
 

 

Hoek, 17 november 2013 
 
M.m.v. Ensemble Trequartone: Marianne Ton (blokfluit), Bert 
Alderliesten (blokfluit), Tonnie Hugens (cello), Corrie Geleijnse – de 
Oude (sopraan), Bert Geleijnse (spinet en orgel) 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Voor de dienst speelt Ensemble Trequartone:  
  Sonate in F, Georg Philip Telemann (1681 – 1767) 
   -grave 
   -allegro 
   -andante 
    -vivace 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Intochtslied: Psalm 9: 1 (allen), 4 (solo) en 5 (allen)  
 
Moment van Stilte en inkeer 
 
Bemoediging en Groet 
 
Drempelgebed  

(gezongen en gesproken, bewerking van 25b Nieuwe Liedboek) 
 
Soliste:  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
    steeds weer zoeken mijn ogen naar U 
 
Voorganger:    Omdat U bent wie U bent o God, 
     zie ons aan met Uw genade, 
   wij zien verlangend uit naar Uw liefde.  
 
Soliste:  Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
    steeds weer zoeken mijn ogen naar U 
 
Voorganger:  Bent U het, o God, die komen zal, 
    of moeten we toch ons heil elders zoeken? 
    o God, wij willen ons vertrouwen op U stelen. 
 
Soliste:   Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
    steeds weer zoeken mijn ogen naar U 
 
Voorganger:  Laat klinken, o God, Uw woord van bevrijding, 
   woord van vergeven en helen. 
   Bron van vreugde, naar U verlangen wij. 
 
Soliste:   Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
    steeds weer zoeken mijn ogen naar U 



 

 

 
Gebed om ontferming 
O God, 
als wij bidden om uw redding,  
als onze ogen u zoeken, 
Dan bidden wij niet alleen voor onszelf. 
Wij roepen u aan met onze ogen gericht 
Op de grote nood van zovele schepselen 
Op die aarde waarvan u eens sprak: zie het is zeer goed. 
 
Wij willen dat zien en geloven o God, 
dat het goed is,    
maar we zien en horen ook zoveel dat niet goed is. 
Onrecht, geweld. Geweld door mensen, 
geweld door de natuur. 
Met geen pen te beschrijven, het leed van zovelen 
op de Filipijnen. 
Duizenden doden en wat zal er nog volgen 
aan slachtoffers, gekend en ongekend. 
 
Vele vragen en gedachten: 
Waarom? Was dit te voorkomen geweest? Had u dit kunnen 
voorkomen? Of niet, was het noodlot? Huilt u net zo hard mee. 
Of bent u helemaal niet met deze vragen bezig maar bent u al met 
Woord en Geest bij de eerste hulpverleners die een weg zoeken in de 
chaos, die in woest en ledig weer licht willen scheppen, wonden 
genezen, water putten, doden gedenken. 
Bent u al, o god, voordat wij dachten aan opstaan, afgedaald naar het 
land van de doden, om daar te bevrijden, te troosten. 
 
Zoveel vragen, zoveel gevoelen en gedachten o God. 
En door dit alles dit: Ontfermt u zich, laat u ook nu kennen als God van 
Liefde, van erbarmen, van helpen waar geen helper is. 
Van u vragen we dit, omdat we geloven willen dat u altijd weer en tot in 
eeuwigheid die God bent.  
Omdat u die God bent roepen we u aan 
over de nood in deze wereld, en de nood van ons hart. 
Een roep om ontferming die altijd weer en ook nu als in één adem 
overgaat in de lofprijzing. Lofprijzing van uw  
grote naam. 
Geprezen ben u o God tot wie wij bidden: 
Heer ontferm u, Christus ontferm u, Amen 
 
Glorialied: Alles wat adem heeft love de Here (Gezang 21: 1, 4 en 7)  
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Na het zingen van ‘Kom mee naar voren allemaal’ komen de kinderen 
naar voren. 



 

 

 
Kom mee naar voren allemaal dan horen wij een nieuw verhaal,  
Hoe God van alle mensen houdt en zijn rijk steeds verder bouwt. 

“Ik ben bij je” is Zijn naam, “ik ben bij je” is Zijn naam,  
’t is Zijn voor- en achternaam.    

