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Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den
loop geëindigd, ik heb het geloof behouden.
2 Tim. 4 : 7.

an heinde en verre waren de vrienden van den overleden
Ds. H. Roelofsen op den dag van zijn begrafenis — 6 October 1930 — naar Zeist gekomen, om den beminden leeraar
mede de laatste eer te bewijzen.
Reeds lang voor den aanvang van den rouwdienst in het
kerkgebouw der Geref. Gemeente stonden honderden voor de
deuren te wachten en toen deze te half twaalf geopend wer
den stroomde het ruime gebouw direct vol. Te twaalf uur was
zelfs geen staanplaats je meer onbenut gelaten en tot voor de
geopende zijdeuren stonden de belangstellenden, toen de leeraar
der plaats, Ds. v. Oordt, den kansel beklom.
Hoe bleek uit deze groote belangstelling, welk een liefde
en hoogachting zeer velen in den lande den overledene toe
droegen om de rijke genade, die God in hem verheerlijkte, en
om het Woord Gods, dat hij heeft gebracht, en waardoor hij
velen ten zegen mocht zijn voor de eeuwigheid.

V

De rouwdienst wordt aangevangen met het zingen van psalm
89 :1:
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,
Uw waarheid t'allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen.
Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken
Zoo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
Ds. J. R. v. OORDT gaat hierna voor in gebed. Nadat gezon
gen is psalm 73 vers 13, vangt Z.Eerw. zijn rede aan over
2 Timotheus 4:7:
„Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop
geëindigd, ik heb het geloof behouden".

