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Ds. J. C. de Groot spreekt op het paasappel in Ede 

EDE – „Het is gelukkig dat er herkenning is over kerkmuren heen. Zeker in het zicht 

van de barre tijden die aanbreken na de verkiezingen op 9 juni, als de voortekenen niet 

bedriegen.” Dat zei ds. J. Westerink, christelijk gereformeerd emeritus predikant te Urk, 

maandag tijdens een paasappel in Ede. 

Het paasappel voor jongeren was georganiseerd door de hersteld hervormde gemeente 

van Ede/Bennekom/Wageningen en vond plaats in de Zuiderkerk van Ede. Sprekers op 

de bijeenkomst waren afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland, de Hersteld 

Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken. De kerk met 350 zitplaatsen 

was vol. 

Het thema van het paasappel was: ”Hij is opgestaan”. Ds. Westerink ging in op het 

deelthema.” Echt?!” De predikant begrijpt heel goed dat jongeren in 2010 zich de vraag 

stellen of de opstanding wel waar is. „Die vraag leeft ook bij jongeren die kerkelijk zijn 

opgegroeid. Heb jij het nooit gedacht? Ik kan het me haast niet indenken.” 

De kwestie van de opstanding is van het hoogste belang, omdat het geloof ermee staat of 

valt, zo zei ds. Westerink. „Als ik geloof dat Jezus is opgestaan, dan betekent het dat ik 

mijn identiteit kwijtraak. Wie gelooft dat Jezus is de Christus, Die dood is geweest en 

weer levend is geworden, wordt een ander mens. Dat zit achter het verzet tegen de 

boodschap van de opstanding van de Heere Jezus, ook bij mensen met een gedoopt 

voorhoofd. Als Jezus werkelijk is opgestaan en ik geloof dat, dan krijgt een Ander het in 

mijn leven voor het zeggen.” 

De opstanding geeft troost, benadrukt de Urker predikant. „Alles staat of valt met Jezus 

Die gekruisigd is en leeft. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen en ook niet 

voor de dag van mijn dood.” 



Ds. J. C. de Groot, hervormd emeritus predikant, sprak over ”Ook voor jou?!” Het 

ongeloof is de grootste zonde, stelde de Dordtse predikant. „Ongeloof is verzet tegen de 

waarheid van Gods beloften.” De predikant vertelde dat hij op 17-jarige leeftijd afscheid 

van God had genomen, maar de Heere „nam geen afscheid van mij. Toen ik 25 jaar was 

kwam ik ‘toevallig’ in de kerk. Toen veranderde mijn leven. Mijn grootste zonde was dat 

ik Gods Woord niet had geloofd. Ongeloof is niet iets wat ons overkomt, maar het is 

iets actiefs. Dat het geloof een gave van God is, is geen excuus voor ons ongeloof.” 

Elke preek is een huwelijksaanzoek van Jezus Christus, zei ds. De Groot. „We willen 

niets liever dan dat al deze jongeren als een reine maagd voor Christus gesteld 

worden. God bedelt om het jawoord.” 

Ds. K. Klopstra, hersteld hervormd predikant te Elst (U), sprak over: ”Wat nu?” Hij 

stelde dat het een sensatie zou zijn als er een nieuwe vorm van leven ontdekt zou 

worden, maar „de opstanding van de Heere Jezus is sensationeler nieuws dan welke 

ontdekking van nieuw leven ook. Zijn opstanding is het grootste nieuws ooit.” 

We moeten alles verliezen, zei de predikant. „Wie zijn leven verliest, zal het behouden in 

Christus. De Heere geeft geen mogelijkheid tot upgraden van de software, maar alles 

moet gedeletet worden.” 

Aan het eind van het appel kondigde ds. De Groot een interkerkelijk pinksterappel in 

Weesp aan. Hij sprak zijn dankbaarheid uit over de ontmoeting van hen „die nu zo 

verdeeld zijn.” 

Jeugdouderling J. Zondag zei desgevraagd dat de wens om sprekers van de diverse 

kerkverbanden te vragen, was opgekomen bij de jeugd. „Er is gekozen voor het vragen 

van predikanten met wie al contact was. Het is mooi als jongeren iets willen organiseren 

voor de glorie van God en als ze elkaar herkennen in de ontmoeting rond het Woord.” 

 

Bron : http://www.refdag.nl/artikel/1471043/Opstanding+weerspreekt+angst.html 

 

 

 

Commentaar – DJK :  Elke preek is een huwelijksaanzoek van Jezus Christus, zei ds. De 

Groot. „We willen niets liever dan dat al deze jongeren als een reine maagd voor Christus gesteld 

worden. God bedelt om het jawoord.” 

 

“En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en 

heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; Want ik 

zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn 

avondmaal smaken zal, Lukas 14 vers 23-24.” 



“En Jezus zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende, hoe zij de vooraanzittingen verkozen; 

zeggende tot hen: Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste 

zitplaats; opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zij; En hij, komende, die u 

en hem genood heeft, tot u zegge: Geef dezen plaats; en gij alsdan zoudt beginnen met schaamte de 

laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats; 

opdat, wanneer hij komt, die u genood heeft, hij tot u zegge: Vriend, ga hoger op. Alsdan zal het u 

eer zijn voor degenen, die met u aanzitten. Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd 

worden; en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden. En Hij zeide ook tot dengene, die Hem 

genood had: Wanneer gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, 

noch uw broeders, noch uw magen, noch uw rijke geburen; opdat ook dezelve u niet te eniger tijd 

wedernoden, en u vergelding geschiede. Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood 

armen, verminkten, kreupelen, blinden; En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te 

vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En als een van 

degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in 

het Koninkrijk Gods. Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en 

hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals, om den genoden te 

zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te 

ontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en 

hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen 

gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander 

zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelve dienstknecht weder 

gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide 

tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en 

verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heer, het is geschied, gelijk 

gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en 

heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; Want ik zeg ulieden, dat niemand 

van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal, Lukas 14 vers 7-24.” 

Ja lezer, het is weer Pasen geweest. En menig jongeling heeft rond deze tijd in 

behoudend kerkelijk Nederland belijdenis van zijn geloof gedaan. De meesten hebben 

het echter met een onbekeerd c.q. onbesneden hart gedaan, waarmee ze op een 

vreselijke wijze hebben staan liegen voor God. Hoe anders wat het toen Filipus deze 

vraag aan de moorman uit Candace stelde : “Indien gij van ganser harte geloofd, zo is 

het geoorloofd om gedoopt te worden.” Deze moor kon er tenslotte nog van getuigen 

hoe hij genodigd was tot de bruiloft van zijn Heere, en hoe hij door de weg van de 

geestelijke kruisdood, gedwongen was om in te komen. “En hij, antwoordende, zeide: Ik 

geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.” Deze man wist in welke weg Christus 

zijn deel geworden was, door het zaligmakende geloof. Hoe lang zal God deze kerkelijke 

leugenaarspraktijken in Nederland nog tolereren…?? Zalig zijn zij, die Zijn geboden 

doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen 

ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de 

hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen 

liefheeft, en doet, Openb. 22 vers 14-15.  


