstige wereld.3 In het 
laatste geval moeten we de goedheid van onze Bevelhebber prijzen die Zijn soldaten 
aanleiding tot dapperheid geeft om hen des te schitterender te kronen. In beide 
gevallen is de winst groot, tenzij we het maar een bescheiden winst vinden dat 
iemand die aan een dodelijke ziekte lijdt, bittere pillen naar binnen werkt en zo via 
een licht en tijdelijk ongemak aan het gevaar van de dood ontsnapt en het 
voortdurende genot van zijn gezondheid geniet; of dat een soldaat door een uurtje 
vechten zijn hele leven lang de grootst mogelijke rijkdom en eer vergaart. 

Ook op deze manier trekt onze Heer in Zijn oneindige mildheid alles naar Zich toe, 
als wij onze ogen maar gericht houden op dat bekende teken dat ons in de hoogte 
wordt voorgehouden. Hij trekt al onze kwaden naar zich toe en zet ze om in winst 
voor ons en glorie voor Zichzelf—glorie die Hij deelt met ons, wij die door het 
geloof op Hem zijn geënt. Maar welke winst boeken mensen die in tegenspoed hun 
ogen van Christus afwenden en morren over God? Juist wat ze noodgedwongen 
moeten verduren, verdubbelen ze tot last van zichzelf, of beter: vertienvoudigen ze, 
en door wangebruik maken ze van een geneesmiddel een voor zichzelf dodelijk 
vergif. Dit is zonder twijfel de verheven en effectieve wijsbegeerte en overdenking 
van de dood. Wie gezond is en sterk en hierin gedisciplineerd is geoefend, zal niet 
onvoorbereid door de dood in het nauw worden gebracht. 
 Uit dit alles mag worden opgemaakt dat de dood viervoudig is: geestelijk, 
natuurlijk, transformerend en eeuwig. De natuurlijke dood is de scheiding van ziel 
en lichaam. De geestelijke dood is de scheiding van God en ziel, want God geeft de 
ziel leven, zoals de ziel het lichaam leven geeft. Deze geestelijke dood heeft de 
natuurlijke voortgebracht, wat volgens de invrome mening van de oude theologen 
een noodzakelijkheid is. Uit elk van beide wordt de dood van de Hel geboren, als de 
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geestelijke dood en de natuurlijke dood in elkaar opgaan. Want na de dood van het 
lichaam is er geen plaats voor berouw.1 

Resteert nog de dood waardoor wij van het beeld van de oude Adam worden 
getransformeerd in het beeld van de nieuwe Adam, die de Here Christus is. Dit is de 
scheiding van vlees en geest. Hier geen beperkte worsteling, laat staan enige hoop 
op de zege, tenzij Christus’ geest de zwakheid van ons vlees zou helpen. Maar Zijn 
genade doodt in ons de oude mens, met als doel dat wij voortaan niet door onze eigen 
geest, maar door de Geest van God gedreven worden 2 en dat wij niet zelf leven, maar 
dat in ons Christus leeft.3 Of deze volmaakt gelukkige dood iemand volledig ten deel is 
gevallen, weet ik niet. Maar in Zijn vrijgevigheid verwaardigt de Here Zich om uit 
Zichzelf aan te vullen wat wij in onze zwakheid ontberen. Deze dood moeten we 
nastreven en met opperste inzet een heel leven lang overdenken. Zoals de zalige 
Paulus schrijft aan de Korintiërs: Altijd het sterven van Jezus Christus in ons lichaam 
ronddragend, opdat Jezus’ leven ook geopenbaard wordt in onze lichamen.4 Met hetzelfde 
doel spoort hij de Kolossenzen aan: Doodt uw leden die op de aarde zijn.5 Dit is geen 
opdracht om ogen uit te rukken of handen af te hakken of geslachtsdelen af te snijden. 
Wat dan wel? Hij voegt toe: hoererij, onzuiverheid, lust, slechte begeerten en gierigheid. 
De massa rouwt om de doden, maar de zalige Paulus feliciteert de Kolossenzen met 
deze dood. U bent dood, zegt hij, en uw leven is verborgen met Christus in God.6 Deze 
dood is de moeder van het geestelijke leven, zoals zonde de vader van de geestelijke 
dood is en zelfs van de Hel. 
 Maar omtrent deze soorten dood gedragen de meeste stervelingen zich verkeerd. 
We beginnen enorm te huiveren als we aan de lichamelijke dood denken. Juist daarom 
koesterden de oude Grieken en Romeinen haat tegen de cypres, omdat die gewoonlijk 
op begrafenissen werd gebruikt, en voor selderij, omdat daarvan grafkransen werden 
gemaakt. Ook vandaag de dag zijn er mensen die bij de geur van wierook verschrik-
kelijke verwensingen slaken, omdat, meen ik, hiermee een graf wordt berookt. Maar 
de geestelijke dood is zeshonderd keer huiveringwekkender dan de dood van het 
lichaam en naar deze dood haasten we ons uit eigen beweging en opgewekt, glunde-
rend ondanks onze slechte daden en juichend in de belabberdste omstandigheden. 
We trekken bleek weg wanneer we gevaar op ons pad vinden, uit angst dat onze ziel 
dit ellendige lichaam in de steek laat om een gelukkiger leven buiten deze cel te 
leiden. Met des te meer recht zouden we telkens weer bleek weg moeten trekken 
wanneer we het gevaar lopen dat God, het Eeuwige Leven, onze ziel alleen laat. 

Een huis waarin iemand is gestorven, noemen we doods en passeren we met 
dichtgeknepen neus. Maar de Wijze is van oordeel dat het veel en veel beter is te gaan 
naar een huis van rouw dan naar het huis van een blijde maaltijd. 7 Bij rouw zijn we van 
nature droevig. Maar deze droefheid, omdat ze volgens God is, bewerkstelligt in ons 
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gestadige zaligheid,1 terwijl zij ons de laatste dingen op het hart drukt en zo oproept 
tot berouw en ons niet toestaat om voor eeuwig te zondigen.2 Op een gelukkige 
manier rouwen mensen die zo om de dood van andermans lichaam huilen, dat ze om 
zichzelf beginnen te rouwen en bleek wegtrekken om een ergere dood. Welk van 
beide dus liever? Een bitter pil wegslikken om met één lastig uur eeuwig welzijn te 
winnen, of tijdens een blijde maaltijd giftige honingwijn drinken die na een kort 
moment van vermaak de dood brengt? Maar met veel van dit soort zaken wordt geen 
enkele rekening gehouden. Zodoende zijn dronkelappen in bordelen aan het zingen, 
en kloppen mensen die via bedrog hun bezit hebben vergroot, zichzelf op de borst, en 
staan mensen die met list en bedrog zijn opgeklommen tot eervolle functies, te 
juichen. In liefhebberijen en geneugten zwelgen noemt de massa leven, niet waar? 
Maar wie zo leeft, is tweemaal dood. Ten eerste, omdat hij de geest van God ont-
beert. Ten tweede, omdat hij dan al een zoon van de Hel is. Want zoals het leven van de 
in het vlees dode vromen is verborgen in God 3 om tegelijk met Christus tevoorschijn 
te komen, zo is in mensen die zich aan het vlees hebben overgegeven, de dood van de 
Hel verborgen die zij met zich meedragen, om bij het Laatste Oordeel tevoorschijn 
te komen. 

Alleen hoop scheidt in dit leven de zondaar van de Hel. Want zolang een mens 
ademhaalt, is er hoop op vergeving. Maar keer op keer moeten we erop toezien dat we 
niet om de tuin worden geleid door hoop die niet begint in geloof en liefde. Zo vleit 
iemand zichzelf: “Ik ben een jongeman, laat ik van deze wereld genieten. Als ik de 
ouderdom bereik, zal ik vroom zijn.” Maar wonder boy, wie heeft jou de ouderdom 
beloofd? Iemand anders: “Zolang ik in de kracht van mijn leven ben, zal ik doen wat ik 
zelf wil. Zodra ik ben getrouwd, zal ik ingetogen worden.” Maar self deluder, wie weet 
of je overmorgen nog in leven bent? Misschien is er iemand die denkt: “Ooit zal ik 
alleenheerser worden. Dan zal ik het slechte leven dat ik heb geleid, betreuren. Tot 
die tijd zal ik van de wereld genieten.” Gesteld dat je volop leven voorhanden hebt, 
wie heeft jou die wil beloofd om in plaats van pleziertjes berouw te omarmen? Is er 
iemand die zichzelf zo’n instelling kan opleggen? Alleen de genade van Christus 
bewerkstelligt dat de zondaar tot inkeer komt.4 Maar Hij geeft die genade vrijelijk aan 
wie Hij wil en wanneer Hij wil. 

Zeker, wat betreft de zondaar, hij is nu al in de Hel. Is het geen wonderbaarlijke 
blindheid dat de mens, die in zo’n huiveringwekkende conditie verkeert, voor zich-
zelf de termijn vaststelt waarop hij opnieuw bij zinnen wil komen, hoewel hij in een 
put is gevallen of in een cel is gesmeten en hem alles wat hem daar snel uit kan halen, 
traag voorkomt? Vanuit een put zou hij onmiddellijk iemand om hulp roepen, maar 
midden tussen zulke grote rampen smeekt hij niet direct God, die als enige de doden 
opwekt, om hulp? Ieder mens zal minder huiverig zijn voor de dood van het lichaam 
die hem boven het hoofd hangt, als hij tijdens zijn leven aandachtig heeft nagedacht 
over de transformerende dood en bovendien diepe huiver heeft gevoeld voor de 
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geestelijke dood en die van de Hel. Want de dood van het lichaam scheidt ons niet 
van God, maar brengt ons dichter bij God, hij maakt voorgoed een einde aan alle 
kwellingen die van alle kanten op dit leven beuken, en hij leidt naar eeuwige rust. 
“Leidt naar rust, maar alleen de zielen van de vromen,” zegt u. Terecht, want de dood 
der zondaren is de allerslechtste.1 
 Dus zolang u in de kracht van uw leven bent, moet u moeite doen om tot het getal 
van de rechtvaardigen te behoren. Want rechtvaardig is ook iemand die vanuit zijn 
hart zijn eigen onrechtvaardigheid herkent en veroordeelt en uit angst voor de Hel 
zijn toevlucht zoekt in de vrijplaats van goddelijke barmhartigheid en in de heilzame 
remedies van berouw. Maar wie zijn hele leven lang—net alsof hij onsterfelijk is—
toegeeft aan zijn neigingen en spreekwoordelijk dover dan de kust van Torone is voor 
de stem van God die zo vaak zo liefdevol oproept tot berouw, zo iemand moet niet 
vreemd opkijken als hij in verwarring raakt, wanneer de nood het hoogst is. Dan heb 
je te maken met ziekte—en die laat niet toe dat er iets anders wordt afgehandeld—
met dokters, met erfgenamen, met legatarissen en erfenisjagers, met crediteuren en 
debiteuren, met vrouw en kinderen, met rentmeesters en bedienden, met vrienden en 
vijanden, met uitvaart en begrafenis, met schuldbekentenissen, verdelingen en beoor-
delingen, met restituties en verzoeningen, met verschillende gewetensbezwaren en 
ten slotte ook met geloofsdogma’s. Voeg hierbij nog de wereld die zo iemand met 
tegenzin achterlaat, omdat hij hem te sterk liefhad; en bovendien de dood zelf van 
het lichaam, waarop zo iemand niet is voorbereid; en ten slotte Satan, die dan aan-
dringt met al zijn listen, met de Hel die dan al zijn kwade geesten en verschrikkin-
gen op de proppen brengt. Maar voor die lange stoet beslommeringen is dat korte 
tijdsbestek niet voldoende. Met de grootst mogelijke zorg moet worden bereikt dat 
een mens zo toegerust mogelijk aantreedt voor die laatste strijd, die het zwaarst is 
van allemaal. 
 Iemand zou kunnen vragen op welke manieren dit kan worden bewerkstelligd. 
Laten we luisteren naar de goede raad van Prediker: Gedenk, zegt hij, uw Schepper in de 
dagen van uw jeugd, voordat de tijd van uw lijden komt.2 Laten we ook naar Ecclesiasti-
cus luisteren: Bereid uzelf rechtvaardigheid vóór het oordeel, dien het medicijn toe vóór de 
kwaal en bevraag uzelf vóór het oordeel, en in het aangezicht van de Heer zult u verzoening 
vinden. Verootmoedig u vóór de ziekte, en toon uw bekering in de tijd van zwakte.3 Heil-
zaam advies, ook als ons de dag van de dood bekend was. Nu moet dat eens te meer 
worden gedaan, nu iedereen elke dag als zijn laatste moet beschouwen, omdat hij niet 
weet of er een andere op zal volgen. Laten wij bij leven en welzijn onze beslomme-
ringen en bezigheden afschudden voor zover dat mag, en ons huis op orde brengen voor-
dat ziekte ons aan het bed heeft gekluisterd.4 Het belangrijkste is uw Schepper te 
gedenken om door middel van oprecht biechten en berouw met Hem terug te keren 
tot de genade. Laten wij ons geweten onderzoeken en alles wegsnijden wat we daar 
vinden dat gehaat is aan God om verzoening te vinden, wanneer ziekte ons voor Gods 
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tribunaal zal slepen. Iemand die in voorspoed God de nek toekeert, zien we zichzelf 
verlagen als een flinke ziekte hem met de dood dreigt. Maar veel aangenamer is het 
God, als wij tijdig uit onszelf doen waartoe ziekte ons later dwingt. Laten we samen 
met de tollenaar en de zondares uit het Evangelie voor Gods aangezicht op onze 
knieën vallen en met tranen, weldaden, gebeden en andere vrome werken Gods woede 
verzoenen. Dan zal op het moment van ziekte onze dood zijn zoals ons leven is 
geweest.1 