Dit waren de laatste woorden die de overledene tot zijne fa
milieleden sprak, hun tot troost, zegt spr. Wij zullen ze in
deze plechtige ure tot uitgangspunt onzer overdenking stellen.
Alles heeft hier op aarde zijn bestemden tijd. Er is een tijd
om geboren te worden, er is ook een tijd om te sterven. Bij
de geboorte vangt de mensch zijn levensloopbaan aan, die bij
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den dood beëindigd wordt. Het is echter niet hetzelfde hoe
men deze loopbaan hier bewandelt.
Paulus was het groote voorrecht uit genade geschonken,
dat hij kon zeggen dat hij bij het beëindigen van de loopbaan
den goeden strijd gestreden had. Hij vermaant de Corinthiërs
dan ook, dat zij alzoo zouden loopen dat zij den prijs behaal
den. De beeldspraak is ontleend aan de Grieksche spelen, waar
bij hij, die won, een eereprijs ontving. Wat een voorrecht,
wanneer men als Paulus de loopbaan loopt en den goeden strijd
strijdt! Want de beteekenis van het woord van onzen tekst
wordt eerst recht duidelijk als we het zien in verband met wat
er aan voorafgaat. In vers 6 immers zegt Paulus: „Want ik
word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbin
ding is nabij". Hier, op aarde, stond hem niets meer te wach
ten; welhaast zou zijn loop beëindigd zijn. In vers 8 getuigt
de apostel dan door het geloof: „Voorts is mij weggelegd de
kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige
Rechter, mij in dien dag geven zal". Zie, daarmede troost hij
zich, en daarmede alléén. De kroon der rechtvaardigheid wacht
hem. De kroon die de Heere Zelf hem geven zal.
O zeker, de tijd nadert met rassche schreden dat Paulus in
een gewelddadigen dood zou „geofferd worden". Maar hoe
vreeselijk die dood ook zijn zal — hij schrikt er niet voor terug.
Christus immers heeft den dood verslonden tot overwinning.
Hieruit leeft deze geloofsheld, omdat hij was één plant met
Christus. Hij had immers den goeden strijd gestreden. Niet
— zoo zegt hij — dat ik het aireede gekregen heb, maar ik
jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht. De tijd der vervul
ling was er nog niet. Hoe verlangt hij er naar. Het leven was
hem waarlijk Christus en het sterven daarom gewin.
Welk een weldaad: als het leven ons Christus is! Wat een
weldaad: één plant met Hem te zijn.
Van nature zijn we dat niet.
Van nature zijn we vijanden Gods. Dan zijn we vervreemd
van het leven Gods. Hoe onuitsprekelijk groot is het, met Gods
genade begiftigd te worden, overgebracht te worden uit de
duisternis tot Gods wonderbaar licht. Wat ervaart de ziel dan,
dat het een werk Gods is. Dit is het werk Gods: dat gij gelooft
in Hem, Dien de Vader gezonden heeft. Het is het werk
Gods, wanneer ons het geloof geschonken wordt, waardoor
wij den Heere recht ter zaligheid leeren kennen, Zijn doen als
majesteit gaan erkennen en Hem ons geheel leeren toebetrouwen.
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Voor Paulus was het leven op aarde niet zoo dierbaar meer.
Het sterven was hem gewin. Hij was uitziende om daar te zijn,
waar de Heere alle uitverkorenen vergadert, daar, bij die on
telbare schare der gezaligden, waar verzadiging van vreugde
zijn zal.
Indien wij alleen in dit leven op Christus waren hopende, wij
waren de ellendigste van alle menschen. Nu Paulus één plant
was met Christus door het geloof, nu verlangt hij daar te zijn
waar Christus is, zittende ter rechterhand des Vaders.
Paulus had immers hier al zoo rijk geproefd en gesmaakt
het heil dat God voor Zijn volk bereid heeft. Reikhalzend ver
langde hij naar de losmaking uit het vleesch. Immers waarlijk:
hij had den goeden strijd gestreden, met hoeveel hinderpalen
hij ook te worstelen mocht hebben gehad.
Door het eeuwig welbehagen is Paulus overwinnaar gewor
den. Wel was de kamp veelszins moeilijk. Hij had niet alleen
te strijden tegen de valsche broeders, maar ook tegen de hei
denen. De ontzettende razernij van den tegenstand der wereld
beukte tegen hem aan; de hooghartigheid en de woede der Farizeën; de onwetendheid van de groote massa; de wijsgeerige stel
sels der heidensche philosofen, dit alles en zooveel meer stond
Paulus tegen.
Wat groot is het, welk een rijkdom van genade omvat het,
zoodanig een strijd te strijden en dan tóch op het eind méér dan
overwinnaar te zijn. Dat is groot: het besef van deze overwin
ning te hebben bij het uitblazen van den laatsten adem. En
dat besef had Paulus. De engelen stonden gereed om hem op
te nemen in de eeuwige heerlijkheid, toen hij gedood werd. O,
wat zal hij toen ondervonden hebben, toen de ziel van het
lichaam gescheiden werd, toen hij werd opgenomen naar de
plaats, waar geen tranen meer zijn, waar hij gekend wordt,
zooals hij van God gekend is. Er zijn geen woorden om deze
heerlijkheid uit te drukken. Zoo lang wij in het vleesch zijn, heb
ben wij slechts een zeer kleine kennis van de volle gelukzalig
heid. Paulus, met bijzondere Apostolische gaven en overvloe
dige genaden bedeeld, zegt nog: „Wij zien nu door een spie
gel in een duistere rede". En ook Johannes schrijft desgelijks:
„Nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard
wat wij zijn zullen".
Waar wij door Gods genade wat van het leven kennen, komen
die oogenblikken dat het geloof zóó werkzaam is, dat men zoo
klaar ziet dat ontbonden te worden en met Christus te zijn ver
reweg het beste is. O, al Gods kinderen zullen dit wel kennen.
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Immers waarlijk zoovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij
macht gegeven kinderen Gods te zijn.
Dezen strijden dan ook tegen de zonde en tegen de wereld
en dat niet in eigen kracht. Strijdt den strijd des geloofs! Deze
strijd immers overwint eiken tegenstand. Houdt de goede belij
denis vast! Paulus hield daar ook aan vast. En als Petrus dreig
de er wat van los te willen laten, om der Joden wil, dan be
straft Paulus hem in het openbaar. Wat is Paulus een recht
strijder! Hij heeft het geloof behouden. Wat is dat een wel
daad. Al Gods volk heeft een strijd. Een strijd tegen de we
reld, een strijd tegen de kettersche dwaalleeringen en de groot
ste strijd maakt het wel uit, dat wij een strijd hebben tegen
de wet der leden, die krijg voert tegen de wet des gemoeds.
Maar Gode zij dank, dat de Heere, wanneer er een droefheid
is over het afleven van Hem, het hart troost, dat schreiend
tot Hem zucht.
Paulus had dit alles gekend, maar nochtans, hij mocht zeg
gen: „Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geeindigd, ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd
de kroon der rechtvaardigheid".
O, van het groote voorrecht, dat hierin uitgedrukt ligt, is
onze overleden broeder mededeelgenoot geworden. Gelijk een
soldaat, die op post staat in ruw weer, koude lijdt, regenvlagen
uit zware wolken verdraagt; veel meer, alle gevaren trotseert,
zoo staat ieder leeraar, wien de eere Gods op het harte weegt,
in „ruw weer". Want hij heeft den strijd tegen Satan, tegen
de booze geesten in de lucht; tegen allerlei dwalingen, die
door ketters geleerd worden; tegen de menschen, die trachten
in eigengerechtigheid hun zaligheid te werken, die zich het
leven maar eigenmachtig toeëigenen, die de loopbaan niet loopen, zooals God die voorgesteld heeft. Velen zoeken hun heil
in tranen of ook wel in oppervlakkigen godsdienst, waarin
men maar grijpt naar de beloftenissen Gods, zonder waarlijk
