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Remonstrantse Gemeente Rotterdam 

Zondag 3 november 2019. 

Predikant: dr. Tjaard Barnard 

Organist: Huber Kros 

 

Liturgie 1 

 

Dan gaat je levensadem terug naar God die je het leven gegeven heeft. 

 

Orgelspel 

 

Welkom en aansteken van de kaars door een kerkenraadslid  

Iedereen gaat staan 

Openingslied Psalm 139: 1, 2 en 4 Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen 

 

Votum en Groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Genade zij u en vrede 

Van God onze Vader 

En van Jezus Christus, de Heer. 

Amen.  

 

Antwoordlied Tot U, Heer, is ons hart gericht 

Iedereen gaat weer zitten 
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Inleidende Bijbellezing Romeinen 14: 7-9 

7Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8Als wij 

leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Wij horen 

bij onze Heer Jezus Christus, in heel ons leven en ook als we sterven. 9Want Christus 

is gestorven en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn. Hij is onze Heer, zolang 

we leven. En hij blijft onze Heer als we gestorven zijn. 

 

Gebed 

Eeuwige God, 

Vandaag is een bijzondere dag. We komen samen en tegelijkertijd denken we juist aan 

degenen die niet meer bij ons zijn. Aan mensen met wie we hebben samengeleefd, die 

we hebben lief gehad. We noemen straks namen, hardop en in ons hart. Namen die 

emoties bij ons oproepen. Namen van wie niet meer bij ons zijn, maar die in ons hart 

nog steeds leven. 

Wij weten, o God, dat wij mensen tijdelijk zijn. We zijn een tijd op deze aarde. Wat er 

daarvoor was en wat er daarna komt, dat blijft hier voor ons een mysterie. We weten 

het niet, al zouden we het vaak graag weten. Maar zover reikt ons oog niet. 

Al blijven we rijken naar wat ons overstijgt. Al proberen we ons bestaan in uw licht te 

zien. U, o God, bent de Eeuwige. In u komen verleden, heden en toekomst samen. Voor 

u is er geen tijd. Voor u mogen wij bestaan. In u blijven wij bestaan, al zal geen mens 

meer aan ons denken. 

Wil ons, o God, trekken naar uw werkelijkheid. Wil ons zo laten leven, dat soms de 

eeuwigheid in ons alledaagse leven op licht. Dat we een glimp zien van u. Dat we uw 

spoor herkennen. Dat we voelen hoe u ons en de hele wereld wilt dragen. 

Ontferm u over ons en houd ons vast. 

Zonder u kunnen wij niet. 

Amen. 

 

Lied 413 Grote God wij loven u 
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Woorden bij de dood 

Te allen tijd en overal komt waar het leven kwam, de dood. Hij breekt het kostbare, 

broze leven af. Hij komt verwacht of onverwacht; als vijand of als vriend; ondanks ons 

mensen of door mensenschuld. Maar hoe hij komt, hij is of wordt mee opgenomen in 

het plan van God. Hierdoor is hij geen einde, doch overgang; brengt geen scheiding 

slechts, doch ook hereniging; en voert niet tot vernietiging, doch tot vernieuwing in het 

licht. Nu wij staan voor den dood erkennen wij, dat wij voor het onbekende huiveren, 

maar voor God buigen en op Hem vertrouwen in geloof. Wij huiveren voor de 

onontkoombare macht van de dood; maar wij vertrouwen op de macht van God, in 

wiens hand dood en leven zijn. 

Wij buigen voor Gods oordeel, waarvoor alle mensenoordeel zwijgt, maar wij 

vertrouwen op zijn liefde die verzoent en onze schuld vergeven wil. Wij buigen voor 

de onbegrepen hoogheid van zijn wegen, maar wij vertrouwen op de overwinning die 

de strijd te niet doet; en wij geloven in de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. 

 

Lied 760 Gij zijt de zin van wat wij zijn 

 

Herdenken overleden gemeenteleden en voorlezen van hun namen 

 

Aansteken kaarsen door alle aanwezigen, terwijl de gemeente lied 598 Dans nos 

obscurités zingt.  

 

Bijbellezing: Prediker 12: 1-7 

1Denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan hem zolang je nog jong bent. Want 

straks komen de slechte dagen. Dan komt de tijd dat je geen plezier meer in het leven 

hebt. 

2Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt het donker. Dan verdwijnt het licht 

van de zon, van de maan en de sterren. Dan blijft het bewolkt, ook als de regen ophoudt. 

3Straks ben je oud. Je handen gaan trillen en je benen gaan krom staan. Je tanden vallen 

uit je mond. Je ogen zien niets meer. 4Je oren horen niet meer wat er buiten gebeurt. Je 

stem is bijna niet meer te horen. Je hoort het geluid van de vogels niet meer. 5Je durft 

geen heuvel meer op te klimmen. Je vindt het gevaarlijk op de weg. Je haren zijn grijs 
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geworden en je komt nog maar met moeite vooruit. Je verlangt nergens meer naar. En 

ten slotte ga je dood. Dan wordt er om je gehuild in de straten. 