Sommige mensen schrikken ervoor terug om een testament op te stellen, alsof 
hierin een dodelijk voorteken schuilt. Dit is de zwakheid van ons vlees. Maar, beste 
man, het opstellen van een testament zal niet bewerkstelligen dat u sneller sterft, 
maar rustiger. In dit opzicht is de situatie van mensen die in kloosters van goede 
zeden leven, gelukkiger, omdat zij vrij zijn van alle testamentzorgen. Overigens 
moeten mensen die kinderen hebben of broers of andere wettige erfgenamen, ervoor 
zorgen dat er geen geschil tussen broers en verwanten ontstaat bij het verdelen van de 
goederen; wie ze niet heeft, dat ze hun nakomelingen geen voer voor processen of 
diefstal nalaten. Kortom, in goede gezondheid moeten ze die zaken regelen en afwik-
kelen om te voorkomen dat het nodig is om in ziekte door dit soort ongelegen 
zorgen te worden gekweld. Bovendien, als iemand is verwikkeld in bepaalde inge-
wikkelde zaken, bijvoorbeeld omtrent huwelijk, kerkelijke beoordelingen, geloften, 
restituties of verzoeningen, moet hij die zaken in goede gezondheid afwikkelen en 
geen beslommeringen bewaren voor de laatste dag. Juist handelen mensen die op hun 
sterfbed hun erfgenamen opdragen om te restitueren wat ze door bedrog hebben 
verkregen. Maar veel doordachter handelen mensen die kerngezond doen wat anderen 
maar al te vaak tevergeefs wordt opgedragen. Even juist handelen mensen die met 
de dood voor ogen iedereen door wie ze zijn geschaad, vergeven voor hun misstappen 
en op hun beurt bidden om vergeving voor wat zij anderen hebben misdaan. Maar 
veel aangenamer is het God en veel veiliger is het voor de gewetensrust, als zij 
hetzelfde in gezondheid doen, niet uit vrees voor de dood, maar uit liefde voor Chris-
tus. Juist handelen mensen die op hun sterfbed een deel van hun rijkdom uitkiezen 
om de armen te ondersteunen. Maar als offer zou het Christus veel liever zijn dat u 
zelf naar rato van uw vermogen het gebrek van uw naasten zou verlichten. Want 
wat iemand op zijn sterfbed voor de noodlijdenden heeft bestemd, bereikt hen 
immers niet altijd. En als het hen wel bereikt, is de besteding al van iemand anders, 
niet van u. 
 Wat te denken van het feit dat meerdere ziekten behoren tot het soort dat geen 
ruimte biedt om over deze zaken te besluiten? Om nu maar te zwijgen van plotse-
linge en onverwachte gevallen die weliswaar niet op iedereen drukken, maar waar 
iedereen toch rekening mee moet houden, want ze kunnen iedereen overkomen. Zoals 
die dwaas in het Evangelie overkwam die zichzelf een lang en zoet leven had beloofd, 
maar hoorde: Deze nacht eisen zij uw ziel van u terug.2 Iedereen probeert door bidden 
een plotselinge en onvoorziene dood af te wenden, want werkelijk overal horen we 
deze woorden: “Bevrijd ons van een plotselinge en onvoorziene dood, Heer.” Waarom 
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precies bidden zulke mensen? Is elke onvermoede dood te verafschuwen? Absoluut 
niet. Want de rechtvaardige, door welke dood hij ook wordt verrast, zal in verkoeling zijn.1 
Geen enkele dood, hoe plotseling ook, kan immers slecht zijn als er een goed leven aan 
is voorafgegaan. Laten we dus liever bidden: “Bevrijd ons van een slecht leven, Heer.” 

Maar met een stalen gezicht noemen wij een dood onvoorzien die zich dagelijks 
aan al onze zintuigen opdringt? Horen we vanaf onze kindertijd ooit iets anders dan 
het gekreun van stervenden? Zien we ooit iets anders dan de uitvaart van doden? Dan 
rouwstoeten? Dan gedenkstenen met namen van gestorvenen? En als andermans lot 
ons maar lichtjes raakt: Hoe vaak trekt de dood ons niet van dichtbij aan het oortje? 
Bij de dood van familie en verwanten die door een nauwe natuurlijke band met ons 
zijn verbonden, en van vrienden die uit wederzijdse liefde nauwer met ons zijn ver-
kleefd dan welke verwanten ook door een natuurlijke band! En als ook dit nog te 
weinig is: Hoe vaak worden we niet herinnerd aan onze eigen broosheid? Want wie 
van ons heeft niet ooit voor zijn leven moeten vrezen door een storm, of een beroving, 
of een oorlog, of een instorting, of een epidemie, of een ziekte? Waarheen je je ook 
keert, de dood ligt op de loer. Voor iedereen is zijn huis een veilig toevluchtsoord. 
Maar hoeveel mensen liggen niet bedolven onder een ingestort dak? Aarde is een 
solide grondstof, maar slurpt zij soms geen hele steden op als ze verschuift? Nota 
bene de lucht die wij inademen om te leven, is meer dan eens de dood, net als eten en 
drinken. Honger en dorst ten slotte, dreigen zij niet dagelijks met de dood, tenzij je 
een remedie toepast? 
 Wat te denken van het feit dat de mens en de dood telkens in één adem worden 
genoemd? Want sterveling en mens betekenen voor ons hetzelfde. Mensen die een 
onvoorziene dood door bidden proberen af te wenden, doen dus niets anders dan hun 
eigen onvoorzienigheid aanklagen. Voor wie onvoorbereid is, is immers elke dood 
onvoorzien, ook al komt die als je honderd bent. Wat noemt u een onvoorziene dood? 
Een dood die u niet ziet, hoewel hij zich overal aandient en zich aan alle zintuigen 
opdringt? Even onvoorzien was de zondvloed voor de goddelozen die Noach, de 
heraut van de rechtvaardigheid, uitlachten toen hij zich een ark bouwde. Ze aten, ze 
dronken en ze trouwden alsof Gods dreigementen geen waarheid zouden worden. 
Even onvoorzien was de ondergang die de Sodomieten ten deel viel die Lot uitlachten 
toen hij wegtrok. Hetzelfde was de inwoners van Nineve overkomen, als zij niet op 
Jona’s verkondiging berouw hadden getoond. Iedereen die zich verzekerd weet van 
Gods woede, moet elk moment Zijn wraak verwachten—of liever nog die vermijden 
naar het voorbeeld van de inwoners van Nineve en van David. 

Angstaanjagend is de woede van de Here, maar in Zijn woede zal Hij Zich Zijn 
barmhartigheid herinneren, als wij onszelf neerbuigen om berouw te tonen. Op de 
aankondiging van hun gast Jona zijn de inwoners van Nineve bekeerd tot berouw. 
Maar wij zijn doof voor zo vele aankondigingen van onze Heer en vervloeken een 
onvoorziene dood. Met al die voorbeelden en gelijkenissen prent Hij ons in—
vergeetachtig en sloom als we zijn—om op elk moment voorbereid te zijn: bijvoor-
beeld met Noach, Lot en de mensen die nietsvermoedend zijn bedolven toen de toren 
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van Siloam instortte.1 Hieraan toe voegt Hij de gelijkenis van de dief in de nacht, van 
de trouwe huismeester, van de tien jonge vrouwen, en al die keren roept Hij: Waakt, 
want u weet de dag niet noch het uur.2 Hoe kan voor ons ook maar één dood onvoorzien 
komen? Wel, omdat we niet uitkijken of beter gezegd doof, blind en stom zijn. Want 
we horen niet wat de Here ons toeroept en we zien niet wat zich aan onze ogen 
opdringt en we voelen niet wat ons van alle kanten steekt. 

Het maakt niet uit dat de woorden van de Here lijken te reppen van de laatste 
dag van de wereld. Want voor iedereen is de laatste dag van het leven de laatste dag 
van de wereld. Bij de voleinding van de wereld 3 zal openlijk het universele oordeel 
worden gevierd, maar tot die tijd draagt de ziel van elk van ons, zodra zij het lichaam 
heeft verlaten, zijn eigen oordeel, ook al is dat ons onbekend. De Here heeft echter 
gewild dat beide dagen ons even onbekend zijn en daarmee verklaart Hij ook in dit 
opzicht Zijn allesvergevende liefde voor ons. Want neem het onuitstaanbare geweld 
van rijke en slechte mensen dat we nu zien: Wat zouden zij doen als ze wisten dat ze 
langer zouden leven? Dan de zwakken, wat de meeste stervelingen zijn: Als zij met 
zekerheid wisten dat ze een hoge leeftijd zouden bereiken, dan zouden ze hun streven 
naar een meer afgewogen leven tot dan uitstellen. Of stel dat ze zeker zouden weten 
dat ze nog maar weinig dagen te leven hadden, dan zouden ze bedroefd en bezorgd 
leven en moeilijker zijn aan te zetten tot veel daden die de gemeenschap baten. Nu 
heeft de voorzienigheid van de hoogste godheid deze middenweg gebruikt: Voor alle 
mensen is de dood zo gewis, dat ieder voor zich even zeker weet dat hij zal sterven 
als dat hij is geboren, en dat niemand, hoog of laag in de maatschappij, zich met een 
ijdele hoop kan vleien. Daarentegen is de dag van de dood zo ongewis, dat de Here 
zelfs niet wilde dat hij bekend is bij degenen die Hem het dierbaarst zijn. Zo komt 
het dat goddeloze mensen goede mensen minder schaden. Zo komt het dat goede 
mensen zich onthouden van slechte werken alsof ze eerdaags zullen sterven, en zich 
toeleggen op goede werken alsof ze lang zullen leven. 

Dus wat bezielt mensen die afrennen op handlezers, astrologen, gezichtskundigen, 
horoscooptrekkers, buiksprekers, oosterse tabellen en magiërs om de maat van hun 
leven te weten? Prediker roept uit: De mens weet zijn einde niet, maar zoals de vissen 
worden gevangen met de angel en de vogels met de strik worden betrapt, zo worden de 
mensen ook gevangen op een slecht moment, als hun dat onverhoeds overkomt.4 En dan 
willen wij ons einde weten uit de mond van lieden die niet eens hun eigen einde 
weten? Wat Christus, de Eeuwige Waarheid, niet wilde weten, omdat wel weten 
niet baat, zullen zij tegen de zin van Christus leren van onbetekenende mensen? 
Scheppen christenen genoegen in het voorbeeld van de goddeloze Saul? Maar wat 
leverde hem de heks anders op dan dat hij twee keer stierf?5 
 Er zijn mensen—en echt geen slechte—die God vragen om een bepaalde soort 
dood. Ze bidden om een bepaald aantal maanden aan hun bed te zijn gekluisterd om 
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in ieder geval deze tijd te kunnen besteden aan berouw en bekentenis. Vromer is de 
wens van hen die een dood verlangen waarmee ze hun dierbaren het minste tot last 
zijn. Deze wens komt immers voort uit liefde. Maar het getuigt van een sterker 
geloof om de soort dood en de duur van het lijden aan God toe te vertrouwen. Hij 
weet wat ons baat en Hij zal geven wat voor ons het beste is. 
 De dood heeft ontelbare vormen. Daaronder is een aantal huiveringwekkende, 
omdat ze plotseling doden (wat sommigen net tijdens de maaltijd overkomt) of omdat 
ze bittere en langdurige kwellingen meebrengen (zoals verlamming en jicht) of omdat 
ze een afschuwelijk voorkomen hebben (zoals mensen die door hardnekkig slijm 
langzaam stikken en zwart worden) of omdat ze het gebruik van de tong en de 
geestelijke gezondheid wegnemen (zoals herseninfarct, waanzin, sommige vormen 
van koorts en meer van dit soort bijzondere ziekten) en mensen ertoe aanzetten om 
ergens van af te springen of in een put te springen of zich op te hangen aan een strop 
of zichzelf met een zwaard te doorsteken. Er zijn immers ziekten die het inwendige 
instrumentarium van de geest aantasten en in de volksmond demonische ziekten 
heten. Zelfs op grond hiervan moet een mens niet worden veroordeeld, aangezien 
Chrysostomus een monnik die te lijden had van een demon, uiterst liefdevol troost. 
Hoewel, het getuigt van christelijke vroomheid om die soorten dood die een duidelijk 
voorkomen van goddeloosheid hebben, te vervloeken en te verwensen. Anderzijds zien 
we sommige mensen zo vredig sterven dat het lijkt alsof ze in slaap vallen, niet sterven. 