het onderwerp dier beloften geworden te zijn.
Maar zal het wel zijn, dan zullen we den goeden strijd moe
ten strijden, evenals Paulus, ook al kunnen we in de scha
duw van dien man niet staan. Dan zullen ook wij dooden
moeten de leden, die op de aarde zijn, om hier den vrede na te
jagen met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand
God zien zal. Dan vinden wij alleen alles in Christus, Die den
dood heeft verslonden tot overwinning, Die op den troon Gods
zit en Wien alle macht is gegeven in hemel en op aarde. O,
wie Hem aankleeft, als de gordel aan de lendenen eens mans.
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in wien 's Heeren Geest getuigt met onzen geest van het kind
schap Gods, die is uit vrije genade een tempel Gods.
Dat volk krijgt hier een zwaren strijd. Dat volk zal door
vele verdrukkingen moeten ingaan. Lees maar, wat Johannes
zag. Allen die uit de groote verdrukking waren gekomen had
den in de hand de palmtakken voor Hem, Die op den troon
zit en voor het Lam. De palmtakken der overwinning!
Ook onze overleden broeder getuigde ervan, dat hij verwaar
digd werd iets van de heerlijkheid in te zien, te aanschouwen
den dierbaren Koning en de groote menigte der verlosten. Hoe
wees hij met den vinger naar boven:
,,'t Hoofd omhoog, het hart naar boven!
„Hier beneden is het niet.
,,'t Ware leven, lieven, loven
„Is daar, waar men Jezus ziet!"
Daarmede is zijn ziele werkzaam geweest. Ons was het een
blijdschap der ziel, een blijde troost, dit uit zijn mond te verne
men. Nu is op den strijd de volkomen overwinning gevolgd. Uit
genade alleen, door den Middelaar Gods en der menschen.
De overledene heeft als een zorgdragend huisvader, zijn huis
voortreffelijk verzorgd. De Heere schonk, toen de ure van
scheiden naderde, ook echter losmaking van degenen, die hem
lief en dierbaar waren.
Zich wendend tot de weduwe van den overledene, zegt spr.:
Wat een troost voor u, moeder, dat uw overleden man zich
er in verheugde ook u daar eenmaal te zien. In al uw
leed mocht gij bedenken, dat de scheiding niet voor eeuwig is;
dat gij daar boven elkaar voor eeuwig zult ontmoeten. Wan
neer Christus op aarde zal verschijnen, zal Hij de Zijnen den
Vader overgeven. Dan zal God alles zijn en in allen.
O, blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen.
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met uw Godd'lijk beeld.
Het was iets, dat ons goed deed, zoo vervolgt Ds. Van
Oordt, dat de geliefde overleden broeder de eere en liefde Gods
zoo op het allerhoogste mocht plaatsen en zichzelf door ge
nade de liefde Gods zoo onwaardig gevoelde. Daarom heeft
hij ook kort voor zijn sterven nog aan mij gevraagd: „Zul je
mij niet verheerlijken, maar God alleen? En zul je op mijn
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graf maar één psalmvers zingen, waarin God verheerlijkt
wordt?"
Zie, hij was bevreesd, dat God niet genoeg aan Zijn eer zou
komen. Dat is dierbaar. Dat zijn woorden, die bewaard zul
len worden in het hart — deze zwanenzang van een die sterft
in zijn Heere en Heiland.
Hij heeft den goeden strijd gestreden en het geloof behou
den en thans is hem geschonken de kroon der rechtvaardigheid.
Gezongen wordt Psalm 68: 2.
Maar 't vrome volk in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wensch verkrijgen.
Hun blijdschap zal dan onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan!
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan!
Laat al wat leeft Hem eeren!
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt.
Zijn Naam is Heer' der Heer en.
Ds. Van Oordt vervolgt hierna zijn rede. De dag des
doods is beter dan de dag, waarop iemand geboren wordt.
Want ons eerste geluid is weenen en ons volgende zuchten en
klagen. Wat brengt de wereld anders voort dan moeite en ver
driet. De dood is wel een vijand der natuur, maar een vriend
van de genade. Als we het zoodanig waarlijk eens zien, is het
groot. Zeker, de dood vernielt het een, maar hij bevordert het
ander. Hij is de ingang, de poort, waar het rechtvaardig volk
zal doorgaan. Bedenk dit, volk van God. Het is een voorrecht
den goeden strijd te strijden. Want wij allen hebben een strijd
op aarde. Niet maar een strijd in algemeenen zin, waar b.v.
Job van spreekt („heeft niet de mensch een strijd op aarde?"),
maar een strijd in strikt geestelijken zin. Wij hooren er niet
veel van in onze dagen, omdat het leven zoover te zoeken is.
Men hoort niet veel meer van 't nauwe, teedere, godzalige leven.
Men hoort niet veel van het opwassen in de rechte kennis Gods.
O, mocht men toch eens van den mensch leeren afzien. David
was zijn eigen eer moe. Zoo vindt men er echter tegenwoor
dig weinig. En toch — wat is het een groot voorrecht, als
men kan sterven aan eigen eer. Dan is er winst voor de eere
Gods in Christus!
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Den overledene heb ik nog hooren zeggen „aldaar zal geen
nacht zijn'. De nachten, die hier over ons hoofd gaan, nachten
van strijd, van wederwaardigheden, nachten, waarin we het
licht des Geestes moeten ontberen, zullen we in den hemel niet
meer kennen. O, alle kinderen Gods, die nog op aarde zijn moe
ten wel klagen over die nachten. Maar wat klaagt een levend
mensch? Een iegelijk klage vanwege zijne zonde!
Gods genade is rijk. Zie eens, hoe de overleden leeraar vijf
en dertig jaren door den Heere met zegen gebruikt werd. Hij
had geen plaats onder de geleerden der wereld, maar wat is hij
niettemin tot rijken zegen geweest. Immers waarlijk, Christus
heeft hem als middel willen gebruiken om velen te brengen tot
waarachtige kennis van de Waarheid en het Leven.
Paulus heeft een strijd gestreden die ontzettend zwaar was,
omdat hij niets anders wenschte te weten dan Jezus Christus
en Dien gekruist. Elk getrouw leeraar heeft denzelfden strijd;
veel tegenspoed en vele nachten zijn zijn deel. Maar: daar boven
zal geen nacht meer zijn! Hier kan de ziel nog wild bewogen
en geslingerd worden. Hoe vaak valt dat niet voor. Want wij
moeten toch eigenlijk maar van de meevallers leven. Maar het
is de genade Gods dat Jezus Christus Zijn volk kent; dat Hij
weet wat zij behoeven. Het is genade, aan den troon Gods te
mogen worstelen. In die worsteling ligt vreugde voor ons eigen
hart en eeuwige behoudenis.
De overledene zag het voorrechl zoo diep in. Immers elke ziel,
die den goeden strijd kampt, mag er wel eens in blikken dat,
wanneer deze aardsche tabernakel verbroken wordt, zij een
gebouw heeft bij God, eeuwig in de hemelen. Eenige dagen vóór
zijn sterven zeide Ds. Roelofsen: „ik lig voor de poort; als de
poort open gaat, ben ik binnen!"
Wat een weldaad! Door den Heiligen Geest geleid iets te
mogen bespeuren van de heerlijkheid, die geen oog heeft ge
zien en die in geen menschenhart is opgeklommen. Het is
ook spr. gebeurd, dat hij iets mocht aanschouwen van het toe
komstig nieuw Jeruzalem. Dit moet door God uit den hemel
door Zijnen Geest geopenbaard worden. Dan zal het een ziel
niet vreemd zijn.
Wanneer zij er komt moet zij er toch hier iets van leeren bij
aanvang. Spr. heeft een oogenblik in zijn leven doorgemaakt, dat
hij, hoewel hij Christus deelachtig was, toen hij dacht te moe
ten sterven, niet kón sterven. Nergens kon ik, zoo zegt spr.
ontroerd, terecht. Toen verheerlijkte God Zich in mij kracht
dadig, zoodat ik zeggen moest: „Is dat sterven, — zoo maar op9

