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Thema: Het evangelie onder de doden ( Pnr. 982)  1 Petrus 4: 6 
Uitgesproken  in de Burgwalkerk te Kampen 
 
U luistert naar: een opname van 21 april 2013. 
De preek werd voor het eerst gehouden op 21 november 1999 in het Open Hof te 
Kampen bij 1 Thess.alonicenzen 15 onder de titel ‘Geen amnesie’. 
 
 
Ouderling van dienst Jochem van Leeuwen 
Organist Sander van de Houten 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom 
 
Zingen Psalm 66: 

1.Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d'aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
3.Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zingt alom op aard, 
looft Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wanklen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst/thema 

Het paasevangelie is ook verkondigd aan degenen die al gestorven 
waren: 
1 Petrus 4: 6 – Ook aan de doen is het evangelie verkondigd, 
opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen 
veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. 
 

Zingen Psalm 30: 2, 4 en 5 
2. Heft tot zijn eer een lofzang aan, 
gij die den HEER zijt toegedaan. 
Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 
een leven zijn goedgunstigheid. 
Die wenend 's nachts is neergezegen 
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gaat met gejuich het zonlicht tegen. 
 
4. Ik riep U aan in grote nood: 
`Ach HEER, wat winst is in mijn dood? 
Zal ik nog zingen tot uw lof, 
als ik terneerlig, stof in stof? 
HEER, hoor mij, zend mij uw bescherming! 
HEER, red mij, toon mij uw ontferming!' 
 
5. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei! 
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 
uw vreugdekleed deedt Gij mij aan, 
dat ik zou zingen tot uw ere 
in eeuwigheid, mijn God, mijn HERE! 

 
Kyriegebed  
 
Zingen Psalm 90: 6 

6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

 
Woorden van Lofprijzing 

Johannes 5: 24-29  
 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem 
gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem 
wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan 
naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al 
zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat 
wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in 
zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader 
hem gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem 
ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover 
niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn 
stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede 
gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft 
staat op om veroordeeld te worden. 

 
Zingen  Psalm 90: 8 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Schriftlezing 1 Petrus 3: 18- 4: 6 

18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, 
geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, 
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om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood 
maar naar de geest tot leven gewekt. 19 Hij is naar de geesten 
gegaan die gevangenzaten, om dit alles te verkondigen 20 aan 
hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God 
geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden 
slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 
21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, 
waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw 
lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom 
kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de 
hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de 
engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. 
Petrus 4: 1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde 
heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte 
dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft 
afgerekend. 2 Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn 
leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door 
Gods wil. 3 U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin 
de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, 
dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke 
afgodendienst. 4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet 
aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad 
over u. 5 Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden 
tegenover hem die zich gereedhoudt om recht te spreken over 
levenden en doden. 6 Ook aan de doden is het evangelie 
verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door 
de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.  
 
1 Thessalonicenzen 4: 13 en 14 
13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten 
over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen 
hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is 
opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden 
naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 
 
Lukas 20: 37 en 38 
37 Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al 
duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt 
over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de 
God van Jakob. 38 Hij is geen God van doden, maar van levenden, 
want voor hem zijn allen in leven.’ 
 
Deutoronomium 34: 1 – 5 
1 Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, 
een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de 
HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan 
Dan, 2 Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot 
aan de zee in het westen, 3 de Negev, de Jordaanvallei en de 
vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. 4 De HEER zei tegen 
hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob 
onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou 
geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’  
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5 Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals 
de HEER gezegd had. 6 En de HEER begroef hem in een vallei in 
Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet 
niemand waar zijn graf is.  
 
 

Zingen Lied 290 
1. Er is een land van louter licht 
waar heilgen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 
2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 
3. Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël 't beloofde land 
zag over de Jordaan. 
 
4. Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 
5. Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden 't land zien van ons hart, 
dat 't hemels licht bescheen. 
 
6. God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 
Preek  
 
Zingen Lied 268 

1. U heb ik lief, U roep ik aan! 
Blijf, Heer, van mij niet verre staan 
en kom mijn ziel genezen. 
De wereld schonk mij vrede niet, 
naar aarde en hemel vraag ik niet, 
wilt Gij slechts mijne wezen. 
En als mijn laatste ure slaat, 
zo blijf mijn laatste toeverlaat, 
mijn deel en troost in eeuwigheid, 
wijl Gij mij door uw dood bevrijdt, 
Heer Jezus Christus, God en Heer, mijn God en Heer, 
zie in genade op mij neer! 
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2. 't Is al van U wat ik ontving, 
lichaam en ziel en ieder ding, 
waarmee ik hier mag leven. 
Dat ik het tot uw eer besteed, 
dat ik mijn naaste niet vergeet, 
dat moge uw gunst mij geven. 
Leer mij uw waarheid en bewaar 
mij voor de grote leugenaar. 
Wees bij mij, dat ik niet versaag, 
maar hier mijn kruis geduldig draag. 
Heer Jezus Christus, Heer en God, mijn Heer en God, 
laat mij niet over aan mijn lot. 
 
3. Als uw genade, Heer, 't gedoogt, 
laat dan mijn ziel, in U verhoogd, 
voor eeuwig zijn geborgen. 
Het lichaam, in der aarde schoot 
geborgen zonder pijn en nood, 
verwacht de jongste morgen. 
Dat dan uw stem mij wekken moog', 
dat ik U zie met eigen oog, 
gezeten op uw glorietroon 
in heerlijkheid, o 's Vaders Zoon. 
Heer Jezus Christus, hoor me altijd, verhoor me altijd, 
dat ik U prijs in eeuwigheid! 

 
Dankgebed en voorbeden  
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 279: 1, 2 en 7 
 

1 Het duurt niet lang meer tot de tijd 
van Christus aan zal breken, 
en Hij in grote heerlijkheid 
het oordeel uit zal spreken. 
Het lachen is dat uur gedaan, 
als alles zal in vuur vergaan, 
naar Petrus heeft geschreven. 
 
2 Dan klinken de bazuinen luid 
tot aan de verste kimmen. 
Dan zullen alle doden uit 
hun smalle graven klimmen. 
Maar die nog op de aarde gaan, 
die zal de Heer van stond af aan 
tot nieuwe mensen maken. 
 
7 Heer Jezus, ach wat duurt het lang 
tot aan die dag der dagen. 
Zie ons op aarde klein en bang, 
bezocht door duizend plagen. 
Kom Rechter in uw majesteit 
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in uw genade, kom, bevrijd 
ons van het kwade. Amen. 

 
Zegen 


