
Kyrië- en Gloriagebed

Vader, moeder Gods, 

In uw huis Heer, deze morgen, 
vragen wij u
Geef woorden vleugels, 
Laat muziek een mantel van troost zijn
Laat stilte een plek zijn om te schuilen. 

We hebben het hard nodig
Om een open plek te vinden 
waar we met naam en toenaam mogen 
benoemen 
wat en wie ons op het hart ligt. 

Dat geen klank verloren mag gaan, Heer. 
geen naam, geen mens. 
dat elke herinnering even kostbaar mag zijn 
voor u en voor ons. 

In dit huis, Heer, deze morgen 
mag alles en iedereen er zijn. 
Het vertrouwen en de twijfel, 
de nabijheid en de onbereikbaarheid. 
Het verlangen en de schroom, 
de troost en de leegte
de dankbaarheid en de spijt. 

Hier vindt alles een plaats 
waar het voor even waar mag zijn, 
opgemerkt en vastgehouden, 
begrepen en gezien.

Dat wij ons mogen overgeven, 
Het aandurven om eens niet alleen te zijn, 
ons laten wiegen aan de tijd 
die hier zo dicht aan de eeuwigheid raakt. 

In dit huis, Heer, deze morgen 
valt het licht binnen en overvalt ons ook het 
donker 
de schaduwen die over ons vallen en die wij 
van binnen meedragen. 

De lichtende voorbeelden waar wij ons aan 
kunnen optrekken 
De duistere kanten van het verleden, maar 
ook de hoop voor de toekomst.

In dit huis, Heer, deze morgen
Vragen wij: 
Dat wat goed was van waarde mag zijn
Dat wat kostbaar is gekoesterd mag worden 
Dat wat potentie heeft mag ontluiken en 
opbloeien.

Wij danken u voor licht, voor hoop, voor 
toekomst, 
Voor uw liefdevolle aanwezigheid. 
In dit huis Heer, deze morgen. 
Amen. 
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Lieve gemeente, 

Het is vandaag een dag van herinneren en van vooruit zien. Van het leven gedenken en van het 
leven vieren. Van de dood als eindpunt ervaren, als duistere brute afkapping van al wat mooi was, 
en van uitzien naar een nieuwe toekomst waar het licht de nacht zal verjagen. Een dag van 
omkijken en van opwaarts kijken. Dat is wat we doen als we een keer per jaar onze 
gemeenteleden en geliefden herdenken die ons zijn ontvallen. 
Maar als we zo zingen, spreken, luisteren, een kaars aansteken en in gedachten verzinken, dan 
doen we dit alles wel onder het dak van een kerk, in het huis van God, van die Ene, die er is, die 
ons menszijn overstijgt. En dat maakt alle verschil van de wereld. 
Want in welke wereld leven wij eigenlijk, of willen wij leven? In welke wereld ademen wij, hopen 
wij, verwachten wij, troosten wij elkaar? Is dat de wereld van het hier en nu, van de aarde, met al 
haar stormen, oorlog, pijn en moeiten? Die wereld waarbij je op eigen kracht iets van het leven 
dient te maken. Je sticht een gezin, geniet, bouwt een carrière op, ziet om naar anderen, of ziet 
veel van de wereld, om uiteindelijk te beseffen dat alles eindig is en dat je ophoudt te bestaan. 
Hooguit verwacht je na dit leven opgenomen te worden in het grote Niets. 
Of willen we leven in een wereld die iets van de hemel in zich herbergt, die een belofte in zich 
draagt, een vergezicht, een kind, een ster in de donkere nacht die je leidt? Waarin we ook kunnen 
genieten, een gezin kunnen stichten, carrière kunnen opbouwen, veel van de wereld kunnen zien, 
kunnen omzien naar anderen, maar waarin dat alles niet, hoe nobel het allemaal ook kan zijn, het 
belangrijkste streven is. Omdat onder dit alles een andere grondtoon klinkt. Iets van de stem van 
God wellicht. Een stem die klonk bij de geboorte van deze wereld, en waarvan de echo nog steeds 
te horen is. Een stem die zegt ‘ik heb je lief gehad mijn kind, en ik blijf je lief hebben’. Een God die 
zegt, er is iets aan het begin van dit leven en ook voorbij dit leven. Tegenover het grote Niets stelt 
Hij het grote Iets. 
En waaruit bestaat dan dat grote Iets? Over dat Iets, wordt over geschreven in de Bijbel, in de 
verhalen van de aartsvaderen, van de koningen, de verhalen van gewone mensen. Er wordt naar 
gezocht in de psalmen, in de visioenen, in de beloften. Het wordt verwacht in de komst van een 
kind. Tegenover het grote niets van de dood, stelt God het grote Iets van een kind. 
Het doet me denken aan het verhaal van Christa Anbeek, zij is de hoogleraar van het 
Remonstrants Seminarium. Toen zij jong volwassen was verloor ze in korte tijd beide ouders en 
haar broer. Getroffen door zoveel leed koos zij als uit een soort ultieme levensdrang voor het 
krijgen van een kind. Haar antwoord op de confrontatie met de dood, was kiezen voor het leven. 
Vandaag is zo’n dag dat dood en leven langs elkaar schuren. Wij hebben mensen moeten verliezen
aan de dood, of wie weet aan het leven, dat kan ook. En tegelijkertijd beginnen we open te staan 
voor het leven, het kind, het licht dat vrede verkondigt en toekomst brengt. Hier liggen leven en 
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dood pal naast elkaar en is het leven het antwoord op de dood. We herdenken onze geliefden en 
vieren 1e Advent.  Dat is alsof we tegelijkertijd 4 en 5 mei vieren, alsof Oud en Nieuw op 1 dag 
vallen. En toch kan het. Uitersten komen hier bij elkaar. 
Dood en leven komen hier bij elkaar: 
omdat onze levens verder reiken dan de dood
Verleden en toekomst: 
omdat we niet stil hoeven te staan bij vroeger, maar hoopvol naar morgen mogen uitzien. 
Licht en duisternis: 
omdat de 1e adventskaars is aangestoken aan de paaskaars, symbool van het licht dat komen gaat.
Aarde en hemel: 
omdat God in een kind ons tegemoet wil komen om de weg naar boven te wijzen. 
Eindigheid en oneindigheid: 
omdat wij als mensen voor meer bestemd zijn dan het leven hier op aarde. 