genomen te worden in heerlijkheid?" Paulus vreesde den dood
niet, want hij leefde door het geloof des Zoons Gods. En ook
onze overleden broeder zag, dat daarboven geen nacht meer
zijn zal. Maar dat het Licht eeuwiglijk ten volle zal genoten
worden.
Dit is groot voor U, weduwe en kinderen. Het is voor U,
moeder, een allesoverklimmende troost. Ge behoeft niet te treu
ren als die geen hope hebben. Menigwerf heeft uw man zijne
gebeden op het altaar Christi voor u en de kinderen gelegd.
De banden der liefde die u samensnoerden waren niet maar
banden van aardsche genegenheid, maar ook geestelijke banden
waren er gelegd en wij mogen gelooven dat zijn afscheid van u
niet voor eeuwig geweest is. Er kwam een tijd, dat God hem
losmaakte van u en van de kinderen. Wat een weldaad dat ge
dit woord nog mocht vernemen uit zijn mond. Dit zult gij nim
mer vergeten. Dat gij, kinderen ook dit geloof mocht verkrij
gen. De Heere schenke U, dat gij door dat geloof alleen moogt
leven in Hem, Die Zijn volk toeroept: „Ik ben dood geweest en
Ik ben levend". Mocht het leven van Uw vader ook nog eens
vrucht hebben voor U, dat gij behoudenis zoeken en vinden
mocht. Steunt alleen op de genade in Jezus Christus!
Het is voor de geheele familie een voorrecht, dat er hier
geen troosteloos weenende weduwe is en geen kinderen, die
bedroefd zijn als die geen hope hebben. Dat het voorbeeld van
den overledene hun toch iets leeren moge. Zoekt den Heere, ter
wijl Hij te vinden is. De dood wenkt ieder uur. De dag des
doods van een iegelijk onzer is bij God bepaald.
Wij weten dien dag niet. Vooral tot de twee oude broeders
van den overledene waarvan een door ziekte afwezig is, wendt
spr. zich, opdat, wanneer zij het leven niet kennen, zij nog
trachten zouden ter elfder ure behouden te worden door Jezus
Christus, opdat ook zij de kroon der rechtvaardigheid mochten
ontvangen.
Een elftal jaren mocht de overleden herder en leeraar te
Ederveen werkzaam zijn en niet zonder zegen. Van Opheusden
zijn hier nog broeders aanwezig voor wie de overledene het mid
del in Gods hand was om hen te brengen uit de duisternis tot
het licht. Van Opheusden is hy, op bevel des Heeren, naar Goes
getrokken, waar hij eveneens veel vriendschap verwierf en met
zegen mocht arbeiden; zoo ook te Bruinisse. Vandaar kwam Ds.
Roelofsen naar Zeist. Toen deze kerk hier gebouwd werd, lachte
men er om dat zulk een groot gebouw werd gezet. Het was
immers maar voor een arm en klein hoopje volks? Die kerk zou
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nog wel eens gebruikt worden voor kolenschuur, zoo spotte
men. Maar de wolk is uitgebreid. Niet zonder 2egen heeft de
overledene hier gearbeid. Mocht ieder persoonlijk tot zichzelf
inkeeren met de vraag welke vrucht de arbeid voor zijn of haar
ziel heeft afgeworpen.
De Heere heeft Ds. Roelofsen genade en eere gegeven.
Genade in zijn leven, genade ook om te sterven. Eere in zijn
leven, eere ook bij zijn sterven. Op het oogenblik staat heel Zeist
uit te zien, want een ieder weet dat de oude leeraar Ds. Roe
lofsen zal grafwaarts gedragen worden. Zoo eert de wereld
zelfs dezen dienaar des Heeren.
Mocht de Heere toch arbeiders in Zijn wijngaard uitstooten. Ouden van dagen sterven weg en de arbeiders zijn zoo
weinigen. Ging de strijd toch minder om den mensch en meer
om het heil van Sion. Kwam er toch eens een rechte begeerte
naar het Woord. Och, dat de Heere het eens op het hart bond
van degenen die Zijn Naam vreezen, om Hem aan te loopen
als een waterstroom.
De Heere is met Zijne gerichten op de aarde. Men moet
wel moedwillig blind zijn om het niet te zien. O, dat degenen die
in hoogheid gezeten zijn eens niet hun kleederen, maar hun hart
scheurden. Dat er toch gebed zij voor allen die het goede zaad
uitdragen, ook in het onderwijs aan de jeugd. Mocht er ook ge
bed zijn om deze ledige plaats vervuld te krijgen.
Wij hopen, dat de arbeid van den van zijn post afgelosten dienstknecht nog wortelen moge schieten in het hart
van velen. Zestien jaren heeft hij hier in de gemeente het
Woord gepredikt. Thans geeft gij hem eere. Maar hebt gij
tijdens zijn bediening ook soms uw plaats ledig gelaten? Be
proeft uzelven of gij den goeden strijd reeds aangevangen hebt.
Het voorrecht van de kinderen Gods is immers zoo ontzaglijk
groot en hun toekomst is zoo volzalig. Hoe vreeselijk zal het
zijn, als eens zijn woord u mede veroordeelen moet.
Wij, broeders leeraren, missen in den overledene een voorbid
der. Ik heb hem in de bank aldaar dikwijls zien zitten en wist
dan altijd dat hij mij opdroeg aan de rommelende ingewan
den Gods. En ook als ik ergens anders was, vergat hij noch
mij, — ik weet het — noch u allen. Weer is er een bidder
minder.
En toch: wij behoeven geen droefheid te hebben. Broeder
Roelofsen heeft nu, wat hij verlangde. Hij heeft den strijd ge
streden, het geloof behouden en de kroon der rechtvaardigheid
is hem reeds toegereikt.
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De Heere schenke om Christus' wil dat ook ons aller oog daar
op gevestigd mocht zijn. Amen.
Ds. v. Oordt ging voor in dankgebed, waarna nog gezongen
werd psalm 45 :7:
Straks leidt men haar in staatsie, uit haar woning.
In kleeding, rijk gestikt, tot haren Koning;
Zoo treedt zij voort met al den maagdenstoet,
Die haar verzelt, u vroolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen,
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof
Ter bruiloft treên in 't Koninklijke hof.
Volgens vastgestelde orde verlaten eerst de dragers, daarna
de familie, vervolgens de leeraren en de afgevaardigden het
kerkgebouw. Daarop volgt de schare van vele, vele honderden,
die met onafgebroken aandacht het bezielende, aangrijpende
woord van den bejaarden prediker hebben aangehoord.
Door de goede zorgen der politie verliep alles in de beste
orde. Het verkeer over de Slotlaan moest voor den enormen
rouwstoet tijdelijk worden stopgezet..
Ook op het kerkhof was de regeling keurig. Bij de geopende
groeve was een spreekgestoelte opgericht. Voor de weduwe en
den ouden broeder van den overledene waren leuningstoelen
gezet. Een behoorlijke ruimte was gereserveerd voor familie,
predikanten en kerkeraad en voorts was de ruimte, bestemd
voor het publiek, met touwen afgezet. Nu en dan viel er regen
en hagel; een lichte onweersbui trok over.
Toen te drie uur de lijkstoet arriveerde, waren naar schat
ting ruim tweeduizend personen om de groeve geschaard, w.o.
ook kinderen van de school der Geref. Gem. te Zeist.
De kist werd gedragen door leden van kerkeraad en school
bestuur.
Toespraak Ds. J. Fraan je.

