
Verenigde Protestantse Kerk Leuven – Meditatie 06/12 
Meditaties: Deze meditatie staat ook online op https://youtu.be/OStISQzgpZY 
 
Vruchtbare ballingschap? 
Meditatie door Heleen Ransijn (Protestantse Kerk William Tyndale-Silo, Vilvoorde)  
 
Welkom en bemoediging 
Welkom in deze online zondagsmeditatie van de samenwerkende protestantse gemeenten van 
Leuven, Mechelen en Vilvoorde. Welkom in deze schamele poging om, in een tijd van binnen 
blijven en afstand houden, met elkaar verbonden te zijn in naam van onze Heer en Broeder, 
Jezus van Nazareth, Jezus Christus. Over bijna drie weken vieren we hoe hij in onze wereld 
kwam: Kerstmis. Vandaag is de tweede zondag van de Advent, de voorbereidingstijd van de 
vier zondagen vóór Kerstmis. Zoals zo vaak in de Adventstijd lezen we daarbij uit de profeet 
Jesaja. En die ziet licht aan het einde van de tunnel. Een verlangen dat voor ons, denk ik, heel 
herkenbaar is…. 
 

En ook in deze zondagsmeditatie 
is onze hulp in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft, zolang er dagen zijn 
en die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. 
 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van Hem die was en die is en die komt,  
en van Jezus Christus onze Heer en Broeder.  
Amen. 
 
Vanuit de gemeente: Advent is….. (door Katalin Buday) 
Wat betekent Advent? Aangezien ik weinig historisch gegevens erover had, ben ik eerst 
wikipedia gaan raadplegen. Die informatie daar beschikbaar verschilt en refereert naar talrijke 
volks en geloofstradities.  
Het lijkt toch dat de adventskrans uit het Duitse taalgebied is overgewaaid. De eerste 
adventskrans werd bedacht door een  Lutherse  dominee in de 19e eeuw. Hij ving veel 
kinderen op uit armoedige gezinnen. De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst 
was. Zo besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier grote en 19 kleine witte 
kaarsen. Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag 
een kleine. In enkele gebieden zijn er ook adventskransen met zes kaarsen. De 
adventskalender heeft ook, naar het schijnt, dezelfde Duitse protestante oorsprong. Advent is 
dus de periode van wachten , verwachting en leuke voorbereiding van het feest; voor de 
kinderen die we allemaal - in de magische momenten van Kerst - opnieuw even mogen 
worden.  
Ongeacht de geloofsovertuigingen zien we de wereld rond, dat men iets speciaals  onderneemt 
om tijdens Advent bijzondere zorg aan zijn medemens te besteden. Kerstkoor, kerstconcert, 
prachtige en rustgevende kerstverhalen, de voorbereidingen van onze gemeenteleden en 
bestuur om ondanks de praktische moeilijkheden ook dit jaar iets moois van kerst te maken. 
De schoenendoosactie bij de firma waar ik werk, zelfs nu digitaal georganiseerd, 'impact day', 
waardoor onze Indische collega's een volle werkdag in plaats van voor de firma te werken, 
zich aan allerlei sociale activiteiten besteden, bedrijfssponsoring van verenigingen van goede 
doelen. Al vroeg worden  jonge mensen gesensibiliseerd om iets te doen om extra warmte 
rondom zich te brengen. Naast al die talrijke acties en leuke kerstvoorbereidingen, hebben wij 
allemaal onze rol in deze adventsmobilisatie, het kan kleiner or groter zijn. Het opbellen van 
alleenstaande kennissen of minder vaak gecontacteerde vrienden, gemeenteleden is ook al een 
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goed begin. 
Wel, ik weet het nu : Advent is de actieve periode  waardoor we talrijke opportuniteiten 
krijgen, om rondom ons te bewijzen - door onze acties  en niet gewoon door onze kerstwensen 
- dat kerst meer dan glitterende decoraties, cadeaus en lekker eten betekent. Misschien geeft 
deze COVID-periode nog een extra dimensie aan de gelegenheden die we hebben om extra 
warmte te brengen aan degenen die minder verwachtingen van deze 2020 Kerst-editie mogen 
hebben. 
Gezegende adventsperiode! 
 
