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Pasen 
 

Lieve Allemaal 
 

Herinnert u de paasverhalen ze komen elk jaar weer terug! Maar het 
verleden van Jezus is geen verleden voorgoed.  We moeten het 
niet vergelijken met jaarlijkse dodenherdenking. 
We vereren niet een Jezus, die er geweest is, óoit, lang geleden, 
maar we geloven in de levende en de komende.  
'Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is opgewekt! 
 De gang van de vrouwen en de discipelen naar het graf is dus 
een eenmalige gang, niet voor herhaling vatbaar 
 We zoeken en eren Jezus niet als een dierbare dode, maar 
als de levende die Hij was en die Hij is op weg naar Jeruzalem.  

Dáar zullen we Hem zien, omringd en omstuwd door een 
stoet van zieken, zwakken en onvolkomen mensen.  
 Daartussen doet hij zijn Heilands werk als de Levende die 
leven doet en leven schenkt. 
 Daar zoekt hij het verlorene. 
 Daar volgt hij ons op onze wegen en soms doodlopende 
paden. 
Pasen wil niet meer, maar ook niet minder zeggen dan dat dit zich in 
trouw en liefde verliezende leven het leven is en dat deze 
weg de weg is. 
Pasen is bijval vanuit de hemel bij het werk en de weg van deze 
mensen minnende, liefhebbende Jezus. Deze is het. Dat is het! 
Deze liefde loont. Dit lijden is niet vergeefs.  
Dit vallende leven - als een zaad in de voor des doods - wordt 
opgericht en is uitermate vruchtbaar.  
Dit dienende leven wordt bekleed met heerlijkheid.  
Het gaat niet verloren in de voorbijgaande tijd, maar het heeft 
toekomst. Jezus is de toekomst-mens.  
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De nieuwe Adam is in Hem aan het licht getreden en ons mens-zijn 
is in het zijne besloten.  
Want al het onze heeft Hij tot het zijne gemaakt en zo zal het zijne 
ook het onze zijn: zijn dag, zijn opwekking, zijn glorie... 
 Hij deelt ze ons mee. We hebben deel aan zijn toekomst, die 
Hij voor ons en onze wereld ontsloten heeft. 
Dat geloof wordt ons met Pasen als een lied op de lippen gelegd en 
we zingen het tegen ons ongeloof in en boven onze wanhoop uit. 

 
Cor van Vliet 

Vanuit de pastorie 
 

Valt momenteel niets te vermelden, alleen dat het er stil en koud en 
ongezellig is. Daco en Tineke Coppoolse waren de laatsten die het 
er gezellig en knus maakten maar moesten onverwacht plotseling 
wegens de Corona vertrekken. Maar de huur en de vaste lasten 
gaan gewoon door en daarom ben ik blij dat ik kan zeggen dat velen 
die onze kerk steunen met ons meeleven kerkelijke bijdragen, 
donaties en giften hebben overgemaakt. Hiervoor zijn wij hen zeer 
erkentelijk. Iets verderop zal ik iets over de resultaten vermelden. 
 

Opstaan 
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' 
opwekking uit de dood. 

Jezus riep: 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder 
onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf Zijn leven voor ons 
als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. 
Jezus geeft ons nieuwe hoop.  We mogen iedere dag weer 
opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles wat ons somber maakt. Als 
kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws 
van Gods liefde ervaart en wil delen, we mogen samen in beweging 
komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en voor 