Nadat de kist in de groeve was neergelaten, sprak allereerst
Ds. J. FRAANJE, van Barneveld.
Mijn medereizigers naar de groote, ontzaglijke eeuwigheid!
Wij staan heden aan dit graf en het is ons niet te doen om het
schepsel te verhoogen. Het was uit genade het doel van den
overledene om Hem, die zit aan 's Vaders rechterhand en niet
den mensch te verheffen of te eeren. Nederland, er is een
ceder gevallen! Een ceder in Gods kerk en huis. Hij was een bid12

der in ons land, een prediker in Gods kerk. De grondslag van
dezen ceder ligt verklaard in Hem, van Wien de Bruid zegt:
„Zijne schenkelen zijn als marmeren pilaren". Hij was als een
ceder van Libanon. In Christus wedergeboren en gerechtvaar
digd; in Hem geheiligd en beveiligd om nu in Hem rust te
vinden in de groote eeuwigheid.
Vijf en twintig jaar is het geleden dat ik, zoo zegt Ds.
Fraanje, den overledene leerde kennen in het stadje Goes. Hij
was in Christus mijn vriend en broeder, menigmaal heb ik met
hem in huis en kruis geworsteld. Hij was mij als een vader en
ik mag dan ook nu wel uitroepen: „Mijn vader, mijn vader,
wagen Israëls en zijne ruiteren!" Hij is oud geworden; hij is
rijp geworden voor de eeuwigheid, maar wij verliezen in hem
een bidder.
Ik heb met hem zaken doorworsteld in Goes. Een enkele wil
ik noemen. Tot zijn vrouw zeide hij zekeren keer: „Onze jon
gen (zoo noemde hij mij) is in banden". En 's nachts maakte
God hem bekend dat Hij mij verloste uit den nood. Ik heb het
met hem doorleefd, dat wij samen naar de kerk gingen. Hij
klaagde: „Ik ben zoo droog als een knotwilg". Toen predikte hij
over Josua 20, over de vrijsteden en.... onder die preek werd
een man van 80 jaar bekeerd. Er staan er hier van wijd en zijd
voor wie de overleden dienstknecht een middel heeft mogen
zijn. Ik heb hem ontmoet in vele omstandigheden. Ook in de
blijde hope op de heerlijkheid.
Hij heeft zijn vinger naar boven gestoken: „Hoort gij dat
gezang niet?" zoo vroeg hij. Ik was te Tuil in een schuur en we
zongen. En ik gevoelde dat onze oude broeder boven was en ik
was nog beneden. Het was zoo, hij was boven. O, hij zal daar
eeuwig blinken. Hij is uit genade zalig geworden.
Moeder, ik heb met U mijn knieën gebogen toen onze oude
broeder was heengegaan. Als ge anders niets had dan uw man
waart ge arm. Ik beveel u aan den Vader aan. De Heere zij
U genadig, om Christus' wil.
Toespraak Ds. G. H. Kersten.

