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Bij de intrede en het aansteken van de kaarsen: lied 281

2 Wanneer het donker ons verrast,
 houd ons dan in uw goedheid vast:
 Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,
 Gij, zon die ons te wachten staat:
 Kyrie eleison!

4. Gij roept ons met een nieuwe naam
 uit dit genadeloos bestaan:
 Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot u wendt,
 de gloed van uw genade kent.
 Kyrie eleison!

6. De zon straalt van uw aangezicht
 en zet ons leven in uw licht.

Amen. Halleluja!

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan.
Amen. Halleluja!

8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit;
Amen. Halleluja!

9. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

10. Ontvlam in ons en steek ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
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1. God wil dat alles
goed gaat met ons
Al stormt het nog zo
in je leven
De Heer brengt het
voor ons tot rust

 Lied 483 (Surinaams Liedboek)  “ Gado wani alasani”

Vertaling: 

2. Joe no sabi, Gado habi 
lobbi foe wi potiwan? 
Meki hatti bribi dati, 
Jezus de wi Helpiman; 
Jezus de wi Helpiman.

2. Jij weet het niet, maar God heeft liefde voor
ons, armen.
Geloof dan in je hart
dat Jezus onze helper is.

3. Hem ha magti, Hem ha kragti. 
Troe, hem tranga no kaba. 
Hopo hede, poeloe frede, 
meki hatti kouroe ma!
meki hatti kouroe ma.

4. Da foe soso, da foe soso 
joe de nanga frede so. 
Onverwakti, onverwakti 
Gado sa kom helpi joe. 
Gado sa kom helpi joe.

3. Hij heeft macht, Hij heeft kracht
zijn sterkte heeft geen einde.
Kijk omhoog, wees niet bang,
wees gerust

4. Om niet ben je zo bevreesd
Onverwacht komt God je helpen
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Psalmgebed naar psalm 90

God,
kijk ik terug
zover ik kan:
u bent er altijd.
Mensen niet.
Als ze tachtig worden
is het al veel.
En wie denkt nog aan ze
als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god.
Mensen gaan voorbij.

Moeilijk is dat:
jong wezen,
oud worden,
dood gaan.
En als je ziet
wat er soms 
met mensen gebeurt:
geen leven is het.

Daarom bid ik:
geef ook geluk,
plezier.
Maak het zo
dat mensen zeggen:
je kunt wel zien
dat God er is.

En gaat u verder
met wat wij laten liggen.

Piet van Midden, bij psalm 90
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Vredegroet

groet ook elkaar met de vrede van Christus, ondertussen zingen we:
 "Gi grantangi na Masra."

Gi grantangi na Masra. Gi grantangi gi grantangi na Masra (2x)
A puru mi na pikadu verlusu mi sieli now mi kan singi en njampre (2x)
Mi hori tranga mi no sa long mi hori tranga te winni kom!
Te Jezus taki mi wroko man, wan kroon fu glorie de yu paiman (2x).

Gebed

v. Gij, 
die onze harten kent,
verrijk ons door uw woorden
en sterk ons door uw Geest
om barmhartige mensen te worden,
die zorg dragen voor het geluk
van armen en miskenden,
groten en rijken
omwille van onze Herder en Bevrijder,
Jezus Christus, onze Heer.

g. Amen

Lezing uit het epistel: 1 Korinthiërs 15: 12-22
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lied 760 “Gij zijt de zin van wat wij zijn”

2 Gij gaat in ‘t donker voor ons uit
en niemand stuit
uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.

3 Al dwalen we ook ten dode af
tot over ‘t graf
voorgoed zijt Gij
ons met uw tederheid nabij.

4 Wij keren allen tot U weer,
beminde Heer,
en grote God.
Hoe liefelijk is dan ons lot.

5 Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog,
de aarde wijd
glanzen van onafhankelijkheid.

6 Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht
wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.

lezing uit het Evangelie: Lucas 6: 17-26 (staande gehoord)

verkondiging
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Gemeente van onze Heer Jezus Christus

“Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt en als Christus niet is opgewekt, is

onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.” 

Dat is krasse taal van Paulus. Als de doden niet opstaan is dus alles wat de kerk 2000 jaar

lang heeft verkondigd onzin, heeft het geloof geen enkele zin, zijn kerkdiensten nep, en heb

ik 35 jaar lang onzinnig werk gedaan. 

En let wel Paulus zegt niet: als God niet bestaat, is alles wat wij doen onzin. Maar als de

doden niet opstaan.

