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Er is een tijd om te huilen (…), 
een tijd om te rouwen. 

Prediker 3:4 

Derde Advent - 16 december 2012 
Prediker 3:1-8 

#OverHoop  
Er is een tijd om te hopen en 
een tijd om wanhopig te zijn… 
 
 
 
Deze derde zondag van Advent 
staat in het teken van onze rouw 
vanwege het sterven van Erika 
Heemskerk, lieve vrouw van Henk, 
lieve mama van Wesley, Jessica en 
Emma. Rouwen is: huilen, de 
tranen laten stromen, het gemis 
voelen, nabijheid zoeken bij elkaar 
en bij God. Onderstaande drie 
Bijbelgedeelten kanaliseren onze 
rouw. 
 

 
 
Prediker 3:1-8 
Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de 
hemel. 
Er is een tijd om te baren 
en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten 
en een tijd om te rooien. 

Er is een tijd om te doden 
en een tijd om te helen, 
een tijd om af te breken 
en een tijd om op te bouwen. 
Er is een tijd om te huilen 
en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen 
en een tijd om te dansen. 
Er is een tijd om te ontvlammen 
en een tijd om te verkillen, 
een tijd om te omhelzen 
en een tijd om af te weren. 
Er is een tijd om te zoeken 
en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren 
en een tijd om weg te gooien. 
Er is een tijd om te scheuren 
en een tijd om te herstellen, 
een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. 
Er is een tijd om lief te hebben 
en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog 
en er is een tijd voor vrede. 
 

 
 
Romeinen 8:31-39 
Wat moeten wij hier verder over 
zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn 
eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 
hem omwille van ons allen heeft 

prijsgegeven, ons met hem niet alles 
schenken? Wie zal Gods uitverkorenen 
aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 
Wie zal hen veroordelen? Christus 
Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt en aan de rechterhand van 
God zit, pleit voor ons. Wat zal ons 
scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, 
honger of armoede, gevaar of het 
zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u 
worden wij dag na dag gedood en 
afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik 
ben ervan overtuigd dat dood noch 
leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat er ook maar 
in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die hij 
ons gegeven heeft in Christus Jezus, 
onze Heer. 
 

 
 
Johannes 14:1-7 
‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op 
God en op mij. In het huis van mijn 
Vader zijn veel kamers; zou ik anders 
gezegd hebben dat ik een plaats voor 
jullie gereed zal maken? Wanneer ik 
een plaats voor jullie gereedgemaakt 

heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met 
me meenemen, en dan zullen jullie zijn 
waar ik ben. Jullie kennen de weg naar 
waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij 
weten niet eens waar u naartoe gaat, 
Heer, hoe zouden we dan de weg 
daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik 
ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan 
door mij. Als jullie mij kennen zullen 
jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf 
nu kennen jullie hem, want jullie 
hebben hem zelf gezien.’ 
 
 

 
Troosten is: 

 
In de eerste plaats:  
nabijheid bieden. 

In de tweede plaats:  
nabijheid bieden. 

In de derde plaats:  
nabijheid bieden. 

In de vierde plaats:  
uitzicht bieden. 

 