Ds. G. H. KERSTEN, van Rotterdam sprak het volgende:
Geachte hoorders. Ik hoop bij het korte woord, dat ik aan
de geopende groeve van mijn zeer geliefden broeder en mede
dienstknecht in het Evangelie spreken zal, één zaak te mogen
bedenken, n.1. het Woord des Heeren: „Ik ben de Heere, dat is
Mijn naam; en Mijn eer zal Ik geen ander geven".
13
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Het woord dat wij aan deze groeve spreken hebbe toch in
geen enkel opzicht de bedoeling om den mensch te verheerlij
ken. Evenwel mogen wij gedenken de genade, die God verheer
lijkt heeft én aan den overledene én door zijn dienst aan dege
nen die hem mochten hooren. Deze plechtigheid, deze gansche
dag is er een getuige van, welk een groote plaats God hem in
Zijn kerk gegeven heeft. Dat werkte de genade, die God in hem
verheerlijkte.
Nog geen 18 jaar oud greep God hem op een Zondagavond
in het hart. Ik zal niet lichtelijk den dag vergeten, dat ik dezen
dienstknecht Gods, ruim 30 jaar geleden, uit zijn eigen weg
Gods genade hoorde roemen. Welk een diepen indruk maakten
zijn eenvoudige mededeelingen op mij!
De Heere was hem te sterk geworden. God had hem toege
roepen: „Tot hiertoe en niet verder". Van dat oogenblik af
is zijn ziel gebonden geweest aan Gods genadetroon. Met vele
worstelingen, door veel strijd mocht hij komen tot de blijd
schap van het volk van God. Hij vond zijn rust in Christus.
Want er blijft een rust over voor het volk van God.
De genade Gods, in hem verheerlijkt, gaf onzen broeder Roelofsen een plaats onder Gods volk. Bovendien heeft de Heere
hem in Zyn kerk gebruikt als Zijn getrouwen dienstknecht.
Paulus schrijft in den eersten Corintherbrief van de dienst
knechten Gods. Hij wijst er op, dat hun werk zal beproefd
worden als door vuur. Een ieder zie toe, wat hij op het eenig
fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke steenen; hout, hooi of
stoppelen. Want toch de dag zal het verklaren, dewijl het door
vuur beproefd wordt. Ook al wordt de dienaar behouden, om de
genade Gods in hem verheerlijkt, zijn werk zal verbranden zoo
hij bouwde, wat de beproeving van het vuur niet doorstaan
kan; en hij zal schade lijden. Maar zoo iemands werk blijft, dat
hij gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Met vrijmoedigheid
mogen wij getuigen, dat het werk van onzen overleden ambts
broeder in de beproeving van het vuur niet zal bezwijken. Met
Paulus mocht hij zeggen: „Wij prediken Christus, den Gekruis
te" en wederom: „Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder
u, dan Jezus Christus en Dien gekruist". Zoo bouwde hij op
het vaste fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus de uiterste hoeksteen is. Zoo was zijn prediking tot
onderwijzing, en tot troost en bemoediging van het volk van
God. Hy brak het werk van den mensch af, opdat God de eere
zou ontvangen. Hij zegde de ruste op, om naar Christus heen
te drijven. Tot tranen toe menigmaal bewogen, vermaande hij
14