Maar welke vorm van dood iemand ook treft, niemand moet hierop worden beoor-
deeld. We moeten niet zomaar oordelen, zelfs niet over mensen die bij wet worden 
gestraft vanwege de misdaden die ze hebben gepleegd, al krijgen ze een schandelijke 
dood. Want het kan gebeuren dat iemand die als oproerkraaier wordt gevierendeeld, 
verhuist naar het gezelschap van engelen, terwijl een ander die sterft in een francis-
caner pij en met alle plichtplegingen is begraven, verhuist naar de Hel. De Here is 
het die over deze mensen oordeelt. Op verschillende manieren oefent en zuivert God 
de zijnen, maar (zoals ik zei) geen enkele dood moet als slecht worden beschouwd als 
daaraan een goed leven is voorafgegaan. Af en toe geven mensen volkomen vredig 
de geest, maar verhuizen ze naar eeuwige kwellingen. Omgekeerd worden mensen 
ellendig gekweld, maar vliegen ze weg naar rust. 

Sommigen wensen vóór hun dood een volledige biecht, het laatste oliesel en de 
eucharistie. Hun gedachte doet erg denken aan mensen van vroeger die de doop 
uitstelden tot de allerlaatste dag en de doper pas ontboden, nadat een arts had ver-
klaard dat zijn vak weinig bescherming meer bood. Waarom wensen wij eenmalig te 
verkrijgen wat dagelijks door ons moet en kan worden gedaan? Want het beste advies 
luidt: Laat iedereen elke dag zijn geweten nauwgezet onderzoeken, voordat hij zich 
aan de slaap overgeeft. Wie zich dan op een wandaad betrapt, moet zich op de borst 
slaan en in tranen de Here om vergeving vragen. Na dit smeken om goddelijke hulp 
moet hij zich stellig voornemen om beter te leven. En laat niemand hier zeggen: “Ik 
word in beslag genomen door verschillende bezigheden, ik heb geen tijd.” Voor deze 
broodnodige daad is een kwartier voldoende. Het duurt niet lang om te zeggen: “Ik 
heb gezondigd, heb meelij.” En dit is genoeg, mits het oprecht wordt gezegd. 
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Niemand gaat slapen met de zekerheid dat hij wakker zal worden. Er schuilt dus 
een groot risico in het slapen gaan in een staat waarin wij voor eeuwig verloren zijn, 
als de dood, de broer van de slaap ons overrompelt en de ene broer het van de andere 
overneemt.1 Aan zo’n groot gevaar laat een piepkleine overdenking ons ontkomen. 
Dit kunnen we dagelijks bij God. Maar bij een priester, Gods plaatsvervanger, drie-
maal of viermaal of vaker per jaar door een oprechte biecht het geweten zuiveren kan 
zeer veel rust brengen en zal bewerkstelligen, dat op het sterfbed de bezorgdheid om 
te biechten niet zo’n kwelling is. 
 Vervolgens, op het moment van sterven wordt de voornaamste troost gevormd 
door het overdenken van de dood van de Here en het overdenken van de gemeenschap 
van de hele kerk, die het lichaam van Christus is. Daarom kan het baten om uzelf 
tijdens uw leven nauwgezet te trainen in elk van beide—met als doel dat een 
handeling die herhaaldelijk is herhaald, overgaat in een gewoonte, de gewoonte in 
een houding, de houding in een tweede natuur. Dat zal gebeuren als ons geweten is 
gezuiverd van elke neiging om te zondigen en wij frequent het mystieke brood nemen 
en uit de mystieke beker drinken, aangezien dit sacrament ons twee dingen aanbe-
veelt: een uitzonderlijke liefde van het hoofd voor zijn leden en een zeer nauwe 
verbondenheid van de leden onderling. Al het goede in het lichaam vloeit voort uit 
het hoofd, dat is Christus, maar al het goede in het lichaam wordt gedeeld door alle 
delen—zoals in het lichaam van een levend wezen, ook al zijn de delen verschillend 
en voor verschillende taken bestemd, het leven niettemin in het hoofd begint en 
gelijkelijk door alle delen wordt verspreid in zo’n onafscheidelijke gemeenschap dat 
(zoals de zalige Paulus leert) als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee, als één lid glorieert ,  
dan verblijden zich daarover alle leden . 2 Zonder twijfel is dit wat wordt bedoeld in de 
Apostolische Geloofsbelijdenis: De heilige kerk, de gemeenschap van de heiligen. De 
genade van Christus in zijn mystieke lichaam is immers niet beperkter dan de natuur 
in het lichaam van een levend wezen. 

Gewetensvol handelen mensen die met de dood op de hielen een klooster van 
Kartuizers of Franciscanen aanschrijven om te bidden voor de patiënt—maar werk-
zamer is de troost, als een zieke zich ervan bewust is dat de hele kerk bezorgd is om 
zijn lid. Maar wanneer ik ‘kerk’ zeg, bedoel ik de zalige en talrijke gemeenschap die 
profeten, die apostelen, die vele zwermen martelaren en maagden, die vele aan God 
dierbare zielen omvat! Dit wereldwijde gezelschap bidt onophoudelijk voor elk 
afzonderlijk lid van Christus dat gevaar loopt en het ondersteunt de patiënt met zijn 
verdiensten en gebeden. En het is voor u niet van belang dat deze kerk niet te zien is 
met onze ogen. Uw ziel, die als gunst alle leden van uw lichaam leven en beweging 
geeft, ziet u evenmin. Arm kan een kerk niet zijn die is gekoppeld aan zo’n rijk 
hoofd, waarin alle volheid van de Godheid lichamelijk woont , 3 en verlaten kan een lid 
niet worden dat door ontelbaar vele heiligen wordt ondersteund. 

Van de liefde en goedgunstigheid van ons Hoofd voor ons getuigt vooral het 
kruis dat is opgepakt om ons te verlossen. De herinnering hieraan en de kracht 
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hiervan vernieuwen wij voor onszelf telkens wanneer we met geloof en met de 
eerbied die we verschuldigd zijn, het vlees van de Here eten en Zijn bloed drinken. 
En we worden eraan herinnerd dat we allemaal één lichaam zijn, zodra we ons met 
hetzelfde brood voeden en we uit dezelfde beker drinken.1 Niemand moet dus het 
hoofd laten hangen als een van zijn leden ziek is en zwak, want hij heeft een almachtig 
hoofd. En niemand moet zich verlaten voelen, want hij wordt ondersteund door de 
verdiensten en gebeden van de hele kerk. 

Als iemand daarom tijdens zijn leven nauwgezet is getraind in het overdenken 
van deze zaken, zullen ze hem bij zijn dood meer troost bieden. Dan zullen ze 
immers spontaan bij hem opkomen als oude bekenden van de ziel. Evenzo hebben 
volgens mij die mensen iets vrooms bedacht die de geschiedenis van de dood van de 
Here over vaste uren hebben verdeeld om zo kinderen eraan te laten wennen elke 
dag een deel van die geschiedenis te gedenken door dank te zeggen. Zij die dit door 
de Liturgie van de Maagd hebben vervangen, hebben weliswaar niets goddeloos 
uitgedacht, maar wel (als ik eerlijk mag zijn) wijn in water veranderd. 
 Dit zijn de beste manieren om ons niet te laten beklemmen door een plotselinge 
en onvoorziene dood. Achterlaten moeten we onze lieve kinderen, dierbare vrouw, 
beminde vrienden, bewerkte akkers, prachtige bouwwerken, ruime middelen. Maar 
de soldaat van Christus is mentaal getraind om aan al deze dingen geen waarde te 
hechten.2 Zijn ziel houdt om zo te zeggen de wacht in het garnizoen van het lichaam 
en hij verwacht elk moment de strijdtrompet van de Bevelhebber die hem beveelt de 
strijd aan te gaan. Hij is altijd gespitst op de woorden: Maak uw huis op orde, want u 
zult sterven en niet leven.3 Hij bezit zijn lichaam niet als een huis, maar als een tent. 
Hij bergt daar zijn schatten niet, maar hij draagt een dagrantsoen aan zijn gordel en 
is altijd waakzaam tijdens het wachthouden, hij heeft altijd zijn wapens omgebonden 
tegen onverhoede aanvallen van vijanden, en nooit weigert hij een ontbering om zo 
de Bevelhebber te behagen bij Wie hij zich heeft ingeschreven. Een strijd, zegt de 
zalige Job, is het leven van de mens op aarde.4 

Nieuwe recruten in deze strijd spoort de wijze Sirach aan: Mijn zoon, nu je in dienst 
gaat van God, sta in rechtvaardigheid en in vrees, en bereid je ziel voor op verleiding.5 Het 
dienen van God is de gelofte van de soldaat van Christus. Staan doet een soldaat in de 
frontlinie toegerust voor de strijd. Sta in rechtvaardigheid, niet in trots die zich 
verheft tegen God, maar in rechtvaardigheid. Slapen en liggen doen mensen die strij-
den voor deze wereld. Maar de soldaat van Christus staat en is toegerust voor elk goed 
werk. Het beste werk is goed sterven in de Here. Want een leven geleid in onschuld 
geeft veel meer vertrouwen tegen Satan. Geloof weet niet van wijken voor de vijand, 
hoop kent geen bezwijken, liefde verschaft rijkelijk proviand aan wie staat. 

Maar wanneer een in onschuld geleid leven vertrouwen geeft, waarom is dan 
toegevoegd in vrees? Als je rechtvaardig bent, wat vrees je dan? Als je het niet bent, 
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hoe sta je dan? Deze vrees is niet die bekende vader van de wanhoop—waarover 
Salomo zegt: Vrees werpt de trage neer,1 maar de liefde drijft de vrees naar buiten 2—maar 
de beste bewaker van de onschuld. De vrees van zonen is heilig en duurt van eeuw tot 
eeuw.3 Wie staat, zegt de apostel, moet zien dat hij niet valt.4 En bovendien: Maar u 
staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees.5 De vrees voor de Here is heilig,6 
hij prikkelt tot goede werken en houdt af van slechte, en de vrees van een knecht is 
slecht,7 hij lokt naar lafheid. In vrees ben ik weggegaan, zegt hij, en heb ik uw talent in de 
aarde verborgen.8 Maar vrees, metgezel van rechtvaardigheid, bewerkstelligt dat wij 
niet vertrouwen op onze krachten en enthousiaster gebruikmaken van de steun van 
de geest en omzichtiger de geschenken van God dienen. 

Bovendien begint elke rechtvaardigheid van mensen, hoe volmaakt ook, te 
huiveren wanneer ze wordt geroepen voor het tribunaal van de goddelijke recht-
vaardigheid, voor wiens aangezicht de sterren niet zuiver zijn en in de engelen slechtheid 
wordt gevonden.9 Natuurlijk moeten wij, die zwak zijn en in lemen huizen wonen,10 dit 
oordeel vrezen, wanneer Job, door God op de proef gesteld, zegt: Ik schroomde over al 
mijn werken, wetende dat U de zondaar niet spaart. Als ik word gewassen als met 
sneeuwwater en mijn handen blinken als de allerzuiverste, zult U mij toch in vuiligheid 
dopen ; 11 en wanneer Paulus, een geoefender strijder dan Job, zegt: Ik kan mijzelf van 
geen kwaad beschuldigen, maar toch ben ik daardoor niet gerechtvaardigd.12 

Dan volgt en bereid je ziel voor op verleiding. Verleidingen komen in verschillende 
vormen. Hiermee verkent God Zijn strijders, maar de zwaarste verleiding van alle-
maal is de dood. Dan immers wordt werkelijk van man tot man gevochten en is er 
geen sprake van een schermutseling, maar wordt aan beide kanten met uiterste 
krachtsinspanning de strijd beslist. Daarom moet onze ziel altijd worden voorbereid 
op dit gevecht. Want wat zal hier een strijder doen zonder gevechtservaring die nog 
nooit met zijn vijand op het slagveld heeft gestaan, die nog nooit diens krachten, 
lagen, listen en trucs heeft ervaren en evenmin zijn eigen moed? De overwinning 
wordt voor een groot deel bepaald door oorlog te voeren tegen een bekende vijand. 
Zo zegt die dappere strijder of liever aanvoerder, de zalige Paulus: Opdat wij niet 
worden bedrogen door Satan, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.13 Geen wonder 
dat hij bekend was met de trucs van diegene met wie hij zo vaak een handgemeen 
had gehad, geoefend als hij was in elk soort gevaar. Oog in oog met Satan wordt het 
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vuur aan de schenen gelegd en wordt duidelijk van welke kwaliteit iemands werk is 
geweest en op welke basis gebouwd. 

