
DIENST OP 25 september 2022, 10 uur  2022.17     
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   
Orgel/Piano: Valeriya Zakopay   
Kaarsen, Mededelingen en Open ruimte: Erica de Ridder 
Opname en Regie: Commissie techniek 
Lezer:  Anneke Eveleens Predikant: Paul F. Thimm 
 

Kaarsen branden 
 
Mededelingen 
 
Zingen 211:1,2,4 De gouden zonne heeft overwonnen 
        
Bemoediging en Groet        

 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
Die hemel en aarde maakt, 
Die trouw houdt in eeuwigheid; 
Die niet laat varen het werk van zijn handen. 
 

Genade, barmhartigheid en vrede  
van God, die ons liefheeft 
en van Jezus Christus, die ons voorgaat 
door de Heilige Geest, die ons steunt en uitdaagt.  Amen. 
 
 
Zingen 314 (alle 3) Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeenkomen 

 
 
Gebed          
 
Stil zijn en zwijgen vinden we soms moeilijk en confronterend. 
Daarom help ons om stil te zijn en te zwijgen, God,  
zodat we ons kunnen openen voor U, hier en nu in ons midden. 
 
Luisteren vinden we inspannend en het maakt ons ongeduldig. 
Daarom help ons, God, dat we elkaar uit laten praten  
en dat we aandachtig kunnen horen, wat U ons wilt zeggen vanmorgen. 
 
Laat dat wat een ieder van ons zegt en hoort, zingt en bidt  
gebeuren tot eer en lof van U, God en tot inspiratie en zegen van ons allemaal 
- in Christus’ naam, die ons verbindt en die ons vormt in geloof, hoop en liefde. 
 
Amen. 
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Inleiding bijbellezingen 
 
Waarvoor komen we naar de kerk? Wat verwacht jij, wat verwacht ik als ik in de dienst 
kom? 
- Een stuk bemoediging, inspiratie misschien, gezelligheid, troost, afleiding? 
 
Het is fijn als je opgewekter en blijmoediger gaat dan je gekomen bent. 
Om er weer tegenaan te kunnen. 
 
Toch is dat eenzijdig: de bijbel biedt niet alleen troost en bemoediging aan, 
maar ook uitdaging en waarschuwing. 
De bijbel en geloof en gemeente-zijn heeft – om het in Engels te zeggen – met comfort 
en challenge te maken. De twee c’s staan voor troost en uitdaging of bemoediging en 
waarschuwing. 
 
Ik heb geworsteld of ik de bijbelteksten die voor vandaag in het Lees- en preekrooster 
staan zou laten lezen en daarover zou preken. Ze zijn nogal scherp, pittig en hard. 
Uiteindelijk ben ik die zware teksten – behalve Amos dan – niet uit de weg gegaan. 
Ook moeilijke, uitdagende teksten hebben we nodig. Ze dagen ons uit tot denken en 
handelen. Dus u bent gewaarschuwd: wij gaan met uitdagende teksten aan de slag en 
doen daar ons voordeel mee. 
 
 
Bijbellezing:  Psalm 146 (1 t/m 10) Alles wat adem heeft, love de Here 
 
Zingen 146c:1,5,7 Alles wat adem heeft, love de Here 
 
Bijbellezing: Lucas 16:19-31 
 
Zingen 718 (alle 4) God, die leven hebt gegeven 
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Preek / overdenking          
 
Lieve gemeente, zusters en broeders, 

I. 
Het beeld van die onoverkomelijke kloof maakt diepe indruk op mij en is bij me 
blijven hangen. Het raakt me wat Jezus zegt over een enorm ravijn waar je noch van 
hier, noch van de ene noch van de andere kant overheen kunt komen. 
 
In onze wereld zijn er nogal kloven die mensen van elkaar scheiden. En waarvan je 
merkt dat ze niet kleiner maar alsmaar dieper en breder worden. 
 
