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Welkom en aansteken van de kaars 
 
Muziek: Sarabande uit Partita BWV 1013  

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Aanvangslied: Liedboek 413 (staande) 
 
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 (Gemeente gaat daarna zitten) 
 
Gebed 
Eeuwige God, 
Vanmorgen komen wij weer samen in uw huis. 
We komen hier elke week. We voelen de verbondenheid met de generaties 
voor ons die ook hier hun heil zochten. Mensen voor ons zochten u en 
voelden zich soms gevonden. Mensen voor ons hebben ons verteld over hun 
geloof. Hun woorden, liederen en gebeden hebben ons in beweging gezet. 
Net als zij verlangen wij naar uw aanwezigheid in ons bestaan. Maar net als 
zij moeten ook wij leven met vragen. Met hen delen wij een bestaan waarin 
veel goed gaat, waarin veel is om te danken, maar waarin het verdriet ook een 
plaats heeft. 
Vanmorgen staan we in het bijzonder stil bij wie ons ontvallen zijn.  
Mensen van wie wij gehouden hebben. Mensen met wie samengewerkt 
hebben, met wie we hebben opgetrokken als uw geloofsgemeenschap.  
Geef dat wij die verbondenheid die wij met elkaar voelen, die wij voelen met 
wie ons ontvallen zijn, ook in u mogen beleven.  
Dat we ons, net als hen, gedragen mogen voelen door uw liefde. 
Ja dat u voortgaat ook ons te dragen, door heel ons leven heen. Amen. 
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Liedboek 942 
 
Marcus 12: 18-27 (Bijbel in Gewone Taal) 
18Toen kwamen er sadduceeën naar Jezus toe. Sadduceeën geloven 
niet dat de mensen zullen opstaan uit de dood. Ze zeiden tegen 
Jezus: 19‘Meester, in de wet van Mozes staat deze regel: ‘Het kan 
gebeuren dat een man sterft zonder kinderen, en dat zijn vrouw alleen 
achterblijft. Dan moet de broer van die gestorven man trouwen met de 
weduwe. Hij moet zorgen dat er een kind komt voor zijn gestorven 
broer.’ 20Maar stel: Er zijn zeven broers. De oudste trouwt. Maar hij 
sterft zonder kinderen, en zijn vrouw blijft alleen achter. 21Dan trouwt 
de tweede broer met de vrouw. Maar ook hij sterft zonder kinderen. 
Met de derde broer gaat het net zo. En met de anderen ook. 22Alle 
zeven broers sterven zonder kinderen. Als laatste sterft de 
vrouw. 23Nu is onze vraag: Wat gebeurt er als de mensen opstaan uit 
de dood? Met wie zal die vrouw dan getrouwd zijn? Want alle zeven 
broers zijn met haar getrouwd geweest!’ 
24Jezus antwoordde de sadduceeën: ‘Jullie hebben het helemaal fout! 
Jullie begrijpen de heilige boeken niet. En jullie begrijpen niet hoe 
machtig God is. 25Als de mensen opstaan uit de dood, dan leven ze 
niet meer als getrouwde mensen. Dan leven ze zoals de engelen in de 
hemel.’ 26Jezus zei verder: ‘Jullie geloven niet dat de mensen zullen 
opstaan uit de dood. Maar jullie kennen het verhaal over de brandende 
doornstruik in het boek van Mozes toch wel? Daar zegt God tegen 
Mozes: ‘Ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.’ 27God is geen 
God van dode mensen, maar van levende mensen. Jullie hebben het 
dus helemaal fout.’ 
 