Hij die leven, toekomst, licht, hemel en oneindigheid omvat, wil aan ons zijn liefde en zorg geven. 
Hij is het grote Iets dat heel het mensenleven omvat. 
En dat hij het leven omvat zien we in de eerste schriftlezing. Psalm 23. Niet zomaar gekozen. Het is
een psalm die gaat over geborgenheid, gezien worden, vrede. Het is een lied dat gaat over een 
mens die de veiligheid van God voelt, of aanroept, en in dat vertrouwen het leven tegemoet 
treedt. 
Weet u, in de eerste en de laatste zin van deze psalm wordt het woord Heer gebruikt. Dat is geen 
aanspreektitel, maar in het Hebreeuws staat daar de Naam van God. De naam die zo heilig is, dat 
we hem liever niet uitspreken en daarom maar vertalen met Heer. Die naam betekent ‘Ik ben er, Ik
zal er voor je zijn’. Die naam betekent: ik was er op het moment dat je werd geboren, ik zal er zijn 
op het moment dat je dit leven verlaat, en alle momenten er tussenin. 
Dat David, de dichter van deze psalm een echt poëet was met gevoel voor stijlfiguren, blijkt wel als
we kijken naar de zin ‘want u bent mij bij’, verderop in dit lied; de zin nl. is het exacte middelpunt 
van de psalm. En fungeert als balanspunt voor het gedicht. Zo staat God aan het begin, in het 
midden en aan het einde van elk leven. Hij houdt ons leven in evenwicht. 
Dus laten we deze psalm blijven herinneren. Ook al kunnen het moeilijk geloven. Dit lied is als een 
belijdenis en als een gebed om hulp. Uitgesproken of gezongen soms tegen beter weten in. Maar 
het zal je sterken. En het zal je eraan herinneren dat wat je ook doet in je leven, voor welke 
uitdagingen je leven ook komt te staan, God met je mee gaat. Zijn naam zegt dat immers al. In zijn 
Naam zit eeuwigheid, zorg, ontferming, liefde. 
Die liefde zien we gepersonaliseerd in ons tweede Bijbelgedeelte. De beroemd geworden woorden
over geloof, hoop en liefde. De liefde die wij aan elkaar geven is een afspiegeling van Gods liefde. 
Dat hebben we niet zelf bedacht, of uitgevonden, die liefde, dat is zijn vonk in ons. 
Het is Gods liefde die heeft geantwoord op het verdriet van mensen, op uitzichtloosheid, op het 
verlangen van de mensheid naar vrede en gerechtigheid, naar troost, naar licht. Hoe heeft hij 
geantwoord? Hij heeft geantwoord met een kind. Een kind dat de harten doet smelten, dat in zijn 
onschuld mensen bij elkaar brengt, dat een glimlach op je gezicht geeft. Een kind dat de hemel 
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doet openen. Dat opgroeit en als volwassen man met de ogen van God in liefde naar de mensen 
keek en de mensen in liefde leerde opkijken naar God. 
En wat is ons antwoord op Gods liefde? Naar Hem? En naar de mensen toe? Wij hebben ook lief. 
Wij hebben de ander lief; wij hebben lief die ons zijn ontvallen en hen die nog naast ons staan. Wij 
hebben lief omdat liefde eeuwig is en zich niets aantrekt van de dood. Omdat God zich niets heeft 
aangetrokken van de dood. Omdat hij dwars door de dood nieuw leven geeft. Het is 1e Advent, 
kunnen we het al zien, een glimp van dit licht? Van die nieuwe morgen? 
Liefde gaat een leven lang mee. Liefde verwarmt je, geeft je moed, geeft je kracht, doet je 
opstaan. Liefde is vriendelijkheid, is vergevingsgezind, barmhartig, maakt het leven de moeite 
waard. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
Liefde is pijn hebben en moed vatten. Liefde is gekwetst raken, maar vergeven, liefde is rouwen en
het leven voorbij dit leven kunnen zien. Liefde is de kracht die ons doet voortgaan. Liefde is 
antwoorden op God. Liefde is horizontaal, maar vindt zijn oorsprong in het verticale. Het is bron 
waaruit de wereld is ontstaan, waaruit wij zijn ontstaan. Is het middelpunt waaruit wij leven. 
Liefde is een kind in doeken gewonden. U merkt, de liefde beschrijven, daar raak je niet over 
uitgepraat. Maar zegt Paulus ook, tegelijkertijd snappen we er nog niet zoveel van. De spiegel 
waarin we kijken is wazig. Hoe we ook de liefde proberen te omschrijven, hoe we ook proberen 
God te omschrijven, we zijn hierin beperkt. We ervaren er al veel van, maar tegelijkertijd nog maar
een klein beetje. Ooit zullen weten, ooit zullen we zien, ooit zullen we God ontmoeten, zullen we 
elkaar ontmoeten. En tot die tijd, keren we elke keer weer terug naar die basis: ‘Ik vrees geen 
kwaad, want u bent bij mij’. Bron van liefde, bron van mijn behoud. 

Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren –
liefde leeft langer dan de haat.

Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.
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Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust. (NLB 636)

Amen. 
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