Met de kinderen  
  kinderen van de basisschool gaan, met het Licht van de  
 Paaskaars, naar de kinderkring  
 
Thoralezing:  Exodus 3: 1 - 15  
 
Antwoordpsalm:  Psalm 98: 2 en 3 
 
Evangelielezing:  Lucas 20: 27 - 38 
 
Soliste:   Jesus, unser Trost und Leben BWV van Joh. Seb. 
      Bach (1685 – 1750), zie ook Gezang 222 Liedboek 
     voor de Kerken. 
Verkondiging 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
Toen ik begin september, in de weken voor de Startdienst, in een lichte 
opwelling (ik heb wel eens van die spontane buitjes, zo weten een 
aantal van jullie inmiddels) in een lichte opwelling dat liedje “Kom mee 
naar voren allemaal” schreef kon ik niet bevroeden dat woorden er van 
als een rood draadje zouden lopen tussen de lezingen van deze 
zondag. 
Ik ben bij je, is zijn naam. Ik ben bij je is zijn naam. ’t Is zijn voor- en 
achternaam. Mozes vraagt: wie bent u o God? Wie bent u? Zeg het mij 
voordat ik gehoor geef aan wat u van mij vraagt. Gehoor geven om 
naar Egypte, naar het dodenland te gaan. Wie bent u? 
Ik zal bij je zijn. Ik ben bij je. ’t Is mijn voor- en achternaam. 
 
Dat het daar om gaat komt misschien niet als eerste bij je op als je het 
gedeelte uit Lucas hoort. Misschien dacht u wel: he? Is dit niet meer 
iets voor de weken na Pasen? 
Want met het evangelie dat voor deze zondag op het leesrooster staat 
zitten we midden in een belangrijke kern van de verkondiging van de 
kerk van alle eeuwen, namelijk dat Christus leeft en wij met hem.  
Dat Hij niet zozeer de Jezus van Nazareth is van heel lang geleden, 
een man uit de geschiedenis, maar dat hij vooral de levende Christus 
is, door God als eersteling opgewekt het dodenland. Niet zozeer de 



 

 

man van de geschiedenis, maar van de toekomst. 
 
En de Heer zei: daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de 
Egyptenaren, de macht van de heersers van het dodenland, te 
bevrijden. Om hen naar het land van de belofte te leiden.  
De God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jacob, de 
God die Mozes zond naar het dodenrijk om daar namens God het 
nieuwe leven aan te kondigen, die God heeft zich ook in Christus 
bewezen als een God van het leven en niet van de dood. 
Ja inderdaad. Paasevangelie dus. Paastijd. En laat ik het nog maar een 
keertje zeggen: In de liturgie van de kerk van alle eeuwen is eigenlijk 
iedere zondag, je zou kunnen zeggen een Klein Pasen. De gemeente 
die al van af de eerste eeuw op de eerste dag van de week samenkomt 
rondom Schrift en Tafel. Juist op de eerste dag van de week opdat er 
altijd de herinnering zou zijn aan de paasmorgen, die eerste dag van de 
week die de derde dag was na het sterven van Christus, de 
paasmorgen waarop het getuigenis de wereld is ingegaan dat hij niet 
dood is maar dat hij leeft. 
Maar dat zijn wellicht mooie en diepzinnige en betekenisvolle 
overwegingen maar tegelijkertijd zitten we ook wel midden in een heel 
complex van vragen en twijfels en meningen en redeneringen rondom 
de zaken van leven en dood die de mensen de eeuwen door intens 
hebben bezig gehouden. Is er leven door de dood heen, en hoe zit het 
dan allemaal met de talloze vragen die in die ene vraag meekomen? 
Kan dat, leven na de dood. Kan dat, Jezus opgestaan? 
 
In alle eeuwen en zeker ook in de jaren van onze levens komen in 
kerkelijke discussies vragen rondom de opstanding, rondom leven na 
de dood, met enige regelmaat opnieuw ter sprake.  En iedere keer is 
het weer een andere min of meer bekende dominee dan wel andere 
theoloog die terloops of heel nadrukkelijk een aantal opmerkingen 
maakt over zijn of haar zienswijze inzake de opstanding van Jezus 
Christus. Opmerkingen waar dan anderen van schrikken, waar 
commotie over ontstaat. Want als je hier aan gaat tornen, wat blijft er 
dan nog over van het geloof?   
In de tijd dat ik studeerde, de jaren 80 van de vorige eeuw waren er de 
opschudding veroorzakende inzichten van de Rooms katholieke 
Schillebeekcx. Later kwamen daar protestantse namen bij: Kuitert, 



 

 