Liedboek 730 

 
Preek 
 

Vijftien jaar geleden, beste mensen, overleed een oude tante van me. 
Ze was de oudste zus van mijn vader. Als laatste uit het gezin overleed 
ze. Ze was altijd ongetrouwd gebleven. In ons gezin had ze een grote 
rol. We waren altijd bij haar. Bij haar begrafenis droegen we haar op 
handen naar het graf. Ze ligt begraven op de Hervormde Begraafplaats 
in Charlois. 
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Deze begraafplaats bevindt zich relatief dichtbij mijn huis. Vaak rijden 
we erlangs als we naar de snelweg rijden. Al vanaf het eerste moment 
dat ze daar begraven lag, is het gebruik ontstaan om bij het 
voorbijrijden aan de begraafplaats even te zwaaien naar 'tante Jo'. 
Hoewel ze niet zichtbaar terugzwaait, houdt het gebruik al die tijd al 
stand. Mijn kinderen corrigeren zelfs mijn broers en zussen als die daar 
met hen voorbijrijden en niet even zwaaien. Hoewel de jongste 
kinderen haar niet bewust hebben meegemaakt, leeft zij op de een of 
andere manier nog. 
 

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. We staan stil bij wie ons ontvallen 
zijn. We doen dat met elkaar, als geloofsgemeenschap, als familie en 
vrienden wier bekenden overleden zijn. We steken straks een lichtje 
aan, we noemen hun namen. We voelen ons verbonden. Verbonden als 
familie, als medemensen, als medegelovigen. 
 

De dood van een medemens hoort bij het leven, maar tegelijkertijd is 
het de meest ingrijpende en diepe breuk in ons bestaan. Als iemand heel 
nabij ons ontvalt, is er eerst wellicht de opluchting na een moeilijk 
ziekteproces of sterfbed. Daarna is er de drukte van de uitvaart die 
geregeld moet worden. Je leeft in een roes, totdat ook die dag voorbij 
is en de grote stilte intreedt. Alles is anders, terwijl je huis, als het een 
partner betreft, er nog zo uitziet of de betrokkene elk moment kan 
binnenkomen. Alles is anders, maar tegelijkertijd is ook alles hetzelfde 
gebleven. De eerste tijd leven mensen enorm met je mee. Meer dan je 
soms aan kunt. Maar na verloop van tijd wordt het stil. Dan zijn de 
avonden, de dagen en vooral de weekenden lang, te lang.  
 

Mooie herinneringen en bitter verdriet, ze strijden met elkaar om 
aandacht. Waar het na een tijdje soms wat rustiger in het hoofd wordt, 
zijn er ook vaak die momenten waarop het verdriet je bij de keel grijpt. 
Rouw is als een wild dier dat je bespringt op een moment dat je er niet 
op verdacht bent. Zomaar overkomt het je. En je kunt je ertegen willen 
verzetten, maar het is maar beter om je eraan over te geven. Het hoort 
er nu eenmaal bij. Het is niet anders.  
 

Rouw is een metgezel die je een leven lang kan vergezellen. Toen ik 
net in Nieuwkoop als jong predikant was begonnen, sprak ik een 
relatief jonge weduwe. Rond haar veertigste was haar man overleden. 
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We waren inmiddels twintig jaar verder. Maar elke morgen, zo vertelde 
ze me, bij het wakker worden was er telkens weer het moment: hij is er 
niet meer. Uiteindelijk krijgt het toch zijn plaats. Na drie maanden 
begaf ze zich weer onder de mensen. Ze ging weer naar de kerk. Niet 
dat ik ook maar iets hoorde van wat er gezegd werd, zei ze, maar ik 
kwam er weer. Ik was er weer. Alleen in verdriet en lamlendigheid 
verder gaan, zou haar niet helpen. Daar zou ze haar overleden man ook 
niet mee eren. Weer komen onder de mensen. Weer komen bij mensen 
die hetzelfde beleefd hadden, het hielp haar verder. Verhalen vertellen. 
Met elkaar voortleven, weet hebben van verdriet dat niet voorbijgaat, 
maar dat ook zijn plaats mag hebben, soms in humor. 
 

