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Snel en onoerbiddelijk is het uerk oar den dood;
dodt het is Gods uil, en uie zal Hem duruen orqgen, @darom het ald.us is geschied,
Geuetlígd zijn de tranen ian den zuaarbeproefden
echtgenoot, d.ie in haar een lÍouue gade ettooor zijn
dochter een lieldeaolle en altoosbezorgde moeder verliest. De oaerledene uas in oaarheid díe stetke orouu,
uier uaarde grooter is dan het koslbaarste edelgesteenle, zooals de SchriJluur zegt.
Plotseling is zíj gestoruen. ,,Waakt, zegt /ezus tot
zijn leerlingen, omddt gij niet weet, op uelk uur de
Heer zal komen." lY'aakzaam uas de ooerledene :
steeds bliimoedig deed zij haar uerk, oemulde zij
al haar plichten. En zoo ziin uii er oast odn ooerluigd, dat de Koning der Glorie haar de ktoon heeft
toegekend, die bereid. is in eeuwigheid soor hen, d.ie

Hem lrouw ziin.

Barmharlige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

G. Vusen,-oígini"t, Ri^b"rg
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