iedereen de moeite waard te maken.  We mogen hoop bieden aan 
vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in 
de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke 
omstandigheden. We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt 
wordt. In het oude testament is de Hebreeuwse stam voor het woord 
opstaan “kam” Misschien kent u dat woord uit het verhaal in Lucas 
waar Jezus zegt: “Talita koem” “Meisje ik zeg je sta op” dat klinkt niet 
als een vriendelijk verzoek maar veel mee als een opdracht. Er zijn 
in de Bijbel heel veel van dat soort teksten die een aansporing zijn 
voor mensen die de hoop verloren hebben en niet meer weten hoe 
ze verder moeten. Denk aan Elia die onder een struik gaat liggen 
wanneer hij als enige profeet over gebleven is. Sta op eet wat! 
spreekt de engel van de Heer, kom op geef niet op. Je ziet nu 
misschien geen toekomst, maar die is er wel: lijkt deze hemelse 
boodschapper te zeggen. Sta op klinkt als een gereed maken: er 
staat iets te gebeuren. Sta op zorg dat je voorbereid bent op wat er 
komen gaat. Het is dus een oproep om verantwoordelijkheid te 
nemen in bepaalde situaties, gewoon ergens voor staan. Of 
natuurlijk ergens tegen opstaan, je stem laten klinken, als een 
profeet. We mogen ons steeds meer laten bevragen en inspireren 
door anderen. Door elkaar hier met onze broeders en zusters in 
Alanya. Alleen samen komen we verder en kunnen we elkaar steeds 
aansporen om op te 
staan en te gaan in het 
spoor van Jezus. Het 
bijzondere van 
Christelijk geloof is dat 
wij niet op onze knieën 
hoeven te gaan zoals 
bij andere religies, het 
kenmerk van ons geloof voor en na Pasen is OPSTAAN. 

Cor van Vliet  (Dit artikel is van Pasen 2020) 
 



3 
 

OFFER OF SLACHTOFFER 
 
 
Veertig dagen zijn lang genoeg 
om stil te blijven staan 
was het de straf die Hij droeg 
of is het anders gegaan 
was Jezus offer of slachtoffer 
twee verschillende vragen 
 
onder het kruis 
beseffen we Zijn kracht 
dat Hij het wel heeft gedaan en 
volbracht heeft gedragen 
 
veertig dagen zijn lang genoeg 
om in beweging te komen 
Hem te zalven en te begraven 
onze waarom tranen stromen 
was Hij door God verlaten 
of door mensen verraden 
 
twee manieren van zien 
met eerbied bedekt 
maar bij het lege graf 
aan elkaar vertellen en verhalen 
dat Hij leeft is opgewekt 
 
 
Cor van Vliet 

Vanuit de kerngroep 
 

In de laatste kerngroep vergadering zijn de financiële resultaten van onze 
gemeente besproken. Het ging hier over het afgelopen jaar 2019. Het 
resultaat was € 419.- negatief en de begroting voor 2020 geeft een tekort 
aan van ongeveer € 2000,-.  

Zo begon ons artikel vorig jaar en ik kan zeggen dat heel veel leden, 

donateurs en begunstigers van onze kerk in Alanya gehoor hebben 
gegeven aan onze oproep om ofwel hun bijdrage te verhogen dan 
wel een gift of donatie over te maken. Mede doordat een aantal 
kosten zoals reiskosten voor predikanten lager waren dan normaal 
hebben we over 2020 een positief resultaat. Na goedkeuring in de 
nog te houden ledenvergadering (wanneer?) zullen de cijfers op 
onze website worden gepubliceerd. 
 
WEBSITE EN YOUTUBE 
 
Lieve allemaal graag wil ik na een jaar Corona perikelen een oproep 
doen aan iedereen in deze moeilijke tijd. De kerkdiensten gaan 
voorlopig nog niet door, het gemis is natuurlijk groot om elke zondag 
bij elkaar te zijn te zingen luisteren naar de muziek. Maar ook 
luisteren naar de preken (overdenkingen) dat allemaal moeten we 
missen. 
De oproep die ik wil doen is geef uw mobile telefoon nummer door 
aan ons 
cor@corvanvliet.nl of ernst_meijer44@hotmail.com of 
heinenroelien@gmail.com 
dan komt u vanzelf in de app waar de overdenkingen worden 
ingesproken. 
Al ongeveer een jaar worden er via Youtube overdenkingen 
uitgesproken maar helaas 
is de respons zeer laag, er wordt veel moeite gedaan om toch een 
klein beetje op 
een andere manier kerk te zijn we vertrouwen er op dat de respons 
beter wordt. 
Ernst heeft ook al de overdenkingen gezet op de website van de 
Niga:  www.niga-turkije.nl 
 
 
Met een vriendelijke groet 
 
Cor van Vliet 
+31680116661 
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DE EERSTE PREEKSTOEL 