U begrijpt, deze dame was een van mijn beste contactleden in 
Nieuwkoop. In nuchterheid kon zij bij mensen aanwezig zijn en een 
hart onder de riem steken. Weet hebbend van verdriet, maar ook met 
een kwinkslag en wat humor. Zo was ze laatst bij een vriendin die twee 
jaar geleden haar man verloren had. De vriendin vertelde het me. Hoe 
het haar had geholpen, juist ook de nuchterheid en de grap. Twee uur 
lang hadden ze gezellig gesproken. Boven het hoofd hing een grote foto 
van de overleden echtgenoot. Bij het weggaan zei ze: hé Bert, je was 
een beetje stilletjes vandaag. Doe je de volgende keer ook mee? 
 

De Bijbeltekst die ik vanmorgen voor u heb uitgekozen kun je op 
verschillende niveaus lezen. Historisch begint het met een klassiek 
twistgesprek tussen joodse geleerden en Jezus. De evangelist schrijft 
het op om te laten zien hoe goed de grote held Jezus is. Anderen hebben 
er niets van begrepen, maar hij wel. Hij weet hoe de Schriften in elkaar 
zitten en legt die uit.  
 

Op een volgend niveau beschrijft het verhaal een gesprek tussen 
theologen die op een spitsvondige manier elkaar de loef proberen af te 
steken. Dan is het ook een mooi verhaal, voor wie van een creatief debat 
houdt. Het heeft iets wijsneuzerigs, dat ik wel grappig vind. 
 

Twee partijen staan tegenover elkaar. Sadduceeën en Jezus. 
Sadduceeën zou je, heel kort door de bocht, de vrijzinnigen van het 
jodendom van hun tijd kunnen noemen. Ze waren hoog opgeleid, 
kwamen uit de betere families, vonden zich verlicht en hadden niet veel 
met allerlei regeltjes die in het farazeïstische jodendom waren ontstaan. 
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Zij keerden terug naar de Schrift en wilden daar geen menselijke 
toevoegingen bij hebben. Je zou bijna zeggen: de remonstranten van 
hun tijd! 
 

Zij konden niet veel met de notie van een opstanding van doden. En 
inderdaad: ik heb u eerder wel eens verteld dat dat in het Oude 
Testament niet een vanzelfsprekendheid is. Geloven is daar iets voor 
het hier en nu. Hemel en hel zijn latere uitvindingen. Misschien is er 
wel ergens een soort dodenrijk, maar daar is God niet: ‘het dodenrijk 
zal u niet loven, God’. Of zoals de psalmtekst het impliciet zegt: ‘Alles 
wat adem heeft, love de Heer’. 
 

Kortom: ze hadden er niet veel mee en ze komen bij Jezus met een 
strikvraag. Een vraag met enige humor. Ze zijn in de oude wet van 
Mozes gedoken en vonden daar het verhaal van het zwagerhuwelijk.  
 

Wanneer de man van een echtpaar dat nog geen kinderen had gekregen, 
overleed, werd de jongere broer geacht de plek van de overleden man 
in te nemen. Hij moest trouwen met de weduwe. Het eerste kind zou de 
naam van de overleden man krijgen en daarmee diens levenslijn 
voortzetten. Dat niet alle mannen daar zin in hadden, blijkt uit het 
verhaal van Onan. Die moest trouwen met zijn schoonzus en voor zijn 
broer nageslacht verwekken. Maar hij had er geen zin in en ging voor 
het zingen de kerk uit, totdat de Heer hem daarom doodsloeg. 
 

Het verhaal van de Sadduceeën is op een andere manier dramatisch. 
Nog voordat man twee een kind kan verwekken, overlijdt hij. En zo 
gaat het ook met man drie tot en met zeven, totdat uiteindelijk de vrouw 
na zeven huwelijken nog steeds als weduwe alleen overblijft. Met wie, 
zo vragen de Sadduceeën pesterig, is die mevrouw nu getrouwd in de 
hemel? Met alle zeven tegelijkertijd wordt toch een beetje een gedoe? 
 