Hendrikse, de gebroeders Ter Linden. 
En telkens weer is er die mengeling van reacties. Voor de een is het 
helpend of troostrijk dat zaken van geloof en bijbel besproken en 
beschreven werden met erkenning van vragen, twijfels en gevoel waar 
zij zelf ook mee rondlopen. Anderen voelen zich aangevallen, 
aangevochten, voelen ook God aangevallen en menen God te moeten 
verdedigen.  
En ik noemde een aantal namen uit de achterliggende zeg veertig jaar 
maar de discussie is echt niet van vandaag of gisteren. Al heeft 
natuurlijk de doorontwikkeling van de moderne wetenschap in de 
laatste 200 jaar wel nieuwe dimensies aan de discussie toegevoegd. 
Maar in de vroege kerk en eerder nog, in de tijd van Jezus waren er 
verschillende stromingen, verschillende opvattingen op dit punt. De 
Sadduceeën bijvoorbeeld, we gaan er zo nog wat verder op in.  
 
Maar al die eeuwen door is ook gebleken dat het geloof in de Levende 
Christus uiteindelijk niet afhangt van boeken, artikelen en 
forumdiscussies, maar verder gedragen wordt door Gods Geest die 
gestalte aanneemt in de eeuwen door trouwe gemeente, die steeds 
opnieuw, in allerlei verschillende landen en culturen, in steeds 
veranderende tijden toch iedere week bijeen komt rondom Schrift en 
tafel. En zo al zingende en biddende, al horende in de Schriften, al 
zingende en biddend, het brood breekt, de wijn deelt, en zo de 
betekenis van dood en opstanding van Christus viert en uitdraagt. 
Misschien wel te gek voor woorden. 
Mensen van vlees en bloed die samen een kring vormen om te horen 
en te delen en die door alle dingen heen beseffen dat het geheimenis 
van de levende Christus beleefd wordt in liturgie en leven. Niet altijd, 
niet altijd even gemakkelijk, maar toch, door de wisselende tijden heen 
bijeenkomend omdat de belofte van de God van Abraham en Izaäk en 
Jacob levenden en doden omvat, want voor hem leven zij allen. 
 
Nu even wat dieper inzoomend op het Lucasverhaal. Ik zei al, ten 
aanzien van de opstanding en leven door de dood heen of leven na de 
dood, leefden en leven in de kerk en het joodse geloof verschillende 
gedachten en meningen. De Sadduceeën waren een groepering, je zou 
ook kunnen zeggen een modaliteit binnen het jodendom van die dagen, 
die niet konden meemaken dat er zo iets zou zijn als een opstanding 



 

 

van de doden.  
En zoals we het ook nu nog wel kennen uit debatten en discussies, 
voordat je het weet worden de zaken op de spits gedreven en gaan 
voorbeelden en argumenten een eigen leven leiden wat zeker niet altijd 
leidt tot een beter verstaan van elkaar bij de deelnemers aan zo'n 
debat. Zo gaat het ook in dat wat Lucas vertelt. Het was de 
Sadduceeën bekend dat Jezus van Nazareth, die rabbi uit Galilea die 
zoveel opschudding veroorzaakte in Jeruzalem, dat deze Jezus in zijn 
leer een belangrijke plaats toekende aan leven door de dood heen. En 
nu ze hem dan tegenkwamen wilden ze proberen hem met een 
moeilijke vraag uit de tent te lokken. Het doet me een beetje denken 
aan de zogenaamd slimme vragen die je soms gesteld krijgt. 
Kritische vragen ten opzichte van bijbel en kerk waarvan dan verwacht 
wordt dat je wel helemaal van je stuk zult geraken en toch zeker binnen 
drie minuten zult moeten toegeven dat ze toch wel gelijk hebben. 
Zo’n soort van vragen hoor ik ook in de Sadduceeën die Jezus 
aanspreken: Hoe moet dat nou met de wet van Mozes vragen ze, de 
wet van Mozes die we toch moeten naleven en die voorschrijft dat een 
kinderloze weduwe het recht heeft opnieuw te trouwen met de broer 
van haar overleden man om daardoor wellicht bij hem nog kinderen te 
kunnen krijgen.  
Dat is toch een goede sociale regel in de wet rabbi, en wat nu als zij tot 
zeven maal toe trouwt met een andere zwager en tenslotte toch geen 
kinderen krijgt en als ze dan zelf sterft, van wie zal ze dan in de 
opstanding de vrouw zijn? 
o, o wat een slimme vraag, een extreem voorbeeld, wat waarschijnlijk 
nooit zal voorkomen maar waarvan ze hopen dat Rabbi Jezus van zijn 
stuk zal raken en nu toch wel zal moeten toegeven dat ze gelijk 
hebben. Natuurlijk beste Sadduceeën, ik zat er ook helemaal naast met 
mijn geloof in de opstanding. 
Maar Jezus antwoord hen anders. In feite voert hij hen weg van hun 
vraag en geeft hij aan dat het opstandingsleven van een heel andere 
orde is. Dat het bij vragen van leven en dood om andere dingen gaat. 
In het leven van de opstanding gaat het niet over de vreugde van 
huwen en het verdriet van sterven en geen kinderen kunnen krijgen. In 
het leven van de opstanding gaat het niet om ingewikkelde vragen hoe 
je de wet van Mozes nu precies moet interpreteren maar gaat het om 
het pure volle leven in gemeenschap met de levende God. In het 