- Daar is de kloof tussen rijk en arm, zij die geld tekort komen om te leven en zij die 
geld over houden; die een onderdak hebben en die buiten moeten slapen; 
- daar is de kloof tussen hen die het voor het zeggen hebben, die de macht hebben 
om keuzes te maken voor zichzelf en anderen en hen die niks of bijna niks te kiezen 
hebben en machteloos moeten doen wat anderen zeggen; 
- daar is de kloof tussen hen die gezond en fit zijn en zij die ziek zijn of niet alles 
kunnen doen wat ze graag zouden willen doen; 
- daar is de kloof tussen oudere generaties en de jongere generaties die soms 
moeite hebben om te begrijpen wat de ander nodig heeft om te leven, een toekomst te 
hebben; 
- daar is de kloof tussen hen die zich geen zorgen hoeven te maken over hun 
dagelijks brood en inkomen en hen die afhankelijk zijn van de voedselbank of zelfs 
omkomen van de honger. 
 
Ik wil u uitdagen om vandaag en in de komende week na te denken over deze en nog 
andere kloven die er bestaan – in onze wereld en in onze samenleving. En wat we 
kunnen bij dragen om deze kloven te overbruggen. Want wij zijn nog niet dood…wij 
leven nog. En zolang wij leven, zolang het nog niet te laat is, kunnen we iets – al is het 
misschien niet veel – bijdragen om hier of daar zo’n akelige kloof te overbruggen. 
 

II. 
Het verhaal dat Jezus vertelt over de rijke man en de arme Lazarus is een voorbeeld-
verhaal, een gelijkenis. Het is belangrijk dat we dit niet alleen als een voorspelling 
horen over het hiernamaals met aan de ene kant een beangstigende toekomst voor 
wie onverantwoord op los heeft geleefd en aan de andere kant een rooskleurige 
toekomst voor wie in dit aardse leven steeds weer tekort is gekomen. 
 
Jezus vertelt zo’n verhaal niet om verslag uit te brengen wat ons na de dood te 
wachten staat. Maar hij vertelt dit verhaal om te waarschuwen voor kloven die niet 
goed en niet nodig zijn – nu in ons aardse leven. – Jezus is niet de enige of de eerste 
die dat op deze manier doet. Er zijn namelijk vergelijkbare oude verhalen over een rijke 
en een arme en hun loon verteld in Egypte, in de Joodse talmoed en ook in 
Griekenland. Blijkbaar bestaan vragen over onrecht in dit leven en verlangen naar 
gerechtigheid al heel lang en nog steeds.  
Jezus kwam ze tegen: de mensen die onrecht werd gedaan en die tekortkwamen en 
dat liet hem niet koud: de uitgestoten melaatsen, de armen, de geestelijk of lichamelijk 
zieken, zij die over het hoofd werden gezien en om hulp riepen en niet gehoord 
werden. 
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En daarom juist vertelt Jezus dit beeldende verhaal. En zijn bedoeling was niet om 
mensen bang te praten of om andere mensen te paaien met een beter leven in het 
hiernamaals. 
 
Karl Marx heeft ooit godsdienst “opium voor het volk” genoemd. Omdat de kerk soms 
de armen suste en paaide met een beter leven in het hiernamaals later, zodat ze zich 
koest zouden houden en niet in opstand zouden komen. 
 
Maar Jezus deed dat niet. Jezus preekte niet om de mensen aan het lijntje te houden. 
Jezus verkondigde het koninkrijk van God – nu en hier al – om mensen uit te dagen en 
te troosten (comfort én challenge). 
 

III. 
Laten we daarom zien of we iets kunnen ontdekken in het verhaal wat ons aangaat en 
een nieuw licht werpt op ons leven. 
 
“En er was een rijke man…” begint Jezus. Normaal gesproken hoort het bij een rijke of 
belangrijke persoon dat haar naam genoemd wordt. Zo’n persoon hecht er vaak zelf 
waarde aan, dat zijn of haar naam bekend is en genoemd wordt. De naam van een 
rijke of BN-er heeft een bijzondere klank. De naam van een arme daarentegen 
verdwijnt in de massa van onbekenden. 
Het is daarom opvallend en subtiel dat het in het verhaal van Jezus al van begin af aan 
omgekeerd toegaat: de rijke blijft anoniem, zonder naam, terwijl juist de arme met zijn 
naam “Lazarus” beroemd is geworden en eervol vermeld. Lazarus betekent “God 
helpt.” 
 