6Denk aan God die je gemaakt heeft. Straks wordt je leven afgebroken. Zoals een 

zilveren ketting breekt, of een gouden lamp. Zoals een waterkruik in stukken valt, of 

het touw breekt waaraan een emmer hangt. Zo wordt je leven afgebroken. 7Dan gaat je 

lichaam terug naar de aarde waaruit je gemaakt bent. Dan gaat je levensadem terug 

naar God die je het leven gegeven heeft.’ 

 

Lied 942 Ik sta voor u in leegte en gemis 

 

Preek 

Realisme 

Mijn vader is relatief jong overleden. Hij overleed alweer twintig jaar geleden op 

zeventigjarige leeftijd aan Alzheimer. Al een heel aantal jaar daarvoor was hij stevig 

de weg kwijt. Hij had gehoopt 85 te worden, net als zijn vader en grootvader. Maar het 

zat er niet in. Toen hij net de diagnose had gekregen, lukte het hem om met 

dankbaarheid naar zijn leven te krijgen. Hij had nu gewoon pech, maar tot die tijd had 

hij een mooi leven geleid. 

Dit realisme kenmerkte mijn vader. Ik zal het wel een beetje van hem hebben. Met een 

realistische bril naar de wereld kijken, daar ook wel de somberheid en het verdriet in 

herkennen, maar tegelijkertijd je er niet door terneer laten slaan. En dan met humor 

ernaar kijken. 

Over oud worden voorspelde mijn vader altijd het volgende. Hij stelde zich voor dat 

hij op een gegeven moment in een rolstoel zou zitten. Wij, zijn kinderen hadden hem 

in de tuin gezet en waren zelf naar binnen gegaan. Na twintig minuten, zo voorspelde 

hij, zouden we naar buiten kijken en constateren: hé, het regent. Om daarnaar tegen 

elkaar te zeggen: laten we die ouwe maar even buiten laten staan, anders zeurt’ie zo 

aan onze kop als we hem binnen halen. 

Geloof om het hiernamaals 

Bij de oecumenische leerkring bespreken we dit jaar de serie The Story of God, een 

reeks van documentaires over God van de Amerikaanse acteur Morgan Freeman. Met 

verbazing keken we als groep naar de eerste aflevering. Dit verhaal over God begon 

met te vertellen hoe er in een grote verscheidenheid van religies, waaronder het 

christendom, werd gekeken naar het leven na dit leven. Uitgangspunt, zo werd al snel 
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duidelijk, was dat de essentie van godsdienst ligt in de vraag: hoe kom ik na dit leven 

terecht. Laat ik maar direct vertellen, dat dit tot vervreemding aanleiding gaf. De 

meeste aanwezigen – ik moet bekennen dat ook de niet-remonstranten over het 

algemeen een vrijzinnige inslag hebben – vonden het hiernamaals niet het meest 

interessante. Geloof, zo vonden zij, gingen vooral over het leven nu. En eventueel 

daarna, als een toegift nog over wat er hierna zou kunnen komen. Maar dat was niet 

de essentie.  

Het deed mij denken aan de reclamecampagne van het Humanistisch Verbond waar 

ik me weleens aan ergerde: ‘Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood?’ Eerlijk 

gezegd ken ik geen enkel gemeentelid dat meer gelooft in een leven hierna, dan in 

een leven hier en nu. Natuurlijk: er wordt best weleens over nagedacht en gemijmerd. 

Zou er wat zijn? Of zou er hiervoor wat geweest zijn, maar om nu te zeggen dat de 

essentie van het leven hierna ligt, dat is voor ons niet waar. 

Overigens is dat voor veel theologie misschien wel zo. De Heidelbergse Catechismus 

heeft als eerste vraag:  

Vraag 1 

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 
 

Antwoord 1 

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns 

getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed 

voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels 

verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van 

mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, 

waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en 

Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.  

Zo ook de Rooms-Katholieke Schoolkatechismus: 

Vraag 1: Waartoe zijn wij op aarde?  

Antwoord 1: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het 

hiernamaals gelukkig te zijn. 

Het is maar even dat u het weet! 
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Geloof gaat om het hier en nu 

Voor de meeste vrijzinnigen zijn dit echter geen bevredigende antwoorden meer. 

Sterker nog, het zijn eigenlijk niet eens meer de vragen die wij stellen. Voor de 

meesten van ons gaat geloven over het leven nu. Over het vinden van inspiratie om 

het goede te doen en kracht om de meer ingewikkelde dingen te dragen. 

Het gaat niet om het vinden van hemelse, groene weiden, geleid door de hemelse 

herder, maar belangrijker is om inspiratie te vinden om er nu voor de mede schapen 

in deze wereld te zijn. 

