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De schrijver, emeritus CGK-predikant, heeft via deze publicatie zijn geestelijk testament 

geschreven: bijbels praktisch-pastoraal. Goed leesbaar, helder geschreven en heel 

leerzaam.  

De boodschap met betrekking tot hemel en hel moet verkondigd worden. Hemel en hel als 

de twee eindbestemmingen vormen het einde van twee wegen , en die twee wegen 

hebben allebei ook een vertrekpunt. Hemel en hel komen in de prediking veel minder aan 

de orde dan vroeger wel het geval was.  

Dit boek beschrijft onze reis door het leven, van begin tot eind, met ten slotte het bereiken 

van het eindpunt: Bestemming bereikt (9).                                                                                                              

Inhoud:                                                                                                                                                                    

Deel 1. – Vertrekpunt: Schepping, val, belofte, tweeërlei mensen, toename van 

goddeloosheid, oordeel.                                                                                                                                    

Deel 2 – Onderweg: De mensheid valt uiteen; sindsdien gaat de een de smalle weg en de 

ander de brede weg. Achter de keus tussen twee wegen schuilen verschillende factoren: 

enerzijds Gods besluit van verkiezing en verwerping, anderzijds het geloof of ongeloof van 

de mens. Dit zijn ook thema’s die in prediking en pastoraat  dringend aandacht vragen in 

de prediking en pastoraat.                                                                                                                              

Deel 3- Bestemming. Het einde van de weg: sterven: waarom; tussen sterven en 

opstanding. Christus’ wederkomst. Opstanding der doden;  Christus komt als rechter.  

Bestemming hemel (6 onderwerpen); Bestemming hel ( 5 onderwerpen).                                            

Het is volbracht. 

Op verschillende plaatsen heeft de auteur historische gebeurtenissen gebruikt ter 

illustratie wat de wegen zijn, wie de wandelaars op die wegen zijn en van wat er van de 

bestemming gezegd kan worden. Sommige van die passages kregen een meditatief 

karakter en zijn daarom met een ander lettertype weer gegeven. 

Deel 2 -Voorbeeld: Paulus is in Korinthe, naast zegen op de prediking, is er ook weerstand. 

Paulus overweegt om weg te gaan ,maar hij moest blijven: Ik heb veel volk in deze stad 

(Hand. 18:9, 10) (45/47). 

Deel 3: Christus’ wederkomst. Overwonnen vijanden worden gedwongen om te knielen. 

Israël kende dit gebruik ook: Treedt toe , zet uw voeten op de halzen van deze koningen 

(Joz. 10:24) (200). 



Deze uitgave biedt zoveel onderwijs voor persoonlijk gebruik, geschikt voor gebruik in 

theologische opleidingen, ook wat het pastoraat betreft, voor de kerkenraden, 

belijdeniscatechese en het onderwijs. 

Juist de evenwichtige aanpak, goed bekend  met de praktijk van de prediking en het 

pastoraat in onze kerken, kenmerkt deze uitgave! Persoonlijke en ambtelijke toerusting. 

De houding van Daniël in Daniël 9: wij hebben gezondigd en onze vaderen, maar Heere, 

hoor, o Heere, vergeef, is de innerlijke houding van de auteur! 

Van harte aanbevolen. 

  