De tegenstelling tussen hun levensstijlen zou niet extremer beschreven kunnen worden 
dan in het gelijkenisverhaal van Jezus: 
De rijke man draagt kleding van het duurste linnen en met luxe purperverf en viert elke 
dag het ene banket na het ander. Zijn geluk en plezier in het leven kan niet op.  
Dat is misschien niet zo de manier van sobere en zuinige Doopsgezinden. Die hebben 
het soms wel, maar ze laten het niet zo zien, dat ze het hebben. 
 
De arme vegeteert – een waardig leven kun je het niet noemen – voor de poort van de 
rijke: hij is arm, hongerig, ziek, vol zweren en wonden, alleen in zijn ellende. 
 
Ondanks vooruitgang op allerlei gebied is deze krasse tegenstelling nog niet 
verdwenen maar nog steeds aanwezig in onze wereld - tot de dag van vandaag. En we 
kunnen dat allemaal zien en horen, als we dat willen. 
 
Maar in de gelijkenis van Jezus ligt de nadruk niet op die tegenstelling – om die alleen 
maar te beschrijven. 
De nadruk in het voorbeeldverhaal van Jezus ligt wel daarop, dat de rijke en de arme 
ergens iets met elkaar te maken hebben. Daar is de spanning van dit verhaal. De arme 
leeft niet zomaar ergens. Er wordt met nadruk gezegd: “Hij lag voor de poort van zijn 
huis.” (V.20) 
 
Zo wordt zijn armoede een vraag, zijn nood tot een uitdaging. Jezus zegt niet dat 
Lazarus vervelend werd door te bedelen. Nee, hij lag alleen maar voor de deur en 



5 
“verlangde ernaar zijn honger te stillen met wat van de etenstafel van de rijke afviel.” 
(v.21). Hij heeft geen hoge eisen. Hij is met weinig tevreden. 
Het is een kans voor de rijke, zijn hart te openen en hem als naaste te ontdekken. 
 
Zusters en broeders, Lazarus is niet verdwenen. Hij is er nog steeds – ook in onze tijd 
nog. Blijkbaar kunnen we ook niet zonder Lazarus. Hij hoort bij ons leven. Of wij zelf 
eerder arm of rijk zijn, maakt niet eens zoveel uit, want er is altijd wel iemand die armer 
is dan ik of dan jij. 
Heb je Lazarus eigenlijk gezien of gesproken? Weet je, wat hij of zij nodig heeft? 
 
Soms liggen er Lazarussen voor de deur van een heel volk. Ze vallen ons niet altijd op, 
vreemd genoeg. Ze lijden in de stilte aan de gevolgen van de klimaatverandering en 
van verkwisting waar zij niet hebben veroorzaakt en die ze niet kunnen veranderen. 
 
Soms komen wij – u en ik – Lazarus ook tegen in ons persoonlijk leven: in ieder die het 
moeilijk heeft en het niet redt: in ieder verdrietige, hulpeloze, vertwijfelde, in ieder zieke; 
ook in ieder moeilijke en onsympathieke medemens…ja juist in de onsympathieke met 
wie we het liefst niets te maken willen hebben. 
 

IV. 
Waar en wie is mijn Lazarus? – Dat is de vraag die dit verhaal van Jezus ons stelt en 
die we niet zo gauw weg kunnen schuiven…zoals je asielzoekers of vluchtelingen 
wegschuift. 
 
Waar en wie is mijn Lazarus? Hoe belangrijk het antwoord is op deze vraag, maakt het 
vervolg van de gelijkenis duidelijk. 
 
Beide – de arme Lazarus en de rijke man sterven. Dat hebben ze als mensen gemeen. 
Van de rijke wordt uitdrukkelijk vermeld dat hij begraven wordt – vast met alles erop en 
eraan…een moment om al zijn verdiensten nog eens dankbaar en lovend voor het 
voetlicht te halen. De arme zal vast ook begraven zijn, dat hoorde toen zo, maar 
zonder veel ruchtbaarheid aan te geven. 
 