 

 

opstandingleven gaat het wel om liefde en trouw maar gaat het niet om 
huwelijkswetgeving. Het opstandingleven overstijgt de instellingen van 
het tijdelijke.     
 
Niet dat al die zaken van het tijdelijke, de vreugdes, maar ook het 
verdriet, het verlies worden genegeerd, als te min wordt afgedaan, 
maar het wordt overstegen door de volheid van de Liefde. De volheid 
van Gods Liefde. 
 
Het evangelie, de verkondiging is dat God de God is die zelf afdaalt in 
het land van de dood, door Mozes zijn gezondene, door Christus, zijn 
gezondene, zijn zoon. En hij daalt niet alleen af tot in de diepte. Maar in 
die diepte is hij reddend, bevrijdend, genezend aan het werk. En voert 
hij uit, weg uit het dodenland, naar nieuw leven. Zo is het evangelie, de 
verkondiging, en zo zal God ook ons doen opstaan en bevrijden voor 
het land van belofte.  
Dat is trouwens, denk ik, ook het meest ongelooflijke. Althans, zo voel 
ik het. Niet de grootste moeite met die natuurwetenschappelijke 
puzzels. Maar veel meer existentieel is het dat dit, mijn leven, met 
butsen en scheuren, met fouten en goede dingen, met alles er op en er 
aan, dat dit mijn en uw en jouw leven door God wordt gered. Dat hij 
daartoe afdaalt. Dat is het eigenlijke, het meest ongelooflijke van het 
evangelie.  
 
Voordat ik afdaal o God, zo spreekt Mozes, voordat ik afdaal in uw 
Naam naar het land van de doden, naar Egypte, zeg mij, wat is Uw 
naam. Ik ben bij je is mijn naam zegt God. Ik ben bij je. En als je afdaalt 
in Egypteland, in dodenland, en je door angst en vrees en twijfel 
overvallen wordt. Zing dan deze woorden. Ik ben bij je is zijn naam. En 
denk dan aan dit teken, van die brandende braamstruik. Ja, denk 
vooral ook aan dit teken en dat ik je gezegd heb niet dichterbij te willen 
komen. Kom niet dichterbij het teken, niet dichterbij het 
geheimenis,....... dat ik er ben, juist in de diepte, dat ik al afgedaald ben 
voordat jij de diepte in gaat. Kom niet dichterbij het geheim dat ik in die 
diepte, in het dodenland altijd weer verder ga. Met mijn Liefde. En dat ik 
ook altijd weer leven schep. Nieuw leven. En dat ik troost. En bevrijd. 
Dat ik voor je uitga. In mijn geliefde zoon Jezus Christus. De Levende, 
voor je uit. Amen  



 

 

Zingen: Gezang 218: 1, 2, 5 en 7 
     - kinderen komen onder orgelspel terug in de kerk - 
 
Inzameling van de gaven, de collecte is deze zondag bestemd voor 
Noodhulp aan de bewoners van de zwaar getroffen Filipijnen. 
   
  Tijdens de collecte speelt Ensemble Trequartone:  
  Sonate V in F van Giuseppe Sammartini (ca. 1695 – 1750) 
  - allegro 
   - grave 
   - allegro 
 
Gebeden 
 
Heenzending 
Een enkele woord uit de brieflezing van deze zondag, uit  
2 Thessalonicenzen:  
 
Broeders en zusters, 
doe het goede, zonder op te geven…. 
…. Moge de Heer van de vrede zelf 
u altijd en op elke wijze vrede geven. 
 
Slotlied: Gezang 285: 2 en 3  
 
Zegen 
 
Uitleidend orgelspel:   
  Grand Choeur van Theodoré Salomé (1834 – 1896) 
 
 