Nu heb ik in het eerste jaar van mijn studie, toen ik filosofie kreeg van prof. Brummer,

geleerd dat heer Olivier Bommel bestaat. Want in het kader van een verhaal kan iets of

iemand bestaan. Hr. Bommel bestaat binnen het kader van de Bommelstrip van Maarten

Toonder. Er wordt van hem verteld dat hij op slot Bommelstein woont, maar je kunt niet

zeggen: het is een feit dat heer Bommel op Bommelstein woont, je kunt allleen maar zeggen

dat het een feit is dat Maarten Toonder heer Bommel voorstelt als bewoner van

Bommelstein.

Zo bestaat er binnen het kader van de bijbel een bijzondere God. Een vreemde God. De God

van Israël. Van deze God wordt verteld dat Hij anders is dan alle andere goden. Anders dan

wat mensen zich algemeen voorstellen bij een god of wat mensen tot een god maken en

waaraan ze alles opofferen. Het volk Israël zegt: deze God waarover de bijbel vertelt is onze

God en geen ander. Ze vertellen dat Hij zich heeft laten kennen aan de mensen. Dat Hij

Mozes zijn Naam bekend gemaakt heeft. Dat zijn Naam is: Ik zal er zijn. En dat Hij een

bevrijdende God is. Dat Hij het volk Israël uit Egypte bevrijdt en telkens weer voor mensen

een nieuwe toekomst opent waar geen toekomst lijkt te zijn. Dat Hij de hemel en de aarde

gemaakt heeft, en de dieren naar hun aard en de mensen naar zijn gelijkenis geschapen

heeft. Allemaal uit het niets. Ze vertellen dat Hij vaak teleurgesteld is in de mensen, maar

telkens weer een nieuw begin met hen maakt. Dat Hij   mensen doet opstaan, als zij gebukt

gaan onder hun schuld, en terneerliggen in het stof. Dat Hij rechtvaardig is en barmhartig,

liefdevol en genadig, en zo bewogen met de mensen dat hij is afgedaald uit de hemel om

hen te redden. Dat deze God  door een kleine groep joden is herkend in Jezus, die ze de

Messias, Zoon van God noemden, en van wie verteld wordt dat Hij zich tot in de dood
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solidair heeft gemaakt met de mensen en dat Hij door God is opgewekt uit de dood, als

eerste van alle andere mensen.

Binnen dat verhaal kan dat allemaal. Kan God bestaan, en kun je zeggen: het is een feit dat

de bijbelverhalen zeggen dat Jezus is opgewekt uit de dood. Daar kunnen gelovigen en

ongelovigen het over eens zijn.

Nu zegt Paulus: als de doden niet opstaan, is Christus niet opgewekt. Daar gaat het dus om

het éffect dat datgene wat er in dit verhaal verteld wordt,  heeft op mensen, op dode

mensen nog wel. En, zegt Paulus, als het dat effect niet heeft op dode mensen, dan is alles

wat wij levende mensen in de kerk doen onzinnig. Dan verkondigt de kerk met Pasen

nepnieuws.

In de afgelopen eeuwen is wel gebleken dat het verhaal over de God van Israël veel invloed

heeft gehad op levende mensen. De Joodse gemeenschap, de wereldwijde kerk, de

gemeente van Christus is er het bewijs van. Talloze kunstenaars en musici werden erdoor

geinspireerd. 

In de kerk leven we van deze verhalen en gaat het dus niet over zomaar een god, maar over

de God van Israël en geen andere. En wij horen de verhalen van binnenuit, niet van

buitenaf. Als je ze van buitenaf hoort, ga je ze meten en beoordelen, maar als je ze van

binnenuit hoort, dan wordt je erdoor omarmd en erin opgenomen.

Maar dat het hele verhaal staat of valt met de opstanding van de doden, en dan ook nog

met de lichamelijke opstanding van de doden, zoals Paulus zegt, daar  weten we - ook in de

kerk- niet zo goed raad mee. 

We willen vaak nog wel geloven dat de overledene na zijn of haar dood voortleeft, en nu is

waar andere overleden geliefden ook zijn. “Bij God” wordt er dan soms nog bij

gezegd....maar of die God iets te maken heeft met de God van de bijbel... het is vaak meer

een wat algemeen religieus gevoel van de mensen, of een geloof in de onsterfelijkheid van

de ziel. 

Nu dat was precies ook het probleem in Corinthe. Paulus vindt dat ze in Corinthe niet bij de

kern van de zaak zijn gebleven. Dat ze aan de haal gegaan zijn met wat hen verkondigd is. 