Maar nu moeten we niet vergeten, dat ook dit tweede deel van dit verhaal van Jezus 
een gelijkenisverhaal is met allerlei voorstellingen en beelden van het hiernamaals die 
toen veel vanzelfsprekender waren dan voor ons nu. 
 
Dat Lazarus “door de engelen weggedragen wordt naar de schoot van Abraham” dat is 
een indrukwekkend beeld van een laatste geborgenheid en echte troost en vrede. 
En dat de rijke man in het dodenrijk hevige kwellingen doormaakt, ook dat is een 
indrukwekkend beeld. Het is een beeld van de kwellende onrust en een onvervulbaar 
verlangen en een vreselijke afstand van Gods liefde.  
Zo egocentrisch is hij dat hij nog steeds Lazarus niet waardig acht om hem 
rechtstreeks aan te spreken, maar alleen via Abraham.  
Wel is hij intussen bezorgd om zijn vijf broers, dat hen alsjeblieft niet hetzelfde 
overkomt als hemzelf. Dat is tenminste al een vooruitgang in inzicht – maar wel te laat, 
helaas. Zij krijgen geen extra waarschuwing, want de tora en de profeten, de bijbel dat 
is voldoende als leefregel. Meer zou ook helemaal niet helpen. 
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Opmerkelijk vind ik trouwens, dat Jezus de woorden God en duivel, hemel en hel in zijn 
verhaal helemaal niet noemt. 

V. 
Wat wil Jezus met deze gelijkenis, met dit beeldverhaal? 
- Wil hij ons en alle die naar hem luisteren een akelig schuldgevoel aanpraten met een 
angstaanjagende voorspelling? 
- Of voedt Jezus daarmee het leedvermaak van vrome stakkers die na een leven van 
ellende op hun beurt hun associale tegenstanders eindelijk eens kunnen laten voelen 
wat het betekent dat het hen nu ook eens veel beter gaat dan hen? 
 
De verleiding is groot om Jezus zo mis te verstaan. – Ik geloof, dat zijn boodschap 
anders is. Ik geloof dat Jezus geen schuldgevoel en ook geen leedvermaak predikt. 
Maar Jezus pleit met verve voor solidariteit en verantwoordelijkheid met onze lijdende 
zusters en broeders. Jezus liet zelf blijken hoe solidair en verantwoordelijk hij zich 
voelde met hen. Zo deelde hij Gods liefde met hen die arm en kwetsbaar zijn. 
 
Jawel de gelijkenis van Jezus is scherp, pittig en hard. Die kloof heeft iets onver-
biddelijks en bedrukkends. Maar Jezus zegt nooit: er is hel en verdoemenis en rijken 
horen tot de verdoemden. Voor iedereen, ook voor rijken is er een uitweg, een redding. 
En daarom dus vertelt Jezus dit verhaal als een serieus en groot pleidooi voor 
gerechtigheid en liefde die God aan ons en door ons aan anderen wil geven. 
 
 
Muziek  
 
 
Open Ruimte   
 
 
 
- afgesloten met woorden uit brief van br. César García, (kunstwerk erbij) 
algemeen secretaris Doopsgezind Wereldcongres 
 
(…) 
Soms proberen we onze waarden en normen aan anderen op te leggen in de naam 
van het christendom. 
Wij vergeten gemakkelijk dat christelijke waarden voor christenen zijn. 
(…)Jezus nodigt ons steeds weer uit tot een andere manier van leven, niet vanuit het 
midden maar meer vanuit de randen van de samenleving. 
 
De gevangenen van de gevangenis Tacumbú in Asunción, Paraguay, hebben dit 
begrepen. 
Vrijwillig hebben ze hun wapens overhandigd aan pastor Jonathan Beachy als een 
teken dat ze overwonnen zijn door de God van liefde.  
Ze werden daartoe niet gemotiveerd door een of ander wettelijk bevel. Het ontsprong 
uit de liefde van God, die uitnodigt zonder op te leggen, die overwint zonder te 
controleren, die wint door opoffering en niet door aantallen. 
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De wapens die bij de Tacumbú gevangenen hoorden werden het materiaal voor de 
Paraguayaanse beeldhouwer Hermann Guggiari. Hij maakte er een sculptuur van met 
de naam “Metamorfose”. 
 