Kyriegebed  
Gij. allerhoogste God, 
Wij roepen tot u, omdat wij ons vaak zo hopeloos voelen. 
Omdat zoveel van uw mensen in ballingschap moeten leven, 
ver van de plaats waar zij geboren zijn. 
Omdat er zoveel woestijn is in onze levens 
en zoveel verlangen naar levend water. 
Omdat onze aarde bedreigd en vernield wordt 
door de jacht op winst en macht. 
Wij bidden u: Heer, ontferm u. 
Wij roepen tot u, omdat wij ons vaak zo hopeloos voelen. 
Omdat de Corona-pandemie maar voortduurt 
Omdat zoveel mensen eenzaam zijn geworden door deze crisis. 
Omdat zoveel mensen hun werk kwijtgeraakt zijn. 
Omdat ook nu weer de meest kwetsbare mensen het hardst getroffen worden: 
daklozen, vluchtelingen, mensen in achterstandswijken. 
Wij bidden u: Heer, ontferm u. 
Wij roepen tot u, vanuit het diepste van onze ziel 
om troost en bemoediging, om licht in deze donkere tijd. 
Wij bidden u: Heer, ontferm u. 

 
Lied: Nu daagt het in het oosten (NLB 444) 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 

4. De zonne, voor wier stralen 
het nacht'lijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus 't eeuwig licht! 

2. De duisternis gaat wijken 
van d'eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten 't morgenrood. 
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Schriftlezing: Jesaja 40:1-11 
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 
uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 
Laat elke vallei verhoogd worden 
en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden 
en rotsige hellingen rustige dalen. 
De luister van de HEER zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. 
De HEER heeft gesproken!’ 
 

Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. 
Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de HEER erover blaast. 
Ja, als gras is dit volk.’ 
Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
maar het woord van onze God houdt altijd stand. 
 

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, 
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, 
verhef je stem, vrees niet. 
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 
Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. 
Als een herder weidt hij zijn kudde: 
zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.` 
 
Lied: De nacht loopt ten einde (NLB 460) 
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
 

1. Het volk dat woont in duisternis 
zal weten wie zijn Heiland is. 
Onverwacht komt van heind’ en ver 
de Mensenzoon, de morgenster. 
 

2. Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij 
want uw verlossing is nabij. 
 

3. Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u ’t leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 

4. Ziet naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat, 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
 

5. Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft, verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel. 
 

6. Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Opent uw poorten, metterdaad 
dat uw Verlosser binnengaat. 
 

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. 
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Meditatie 
Geliefde mensen van God, 
 
Vorige week sprak dominee Stefan Gradl over Advent, in een drieluik van verschillende 
ervaringen uit verschillende perioden in de menselijke geschiedenis. Hij gaf hiermee aan hoe 
vaak er niet door mensen vurig verlangd is naar uitzicht uit een donkere situatie, licht aan het 
eind van een tunnel. Dat gevoel van vurig verlangen spreekt ook uit de lezing van vandaag, 
net als vorige week uit de profeet Jesaja. De profeet die vanouds de toon zet in de lezingen op 
de zondagen van de Advent. Maar in de lezing spreekt nog meer: het vooruitzicht dat dit 
verlangen vervuld zal worden. Verhef je stem met kracht, vrees niet, roep aan iedereen die het 
maar wil horen: “hier is jullie God, die om jullie geeft!” De profeet lijkt er zelf van te 
schrikken, als hij de opdracht krijgt om dit te verkondigen. Wie ben ik om dit te roepen? Ik 
ben een mens, niet meer dan gras, zoals heel mijn volk dat is! Maar nee, krijgt hij ten 
antwoord: het woord van onze God is blijvend, het vergaat niet. Je kunt erop bouwen. Wees 
dus niet bang om het te verkondigen, al helemaal niet als het zo’n woord van vreugde is.  
 
Er is licht aan het einde  van de tunnel in deze lezing. En die tunnel is: de ballingschap van het 
oude volk Israël in Babylon, in de zesde eeuw vóór het begin van onze jaartelling. Het land is 
veroverd door het Babylonische wereldrijk. Veel vooraanstaande leden van het volk zijn door 
de overwinnaars gedwongen om te verhuizen naar de hoofdstad van dat rijk, mijlen en mijlen 
ver naar het oosten, aan de andere kant van de grote Syrische woestijn. Maar dat gedwongen 
verblijf in een vreemde stad en een vreemd land is nu bijna ten einde. Dat is reden tot 
vreugde, al durft Jesaja daar nog maar nauwelijks aan toe te geven.  
 