In de christelijke traditie zijn de Sadduceeën natuurlijk altijd de 
schurken van het verhaal. Tegelijkertijd stellen zij wel degelijk een 
goede vraag. Vaak, misschien wel te vaak, houden mensen vast aan al 
te naïeve beelden over een leven na dit leven, alsof alles aan de andere 
kant van de hemelpoort weer verder gaat zoals hier beneden. Alsof drie 
makkers zitten te wachten tot hun vierde speelmaat overleden is en zij 
weer verder kunnen gaan met een wekelijkse bridgemiddag... De 
Sadduceeën laten zien dat elke al te letterlijke invulling van het 
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mysterie tot iets merkwaardigs, iets koddigs leidt. Dat kun je zien aan 
elke film of elk boek die iets wil representeren van een leven na dit 
leven. Wie zo'n idee concretiseert, komt altijd in lachwekkende 
toestanden terecht. 
 

Jezus geeft dan ook een nuchter antwoord, dat de zaak in een ander 
licht stelt. In de opstanding, zo zegt hij, is er geen sprake van trouwen 
of gehuwd zijn. Nee, mensen zullen zijn als engelen bij God. 
 

Nu klinkt dat in eerste instantie wel mooi, maar eigenlijk weten we daar 
nog niets mee. Want wie van ons kan zich voorstellen wat dat betekent, 
engelen bij God? 
 

Op het niveau van het spitsvondige twistgesprek pakt Jezus nu de 
handschoen op. Even spitsvondig als zijn tegenstanders legt hij nu zijn 
hoorders een Bijbeltekst voor. Hoe kunnen jullie nu zeggen dat er geen 
opstanding is? Jullie lezen toch ook hoe God zich voorstelt aan Mozes 
bij het brandende braambos? Ik ben de God van Abraham, Izaäk en 
Jakob. Als God dat zegt, dan moeten die drie aartsvaders ergens een 
levende realiteit zijn? God kan toch niet verbonden zijn met mensen 
van wie helemaal niets meer te vinden is? 
 

Op de een of andere manier moet er dus een verbinding zijn tussen de 
levende God en de dode mensen. Leven zij niet op de een of andere 
manier voor God? 
 

Het twistgesprek stijgt hiermee uit boven het niveau van elkaar met 
retorische spelletjes de loef af te steken. Jezus geeft geen gemakkelijk 
antwoord. Geen stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Geen 
ontmoeting bij de hemelpoort. Niets concreets: de opstanding betekent: 
op de een of andere manier leven voor God, bij God. Veel kunnen we 
ons er niet bij voorstellen. 
 

Hoewel? Veel mensen leven nog met mensen die eerst bij hen waren. 
Ook de overledenen hebben soms nog een concrete plaats in ons 
bestaan. We denken aan hen. We citeren wat ze zeiden. We leven voort 
met hun gedachten. Wat zou hij ervan gevonden hebben? Wat jammer 
dat zij er niet meer bij kan zijn. Zo blijft een herinnering letterlijk 
levend. 
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Mensen vragen mij wel eens wat ik geloof bij het einde van het leven. 
Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Alles wat je als sterfelijk mens zegt, 
zegt vooral iets over het leven nu. Niet iets voorbij die grens, waar 
niemand kan zien.  
 

Toch is het zo, dat het soms mensen vergund is om boven zichzelf uit 
te stijgen. Om in het aardse leven hier, om het zo maar eens te zeggen, 
een hemels moment mee te maken. Een moment van schoonheid of 
ontroering. Een moment van diepe verbondenheid met een medemens, 
met de schepping of misschien wel met het al. Een moment waarop je 
voelt dat er meer is, dan je zomaar kunt benoemen of begrijpen. Een 
moment waarop je iets overkomt. Een moment waarop je staat in een 
licht dat je overstijgt. 
 

Mensen beleven iets op de grens van dood en leven en kunnen 
voortleven met een lichtende herinnering. Mensen hebben iets gezien 
in de schepping, een blik vanaf een bergtop met zo'n ontstellende 
schoonheid. Mensen zijn geraakt. Ik herinner me zelf een moment 
waarop ik een kleine baby hier doopte en de woorden uitsprak dat ‘zo 
zeker als dit kind gedoopt werd, zo zeker was, dat God hem al liefhad 
en altijd lief zou hebben’. Het voelde meer waar dan ooit. Het zijn 
momenten van overstijgen. Momenten van verbondenheid. Ervaringen 
die zich wel een beetje laten doorvertellen, maar uiteindelijk niet in 
woorden te vatten zijn. 
 