Het “hoe” is belangrijk. De vrede van Christus kan niet worden bereikt en noch minder 
worden afgedwongen met menselijke middelen. De methode van Christus vraagt om 
een overtuigde gemeenschap die vrijwillig leeft vanuit de waarden van Gods koninkrijk. 
 
Vandaag, op Vredeszondag, midden in zoveel onderdrukking, geweld en haat veroor-
zaakt door godsdienst, vragen we God ons te helpen om een alternatieve gemeen-
schap te zijn die aantrekkelijk is. 
 
Moge de aanwezigheid van God ons overstromen met wijsheid en kracht om dat te 
kunnen zijn. 
 
In de shalom (vrede) van Christus, 
 
César García. 
Algemeen secretaris van Mennonite World Conference 
 
 
 
Gebed en Onze Vader (nieuwe versie NBV)      
 
Er zijn zoveel enorme kloven en scheidingen tussen ons mensen in deze wereld. 
 
Er is een kloof tussen rijken en armen, tussen rijke landen en arme landen. En die kloof 
groeit maar door. 
God, daarom bidden we tot U: Maak ons bewuster en gevoeliger voor hen die het 
minder goed gaat dan ons. Dat we niet de schouders ophalen of wegkijken en dat we 
niet bang zijn om tekort te komen als we iets aan anderen weggeven. 
 
Er is een kloof tussen hen die macht uitoefenen en hen die machteloos en zich 
nauwelijks kunnen weren tegen onrecht en onderdrukking. 
God, daarom bidden we in het bijzonder voor allen die daartegen protesteren en in 
opstand komen in Rusland, in Iran en elders in de wereld. Daarom bidden we voor 
advocaten en journalisten die geweldloos strijden voor mensenrechten en menselijk-
heid. 
 
Er is een kloof tussen zieken en gezonden, tussen oudere en jongere generaties, 
tussen werkgevers en werknemers. 
God, daarom bidden we dat we in ons land en in onze wereld meer begrip en 
solidariteit voor elkaar kunnen opbrengen, dat we niet alleen voor onze eigen belangen 
durven opkomen maar ook voor die van onze naaste die kwetsbaar is en misschien 
last van ons heeft. 
 
God, in de stilte bidden wij voor al die diepe kloven en spanningen die ons te binnen 
schieten en waar we misschien zelf mildheid en begrip kunnen brengen, een 
verbinding kunnen leggen. We bidden in de stilte voor wat ons hart ons ingeeft. 
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…stilte… 
 
 
En zo spreken we de woorden na die Jezus ons heeft voorgebeden en voorgeleefd. 
We bidden samen tot U: 
 
   ONZE VADER in de hemel!          Versie van NBV 2006 
   Laat uw naam geheiligd worden, 
   laat uw koninkrijk komen 
   en uw wil gedaan worden - op aarde zoals in de hemel. 
   Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
   Vergeef ons onze schulden, 
       zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
   En breng ons niet in beproeving, 

       maar red ons uit de greep van het kwaad.  
   Want aan u behoort het koningschap, 
   de macht/kracht en de majesteit - in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 
 
Collecten 
 
 
Zingen Kom in mijn klein bestaan 
 
 
Zegen (samen)         
 
Laten we nu samen de zegen uitspreken – voor elkaar – en speciaal voor hen die het 
moeilijk hebben in deze wereld: 
 
 De Eeuwige zegent je en behoedt je!   
 De Eeuwige doet zijn aangezicht over je lichten 
      en is je genadig! 
 De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je 
      en geeft je vrede! Amen.  
 
Zingen uit Zingenderwijs nr. 57 “Gezegend gaan we nu van hier…Amen” 
  = melodie van 273 “Loof God die zegent al wat leeft” 

 
Gezegend gaan wij nu van hier  
en God gaat met ons mee 
en geeft ons moed en levenskracht 
zo gaan wij niet alleen.   Amen. 
 
Kaarsen blijven branden         