met grooten ernst een ieder die zonder Borg de reis naar de
eeuwigheid aandeed.
Ik kan mij verheugen in dit zijn werk. De Heere behoude ons
bij dezen grondslag.
Gij wilt mij wel ten goede houden, zegt spreker, dat ik, al3
ik het woord tot u, geachte familie, richt, kort ben. De Heere
zij der weduwe tot een man. Hij vervulle de begeerte van
uw hart, waar gij met zulk sterk verlangen naar uitzien kunt.
Hij geve u genade om het kruis achter Hem te dragen. God
verheerlijke Zijn genade rijkelijk aan u. Ook in Uw kinderen
ja, in het zaad Uws zaads. U, geachte familie, zij de genade
Gods toegebeden.
Ik mag de groote schare van deze plaats (zoo wendde Ds.
Kersten zich tot de omstanders) niet laten heengaan, zonder
een ernstig woord van vermaning en vertroosting.
Eenmaal is van den Heere Jezus gezegd: „Deze is gezet tot
een val en tot een opstanding van velen in Israël". Dat zal ook
gelden van het woord, dat door den overleden dienstknecht is
gepredikt. Het zal zijn een reuke des doods ten doode, of een
reuke des levens ten leven. Moge het God behagen de gedach
tenis van hem, die van ons is heengegaan te zegenen aan de
harten. Straks zal men om ons graf staan en zeggen: hij of zij
is niet meer. Hoe vreeselijk zal het ons zijn te vallen in de
handen van den levenden God, indien wij onder zoovele ver
maningen onbekeerd bleven. O, weent en treurt over uw weg
genomen leeraar niet. Hij juicht voor den troon. Maar weent
over uzelven en zoekt den Heere, eer het besluit bare, want
de dag gaat als kaf voorbij.
De gedurige gedachtenis van Gods knecht en van zijn pre
diking zij tot aansporing van Gods kinderen, om hun roeping
en verkiezing vast te maken, opdat zij nimmermeer struikelen.
Schuwt de valsche rust en zoekt in Christus de ware, tot lof van
Gods driemaal heiligen naam. Hem komt jalle eere toe in den
hemel en op aarde. In al uw druk en tegenheden doe de Heere
u moed scheppen, strijdend volk. De wolk der getuigen is met
één vermeerderd. Johannes zag de schare voor den troon en
hem werd betuigd, dat zij uit de groote verdrukking kwamen.
En zij hebben hun lange kleederen wit gewasschen en hebben
hunne lange kleederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
Daarom zijn zij voor den troon van God. Ja, daarom zal
Gods volk met hen voor den troon zijn, omdat zij hun kleede
ren hebben wit gewasschen in het bloed des Lams. Daarop
richte de Heere ons oog.
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Onze hoop zij op de kroon der eeuwige heerlijkheid. Onze
vertroosting zij in Hem, Die de zaligheid verworven heeft
voor Zijn gunstgenooten. In die hope leefde de overleden leeraar
bijzonder de laatste weken zijns levens. Zijn ziel was in het
laatst vooral werkzaam met het vers uit Psalm 45, dat wij
in Gods huis zongen:
Straks leidt men haar in staatsie, uit haar woning
In kleeding, rijk gestikt tot haren Koning.
Volk van God, moge onze wandel meer boven zijn. Dat wij
zoeken de dingen, die boven zyn, waar Christus is, opdat
ook ons moge worden toegevoegd een ruime ingang in Gods
Koninkrijk. Hem, den eenigen en drieëenigen God, Vader, Zoon
en Heiligen Geest, Hem, den onsterfelijken en onverderfelijken God zij de eere en de heerlijkheid en de dankzegging in
alle eeuwigheid.
Toespraak Ds. A. Verhagen.
Als volgende spreker voerde het woord Ds. A. VERHAGEN
van Middelburg. Deze sprak als volgt:
Mijne hoorders. Aan dit graf is tweeërlei stem te beluis
teren. God spreekt in het rijk der natuur. Het is of de majes
teit Gods over dit geopende graf gehoord wordt. God spreekt
ook in het feit, dat we staan om de groeve van hem, wiens
strijd is gestreden. Het koren is gerijpt en de Heere heeft
hem binnengehaald in de hemelsche schuren, waar hij nu
zijn hart op mag halen om zijn Koning en Heere volmaakt
te verheerlijken.
Er gaat van deze plechtigheid een sprake uit, dat de Heere
eere zal geven. Welgelukzalig het volk, welks God de Heere is.
De strijd zal niet eeuwig duren. De kroon hangt aan het einde
der loopbaan. Het waren de laatste woorden van den overledene,
dat hem de kroon is weggelegd. Hij heeft, door Gods genade
mogen volharden tot het einde toe. Volk des Heeren, wat een
eeuwige vertroosting, dat we elkander niet voor het laatst
zien! Straks aan de ronde tafel daarboven zullen we tezamen
zijn om God en het Lam te verheerlijken. De Heere houdt
woord. Hij zal de hoop Zijner ellendigen niet beschamen!
Zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedoogen,
Maar Zijn gerechtigheid hen, naar Zijn Woord, verhoogen!
Wel heeft onze overleden broeder nog zwaren strijd gehad
op zijn ziekbed, maar de Heere heeft woord gehouden en hem
in de ruimte gesteld.
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Er moge een sprake uitgaan van dit graf. Er staan hier
velen, die onder zijn woord hebben verkeerd. Wat kon hij rijk
van zijn Koning getuigen, wat heeft hij gepoogd om met al
de krachten, die God hem geschonken had, werkzaam te zijn
in den dienst van Gods Koninkrijk.
Laat er een stem opgaan van dit graf, een vermaning tot
bekeering. Want vreeselijk zal het zijn, als zijn arbeid tegen
u getuigen zal.
Volk des Heeren, hoe menigmaal heeft God hem gebruikt
om u te troosten. Ook in Zeeland. Ook daar zijn de bewijzen
van de genade Gods, die de Heere door hem gewerkt heeft. Na
mens de Zeeuwsche kerken voer ik dan ook het woord aan deze
open groeve van onzen onvergetelijken broeder, om Gods Naam
van alles de eer te geven. De Heere trooste u, weduwe en kinde
ren en Hij zij u genadig nabij.
Hierna trad Ds. J. R. v. OORDT naar voren. Onze overleden
broeder heeft mij gesmeekt, zoo zeide hij, om zorg te dragen
hem niet te verheerlijken, maar God. Hij wenschte, dat slechts
één Psalmvers zou gezongen worden op zijn graf en daarom
verzoek ik gezamenlijk te zingen het 10e vers van Ps. 68:
Geloofd zij God, met diepst ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood.
Zelfs bij het nad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Nadat dit vers gezongen was, heeft de schoonzoon van den
overledene, de heer W. Chr. den Hengst dankgezegd voor de
vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en begrafenis
ondervonden.
De plechtigheid, die op velen grooten indruk had gemaakt,
was hiermede geëindigd. Onvergetelijk zal voor Gods kinde
ren de dag blijven. Een koningskind werd ter aarde besteld.
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OVERZICHT VAN DE STANDPLAATSEN
VAN Ds. H. ROELOFSEN.
Ie Oefening in 1880, in de Kuit, (gemeente Lunteren); tekst
Lucas 1 vers 17&.
Afscheid, Philipp. 2 vers 12b.
Intrede 11 Mei 1884 Ederveen (gem. Ede) Hand. 17 vers 23.
Afscheid 4 Augustus 1895 te Ederveen, Efeze 6 vers 24.
Intrede Opheusden 11 Augustus 1895, Jesaja 40 vers 6a.
Intrede als predikant te Opheusden 13 September 1896,
Efeze 6 vers 18& en 19.
Afscheid Opheusden, Lucas 19 vers 42a.
Intrede Goes, Juni 1905, Efeze 3 vers 8.
Afscheid Goes, Efeze 6 vers 23 en 24.
Intrede Bruinisse, September 1909, Psalm 51 vers 14 en 15.
Afscheid Bruinisse, Num. 6 vers 23, 24 en 25.
Ingebruikneming nieuwe kerk te Zeist 31 Januari 1912,
1 Petr. 2 vers 5a.
Intrede Zeist 2 Febr. 1912, Efeze 3 vers 8.
Afscheid Zeist 1927, Hand. 11 vers 23.
Bevestiging Ds. v. Oordt te Zeist, April 1928, Efeze 2 vers 20.
Laatste preek te Zeist, 15 Juni 1930, Spreuken 8 vers 20 en 21
(eerste gedeelte).
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Klein Vragenboekje voor Kinderen
door L. G. C. LEDEBOER, in leven Pred. te Benthuizen.
Prijs ƒ0.10; 25 ex. ƒ 2.-; 100 ex. ƒ6.-