Aan de ene kant gaapt er een flinke kloof tussen onze ervaringen en die van Jesaja en zijn 
volk. Aan de andere kant zijn er, denk ik, ook heel herkenbare dingen in die oude verhalen. Al 
was het maar omdat mensen altijd mensen blijven, met hun emoties, en vooral met hun 
verlangen en hun nood aan hoop. Ook deze Corona-periode, waar wij 2500 jaar na Jesaja in 
zitten, heeft wel iets van een ballingschap. Een ontwrichting van het leven van een hele 
samenleving, waardoor mensen hun houvast kwijtraken. Dat was toen al zo, dat is nu niet 
anders. Jesaja wil zijn volksgenoten in dat verre Babylon moed inspreken, hoop geven. Dat is 
ook de reden dat deze profeet zoveel gelezen wordt in de Advent: hij is de profeet van de 
hoop. En die hoop, dat is eigenlijk een raar ding. Het is niet de zekerheid dat het goed komt 
met de wereld. Het is veel meer de koppige overtuiging dat het goed móet komen, dat de 
wereld zoals die is - toen, in Babylon, of nu, in België - dat die niet zo bedoeld is. Dat het 
anders moet en anders kan. Die rare hoop, die maakt een wereld van verschil. Wie met hoop 
leeft, leeft anders dan wie geen hoop meer heeft. Het is niet voor niets dat wanhoop door 
verschillende denkers in het christendom door de tijden heen als de ergste zonde werd gezien. 
Bij Jesaja hangt die hoop heel nauw samen met het visioen dat hij heeft. Een visioen van 
terugkeer uit die ballingschap, en dan een betere wereld. Dat is hoop die erg veel lijkt op de 
hoop die in deze Adventstijd in zoveel liederen doorklinkt. Rorate caeli, laat het recht 
neerdalen als dauw uit de hemel. De nacht loopt ten einde. Scheur de wolken weg, breek door 
de blinde muur en kom, o kom Emmanuel, God met ons.  
 
De ballingschap in Babylon was voor het oude volk Israël een traumatische periode. Maar er 
is ook iets wonderlijks mee aan de hand. We weten uit de geschiedenis dat een belangrijk deel 
van het Oude Testament pas in die tijd opgeschreven werd, nadat het eeuwen lang alleen maar 
mondeling was doorgegeven. Veel van de psalmen zijn in Babylon ontstaan. In een situatie 
van ontwrichting ging het oude volk Israël op zoek naar hoe het anders kon, nu de tempel in 
Jeruzalem verwoest was en de aloude offerdienst buiten hun bereik lag. Dit was de tijd dat de 
kennis van het woord van God - de Tora, of wegwijzer - en de vraag naar goed leven op de 
voorgrond kwamen.   
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Zij namen als het ware de plaats in van de oude offerdienst in de tempel in Jeruzalem. Het 
geloof van het volk kreeg in Babylon een andere gedaante, maar ook de inhoud veranderde. 
Niet langer was de God van Israël een God die met offers gunstig gestemd moest worden, 
zoals de goden in Babylon en de hele oude wereld. Tijdens de ballingschap kwam steeds meer 
het beeld naar voren van de God van Israël die om mensen geeft, die met hen meetrekt. Het 
beeld van een God van liefde. Hoe traumatisch de ballingschap ook was, het was ook de 
meest vruchtbare periode uit de geschiedenis van het oude volk Israël.  
 
Ik zei net al, dat deze Corona-periode ook wel lijkt op een tijd van ballingschap. Met een 
groot verlangen naar licht aan het einde van de tunnel, de vraag van “hoe lang nog” en 
mogelijk ook de vraag naar hoe het toch zover heeft kunnen komen. Een ballingschap die haar 
stempel drukt op het hele land of eigenlijk wel op de hele wereld. Daarnaast kun je ook in je 
eigen persoonlijke leven het gevoel van ballingschap ervaren. Van ontwrichting van je leven 
en het kwijtraken van houvast. Van ziekte, of van herstel uit een ziekmakende relatie of een 
ziekmakende werksituatie. Soms is ook zo’n ballingschap juist een periode van bezinning, 
van vernieuwing. Maar dat is lang niet altijd het geval. Lang niet iedere ballingschap is zo 
vruchtbaar als die van het volk in Babylon.  Dus waarom werd hun ballingschap juist een 
aanzet tot nieuw begin en kan een andere situatie van ballingschap vaak zo uitzichtloos zijn?  
 