De eerste preekstoel 
was een steen die 

amper was weggerold 
afgedaald van boven 
zat er een Engel op 
hield daar zijn preek 

op Gods gezag 
zijn stem klonk zacht 

eerst waren het vrouwen 
die juist uit angst 

nog waren weggehold 
zij mochten luisteren 
naar die Goddelijke 

woorden die klonken 
op deze eerste dag 

als muziek akkoorden 

na een al weer 
een bange nacht 

toch nog angstig en 
van streek hoorde ze 

de blijde boodschap aan 
vechtend tegen tranen 

en twijfels in 
gingen ze geloven 
de Heer is waarlijk 

opgestaan 

Ons diaconale schoenenproject. 
In het afgelopen jaar hebben we helaas geen schoenenproject 
kunnen doen. Dit kwam omdat de scholen in Turkije gesloten waren. 
Wel heeft de diaconie een paar kleine projecten kunnen 
ondersteunen. 
 
 
Een Paasgroet van de voorzitter van de IPNZE, 
Ds. Ko Brevet 
 

PASEN 2021 
 

Al meer dan een jaar worden we beperkt in onze levensvrijheid. Een 
even onzichtbaar als krachtig virus houdt de wereld in een haast 
ijzeren greep. Winkels dicht, evenementen ondenkbaar, concerten 
afgelast, kroegen en restaurants gesloten en ga zo nog maar even 
door. Reizen is ook al niet aan te raden en  op dit punt worden de 
kerken in Zuid Europa en Turkije extra getroffen. Bijna overal zijn de 
kerkdiensten van de agenda afgevoerd, want er zijn nauwelijks 
toeristen en overwinteraars te bekennen. Dat begon al in maart 2020 
en is nog steeds aan de orde. Ook al begint er licht aan het einde 
van de tunnel te schijnen, want het vaccineren komt op gang. Op de 
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ene plek beter dan de andere, maar goed. Voor velen in Nederland 
is de digitale kerkdienst een ware uitkomst gebleken. Ook al wordt 
het samenkomen, samen zingen node gemist. En hoe sterk het 
verlangen naar “terug naar normaal” ook is, misschien moeten we 
dat “terug” toch maar schrappen. Want dan hebben we er met elkaar 
niets van geleerd. 
En om leren is het lieve leven wel begonnen, ook in de verhalen van 
God en mensen. Zo werd er ooit een uittocht volbracht om ervan te 
leren, dat vrijheid te doen is, maar dan ook vooral te DOEN. 
Welbeschouwd bevatten alle feesten die aan deze aloude verhalen 
zijn ontleend een flinke portie “leren”. Met als hoogtepunt het 
Paasfeest. Leren leven bij uitstek! In navolging van Jezus, die ons 
juist dat heeft willen leren. 
Het bracht hem in zijn leven veel tegenwerking van machtigen en 
rijken, die vonden dat het goede leven alleen voor hen was 
weggelegd. Daar dacht hij in Gods Naam genadig anders over en 
dat werd zijn dood.. 
Maar het verhaal gaat, dat het daarbij niet bleef. Het werd Pasen en 
het wordt steeds opnieuw Pasen. Feest van het leven dat er wezen 
mag voor mensen die er mogen zijn van God. En als we iets van het 
door God gegunde leven kunnen leren, dan is het dat wij dat pas 
echt goed kunnen doen, als wij er ook mogen en willen zijn voor 
elkaar. Ook als het tegenzit, juist dan. 
Onze kerken in het doorgaans zonnige zuiden maken moeilijke tijden 
door, maar de feesten, zeker ook het Paasfeest, mogen worden 
gevierd, hoe anders dan anders ook. En niet alleen ondanks alle 
beperkingen, maar ook van alle beperkingen kunnen we veel van het 
leven en van elkaar leren. Dat gebeurt ook op tal van plaatsen, waar 
de creativiteit en de saamhorigheid met veel hartstocht wordt 
gezocht en gevonden. Tal van initiatieven zullen ons als een zegen 
vergezellen, ook na corona. 
Dan gaan we niet terug naar normaal, maar leven met een nieuw 
normaal, dankbaar voor de lessen die ons weerbaar hebben 

gemaakt. Iets om mee te nemen voorbij Pasen. Een opgewekt 
Pasen, ondanks alles, omdat wij samen met Jezus opgewekt mogen 
leven. Wij, als bestuur van de IPNZE, wensen het u allemaal toe! 
 
Ko Brevet, voorzitter. 
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