Hier zien we soms iets gebeuren wat vaak voorkomt in militaire dienst: Iemand 
die vrij schichtig leek in het kamp en bleek wegtrok bij het trompetsignaal, blijkt tot 
de dappersten te behoren. Iemand die daarentegen bijzonder grimmig oogde toen 
het gevaar nog niet dichtbij was, is in het gevecht zelf de grootste angsthaas. Zo’n 
aard hebben mensen die bij leven en welzijn prat gaan op hun gewetensrust en onbe-
zorgdheid en pochen dat ze klaar zijn voor de laatste dag—ja, dat ze ernaar verlangen 
om aan dit rampzalige bestaan te ontkomen. Daarbij vertrouwen ze op een of ander 
geloof dat Christus ons het leven heeft beloofd en voor onze zonden heeft geboet, 
waardoor het volgens hen niet uitmaakt van welke aard onze werken zijn, goed of 
slecht, en alleen dit ene voldoende is: dat wij geloven dat we behouden zijn. Maar ik 
ben bang dat veel van de mensen die prat gaan op deze onbezorgdheid zolang ze 
blaken van gezondheid, bijzonder sidderen zodra het laatste oordeel dichtbij dreigt 
te komen en die dag ophanden is waarop het niet om woorden, maar om waarheden 
gaat. Ze overdrijven hoe blasfemisch het is om aan Gods beloften te twijfelen, maar 
niemand siddert meer dan wie niet twijfelt aan Gods beloften. Immers, wie niet gelooft 
dat de Hel klaar staat voor de mensen die goddeloos leven, maar dat de dood met de 
ondergang van heel de mens een einde maakt aan alle rampen, is minder huiverig 
voor de dood. 

Geloof veroorzaakt dus in goddeloze mensen de vrees voor God die het begin van de 
wijsheid is,1 zoals de zalige Job getuigt: De vrees voor God, dat is de wijsheid, en het 
kwaad te schuwen, dat is verstandigheid.2 Evenzo Jesaja: Uit onze angst voor U, Heer, 
hebben wij ontvangen en als het ware gedragen en hebben wij gebaard de geest van het 
heil.3 In Lucas 3 is het volk bang geworden op het preken van Johannes de Doper, 
die bleef uitnodigen tot berouw met de woorden de bijl is nu aan de wortel van de boom 
gezet, en zeggen de mensen: Wat zullen wij dan doen?4 Maar als zij Johannes niet 
hadden geloofd, hadden ze niet gezegd: Wat zullen wij dan doen? Op een soortgelijke 
manier is de menigte in Handelingen der Apostelen bang geworden door het preken 
van Petrus, hun angst gewekt door hun geloof, hun hart bewogen en hebben zij gezegd 
tegen Petrus en de andere apostelen: Wat zullen we doen, mannen broeders? 5 Dit zouden ze 
absoluut niet zeggen als hun geloof hun geweten niet had geprikkeld met angst voor 
de Hel. Maar zelfs in mensen die vroom leven, ontstaat dit sidderen niet uit 
wantrouwen jegens God met Zijn beloften en dreigementen, of uit ongeloof voor de 
geloofsartikelen, of uit aarzeling over de werkzaamheid van de sacramenten die deze 
bezitten op grond van Christus’ dood, maar komt het voort uit het besef van onze 
zwakheid die te groot is om volledig door ons te kunnen worden begrepen. 

Wij zijn echter niet genoodzaakt om onbezorgd te zijn over elk individu, hoewel 
we over niemand hoeven wanhopen. Alsof het nodig is om te geloven dat iedereen 
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kosteloos kwijtschelding van al zijn wandaden ontvangt, als hij gelovig het sacra-
ment van de doop aanneemt. Het is niet nodig te geloven dat deze gedoopte persoon 
vrij is van alle zonden. Want het is mogelijk dat er in deze mens iets specifieks was 
dat de algemene kracht van het sacrament belemmerde. Hetzelfde geldt voor het 
sacrament van de boetedoening. Het is goddeloos om te betwijfelen of mensen van 
zonden zijn vrijgesproken, als ze dit sacrament volgens de regels hebben ontvangen. 
Maar het is niet ketters om te betwijfelen of persoon X of Y is vrijgesproken, aange-
zien wij geen zekerheid hebben over specifieke belemmeringen. (Ik maak een uitzon-
dering voor een uitzonderlijke en onmiskenbare openbaring of een onweerlegbare 
autoriteit waar het gezag van de Schrift of van de eensgezinde kerk niet expliciet 
aanzet tot het tegenovergestelde.) Deze aarzeling is geen ongelovigheid, maar 
respectvolle bescheidenheid die zich met hart en ziel onderwerpt aan de wil en het 
oordeel van God, ook als Hij de mens wil veroordelen. Om deze reden zal iemand 
immers niet worden veroordeeld, maar juist met deze onderwerping zal hij vrij-
spraak verdienen, gesteld dat zijn respectvolle sidderen is gekoppeld aan geloof dat 
voortkomt uit Christus’ barmhartigheid. 

In deze categorie hoort wat ze te berde brengen over de eucharistie. Algemeen 
gesproken zijn wij genoodzaakt te geloven dat een priester het lichaam en het bloed 
van de Here wijdt, als hij zijn ambt volgens de regels uitvoert. Maar het is niet 
goddeloos om even te aarzelen in het specifieke geval van priester X of Y. Want dit 
is niet twijfelen aan het sacrament, maar aan de specifieke omstandigheden die de 
kracht of de bedoeling van het sacrament belemmeren. Op een soortgelijke manier 
geloven wij noodzakelijkerwijs dat mensen door geloof en liefde jegens de Here Jezus 
eeuwig heil bereiken. Toch is het niet zondig om te betwijfelen of persoon X of Y in 
die staat verkeert, hoewel wij niet zonder reden over anderen ten slechte moeten 
oordelen en in ons tegelijk met het toenemen van geloof en liefde ook de hoop moet 
groeien. Hetzelfde geldt voor de beloften en dreigementen van de Schrift. Want niet 
uit God, die niet kan liegen, maar uit onszelf komt voer voor twijfel voort. 

Mensen weten heel goed hoe uitzonderlijk de dingen zijn die God heeft beloofd, 
maar alleen voor wie Hem vreest en liefheeft. Maar hoevelen van ons hebben de vrees 
getoond die zo’n Heer, de liefde die zo’n Vader verdient? Zij betwijfelen dus niet dat 
God Zich aan Zijn beloften houdt, maar wel dat zij zelf Zijn beloften waardig zijn. 
Geloof, hoop, liefde, vrees zijn geschenken van de geest. Wie weet dus of het geloof 
en de liefde die wij bezitten, behoren tot het soort geschenken die ons geliefd maken 
bij God, en of ze genoeg zijn voor eeuwig heil? Op een soortgelijke manier heeft 
God door Zijn Zoon vergeving voor alle wandaden beloofd, maar eenmalig door 
middel van de doop, als hij volgens de regels wordt aangenomen. Trouwens, maar 
weinigen van ons hebben het smetteloos witte kleed dat ons kosteloos bij de doop is 
gegeven, niet op vele manieren bezoedeld. 

Klaar ligt de remedie van de boetedoening, maar alleen voor wie met heel zijn 
hart is bekeerd tot de Here. Laat iedereen zichzelf hier onderzoeken of hij wel met 
heel zijn hart is bekeerd tot de Here, of hij werkelijk een gebroken en ootmoedig hart 
heeft, en als hij dat heeft, of het in voldoende mate is.1 De Doper roept uit: Doe 
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vruchten die boetedoening waardig zijn.1 Wie zou voor zichzelf durven claimen dat hij 
zijn zonden op een waardige manier haat en verafschuwt? God dreigt met woede en 
Hel tegen wie Zijn voorschriften schendt. Maar hoe vaak hebben wij onze angst voor 
Hem niet afgegooid en Zijn voorschriften geschonden? Hoeveel personen kunt u niet 
vinden die de woede van een menselijke vorst of rechter meer vrezen dan die van de 
levende God? Hoevaak gebeurt het bovendien niet dat een mens een mens meer 
liefheeft dan God en voor een sterfelijke vriend verdraagt wat hij voor Gods genade 
zou weigeren te verduren? 

Persoonlijk heb ik de stellige overtuiging dat het geloof van vrome mensen altijd 
met religieuze angst is verbonden. Een uitzondering maak ik voor het handjevol 
mensen die God als uitzonderlijk heeft willen beschouwen, namelijk tot een voor-
beeld dat iedereen stimuleert, maar slechts weinigen evenaren. Wie siddert voor de 
rechtvaardigheid van de Here, hoopt met meer zekerheid op Zijn barmhartigheid. 
Mensen die zeggen: “Geloof dat je behouden zult zijn, en je zult behouden zijn”, 
zondigen daarom tweemaal. Want als zij over een willekeurig geloof spreken, zijn 
hun woorden onwaar. Als zij over het levende geloof spreken, is het dwaas om te 
zeggen “Geloof”—alsof elk willekeurig mens het geloof binnen handbereik zou 
hebben, als hij zou willen, en daarbij weet ik helemaal niet of wij er zeker van zijn 
dat het geschenk van het geloof in ons is. 

Wat te denken van het feit dat mensen niet alleen andere mensen niet kennen, 
maar vaak ook zichzelf niet, hoewel Gods ogen niets kan ontgaan, al is het verborgen. 
Een ondoorgrondelijk mensenhart hebben wij, maar voor Hem die het hart heeft gemaakt 
blijft geen enkele boezem van het hart verborgen.2 Wat voor ons vroom of zuiver 
lijkt, is in Gods ogen vaak goddeloos of onzuiver. Zo komt het dat mensen geloven 
dat ze niet vatbaar zijn voor zonden, hoewel ze zonder het te weten een gewond 
geweten hebben. Dit moet ook ons wel overkomen, aangezien de voortreffelijke 
Psalmist zegt: Wie kent zijn fouten? Zuiver mij van mijn verborgenheden , Heer.3 Het 
veiligste toevluchtsoord is dus met religieuze siddering voor Gods rechtvaardigheid 
te vluchten naar Zijn barmhartigheid en met de Psalmenschrijver te zeggen: Ga niet 
naar het gerecht met uw dienaar, want in uw aangezicht zal geen levende worden 
gerechtvaardigd . 4 Voor dit gerecht zal dus niemand kunnen blijven staan ,5 als onze 
verdiensten op de goddelijke weegschaal worden afgewogen, tenzij de barmhartigheid 
het oordeel te boven gaat.6 Daarom staat er eerder in dezelfde psalm: Verhoor mij in Uw 
waarheid, in Uw rechtvaardigheid.7 Wie wil worden verhoord, trekt zijn zaak in. Wie 
wil worden verhoord in Gods waarheid, wantrouwt zijn eigen waarheid in de 
wetenschap dat alleen God waarachtig is, maar ieder mens leugenachtig . 8 
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Wie vraagt om te worden verhoord in Gods rechtvaardigheid, wantrouwt zijn 
eigen rechtvaardigheid. De waarheid en rechtvaardigheid van God is Christus, dienaar 
van de evangelische genade. Want door Mozes is de wet gegeven die onze onrechtvaar-
digheid heeft onthuld, maar de genade is geschied door Jezus Christus die Zijn recht-
vaardigheid met ons heeft gedeeld.1 Telkens wanneer wij Gods wetten schenden 
waarop wij bij de bron van wedergeboorte hebben gezworen, liegen wij tegen God. 
Telkens wanneer wij de Schepper en Verlosser niet met gelijke munt betalen, zijn 
wij onrechtvaardig—wij loochenen Hem zelfs, telkens wanneer wij afspraken opzeg-
gen. Maar hoe trouweloos wij Hem ook loochenen, Hij blijft getrouw, Hij kan zichzelf 
niet loochenen, overal waarachtig in Zijn beloften, opdat hij wordt gerechtvaardigd in Zijn 
woorden en overwint wanneer Hij wordt geoordeeld.2 

De Vader verhoort ons dus in Zijn waarheid waarmee Hij ons door Zijn Zoon 
verlossing van zonden heeft beloofd. Hij verhoort echter niet in onze, maar in Zijn 
eigen rechtvaardigheid, omdat Hij door Zijn Zoon elke gelovige rechtvaardigt en door 
het geloof onze harten zuivert.3 Zalig zijn dus zij die de Heer dienen in vrees en zich in 
Hem verheugen met siddering.4 Hoe kan de mens, een prooi van zonden, niet sidderen 
voor Hem voor wie het leger van engelen siddert? Voor het gerecht in angst verkeren 
is goed, opdat wij in het gerecht barmhartigheid vinden. 