Ik denk dat één ding heel belangrijk is: die ballingen daar in Babylon, die zaten er samen in. 
Ze konden elkaar steunen. Als je in je eentje jezelf overeind moet zien te houden, gaat daar al 
je energie in zitten. Maar als je elkaar kunt steunen, geeft dat ook ruimte waarin mogelijk 
nieuwe dingen kunnen ontstaan. En wat denk ik ook heel belangrijk was: het oude volk Israël 
had die rijke traditie aan verhalen, liederen, gedichten. Die hele rijkdom van woorden die naar 
God verwijzen. In Babylon heeft Israël leren geloven in een God die geeft om mensen. Die 
met hen meetrekt. En ik denk dat in die ballingschap de nood om woorden te geven aan die 
God groter werd. Als houvast. Zo zie je daar eigenlijk al die twee grote factoren die voor mij 
in ieder geval de kerk ook zo onmisbaar maken. Gemeenschap, je doet het met elkaar. Je staat 
er niet alleen voor. Je kunt ook enorm veel van elkaar leren; je kunt aan elkaar schuren en 
groeien. Dat is de ene. De andere is de traditie. Waar zo’n enorme rijkdom aan verhalen, 
gebeden, gedichten, liederen en al het andere uit voortkomt. Dat mij vaak tegenspreekt, en 
daardoor aan het denken zet. Waar ik soms mee moet worstelen. Die twee dingen: 
gemeenschap en traditie, dat was denk ik wat aan die ballingen in Babylon de ruimte gaf om 
van die ballingschap een heel vruchtbare tijd te maken. Maar dat is lang niet iedereen in een 
situatie van ballingschap gegeven. En al helemaal niet als het om heel persoonlijke ervaringen 
gaat. Die je alléén doorgemaakt hebt of moet doormaken. Dan is het zo belangrijk als je ze 
wel kunt vertellen. En als daar dan naar geluisterd wordt. Ook daarvoor zijn we gemeenschap 
met elkaar.  
 
Geliefde mensen van God, 
Voor het volk van Jesaja was de ballingschap bijna ten einde. En hij kon ze met de stem van 
God zelf oproepen: wees getroost, troost elkaar. Er is licht aan het eind van de tunnel. Je zult 
terugkeren. En het zal mooier zijn dan ooit. En God zelf geeft om jullie. Wij weten niet hoe 
lang onze Corona-ballingschap zal duren. Er wordt intussen wel gezegd, door sommigen: er is 
licht aan het einde van de tunnel. Een viroloog van de WHO zei van de week in een interview: 
ik durf behoedzaam te hopen dat we aan het begin van het einde zijn. Dat is natuurlijk heel 
omzichtig verwoord. Maar los van de vraag naar het einde van deze Corona-ballingschap 
roept ze bij mij ook de vraag op van: hoe kan dit voor ons een tijd van vernieuwing zijn, van 
bezinning. Waar gaat ons leven uiteindelijk om. Hoe kunnen we het beter doen als we 
terugkeren uit deze ballingschap.  
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Hoe kunnen we met wat we nu weten, en waar we in deze tijd met  onze neus bovenop 
gedrukt zijn, hoe kunnen we problemen bij de wortel aanpakken. Er zijn veel aanwijzingen, 
juist ook wetenschappelijk onderbouwd, dat het ontstaan van een pandemie als deze alles te 
maken heeft met de manier waarop wij met de natuur omgaan. Waarop we zo ontzettend veel 
dieren bij elkaar op een kluitje houden in boerderijen die meer lijken op vleesfabrieken, 
melkfabrieken of eierfabrieken. Waar makkelijk ziekte uitbreekt die zich dan ook heel snel 
verspreidt omdat er zoveel dieren zo dicht op elkaar zitten. En wat dan ook weer makkelijk op 
mensen kan overspringen. Als we daar wegen in vinden, om dat anders te gaan doen, 
bewijzen we niet alleen onszelf als mensen een grote dienst. Het gaat ook om het welzijn van 
dieren, net als wij schepselen van God. En wat te denken van de manier waarop onze 
samenleving is ingericht? Als er één ding duidelijk is geworden is het wel: degenen van wie 
we ’t moeten hebben tijdens zo’n pandemie, dat zijn niet de grootverdieners. Niet de bankiers 
en niet de effectenmakelaars. Dat zijn de artsen, de verpleegkundigen, de vuilophalers, 
mensen in het onderwijs, mensen die in de rusthuizen werken… Opvallend vaak mensen die 
dat doen voor weinig geld en weinig waardering, maar die intussen wel een onmisbare rol 
spelen in een menselijke samenleving.  
 