In deze kerk is het slechts met schroom dat we spreken over een leven na dit leven. 

Eigenlijk hoort dat bij de dingen, waarvan we gezamenlijk zeggen: daar weten we 

weinig tot niets van af. Laten we het maar even afwachten. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat de oude beelden ons niets meer te zeggen hebben, 

of dat we nergens meer op hopen. Want het zijn beelden die wel resoneren in ons 

hoofd en zomaar bovenkomen als het spannend wordt. Een van de gemeenteleden die 

we vandaag in het bijzonder herdenken kon er zich wel wat bij voorstellen, dat zij na 

dit leven op die hemelse weiden zou rondlopen, samen met haar geliefde hond. Een 

ander kon zich eigenlijk niet voorstellen, dat er hierna niets meer zou zijn. Ons leven 

hier en nu is een mysterie. We weten niet waar we vandaan komen. We weten niet 

waar we naar toe gaan. Maar ergens zal het wel goed zijn. Als we in dit leven soms 

een glimp zien van licht dat doorbreekt, een ervaring die ons boven onszelf uittilt, 

waarom zou er dan buiten dit leven niets meer zijn? 

Ik las u daarnet de gang door het leven zoals de realistische Prediker het beschrijft. 

We beginnen jong en hebben alle mogelijkheden. We eindigen – als we geluk hebben 

– oud en worden krakkemikkig. Uiteindelijk komt lang verwacht de dood. Je lichaam 

keert weer terug tot de aarde en je levensadem keert weer terug tot God die je heeft 

gemaakt. Het is een heel eenvoudig beeld en tegelijkertijd is er misschien alles wel 

mee gezegd.  

Alle concrete beelden hebben hun waarde. Zijn prachtig en houden ons op de been. 

Maar het zijn beelden die vooral uit onze fantasie en ons verlangen voortkomen.  

Prediker vertelt het essentiële. Hij beschrijft het wonder dat het leven is. Het 

geschenk dat we allemaal hebben gekregen. Dat geschenk is, hoe je het ook wendt of 

keert, in God geborgen. Soms ervaren we dat, al is het maar even. Soms kunnen we 

er naar leven, al komen we ons ook vaak te misgaan. Maar het is wel het grote geheel 

waar we in staan. We komen uit het goddelijke voort en we keren er weer in terug. 
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Vandaag denken we terug aan wie ons ontvallen zijn. We hebben de namen van 

gemeenteleden gehoord. In ons hart klonken de namen van al wie ons lief waren. 

We hebben hen moeten loslaten. We danken God voor wat we in hen hebben mogen 

ontvangen. We leven verder met de herinnering aan hen. Moge het ons gegeven 

worden om ons leven zo te leven. Levend vanuit het geschenk dat ons dagelijks wordt 

gegeven, in het vertrouwen dat ons leven en sterven rust in God die ons gemaakt 

heeft. 

Amen. 

 

Orgelspel 

 

Stilte 

 

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader 

Eeuwige God, 
 

In ons midden staan de lichtjes die we hebben aangestoken. 

In u blijven wij met elkaar verbonden, de levenden en de doden. 
 

Wil ons dragen, zoals u alle mensen voor ons hebt gedragen, door heel het leven heen. 

Schenk ons uw kracht, wanneer het leven zwaar is. 

Wanneer het verdriet op ons drukt. 

Wanneer we alleen zijn en het soms niet meer zien zitten. 
 

Schenk ons uw nabijheid, wanneer we ons zorgen maken, 

Over onze eigen gezondheid, over die van de mensen om ons heen. 

Wanneer we angstig zijn en niet weten waar we het moeten zoeken. 
 

Schenk uw wereld uw inspiratie, wanneer strijd en onrecht heersen. 

Geef uw mensen het lef om naar vrede te streven en met elkaar te leven in liefde in 

plaats van oorlog. 
 

In de stilte willen we u bidden. 

In de stilte storten we ons hart voor u uit. 

In de stilte bidden we, want u luistert naar ons. 
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Samen met heel uw kerk, van alle plaatsen en tijden, bidden we met de woorden van 

Jezus: 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd; 

Uw koninkrijk kome; 

Uw wil geschiede 

Op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

Maar verlos ons van de boze 

Want van U is het koninkrijk en de kracht 

En de heerlijkheid  

In eeuwigheid. Amen. 

 

Mededelingen en collecte  

Iedereen gaat staan 

Lied 90a O God, die droeg ons voorgeslacht 

 

Uitzending en zegen 

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde. 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 

haar taak in deze wereld met haar noden. 

En gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht,  

Onder Gods zegen 

 

De Heer zegene en Hij behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

Amen. 

 

Antwoordlied 978: 4 

Orgelspel 

Collecte bij de uitgang  