Hij gebruikt niet voor niets het woord “verkondigen”, bekend maken. Want het gaat om iets

wat je zelf niet kunt bedenken, Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, het

-8-



is in geen mensenhart is opgekomen. Het is verkondigd, het is een totaal verrassend bericht

van buiten. Breaking news. Christus is opgestaan. Dat is nieuws dat ons wil omarmen. 

De mensen in Corinthe waren best godsdienstige mensen. Ze geloofden in een hiernamaals.

Ze geloofden dat als je oppassend geleefd had, je niet bevreesd hoefde te zijn. Ze waren

voorstanders van de godsdienst. Ze kwamen op voor de mensenrechten. Ze waren ook in

voor waarden en normen. En natuurlijk geloofden ze in de opstanding van Jezus. Dat hoorde

erbij. Die opstanding van Jezus was voor hen de garantie dat er leven is na de dood.

Maar of dat leven na de dood nu allemaal van Jezus moest afhangen, daar waren ze het in

Corinthe niet helemaal over eens. Was Jezus dan zo bijzonder? 

Het lijkt een beetje op de discussies in onze tijd. In Corinthe zouden ze

ook wel opengestaan hebben voor de andere wereldreligies. Net zoals je

tegenwoordig vaak hoort: we geloven toch allemaal in dezelfde God? En Jezus was toch ook

maar een gewoon mens? Ze zien in de opstanding van Jezus iets als de hoogste vorm van

menselijke religie. Niets iets revolutionairs. Niet het einde van de oude wereld en het begin

van de nieuwe wereld.

Paulus zegt: je moet vasthouden aan wat je verkondigd is. En hij heeft het verkondigd zoals

het ook al in het Oude testament verkondigd is. Hij zegt: De opstanding van Jezus is het

werk van de God van Israel, of er is geen god, en dan is er ook geen opstanding. De dood en

opstanding van Christus is naar de Schriften, is overeenkomstig het Oude Testament,

overeenkomstig het getuigenis van de profeten. Niet dat  het Oude Testament met zoveel

woorden over de dood en opstanding van Christus spreekt. Maar heel het oude testament

spreekt over de God van Israel, als de God die  mensen doet opstaan, als zij gebukt gaan

onder hun schuld. Mensenkind, ga op je voeten staan. Hoe vaak klinkt het niet in de

psalmen: als een roep om hulp: Doe ons opstaan en help ons weer. Of als een lofzang: De

Heer stond op als een ontwaakte. Gij zult opstaan in uw kracht. Opstanding betekent niet

alleen opstanding uit de dood, maar opstanding tegen en uit alles wat mensen in dit leven

terneer doet liggen. 

Dat is de kracht van de God van Israël. De kracht van God tot behoud. Die kracht heeft de

mens uit zichzelf niet. Het is niet zo dat opstanding iets is wat wij, als we oppassend leven,

ook wel kunnen halen. Er is geen automatische overgang van onze dood naar de opstanding.

Het is niet zo dat ons lichaam sterft en de ziel blijft leven. Wat zijn wij zonder lichaam? Nee,
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vergeestelijking of psychologisering helpt niet. En is - kan ik uit eigen ervaring zeggen- ook

niet pastoraal. 

Want wij gaan echt dood. En er is een grote kloof tussen onze dood en de opstanding der

doden. De dood zou ons in het niets terug doen vallen, ons vernietigen, als de God van

Israël niet had ingegrepen door de menswording van Christus. 

Voor Paulus is het een zekerheid: Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, de dood is

overwonnen, en dat heeft betekenis voor heel de kosmos, voor heel de mensheid, voor heel

de schepping. Het is het einde van de oude wereld en het begin van de nieuwe. 

Dat is niet afhankelijk van onze ervaring. Het is, zo verkondigt Paulus,  objectieve

werkelijkheid en het gaat alle mensen aan. Het is een misvatting te veronderstellen dat

Christus is opgewekt en de mensen in het niets van vóór de schepping verdwijnen. Als dat

zo is, dan is ook Christus niet opgewekt. Hij is opgewekt voor óns, of Hij is niet opgewekt. En

als Híj is opgewekt, dan worden állen opgewekt. Maar net zo goed geldt het omgekeerde:

als allen worden opgewekt, dan is ook Christus opgewekt.

Het valt allemaal niet historisch te bewijzen. Maar dat is ook niet nodig. De waarheid ligt

niet in het verleden, maar in de toekomst. De Opstanding is niet te bewijzen, kan niet

bewezen worden. Dat is het werk en de kracht van de God van Israel.