Dat is wellicht waar Jezus op doelt. Wat mensen om Jezus heen in hem 
herkend hebben. Een inspiratie en een geestdrift die het gewone 
oversteeg. Een verbondenheid, een overvloed van liefde die niet meer 
gewoon is. Een aanwezigheid van een kracht die ons draagt, die we 
onbeholpen maar God zijn gaan noemen, zonder dat we er daarmee 
greep op kregen. 
 

Vandaag denken we aan mensen die voor ons en met ons hebben 
geleefd. Mensen met hun gewone levens, met hun zorgen van alle dag. 
Mensen met hun hebbelijkheden en ook onhebbelijkheden. Mensen die 
lastig konden zijn, maar ook iets heel bijzonders hadden. Mensen in 
wie soms iets kon oplichten van de diepte van een mensenbestaan. Van 
liefde, van inspiratie. Van: het is goed zo. 
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Als mensen toen al iets meemaakten van eeuwigheidswaarde, als het 
goddelijke soms ongemerkt inbrak in het leven toen en mensen droeg, 
waarom zouden wij dan nu niet durven te geloven dat zij en ook wij, 
hoe het allemaal ook zij, gedragen worden? Ook door de grenzen van 
dood en leven heen. 
 

Nogmaals: het is geen onderwerp voor een twistgesprek. Het is geen 
materie van zeker weten. Het gaat om aanvoelen. Om je durven over te 
geven. Om je durven aansluiten bij een traditie van eeuwen. Om een 
lied te zingen dat je verder brengt. Om je te laten meevoeren, naar een 
werkelijkheid die niemand ooit kan vastgrijpen, maar die wel zoveel 
mensen heeft gedragen. Dat is wat we vandaag doen. Als we in geloof 
en vertrouwen de namen noemen van hen die ons lief zijn. Als we 
beseffen dat ooit onze namen hier zullen klinken, terwijl wij hier niet 
meer zijn. Als we met Jezus durven mee te zeggen: 
 

Onze God is een God van levenden en niet van doden. 
Amen. 
 
Muziek: Morceau de concours - Gabriel Fauré (1845-1924) 
 
Stilte 
 
Woorden bij de dood 
Te allen tijde 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 de 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 
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tenietdoet; en wij geloven in de vrede Gods die alle verstand te boven 
gaat. 
 
Muziek: ‘Pie Jesu’ uit Requiem opus 48 - Gabriel Fauré 
 
Herdenken overleden gemeenteleden en voorlezen van hun namen 
Tijdens het voorlezen van de namen:  
aansteken de kaarsjes door een lid van de Kerkenraad 
terwijl Liedboek 598 zachtjes klinkt: 
 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft. 
uitlopend in het zingen door iedereen van lied 90a. 
 
Tenslotte steken we een kaarsje aan voor hen wier namen 
vandaag niet genoemd zijn, maar die wel in onze harten zijn. 
 
Onze God is een God van levenden en niet van doden. 
Amen. 
 
Lied 90a 
 
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. 
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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. 
 

[…] 
 

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 
 
Sluiten van de Bijbel 
Vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint de 
Advent. Gaan we weer uitzien naar het doorbreken van het licht.  
Vandaag sluiten we de Bijbel om het jaar af te sluiten. Volgende week 
openen we de Bijbel weer. Uw Woord, Heer, is een lamp voor mijn voet, een 
licht op mijn pad. 
 
Collecte (tijdens de dienst): Diaconie en Gemeente 
 
Slotlied (staande): Liedboek 103c 
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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. 
 
Gemeente antwoordt: Liedboek 978: 4 (staande) 
 
Muziek: Improvisatie – Jos van der Kooy 
 
 
 