De geschiedenis van de mensheid leert ons, hoe uitzinnig van blijdschap de zalige 
Andreas naar het kruis kwam. Aan de andere kant vernemen we dat meer dan een 
handvol mensen die vermaard zijn om hun reputatie van vroomheid, vlak voor hun 
dood door grote schrik hevig in verwarring zijn uit angst voor Gods oordeel en hun 
hele voorafgaande leven veroordelen. Neem het verhaal over iemand die sidderde 
vlak voor zijn dood. Zijn broers, die bij hem waren, zeiden tegen hem: “Wat is het 
dat je zo bang maakt? Je hebt immers je hele leven lang de vroomheid in ere gehad.” 
Hij gaf als antwoord: “Mijn broers, de oordelen van de mensen zijn heel anders dan 
de oordelen van God.” Ze zeggen dat Benedictus, Bernardus en Augustinus soortge-
lijke woorden hebben geuit. 

Een en hetzelfde geloof boezemt dus angst in en overwint de angst. Het boezemt 
angst in door te laten zien hoe groot Hij is die wij in veel dingen misdoen.5 Het 
overwint de angst door ons Christus te laten zien. Zijn liefde zuivert onze zonden en 
Zijn genade vult onze onvolmaaktheid aan. Maar zoals het niet meteen een teken 
van dapperheid of geloof is om bang te zijn voor de dood (want soms is dit een teken 
van stompzinnigheid en waanzin, soms van een soort barbaarse woestheid), zo is het 
ook niet altijd een teken van ongeloof of van een slecht geweten om bang te zijn 
voor de dood die ophanden is. Soms is een emotie louter natuurlijk en in de ene 
mens gematigder, in de andere heftiger, al naar gelang de verscheidenheid van onze 
lichamen. Zo huiverde Hizkia voor de dood, een man die met een volmaakt hart bij 
God vertoefde, maar in zijn huiver maakte hij God geen verwijten, nee, hij smeekte 
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Hem in tranen om genade, en hij is verhoord.1 Bepaalde vrouwen die ik heb gekend, 
begonnen te rillen bij alleen al het woord dood, maar toen de dood hen op de hielen 
zat, waren zij sterker en standvastiger dan wie ook. Want hun huiver kwam niet voort 
uit een slecht geweten, maar uit de eigenaardige zwakheid van hun sekse of natuur. 
Natuurlijke emoties vergroten de zegekrans, als ze door deugdzaamheid worden 
overwonnen, en ze zijn geen bewijs van ongeloof. 

Op een soortgelijke manier heb je sommige karakters die verliefd zijn op zichzelf 
en die zichzelf probleemloos in alles tevreden stemmen. Verder zijn er rotte karakters 
die zichzelf in niets tevreden stemmen, ook al hebben ze iets goed gedaan, en als je 
hun alle denkbare troost biedt, voelen ze toch wroeging die prikkelt tot wantrouwen. 
Omdat ze nooit gewetensrust voelen, concluderen ze daaruit dat ze God nog niet 
hebben verzoend. Maar als we een onderscheid maken tussen natuur en deugdzaam-
heid, zullen mensen die zichzelf op elke denkbare manier plezieren, geen enorm 
vertrouwen hebben in hun eigen rust en zullen mensen die altijd negatief denken, 
niet meteen alle hoop weggooien. Dat is een gebrek van een bijzondere natuur, niet 
van de wil. Het moet worden genegeerd als het niet kan worden overwonnen. Wat de 
geest dicteert, moet als geldig worden beschouwd, hoezeer het vlees ook protesteert. 
Volgens mij behoort het ook tot de natuur dat mensen voor wie de laatste dag 
ophanden is, in de regel zo veranderen dat ze niets meer goedkeuren van wat ze in het 
leven hebben nagejaagd—niet omdat die dingen goddeloos waren, maar menselijk 
en niet helemaal volmaakt. Alhoewel deze natuurlijke emoties met kracht van geest 
bestreden moeten worden, is het ongepast op grond hiervan anderen te beoordelen, 
en onszelf. 

Laten we dus terugkeren naar wat we hadden ondernomen, namelijk laten zien op 
welke manieren mensen kunnen worden ondersteund gegeven het feit dat de meeste 
uit zwakheid door de nabijheid van de dood in rep en roer raken. In hun leven is veel 
vergetelheid, veel verwaarlozing, veel gelanterfanter en heel veel meer wandaden 
dan weldaden, en als er al weldaden zijn, dan door een dikke laag roest aangetast, 
zodat het opvoeren van die daden voor Gods aangezicht niets anders is dan God 
ergeren. Hun geest is totaal onvoorbereid op de dood of maar lichtjes geïnstrueerd. 
Wat zullen we voor zo iemand doen op dat ene moment? Om geen mens moeten we 
wanhopen, zolang hij ademhaalt. Het laatste gevecht dient zich aan. De tijd is kort, 
nodig is vlot advies. Wat, zeg ik, zullen we deze persoon aanraden die volkomen 
terecht in totale verwarring is? 

In de eerste plaats kan het verstandig zijn, als hij wettige erfgenamen heeft, om alle 
testamentaire taken aan hen over te dragen. Dit eerste punt biedt enige tijdwinst. 
Als hij die niet heeft, moet hij deze beslommering door middel van codicillen of 
langs een gemakkelijkere weg (als die er is) in zo kort mogelijke tijd afhandelen. Als 
dat is volbracht, moet hij iedereen verwijderen die kwettert over wereldlijke zaken. Op 
dit punt wordt excessief gezondigd door te veel mensen. Ze overladen een ziel-
togend mens met heikele kwesties rondom het testament of materiële zaken. Soms 
dwingen ze iemand op zijn sterfbed zelfs om te ondertekenen, terwijl zo iemand dat 
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niet wil doen en weigert en louter walging heeft voor de onbeschaamdheid van de 
mensen die hem niet laten sterven. Wat kan vijandiger zijn dan zulke vrienden? 

In de tweede plaats: Als het verloop van zijn ziekte het toelaat, moet iemand 
eerder zinnen op genezing van zijn ziel dan van zijn lichaam door middel van een 
korte, maar oprechte biecht, vrij van opsmuk. Ook moet hij met volledig geloof en met 
het grootste ontzag voor boetedoening van een priester de remedie aanvaarden, uit de 
grond van zijn hart God om barmhartigheid smeken en een plan voor een soberder 
leven opstellen, voor het geval hem genezing ten deel valt. En als toevallig geen 
priester voorradig is, moet hij niet meteen sidderen—een gewoonte van sommige 
bijgelovigen—en de moed verliezen, maar van harte aan God zelf zijn onrechtvaardig-
heid opbiechten. Vanuit Zijn mildheid zal God zich verwaardigen om zo’n geestelijke 
emotie als feit te aanvaarden en met bijzondere genade uit het Zijne aanvullen wat aan 
sacramenten (materiële tekens) ontbreekt. Door Hem alleen zijn alle sacramenten 
werkzaam en dit zijn op een of andere manier kleine tekens van Gods liefdadigheid 
jegens ons. Maar wanneer dat nodig is, zorgt Hij ook zonder die tekens voor het heil 
van mensen, mits verwaarlozing van en verachting voor de sacramenten afwezig 
zijn, maar het geloof en de wil openlijk aanwezig. 

Ik dacht er goed aan te doen te wijzen op deze dingen en wel hierom, omdat we 
veelvuldig zien dat sommige mensen enorm in verwarring raken als ze de indruk 
krijgen dat ze zonder kerkelijke biecht, eucharistie en laatste oliesel gaan sterven. 
Sterker nog, uit verscheidene kelen heb ik dit soort woorden gehoord: “Die en die is 
op een christelijke manier gestorven, hij heeft driemaal gebiecht voor zijn dood, en 
hij heeft alle sacramenten ontvangen.” Daarentegen slaan we een kruisteken als we 
horen dat iemand zonder deze riten is heengegaan. Stellig hoort het bij een christelijk 
mens om te wensen dat er geen sacramenten ontbreken. Zij vormen immers een grote 
troost voor de geest en een grote steun voor ons geloof. En het behoort tot de chris-
telijke oprechtheid om, wanneer dat mag, rechtvaardigheid ten volle te vervullen. 
Het is echter nog christelijker om geloof en liefde te wensen, want zonder hen baten 
de sacramenten niets. Maar op deze materiële dingen moeten wij iemand niet beoor-
delen, tenzij we zeker weten dat de sacramenten uit verachting of aan verachting 
grenzende verwaarlozing achterwege zijn gelaten. 

Persoonlijk denk ik dat velen aan wie niet door een priester absolutie is verleend, 
die niet aan de eucharistie hebben deelgenomen, niet zijn gezalfd, niet volgens kerke-
lijk ritueel zijn begraven, toch verhuizen naar de eeuwige rust, terwijl anderen die 
alle plechtigheden formeel hebben volbracht en die zelfs in de kerk naast het hoofd-
altaar zijn begraven, naar de Onderwereld worden gesleurd. Een voorbeeld zijn mensen 
die door schipbreuk of doodstraf of anderszins door een plotse dood of een ongeval 
onverhoeds zijn omgekomen. Aan de sacramenten moet dus geloof worden toege-
voegd, zodat mensen stellig geloven dat hun niet minder absolutie is verleend dan 
als ze bij een priester hadden gebiecht, en dat ze niet minder van de geestelijke genade 
ontvangen dan als ze de communie en het laatste oliesel in ontvangst hadden genomen. 
Mits slechts, zoals ik net zei, het geloof vurig en de wil openlijk aanwezig is. En als 
er een priester voorradig is en de kracht van de ziekte geen volledige biecht (die een 
vrij lang betoog vereist) toelaat, moet iemand met diepste onderwerping van zijn 
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hart opbiechten dat hij een volledige zondaar is en moet hij een priester met vrome 
emotie om vergiffenis vragen en met volheid van geloof geloven, dat hem is vergeven. 

Telkens wanneer de noodzaak ons afsluit van wat we begeren, sluit God uit Zijn 
goedheid onze emotie in Zijn armen. Dus wie in deze situatie een mens kwelt met 
een algemene belijdenis of herhaalde biecht, met een angstige bespreking van de 
omstandigheden, met een opsomming van elke afzonderlijke wandaad, moet zelf 
maar zien of hij iets vrooms doet—naar mijn oordeel doet hij stellig iets op een 
verkeerd tijdstip. Op dat moment moet één korte, maar oprechte biecht van de 
voornaamste wandaden die iemand te binnen schieten, voldoende zijn—of, als dat 
niet mogelijk is, een vurige drang tot biechten. 

Daar komt bij dat zo’n persoon wraakgevoelens moet uitbannen, als hij door 
iemand is gekwetst. Als de kwetser geen vergeving verdient voor het leed dat hij heeft 
veroorzaakt, dan verdient Christus het om de drang tot wraaknemen in Zijn genade 
neer te leggen. Laat iemand dus niet bedenken hoe afgrijselijk hij is gekwetst door 
deze of gene, maar voor hoeveel dingen hij zelf vergiffenis kan bedingen bij God. Als 
hij zelf iemand heeft gekwetst, moet hij ervoor zorgen dat hij het weer goedmaakt 
met die persoon, voor zover dat mag. Als die persoon zich niet wil verzoenen, moet 
hij om een betere mentaliteit voor die persoon bidden. Omdat hij zelf heeft gedaan 
wat hij kon, is hij verontschuldigd bij God. 

Als er goede werken worden verlangd, is geen enkel werk doelmatiger om barm-
hartigheid van de Here gedaan te krijgen dan dit: uit dankbaarheid jegens Jezus 
Christus en naar Zijn voorbeeld—Hij die hangend aan het kruis heeft gebeden voor 
de mensen door wie Hij naar het kruis was gebracht en door wie Hij werd bestookt 
met beschimpingen onverdraaglijker dan het kruis—van harte en voor niets alle 
zonden te vergeven die mensen tegen ons hebben begaan. Ik ken geen werk dat nog 
moeilijker is en daarom bij uitstek aan de Here moet worden gevraagd. Maar niette-
min helpt juist een ziekte hierbij, omdat die de grimmigheid van de menselijke geest 
breekt en hem vergevingsgezinder maakt. 

Hier is een rol weggelegd voor degenen die de patiënt bijstaan. Laten ze de zieke 
beroven van de wijdverbreide neiging die maakt dat velen geloven dat door de biecht, 
de eucharistie en het laatste oliesel de dood wordt versneld. Laten ze hem ook vooral 
overtuigen van de feiten, namelijk dat er op deze manieren grotere hoop is op herstel 
van gezondheid—hetzij omdat een zieke geest een ziekte verdubbelt, hetzij omdat 
niet zelden een slechte gezondheid van het lichaam voortkomt uit de geest, en ten 
slotte omdat God sneller zal luisteren naar smeekbeden voor iemand die met Hem is 
verzoend dan voor iemand die niet met Hem is verzoend. Laten zij er vervolgens een 
priester met een ontwikkelde tong bijhalen, zodat hij door het woord weet te onder-
steunen wie vermoeid is. Iemand dus die zijn woorden zo weet te regelen dat hij de 
zieke niet misleidt met te veel gevlei, maar evenmin tot wanhoop drijft met streng-
heid op het verkeerde moment, iemand die de gebroken stok niet vernielt en het 
rokende vlas niet uitdooft.1 Want in beide opzichten wordt door velen gezondigd. 