Nu, over die kracht van God spreekt Paulus, heel concreet en nuchter. Als er geen doden

opstaan, als dat Godsonmogelijk is..., als God mensen niet zou kunnen doen opstaan uit de

dood, dan is ook Christus niet opgestaan. 

Het gaat er dus niet in de eerste plaats om, of wij geloven dat Christus uit de doden is

opgestaan. Het gaat erom of we geloven dat God, die vreemde God van Israël dus, de kracht

heeft mensen uit de doden te doen opstaan, niet alleen in dit leven, maar ook als je

gestorven bent. 

Ja, en dan gaat het om een lichamelijke opstanding, zoals Paulus later in de brief zegt. Dan

gaat het om een geestelijk lichaam. Dat is geen schimmig bestaan, maar  een lichaam in

overeenstemming met de bedoeling van God. Het zal een heerlijk lichaam zijn. Het zal

krachtig zijn. Het zal onvergankelijk zijn. En het zal de uitstraling hebben van de koninklijke

mens Jezus. Een heel ander lichaam in de gedaante van hetzelfde lichaam dat wij eens

waren.

Als je dat niet gelooft, als je niet gelooft in die kracht van God, ja, dan heeft het ook geen zin

om in de opstanding van Christus te geloven.
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Die kracht van God, zegt de evangelist Lukas, is in Jezus werkzaam.

Jezus is de hele nacht op de berg geweest om te bidden tot God en daalt nu af. 

Van alle kanten komen mensen naar hem toe om naar hem te luisteren en zich van hun

ziekten te laten genezen. Allemaal probeerden ze hem aan te raken want er ging een kracht

van hem uit, waardoor hij allen genas.

Dan begint hij te spreken. En hij prijst de armen, de hongerigen, de bedroefden en de

bespotte mensen zalig. 

Waarom juist deze mensen? Omdat zij aangewezen zijn op de kracht van God. Jezus

verbindt hun leven in het hier en nu met de toekomst van God.  Zij mogen leven uit de

belofte van de voltooiing van het werk dat God aan hen doet. Hun vertrouwen zal niet

beschaamd worden.

Maar wee, de rijken, de overvloedigen, de levenslustigen. De mensen die voor zichzelf

leven. De Griekse theoloog Zizioulas zou hen de individuen noemen, die de ander alleen

accepteren voor zover hij of zij onze privacy niet bedreigt of voor zover hij of zij nuttig is

voor ons eigen geluk. Daarom vertrouwen zij op hun eigen kracht. En daar zijn ze vrij in. Die

vrijheid is hen gegeven, ..door een ander, ja.

In de kerk komen wij samen als mensen die hun leven, al wat ze zijn en hebben, als een

gave van God zien. In de doop worden wij herboren en in de eucharistie worden wij gevoed

met eeuwig leven. Want hemel en aarde raken elkaar. 

En we leren er een gemeenschap te zijn van mensen die allemaal uniek zijn, allemaal

anders. We zijn er geen verzameling losse individuen, maar de Geest van God maakt ons

van individuen tot personen die aanspreekbaar zijn voor anderen en voor de Ander, en die

elkaar accepteren, niet op grond van kwaliteiten, maar  op grond van Gods toekomst. 

Hier horen we  dat het koninkrijk van God er juist voor de armen is, dat wie nu ontroostbaar

verdrietig zijn, getroost zullen worden. En dat het niet erg is als we beschimpt worden

omwille van Christus en uitgelachen worden omdat we nog naar de kerk gaan. 

En als we bedroefd zijn dan is er die boodschap die ons omarmt, en mogen we vrolijk zijn

omdat ons wordt verkondigd dat de dood en alles wat dodelijk is, is overwonnen omdat

Christus werkelijk is opgewekt uit de dood. In de kerk is het altijd Pasen!

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen
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lied 734 Beati voi poveri

chant: 1.  Voorzang 2. Allen

vertaling: Gelukkig zijn jullie, armen
want voor jullie is het koninkrijk van God

(tijdens de chant spreekt of zingt iemand de verzen)

3. Gelukkig die arm van geest zijn,
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen

4. Gelukkig die verdrietig zijn,
want zij zullen worden getroost.

5. Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land bewonen.

6. Gelukkig die hongeren naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

7. Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheidervaren.

8. Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

9. Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God worden genoemd.

