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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr. e.o. 
Zondag 17 november 2013 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst 
heet ons welkom.  
Daarna zingen we Ps. 
85:3 
 

Hierna 
gaat ds. 
Van 
Briel 
voor in 
de 
dienst.  
 

 
Dienst van de schriften 

De teksten van vandaag zijn uit Ex. 3: 1-15 en 
Luc. 20: 27-28. De vraagstelling is: Is er een 
opstanding uit de doden?  
 
Overdenking 
In november hebben we Allerzielen, 
Allerheiligen, Gedenkzondag of 
Eeuwigheidszondag. Een periode dus waarin je 
sterker dan anders stilstaat bij de vraag waar je 
dierbare overledenen nu zijn.  
Waar ga je heen als je dood bent? 
Wat is er na dit leven? 
 
Deze vragen speelden ook al in de tijd van 
Jezus. De Sadduceeën gaan hierover in 
discussie met Jezus. 
De Sadduceeën behoorden tot de welgestelde 
en rijke priester adel in Jeruzalem. Ze vormden 
de bovenlaag van de maatschappij.  
Het waren mensen die alles bezaten wat hun hart 
begeerde: aanzien, macht en rijkdom. En dat 
wilden ze zo houden ook. Van veranderingen  

 
moesten ze niets hebben, want daar konden ze 
alleen maar slechter van worden.En zeker niet van 
de veranderingen die Jezus bedoelde. 
Jezus’ blik was immers gericht op het lijden van 
mensen. Hij stond aan de kant van de armen, van 
mensen zonder macht en bezit, van hen die het 
niet zo goed getroffen hadden in het leven, die met 
ziekten te maken kregen. 
Ja, er is opstanding, antwoordt Jezus de 
Sadduceeën, en jullie hadden dit ook in de  
 
Schriften - die jullie 
beweren zo goed te 
kennen – kunnen lezen. 
Daar in het verhaal over 
Mozes bij het brandende 
braambos noemt God 
zichzelf een God van 
levenden en niet van 
doden!  God noemt zich daar de God van 
Abraham, Izaäk en Jacob.  
Zij leven dus!  
Uit het bijbel verhaal over Job maken we op dat 
opstanding niet pas is op het moment dat iemand 
sterft, wanneer de grens van de dood is 
gepasseerd, maar opstanding begint al in dít leven.  
Het eeuwig leven begon voor Job op het moment 
dat hij inzag dat de zekerheden, die hij zich 
verworven had, zijn kinderen en familie, zijn bezit, 
alles wat hij had opgebouwd slechts tijdelijk zijn. Ze 
kunnen je ook zomaar weer ontnomen worden en 
je ontglippen.  
Maar wat wel doorgaat is ‘eeuwigheidsleven’, het 
leven zoals God het heeft bedoeld. Als we 
beantwoorden aan wat God van ons vraagt en zo 
leven als Hij het bedoelt, dan zal de dood niet het 
einde zijn. Toen dit besef tot Job doordrong, kon hij 
zelfs opstaan en een nieuw begin maken.  
 
Opstanding en eeuwig leven beginnen al hier en 
nu. Op het moment dat we onze zekerheden 
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kunnen relativeren en er in 
onszelf weer ruimte komt voor 
God.  
Dat is de ervaring van mensen 
die zelf door een diepe crisis 
zijn heengegaan, of die een 
ernstig verlies hebben geleden. 
Zij hebben de betrekkelijkheid 
leren inzien van alles wat je je 

hier op aarde kunt verwerven. En als zij dan na 
veel pijn en moeite hun verlies hebben 
geaccepteerd en een plaats gegeven in hun 
leven, merken zij dat een nieuw begin inderdaad 
mogelijk is.  
Dat is het verhaal van de graankorrel die in de 
grond gestopt wordt, maar die als de tijd 
daarvoor rijp is dankzij de kracht van God 
omhoog komt en opstaat als de korenaar.  
Een nieuw begin is mogelijk! 

 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Kerk in Actie - Pauluskerk 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De bloemen 
gaan naar 
ds. N. van 
den Briel 
vanwege 
haar 25-
jarig ambts-
jubileum!  
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Gez. 330, 1 en 3 

 

Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degenen die een Nieuw Liedboek hebben 
besteld, spoeden zich naar de kapel waar ze 
worden uitgedeeld! 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. N. van den Briel 
Organist:  A. Minnema 
Koster:   J. Koornstra 
Ouderling van dienst: S. Turkstra 
2e ouderling:  C. van der Graaf  
Diakenen: H.Meindertsma en W.Jongbloed 
Bloemen:  L. de Jong 
 

 