Laten ze evenmin zomaar iedereen tot de zieke toelaten, maar alleen diegenen die 
hem met hun woorden steunen. Laten ze personen weren die bij de zieke, als hij hen 
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ziet, de neiging tot zondigen weer kunnen oproepen, bijvoorbeeld kompanen in schan-
delijke lusten of in dobbelen en ook gruwelijke vijanden. Laten ze de hulp van artsen 
versmaden noch afsmeken. De grootste hoop moet gesteld zijn op God, die als enige 
de ziel uit het lichaam wegneemt, zoals Hij die ook als enige inbrengt, wanneer Hij 
wil. Soms moet toch een arts worden ontboden om te voorkomen dat wij God op de 
proef lijken te stellen, vooral in het geval van plotselinge ziektes, die artsen acuut 
noemen. Een groep artsen moet worden geweerd, niet alleen omdat een menigte 
artsen veel zieken juist uitblust (een Grieks spreekwoord zegt: Een groep bevelhebbers 
heeft Carië verloren),1 maar ook omdat hun gedienstige ijver ertoe leidt dat de een dit 
en de ander dat adviseert en over de rug van de patiënt ieder voor zich z’n best doet 
om wijs te lijken en ondertussen het ene medicijn op het andere wordt gestapeld, 
zodat de zieke geen tijd rest om de juiste aandacht aan geestelijke zaken te besteden. 

Verder, wanneer het gevaar van vrij dichtbij aandringt, moeten de werkzaamste 
vormen van troost worden toegepast. Sommige mensen vleien iemand die op het punt 
staat te vertrekken, en velen van hen vleien op dat moment ook zichzelf met wijd-
verbreide en te weinig werkzame remedies. Bijvoorbeeld wanneer er één de zieke 
adviseert om opdracht te geven om in het gewaad van deze of die monniken te worden 
begraven of om God te beloven dat hij de regel van de Kartuizers zal aannemen, als 
hij mocht herstellen. Nee, de zieke moet eerder worden vermaand om zich tijdens 
zijn ziekte te matigen in dit soort geloften. Wijs hem erop dat het voldoende is als 
hij zich voorneemt om zijn leven te beteren. Over de vraag in welke vorm hij zijn 
leven weer moet oppakken, moet hij beraadslagen als hij gezond is, vrij van emoties en 
angst. Want een zotte belofte misnoegt God . 2 En zot is elke belofte die aan een geschrok-
ken geest is afgedwongen door diepe angst. 

Een ander zegt: “Sterf met een gerust geweten. Binnen een jaar zal ik voor jou naar 
Jeruzalem gaan, of op blote knieën het huis van de zalige Petrus binnenkruipen, of 
binnengaan in de grot van St. Patrick in Ierland.” Ik ken een adellijke en verstandige 
vrouw die aan een priester een flinke som geld heeft vermaakt om een jaar lang in 
Rome elke dag een offer te brengen, alsof missen in Rome heiliger zouden zijn dan 
missen in Engeland. En toch was dat geld beter besteed als het die offeraar had 
verplicht om nooit naar Rome te gaan. Want ik kende hem goed en ik denk dat hij 
meer aan Venus dan aan God heeft geofferd. 

Weer een ander adviseert de zieke om alle weldaden van een probate abdij of orde 
op te kopen. Ik loochen niet dat er grote troost is in de gemeenschap van heiligen, 
maar of zulke contracten voor God geldigheid hebben, betwijfel ik. Volgens mij wordt 
een sneller werkende remedie tegen wanhoop geboden als de patiënt de gemeenschap 
van de hele kerk voor ogen wordt gehouden. Die strekt zich wijd en zijd uit en omvat 
alles wat er vanaf het begin van de wereld is geweest aan vrome mensen die God hebben 
behaagd.3 Tot dit gezelschap behoren ook de engelen. Dit hele genootschap helpt de 
patiënt met geloftes en gebeden in afwachting van een prachtige overwinning. Dus 
waarom zou iemand zich gewonnen geven als hij hulptroepen in zo grote getale heeft? 
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Als een gebed om genade van één klooster hoop geeft, behoren alle kloosters ter 
wereld tot deze categorie. Ik zeg dit niet, omdat het niet bevorderlijk zou zijn om de 
gebeden van specifieke mensen af te smeken, of omdat ik zou menen dat de smeek-
beden van een klein aantal mensen minder nuttig zijn—vooral als hun vertrekpunt 
de christelijke en belangeloze liefde is—maar omdat volgens mij het overdenken van 
het geheel nuttiger is om hoop bij de zieke op te wekken. Zo immers wordt de geest 
verruimd. 

Maar de allerwerkzaamste troost is om nooit de ogen van het geloof af te wenden 
van Christus. Hij is het die Zich volledig aan ons besteedt, Hij is het die wij als pleit-
bezorger bij God hebben,1 Hij is het die geen moment niet uitroept: Komt allemaal tot Mij, 
jullie die zwoegen en een last dragen, en Ik zal jullie herstellen.2 Laat de zieke zich in de 
spelonken van deze rots verbergen, laat hij zich in Zijn wonden verstoppen, en hij 
zal veilig zijn voor Satan. Waarheen die sluwe slang hem ook roept, laat hij altijd zijn 
ogen gericht houden op die koperen slang vastgemaakt op een hooggeheven paal.3 
Tot het aanschouwen van deze slang roept Paulus de Galaten op die waren begonnen 
te wankelen en wel hierom, omdat ze hun ogen van de crucifix hadden afgewend.4 
Giftige beten van vliegende geesten zullen niet doden, als het geloof met onbewogen 
ogen dat teken van eeuwig heil aankijkt. Christus hangend aan het kruis is een zege-
teken, een teken van overwinning, een teken van eeuwige glorie. Voor ons heeft Hij 
gestreden, voor ons gezegevierd, voor ons de triomf behaald, mits wij slechts de 
ogen van ons geloof hierop aandachtig gericht houden. 

In gevechten tussen mensen is het van niet gering belang voor de overwinning 
om nooit een oog dicht te doen—en Alcibiades prijst dit in Socrates.5 Maar in deze 
slag, die wij leveren met een geestelijke vijand, rust alle hoop op een overwinning in 
de ogen. Maar er is een groot verschil tussen beide situaties. In het eerste geval wordt 
aan alle kanten met gespannen blik waargenomen wat de vijand doet. In dit geval zijn 
wij blind en doof voor de beramingen van Satan en hebben wij slechts de ogen 
gefixeerd op het teken van genade en de oren gespitst op de woorden van de Verlosser. 
Wat Gods woede overdrijft, stopt Satan in onze geest. Maar Christus hangend aan 
het kruis toont de bewijzen van barmhartigheid. Wat ons onderdompelt in wanhoop, 
blaft Satan ons toe. Christus spreekt wat ons opwekt tot hoop. Want zoals het geloof 
ogen heeft, heeft het ook oren. 

Beide zintuigen verlangt de Heilige Geest van de ziel. In Psalm 44 zegt Hij: Hoor, 
dochter, en zie en buig uw oor.6 Hoor wat uw bruidegom voorschrijft, en zie wat Hij 
belooft. Als het u absurd voorkomt dat zo groot geluk wordt verworven door wie zijn 
vertrouwen in de Here Jezus plaatst, buig uw oor dan om deze dingen die het begrip 
van een mens te boven gaan, te geloven om de enkele reden dat het de Here is die dit 

                                                
1 1 Johannes 2:1. 
2 Matteus 11:28. 
3 Mozes liet een koperen slang maken voor Israelieten die waren gebeten door een slang. Zij werden 

genezen door te kijken naar dit beeld (Numeri 21:6–9). Door Erasmus hier gebruikt als metafoor 
voor Jezus aan het kruis—in navolging van Johannes 3:14. 

4 Galaten 3:1. 
5 Plato, Symposium 215–225. 
6 Psalmen 44:11. 
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belooft en Zijn barmhartigheid niet minder onbegrijpelijk is dan Zijn almacht. Aan 
deze oren herinnert Psalm 84: Ik zal horen wat de Heer tot mij spreekt.1 Luister niet naar 
wat het vlees tot u spreekt, wat Satan, wat het menselijke verstand spreekt—want 
zij spreken niets anders dan wanhoop—maar hoor wat de Heer spreekt, want Hij spreekt 
vrede tot Zijn volk. De kerk is het volk van de Here, Zijn eigen volk en een verkregen 
volk.2 Behoor hiertoe en u zult de Here horen zeggen wat vrede brengt. Er volgt: en 
over Zijn heiligen.3 Hier bezwijkt weer de menselijke zwakheid die uitroept: “Ik ben 
verloren! Ik ben beladen met zonden. Welk contact met heiligen is er voor mij?” Er 
staat echter niet “over de heiligen van de wet of van Mozes”, maar over Zijn heiligen. 
Zijn heiligen zijn de mensen die Hij door Zijn Zoon heeft geheiligd. Als uw geest 
zelfs nu nog niet is gekalmeerd, hoor dan wat er volgt: en tot diegenen die naar het hart 
worden bekeerd. Weeg de grootte van uw wandaden niet, kom slechts weer bij zinnen 
en u zult de Here vrede in u horen spreken.4 Het is de taal van vrede die de bekende edele 
zondares hoorde: Uw geloof heeft u zalig gemaakt. Ga in vrede.5 Zeg met David, maar zeg 
uit uw hart: Ik heb de Here gezondigd.6 Met vijf woorden zult u de straf die zichtbaar 
voor u klaarligt, veranderen in barmhartigheid. Zulke oren had hij die zei: Het brand-
offer en het offer voor de zonde hebt u niet begeerd, maar de oren hebt u mij vervolmaakt .7 

Over de ogen spreekt Psalm 12: Verlicht mijn ogen, opdat ik nooit ontslaap in de dood, 
opdat mijn vijand nooit zegt: Ik heb hem overwonnen.8 U ziet dat hier de overwinning in 
de ogen berust en niet zozeer in de handen. De dood verduistert de ogen van het 
lichaam, maar onze vijand heeft geen reden om zich op ons te beroemen zolang in 
ons hart het geloof schijnt dat nooit de ogen van de gekruisigde Christus afwendt. 
Ja, deze hele psalm heeft de bedoeling om iemand die in het strijdperk staat en het 
gevaar loopt wanhopig te worden, op te richten door het overdenken van Gods 
barmhartigheid. Daarom volgt er: Die mij kwellen, zullen zich verheugen als ik word 
beroerd, dat wil zeggen, als ik heb gewankeld in mijn geloof. U hoort een geweldig 
gevaar, maar neem directe hulp aan. Maar ik heb op Uw barmhartigheid gehoopt.9 Maar 
vanwaar de hoop op barmhartigheid? Mijn hart zal zich verheugen in zijn zaligmaker, 
ik zal de Here zingen die mij goede dingen heeft gegeven.10 De zaligheid Gods is Christus 
en er is geen andere naam waarin wij zalig moeten worden.11 (Handelingen 4) Het 
overdenken van Christus die voor ons is gekruisigd, geeft zo veel kracht dat wanhoop 
verandert in hoop, hoop verandert in uitgelatenheid. En wie eerst de wanhoop nabij 
was en zei: Die mij kwellen, zullen zich verheugen als ik word beroerd, zegt nu: Mijn hart 
zal zich verheugen in zijn zaligmaker. U hoort overwinning. Hoor nu triomf: Ik zal de 
Here zingen die mij goede dingen heeft gegeven. 
                                                
1 Psalmen 84:9. 
2 1 Petrus 2:9. 
3 Psalmen 84:9. 
4 Psalmen 84:9. 
5 Lucas 7:50. 
6 2 Samuel 12:13. 
7 Psalmen 39:7. 
8 Psalmen 12:4-5. 
9 Psalmen 12:6. 
10 Psalmen 12:6. 
11 Handelingen 4:12. 
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Wie geen eigen goede dingen heeft om te bezingen, moet de goede dingen 
bezingen die God door Zijn Zoon gratis schenkt. Als wij op onze weldaden vertrouwen, 
zal de tegenstander juichen. Maar als wij onze hoop op de Here Jezus vestigen als 
laatste redmiddel, kon onze vijand wel eens bezwijken, zoals de Apostel uitgelaten 
zegt (Romeinen 8): Is God voor ons, wie mag tegen ons? Hij die ook Zijn eigen Zoon niet 
heeft gespaard, maar Hem voor ons allen heeft uitgeleverd, hoe zal Hij ons dan met Hem 
niet alle dingen geven? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? Het is God die rechtvaardig 
maakt. Wie is er die veroordelen zal?1 Op deze manier gebeurt het dat de rollen plots 
worden omgedraaid: Wie te betreuren leek, loopt onder Christus’ bescherming met de 
overwinning weg en de vijand die al begon te jubelen, druipt gebroken en verdreven 
af. Dit is natuurlijk de overwinning van het geloof waarover de zalige Johannes in 
brief 5 zegt: Want alles wat uit God is geboren, overwint de wereld. En dit is de victorie 
die de wereld overwint, ons geloof. Wie is er die de wereld overwint, behalve hij die gelooft 
dat Jezus Gods zoon is die, zoals Zijn Vader wilde, een offerdier was voor de zonden van 
het menselijk geslacht.2 Zolang de soldaat van Christus in deze positie standhoudt, 
valt hij niet te overwinnen, hoezeer zijn vijand hem ook omsingelt en bestookt. 