10.  Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Inzameling der gaven
Eerste rondgang voor de diakonie. Tweede rondgang voor de kerk.
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Verjaardagslied:

Membre da boen di Gado ben doe joe, (2x) Gedenk het goede dat God aan je doet
membre da boen die Gado, (2x)
membre da boen di Gado doe joe. 

Sabi da boen di Gado ben doe joe, (2x) Heb weet van het goede dat God aan je doet
Sabi da boen di Gado, (2x)
Sabi da boen di Gado ben doe joe 

A ben go joe fulu genade, (2x) Hij heeft je veel genade gegeven
A ben go joe fulu, (2x)
A ben go joe fulu genade.

Dankgebed en voorbede, telkens besloten met:
Zo bidden wij samen:

U, o Heer, danken wij
dat u ons liefheeft
zoals wij zijn,
ieder mens anders en uniek,
U danken wij 
om Jezus, uw Zoon,
door wie alles in een ander licht kwam te staan
U danken wij
voor al het goede in ons leven
voor de liefde en aandacht die wij ontvangen van mensen om ons heen
voor de vreugde in ons werk
Wij komen bij U ook met ons verdriet
om alles wat anders is geworden
om mensen die wij missen
en wij bidden u
wees ons nabij
versterk ons geloof
en richt heel ons bestaan op uw koninkrijk
Zo bidden wij samen:
God van levenden en doden
denk aan allen
bij wie de dood heeft ingebroken
en die beroofd werden
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van wat hen lief en dierbaar is.
Denk aan hen
die ten dode toe bezwijken
aan hun pijnen en hun angst.
Denk aan hen die slachtoffer zijn van oorlog en geweld
of vergaan van honger en ellende
omdat wij uw aarde dodelijk bewonen.
Denk aan hen
die de dood verkiezen
boven het leven dat geen leven is.
Denk aan hen
in wier leven 
de doodse stilte is gaan heersen,
de verlatenen en vergetenen
Denk, o God, aan al uw mensen
want zij zijn sterfelijk
en ontferm u over hen
zo bidden wij samen:

Wij bidden U voor allen
die als regeerders
verantwoordelijkheid dragen 
voor levens van mensen
laat liefde voor kleine mensen
het winnen van alles wat groot lijkt,
en laat vrede op aarde
boven eigen bevrediging gaan.
Zo bidden wij samen:

Wij bidden voor allen
die als gemeente van U
door U zijn ingezet
om getuige van hoop te zijn
Laat Gij ons uw liefde beleven
en maak ons liefdevol voor elkaar
dat wij gezegend door U
voor anderen een zegen zijn.
Zo bidden wij samen

God van alle tijden,
maar ook hier en nu in ons midden
wij bidden voor deze uw gemeente
die een nieuwe periode ingaat
Wil met ons verder gaan
houd ons bijeen
als het lichaam van uw Zoon
en moedig ons aan
om U te blijven dienen
Zo bidden wij samen:

-14-



Wij bien voor wie ziek zijn
en noemen u de namen van 
Henk Spruyt en mw. Rinia Alvares
 die een operatie moeten ondergaan
Hou Gij hen vast als zij zich uit handen moeten geven
en genees hen door uw kracht
Wij bidden voor wie ons persoonlijk ter harte gaan
en noemen in stilte hun namen

Heer blijf bij ons
want het is avond en de nacht gaat komen
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid
met uw troost en zegen
met uw woord en sacrament
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood
Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwade. 
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Afscheid ds Lieske Keuning
(ds Andreas Wöhle spreekt de woorden van afscheid uit namens 
de Evangelisch Lutherse Synode) 

Geliefde zuster
vandaag eindigt uw dienstwerk
als dienaar des Woords 
in de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam Brandpunt Zuidoost.
Eenmaal bent u in het ambt 
van Dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige schrift aanvaardt
als bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.
Deze belofte van vertrouwelijkheid blijft bestaan
ook na uw afscheid.

Wij laten u gaan en zeggen u dank
voor de overtuiging en de liefde
waarmee u tot hiertoe 
uw dienstwerk in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wij hopen dat u zo mogelijk en waar nodig
de kerk zult blijven dienen
met de u geschonken gaven van hoofd en hart.
Want eens geordend blijft geordend.

Zegen

Gebed
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Slotlied 423

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu

Wegzending en zegen

Voorgangers: ds Lieske Keuning en ds Andreas Wöhle
ambtsdrager: mw. Trees Buitenman
lector: Mw. Yacha van Ginkel
kosters: Theo Heeringa
Organist: Bart Klijnsmit
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