Zou het ons lukken om met elkaar, en levend van die traditie waar we in ieder geval als 
christenen in staan, zou het ons lukken om deze periode van ballingschap te maken tot een tijd 
van vernieuwing? Zodat ook wij reden zullen hebben tot jubelen als het einde in zicht is. Maar 
ook dat zoveel mensen die nu in de verdrukking zitten, reden tot jubelen zullen hebben? 
Noem het een utopie. Ik noem het liever: een visioen. Een visioen van hoe het anders kan. 
Zolang we nog in deze ballingschap zitten: laten we in ieder geval elkaar ondersteunen. Ieder 
naar beste vermogen. In Bijbelse woorden gezegd: laten we in ieder geval elkaar tot troost en 
tot bemoediging zijn. Verlangend naar het licht in deze donkere tijd. Verlangend naar de 
komst van God zelf in ons midden. 
 
Moge het zo zijn. 
 
Lied: O wijsheid / Kom o kom, Emmanuel (NLB 466) 
1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord, 
O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
  

3. Ja kom, gij wortel Isaï, 
verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o, Herder, sla de boze leeuw! 
O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

4. Ontsluit, gij die de sleutel zijt, 
die opendoet en niemand sluit, 
het huis van dood en duisternis 
waarin uw volk gekluisterd is! 
O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
Dankgebed (13) - Voorbeden (27) - Onze Vader  
Gij, allerhoogste God, 
in deze tijd van wachten, hopen en bidden 
danken wij u voor de hoop die uw profeten ons gaven en nog steeds geven. 
Wij danken u dat Gij geen verre en vreemde god bent 
maar een God die met ons meereist en ons nabij wil zijn. 
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Wij danken u bovenal voor de komst van hem, in wie wij u mogen herkennen: 
Jezus Christus, onze Heer en Broeder; 
en voor uw Geest, die ons samenbrengt rond zijn naam. 
 

En wij roepen tot u, vanuit het diepste van onze ziel: 
voor alle ballingen in onze wereld: 
mensen die van huis en haard verdreven zijn 
en nu moeten leven in onzekerheid 
in de kampen in Griekenland 
in “the Jungle” bij Calais 
onder de bruggen van Parijs 
en op zoveel andere plekken in ons rijke Europa. 

Om licht in hun duisternis, 
zusters en broeders die hen bijstaan en het voor hen opnemen. 

 

Wij roepen tot u, vanuit het diepste van onze ziel: 
voor onze goede aarde, die bedreigd en vernield wordt. 

Om inzicht en bekering bij hen, die meewerken aan haar uitbuiting. 
Om inventiviteit bij hen, die aan oplossingen werken. 
Om openheid bij bestuurders en verantwoordelijken voor de roepstem  
van de jonge generatie, die voor haar toekomst vecht.  
Om liefde voor onze aarde bij ieder die haar bewoont. 
 

Wij roepen tot u, vanuit het diepste van onze ziel: 
voor ieder bij wie de Corona-crisis zwaar valt. 
Voor ouderen die het zonder bezoek moeten stellen. 

Om geduld en om mensen om hen heen die hun nood begrijpen. 
Voor verplegers en verpleegsters die al zo lang hun beste krachten geven 
Voor vuilophalers, docenten, verzorgers en alle anderen  
die onze wereld in deze tijd leefbaar houden. 

Om begrip en waardering. 
Om rust als zij dit zo hard nodig hebben. 
Om een toekomst waarin zij niet overbelast en onderbetaald moeten werken. 
 

Wij roepen tot u, vanuit het diepste van onze ziel 
voor wat leeft in ons eigen hart. 
 (…………….) 
En wij bidden tot u met de woorden 
die Jezus ons leerde:  
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.  
Amen.  
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Slotlied: Scheur toch de wolken weg en kom (Tussentijds 134) 
 

1. Scheur toch de wolken weg en kom. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Doodsnacht regeert ons her en der. 
De tijd is vol, Uw naam is ver.  
 

2. Een vloed van tranen komt tot U. 
Bloed uit de aarde roept tot U. 
Al uw verworpen kind'ren staan 
op uit hun graf en zien U aan. 

3. Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort. 
Dat niet vergeefs dit mensenwoord, 
o God sinds mensenheugenis, 
dat niet vergeefs dit lijden is. 
 

4. Mochten wij zien dat Gij bevrijdt, 
dat Gij geen god van doden zijt. 
Breek door de blinde muur en kom. 
Scheur toch de wolken weg en kom. 

 
Zegenbede 
Wees getroost, zo zegt de profeet Jesaja ons. 
Onze God is nabij, hij trekt met ons mee. 
Moge die God met ons zijn in de dagen die komen: 
als licht in je ogen en lamp voor je voet, 
als hand op je hoofd en arm om je schouder, 
als baken bij ontij en verte die wenkt, 
als groet op je lippen en hoop in je hart, 
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. 
 
Zo zegene ons de Ene, de Barmhartige, 
God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
 