Verkort Leerboekje van Hellenbroek
door PHlLIPPUS JACOBUS RESLER.
Prys ƒ 0.J2; 25 ex. ƒ 2.75; 50 ex. ƒ 5.— ; 100 ex. ƒ 8

Voorbeeld der Goddelijke Waarheden
door A. HELLENBROEK, in leven Bedienaar des H. Evangeliums te Rotterdam.
Prijs ƒ 0.20; 25 ex. ƒ 4.25; 50 ex. ƒ 8.-; 100 ex. ƒ 15.-

Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, (uitgebreid)
Prijs f 0.30; 25 ex. ƒ 6.50; 50 ex. ƒ 12.50; 100 ex. ƒ 24.-

Kort Begrip der Christelijke Religie
Opnieuw uitgegeven door Ds. G. H. KERSTEN. Gedrukt
op goed papier, handig formaat.
Prijs ƒ0.10; 25 ex. ƒ2.25; 100 ex. ƒ8.-

Raadgeving aan Bèkommerden
door Ds. J. C. APPELIUS, in leven Predikant te Zuidbroek
en Muntendam (1755).
Prijs ƒ 0.30

Het Verbond der Genade in ons Kerkelijk Leven
door Prof. Dr. H. VISSCHER.
Prijs ƒ 0.75

Des Heeren Troostrede tot Zijn vreezend Volk
door Ds. A. VERHAGEN, Pred. bij de Geref. Gemeente te
Middelburg.
Prijs ƒ 0.25

Het Heil des Heeren
Viertal leerredenen over: I. Joh. 3 : 14, 15, (Goede Vrijdag).
II. Marcus 16 : 6 b (Paschen). III. Marcus 16 : 19 (Hemel
vaartsdag). IV. Handelingen 2:4a (Pinksteren), door
Ds. J. D. BARTH, Pred. bij de Ger. Gem. te Vlaardingen.
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Per stuk ƒ 0.25; 4 preeken in één omslag ƒ 0.85

Verhandeling van eenige Eigenschappen des
Zaligmakenden Geloofs
door ALEXANDER COMRIE.
Prijs ingenaaid ƒ 2.75, gebonden ƒ 3.50,
Toezending na ontvangst postwissel of overschrijving Gironummer 147759.
Al deze uitgaven zijn ook verkrijgbaar bij den Boekhandel.
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