Nu doet in deze laatste slag de vijand zijn uiterste best om de zieke tot wanhoop 
te brengen—de zwaarste van al zijn misdaden. Daarom moet op dat moment de 
tegeninspanning zijn om de patiënt van alle kanten te overladen met zaken die hem 
oprichten tot hoop en hem een hart onder de riem steken. Hieraan zult u bijdragen 
door recht tegenover hem het beeld van de gekruisigde Patiënt op te hangen, om zo 
het zwakke geheugen van de zieke telkens opnieuw te sterken. Bovendien schilde-
rijen van heiligen, in wie God ons blijvend heeft willen herinneren aan Zijn goedheid 
en barmhartigheid; van de zondares uit het evangelie; van Petrus in tranen, nadat hij 
de Here had afgezworen; en dergelijke schilderijen. Vervolgens door hem hardop 
plaatsen uit de Heilige Schrift voor te lezen die ons de onmetelijke barmhartigheid 
van God op het hart drukken en Zijn liefde voor het menselijk geslacht en vooral 
ook wat de Here Jezus zich voor het heil van de wereld heeft verwaardigd te doen en 
zelfs te lijden. 

Er zijn ontelbaar veel van dit soort plaatsen die grote en effectieve troost kunnen 
brengen aan een hart dat wankelt. Immers, op dit ene moment bedelft Satan de geest 
van een mens onder alles wat de vonk van zijn geloof en hoop kan doven. Hij 
overdrijft het aantal keren dat Gods majesteit en rechtvaardigheid is versmaad en 
geschonden, hij vermeerdert de verwaarlozing en afwijzing die Zijn mildheid en 
vrijgevigheid jegens de mens een heel leven lang ten deel is gevallen. Precies 
datgene wat de hoop op vergiffenis had moeten voeden, buigt hij zo om in een reden 
tot wanhoop. Hij voert alle verkwiste jaren aan, alle gemiste kansen die tot weldoen 
uitnodigden. Als er iets goed is gedaan, verdraait hij dat tot laster. Hij stelt ook het 
geloof van een mens op de proef door twijfel te zaaien over het gezag van de Schrift 
en over de dogma’s die de kerk ons heeft overgeleverd, en door theorieën van 
wijsgeren en ketters onder de aandacht te brengen en ingewikkelde vraagstukken 
over de stichting en de redding van de wereld, over de onsterfelijkheid van de ziel, 
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over de herrijzenis van lichamen, over Christus, of hij waarlijk God en mens was, 
over de sacramenten van de kerk, welke kracht ze hebben, over Gods voorkennis en 
voorbestemming. Daarbij verdraait hij alles met als doel ongeloof en wanhoop en 
misvormt hij in deze richting zelfs de getuigenissen van de Schrift, zoals hij dat ook 
heeft gedurfd met de Here zelf, Auteur van de Schrift. Hierbij wordt hij geholpen door 
de vijandige omstandigheden: de onaangenaamheid van de ziekte, de angst voor de 
dood, het afgrijzen voor de Hel en de natuurlijke zwakheid van de geest en de droef-
heid van het hart veroorzaakt door de zware ziekte. Dus op deze neiging rent de 
vijand af, waarbij hij alle trucs in werking stelt om de wankelende mens neer te 
werpen en ten val te brengen. 

We moeten echter niet worstelen met onze zonden, maar onze aandacht hiervan-
daan naar Christus’ genade verleggen. Evenzo moeten we niet met Satan in debat 
gaan, maar hem op zijn goddeloze suggesties antwoorden: “Ga terug, achter mij, Satan.1 
Het is voor mij blasfemie om te twijfelen aan wat de geleerde kerk door de Heilige 
Geest heeft overgeleverd, en het is mij genoeg in geloof vast te houden aan wat ik 
met mijn aard niet bereik.” 

Er gaat een verhaal dat weliswaar niet uit de heilige boeken komt, maar niettemin 
vrij goed past bij waar wij het hier over hebben—over twee mensen van wie het geloof 
bij het naderen van hun dood op de proef is gesteld door de duivel. De een was 
ervaren in de wijsbegeerte, de ander niet meer dan een christen, grof en praktisch. 
De eerste fluisterde hij de vraag in of hij geloofde in Christus als God en mens, als 
geboren uit de Maagd, in de wederopstanding van de doden. En hij begon met 
wijsgerige redeneringen aan te tonen dat dingen niet verenigbaar zijn als ze geen 
enkele verwantschap hebben (bijvoorbeeld wat begrensd is en wat onbegrensd is, 
wat geschapen is en wat niet geschapen is). Vervolgens betoogde hij dat het in strijd 
is met het wezen van de natuur dat een maagd zonder vereniging met een man een 
kind baart en dat er volgens Aristoteles, de prins der wijsgeren, geen weg terug is van 
kwijt zijn naar bezitten.2 Kortom, de man wankelde en is ten val gebracht, de vijand is 
als overwinnaar vertrokken. Toen hij die tweede man, de groffe, vroeg wat hij van 
dit en van dat geloofde, antwoordde die kortweg: “Wat de kerk gelooft.” Toen hij 
daarop de vraag opwierp, wat de kerk geloofde, zei die man: “Wat ik geloof.” — “En 
wat gelooft u?” — “Wat de kerk gelooft.” — “En wat gelooft de kerk?” — “Wat ik 
geloof.” Bij deze man, die niet was voorbereid op debatteren, maar een simpel stand-
vastig geloof had, is de verleider als verliezer vertrokken. 

Dit antwoord is voldoende om de listige vijand te verdrijven en het heeft vooral 
kracht in duistere en twijfelachtige zaken. Als bijvoorbeeld de vijand of een opdringe-
rige persoon aankaart, op welke manier in drie personen een exact dezelfde essentie 
is en op welke manieren ze van elkaar worden onderscheiden, moet het antwoord 
luiden: “Zoals de kerk gelooft.” Op welke manier hetzelfde lichaam op hetzelfde tijd-
stip op verschillende plaatsen kan zijn en op welke manier in de eucharistie een echt 
mensenlichaam in een piepkleine ruimte kan worden gevat, moet het antwoord 
luiden: “Zoals de kerk gelooft.” Verder, van welke aard het vuur in de onderwereld is 
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en op welke manier een lichamelijk ding uitwerkt op een onlichamelijke substantie, 
moet het antwoord luiden: “Zoals de kerk gelooft.” Als iemand echt iets moet ant-
woorden, moet hij dat doen met een paar woorden uit de Apostolische Geloofs-
belijdenis (die dagelijks aan een zieke moet worden voorgelezen) of uit de goddelijke 
geschriften of uit de geest van het geloof. 

Als Satan de grootte van onze wandaden aanvoert, dan moet iemand die is bekeerd 
tot God, zeggen: Keer uw aangezicht van mijn zonden en zie in het aangezicht van uw 
gezalfde.1 — “Uw wandaden overtreffen het zand dat er is aan de oever van de zee.”2 — 
“Overvloediger is de barmhartigheid van de Here.” — “Waarom hoopt u op het loon 
van de rechtvaardigheid? U bent immers volkomen onrechtvaardig.” — “Mijn recht-
vaardigheid is Christus.” — “Zult u samen met Petrus en Paulus naar de eeuwige rust 
verhuizen? U bent immers bedekt met wandaden.” — “Nee, samen met de dief die aan 
het kruis hoorde: Vandaag zult u met Mij zijn in het paradijs.’’3 — “Vanwaar dat vertrou-
wen? U hebt niets goeds gedaan.” — “Omdat ik een goede Heer heb, een vermurw-
bare Rechter en een Advocaat vol genade.” — “U zult naar de Onderwereld worden 
gesleurd.” — “Mijn hoofd is in de hemel.” — “U zult worden veroordeeld.” — “U bent 
een lasteraar, geen rechter; een veroordeelde, geen veroordeler.” — “Hele legers 
duivels wachten op uw ziel.” — “Ik zou wanhopen als ik geen Beschermer had die uw 
tyrannie heeft overwonnen.” — “God is onrechtvaardig, als Hij in ruil voor slechte 
daden het eeuwige leven geeft.” — “Rechtvaardig is Hij die Zijn beloften nakomt, en 
ik doe allang geen beroep meer op Zijn rechtvaardigheid, maar op Zijn barmhartig-
heid.” — “U vleit uzelf met ijdele hoop.” — “De waarheid kan niet liegen; valse 
beloften zijn uw handelsmerk.” — “U ziet wat u achterlaat, maar u ziet niet wat u zult 
krijgen.” — “De dingen die gezien worden, zijn tijdelijk, maar die niet gezien worden, zijn 
eeuwig en wie vast gelooft, ziet meer.”4 — “U vertrekt hier beladen met slechte daden, 
verschoond van goede werken.” — “Ik zal de Here vragen om mijn last aan slechte 
daden af te nemen en mij met Zijn goede werken te kleden.” — “Maar God luistert 
niet naar zondaren.” — “Maar wel naar wie berouw heeft, en Hij is voor zondaren 
gestorven.” — “Uw berouw komt te laat.” — “Het kwam niet te laat voor de dief.” — 
“De dief had een vast geloof. Het uwe wankelt.” — “Ik zal God bidden om mijn geloof 
te vermeerderen.” — “U praat uzelf aan dat u een barmhartige God hebt, want Hij 
kwelt u met zoveel leed.” — “Hij geneest als een milde arts.” — “Waarom was het Zijn 
wens dat de dood zo bitter is?” — “Hij is de Here: Hij kan niet wensen wat niet goed 
is. Waarom zou ik, een miezerige slaaf, weigeren te verduren wat de Here der glorie 
heeft verduurd?”5 — “Sterven is ellendig.” — “Zalig zijn zij die in de Here sterven.”6 — 
“Maar de dood der zondaren is de allerslechtste.”7 — “Wie in de hoop op barmhartigheid 
erkent dat hij zelf een zondaar is, is niet langer een zondaar.” — “U laat deze wereld 
achter.” — “Uit een treurige ballingschap keer ik terug naar mijn vaderland.” — “U 
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laat hier zoveel goede dingen achter.” — “Maar nog veel meer slechte dingen.” — 
“U laat al uw bezittingen achter.” — “Wat ik achterlaat, is niet van mij. Wat van mij 
is, neem ik met me mee.” — “Wat neemt u mee, als u niets goeds in u hebt?” — 
“Wat de Here mij gratis schenkt, dat is echt van mij.” — “U verlaat uw vrouw en 
kinderen.” — “Zij zijn van de Here, aan Hem vertrouw ik hen toe.” — “Het is hard 
om van uw dierbaren te worden gescheiden.” — “Binnenkort zullen ze me volgen.” 
— “U zult worden ontrukt aan lieve vrienden.” — “Ik haast me naar nog lievere.” 

De mensen die deze zeer gewiekste vijand niet tot wanhoop kan overhalen, prikkelt 
hij om op hem te vertrouwen. Zo vermorzelt hij iedereen die hij niet in de afgrond kan 
duwen: door hen hemelhoog te prijzen. Daarom moet een zieke ook tegen dit niet 
geringe risico worden beschermd. We zijn veilig voor de Charybdis van de wanhoop, 
als we ons door het geloof in de goddelijke barmhartigheid en de mystieke gemeen-
schap met Christus des te meer oprichten naarmate Satan ons mensen meer teneer-
slaat door het besef van onze wandaden. Evenzo hebben we een werkzame remedie 
tegen de Scylla van de verwaandheid, als we onszelf nederig maken in het besef van 
onze eigen zwakheid. Want niemand die in Christus sterk en verheven is, maar in 
zichzelf nederig en laag, kan door Satan worden neergeworpen noch verbrijzeld. 

In boeken uit de Oudheid lezen we iets dergelijks over de goddelijke monnik 
Antonius. Satan belegerde hem op duizend-en-één manieren, maar heeft hem niet 
kunnen veroveren. Nadat hij tevergeefs al zijn vaardigheden had aangewend zonder 
ook maar iets op te schieten, heeft hij op een bepaald moment zijn nederlaag erkend 
met deze woorden: “Ik span me in om niets. Als ik u neerwerp, tilt u uzelf op. Als ik u 
optil, slaat u uzelf neer.” Mocht Satan dit voorbeeld volgen en de zieke influisteren: 
“U bent een plaats tussen de serafijnen waardig,” dan moet die antwoorden: “Mijn 
waardigheid is niets, behalve dat ik mijn onwaardigheid erken.” — “Veel hebt u 
gebeden, veel gevast, een streng leven geleid, zeer veel aan de armen besteed.” — 
“Alle dingen die u vertelt, heb ik gemeen met de veroordeelde Farizeeërs. Als er een 
goed werk bij mij is begonnen, is het van de Here, niet van mij.” — “Maar u bent 
verschoond van de gebreken waaraan die en die lijden.” — “Dus heb ik reden om de 
Here dank te zeggen, geen reden om ingenomen met mezelf te zijn. Want als de 
barmhartigheid van de Here mij niet had beschermd en zich een soortgelijke verlei-
ding op mij had gestort, had ik dezelfde wandaden verricht of zelfs nog ergere.” 

Met dit soort antwoordjes moet de zieke worden beschermd: bondig en toegerust 
op Satans verdorven influisteringen. Voorbeelden van heiligen moeten we hem in 
herinnering roepen, maar dan wel die waarbij de opvallende barmhartigheid van de 
Here oplicht—zoals bij David, die overspel stapelde op doodslag en met twee woorden 
aan straf ontkwam; bij de Nineveërs, bij Achab, bij de verloren zoon; bij de tollenaar, 
want de Here verkiest diens rechtvaardigheid boven farizeïsche eerbiedwaardigheid; 
bij de zondige vrouw, die van de Here hoorde: Uw zonden zijn u vergeven;1 bij de 
overspelige vrouw, die hoorde: Ga heen en zondig voortaan niet meer;2 bij Petrus, die 
de Here driemaal loochende; bij Paulus, die Gods kerk heeft vervolgd en iedereen die de 
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naam van de Here Jezus beleed, in de boeien sloeg en doodde;1 bij Cyprianus, die van 
magiër tot martelaar werd; en bij vele anderen die ondanks afgoderij, ondanks gods-
lastering, ondanks huiveringwekkende misdaden door het geloof Christus’ barmhar-
tigheid en kroon hebben bereikt. 

Om wanhoop uit te sluiten en hoop te wekken zijn de teksten van het Nieuwe 
Testament geschikter dan die van het Oude. Dat is niet verwonderlijk. Mozes hield de 
Joden in een staat van angst met zijn voorschriften, Christus troostte iedereen door 
geloof en genade. De Heilige Schriften bevatten niet alleen voorbeelden, maar ook 
enorm veel uitspraken die deels angst inboezemen en deels bange mensen troosten. 
In de regel immers loopt de hele boodschap van de profeten via deze uitspraken die 
eerst de wraak van God overdrijven tegenover mensen die zich van God hebben 
afgewend en dan Gods barmhartigheid opluisteren tegenover mensen die berouw 
hebben getoond. Beide geneesmiddelen zijn heilzaam, als ze met kennis en op het 
juiste moment worden verstrekt. Angstaanjagers moeten worden verstrekt aan 
mensen die lichamelijk gezond zijn, maar geestelijk ziek, mensen die onstuimig zijn en 
dronken door de welvaart van dit leven of die in een roes verkeren door de heerlijk-
heden van de wereld alsof ze alruin hebben geslikt. Zo wordt ervoor gezorgd dat deze 
mensen hun verstand terugkrijgen alsof hun nieskruid is gevoerd, of dat ze weer 
nuchter worden alsof ze kool hebben ingenomen, of wakker worden alsof ze flink hard 
zijn toegeschreeuwd en aan hun oor getrokken. Middelen die hoop op vergeving 
bieden, moeten worden verstrekt aan bevende en bange mensen, vooral bij levens-
gevaar. Let wel, bij de eerstgenoemden moet de angst zo worden ingebracht dat hoop 
op vergeving door het geneesmiddel wordt gemengd, en bij de laatstgenoemden moeten 
de pijnstillers zo worden verstrekt dat ze niet tot hallucinatie leiden. Want beter 
maken en neerslaan zijn twee verschillende dingen, en verder is troosten iets anders 
dan vleien. Evenzo is het van groot belang wie aan het ziekbed zit. Zo iemand moet 
een scala aan bijbelplaatsen bij de hand hebben om de zieke te steunen als hij 
wankelt, door voorlezen of vertellen. Voor dit doel zijn ook passend samengestelde 
gebedjes waardevol. Soms immers worden gebeden aangedragen die door onwetenden 
zijn samengesteld, en worden ze door onwetenden bij de zieken ingebracht. 

Nadat op deze manier hoop is gewekt, resteert het schrikbeeld van het vagevuur. 
Juist dit proberen bepaalde mensen te lenigen en weg te nemen met remedies die 
volgens mij te weinig solide zijn. Sommigen beloven vrijwaring van het vagevuur met 
gekochte oorkonden, maar ik vrees dat dit niet het ondersteunen van een zieke is, 
maar stroop smeren om de mond van een stervende. Juister handelen zij die het 
advies geven om de martelingen van het vagevuur te verminderen door missen en 
gebeden van vrome mensen en ook door aalmoezen. Maar het allereffectiefst is de 
zieke op het hart te drukken om zo veel mogelijk geloof en liefde voor God en voor 
zijn naaste op te wekken, om iedereen door wie hij is geschaad, van harte te vergeven 
en om de kwellingen van zijn ziekte en de naderende dood in liefde voor Christus 
geduldig te verdragen door zich helemaal door alles heen te onderwerpen aan de 
goddelijke wil en door te bedenken dat God niet tweemaal over hem oordeelt en dat 
Christus voor onze wandaden heeft geboet aan het kruis. Uit deze bronnen of liever, 
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uit Zijn bloed moet de zieke verkoeling voor het vagevuur halen. En zo moet hij 
zichzelf wantrouwen, maar steunen op Gods onmetelijke barmhartigheid, op Christus’ 
verdiensten en op de ondersteuning van alle heiligen, met een gebroken hart 1 en met 
gelovig vertrouwen zeggen: In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.2 Van afgunst is 
geen sprake, als een zondaar en zwak mens zich de woorden van zijn Heer toe-eigent. 
Want ons Hoofd sprak ze tegen Zichzelf met de bedoeling dat wij, die Zijn leden zijn,3 
Hem navolgden. Mocht iemand ook aan andere heiligen een voorbeeld willen nemen, 
dan moet hij met de zalige Stefanus zeggen: Here Jezus, ontvang mijn geest.4 

Voorbeelden bezitten een groot vermogen om ons hart te roeren. Ze houden ons 
immers als in een spiegel voor wat gepast is en wat niet. Zoals we ook in het algemeen 
heviger door beelden dan door woorden worden bewogen, zo is het van meer dan 
gemiddeld nut om herhaaldelijk bij sterfgevallen aanwezig te zijn. Dit moet ertoe 
leiden dat we vermijden wat we daar aan verfoeilijks hebben waargenomen, en 
navolgen wat we aan vrooms en geheiligds zagen. Want op dat ene beslissende moment 
wordt duidelijk wat de aard van iemands geloof is, wat de aard van iemands geweten. 

Maar er is geen volmaakter voorbeeld te vinden dan wat onze Heer in Zichzelf aan 
ons heeft uitgedrukt. Toen immers die laatste avond zich aandiende, sterkte Hij Zijn 
dierbaren tegen de dreigende storm van verleiding met het proviand van Zijn 
onschendbare lichaam en bloed. Zoals de Here Zijn discipelen de voeten waste,5 zo 
maande Hij ons om telkens onmiddellijk door een biecht onze emoties te zuiveren, 
wanneer ons een ongeval overkomt of een levensbedreigende ziekte. Dan moeten we 
met ontzag het lichaam van de Here aannemen, want dit voedsel zal ons hart sterk 
maken en onoverwinnelijk voor de geestelijke vijand. De Here heeft geen enkel 
testament aangelegd. Als testament dienden al Zijn vurige woorden die Johannes 
vrij nauwkeurig beschrijft,6 en ook de instelling van het sacrament van de eucharistie 
ter nagedachtenis aan Zijn dood. Naar een testament smaken ook die bekende woorden 
over het kruis: Vrouwe, zie daar, uw zoon, en tot Zijn discipel: Zie daar, uw moeder.7 

Aan materiële zaken moeten dus weinig woorden worden vuilgemaakt, aan zaken die 
tot geloof en liefde brengen, veel. Gewoonlijk immers worden woorden van stervenden 
gretiger opgevangen en nestelen ze dieper in het bewustzijn van de luisteraar—
deels omdat we geloven dat niemand juist op dat moment iets uit zijn duim zuigt, 
deels omdat de geest, terwijl hij zich begint los te rukken van de last van het lichaam, 
vaak een voorproefje geeft van de vrijheid en de kennis die hij tegemoet gaat. 

Maar terug naar het voorbeeld van de Verlosser. Na het mystieke avondmaal 
zonderde Hij zich af van het huis en ging naar de hof. De overige discipelen gaf Hij 
opdracht om daar te blijven. Slechts drie van hen voegde Hij bij Zich: Petrus en de 
twee zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. Als getuigen van Zijn menselijke 
zwakheid wilde Hij dezelfde discipelen hebben die Hij eerder op de berg als getuigen 
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van Zijn glorie wilde. Aan hen bekende Hij de extreme droefheid van Zijn hart, die 
vaak zwaarder is dan de dood zelf. Na aan hen opdracht te hebben gegeven om te 
waken en te bidden zonderde Hij zich opnieuw af om te bidden.1 In de lichamelijke 
afzondering van de Here schuilt een groot mysterie. Wie zich op de dood voor-
bereidt, moet zich afzonderen van alle stadse en huiselijke neigingen, de zorg voor 
het algemeen belang afwerpen, zich volledig ontdoen van ongerustheid om zijn 
bezittingen, zijn vrouw en kinderen aan de Here toevertrouwen, zich onttrekken aan 
de verwachtingen van vrienden en verwanten en zelfs zijn allernaasten niet in zijn 
geestelijke zorgen betrekken. Wie met de hemelse Vader wil spreken op het moment 
dat de finale verleiding dreigt, dient alleen op de wereld te zijn. Driemaal maant Hij 
de slapenden om te waken en te bidden, opdat zij in geen bekoring vallen.2 In een bekoring 
valt iemand die zich overlevert aan de macht van de verleider. Wie echter waakt en 
bidt, wordt geschampt door verleiding, maar die gaat snel voorbij. Wat de Here tot 
Zijn drie discipelen zei, zei hij tot ons allemaal. Zij sliepen en daarom bezweken ze 
voor de verleiding. Petrus, de sterkste van allemaal, loochende de Here. De anderen 
zijn uit angst weggevlucht en zouden zelfs nog meer hebben afgezworen, als hun 
een soortgelijke vrees was ingeboezemd. Evenzo geeft onze menselijke zwakheid zich 
gewonnen wanneer de dood dreigt, tenzij we hevig, tenzij we met zuivere neiging, 
tenzij we met onoverwinnelijk geloof om hulp hebben gesmeekt bij Hem die als 
enige de doden levend maakt.3 

Verder heeft de Verlosser zich verwaardigd om door Zijn eigen voorbeeld te 
laten zien op welke manier we moeten bidden in die situatie. Hij boog Zijn knieën. 
Dit is te weinig. Hij heeft zich op Zijn aangezicht neergeworpen.4 Vanaf de grond riep Hij 
naar Zijn vader, zo krachtig dat Zijn stem tijdens het bidden werd gehoord door de 
drie discipelen die op een steenworp5 afstand waren, overigens ook door slaap over-
mand. Tweemaal keerde Hij tot gebed terug, driemaal herhaalde Hij dezelfde woorden: 
Niet zoals Ik wil, maar zoals U.6 Wie zich volledig onderwerpt aan de goddelijke wil, 
buigt zijn knieën. Wie volledig ongediend is van zichzelf, wie zijn eigen krachten en 
weldaden volledig wantrouwt en zijn enige hoop op troost stelt in de barmhartig-
heid van de Here, valt voorover op zijn aangezicht. En we moeten niet meteen wanhopen 
als troost op zich laat wachten. Keer op keer moeten we terugkeren en roepen, niet 
met onze mond, maar met ons hart. Want als wij geestelijk nadoen wat de Here in 
het openbaar deed, zal een beschermengel het bloederige zweet uit onze ziel wegvegen 
en ons aan het gevaar ontrukken of ons extra geestkracht geven om de dood dapper 
te verdragen. 

Ten slotte moeten wij met de Here naakt het kruis beklimmen, ver weg van alle 
aardse neigingen, omhooggericht naar de liefde voor het hemelse leven, om met de 
zalige Paulus te kunnen zeggen: Voor mij is de wereld gekruisigd, en ik voor de wereld.7 
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En daar vastgeslagen met drie spijkers (geloof, hoop en liefde) moeten wij standvastig 
volhouden en krachtig strijd leveren met Satan, totdat hij is overwonnen en wij naar 
de eeuwige rust verhuizen door de bescherming en de genade van onze Heer Jezus 
Christus, want voor Hem en de Vader en de Heilige Geest zij lof en glorie tot in alle 
eeuwigheid. Amen. 



 

 


