Kind in ons
Peer Verhoeven
Midden in de Advent, met Kerstmis vlak voor de deur, zoeken velen naar een
lied, een aansprekende woord, een duidelijk gebaar voor kerstvieringen in en
buiten de kerk. Zo ook wij, al menig jaar.

Begroeting
Welkom u allen in ’t holst
van de natuur naar hier gekomen
om licht en warmte te vinden,
iets van een hemel te beleven.
Welkom u allen met wat je pijn
of deugd doet naar hier gekomen
om samen te zijn, een lied te zingen,
een vertrouwd verhaal te horen.
Welkom u allen, hoe druk ook bezig
en bezet toch naar hier gekomen
om verder te reiken dan je halen kunt,
uit een kind vertrouwen te putten.

Een nieuw begin
In die dagen komt
aan Jesse’s stam een jonge twijg,
uit oude wortel een nieuwe loot.
Vervuld is hij van de goede geest,
liefdevol en toegewijd; ontzag voor
God en Goed straalt van hem af.
(Jesaja 11)

Geloof is als een warm nest,
liefde als een vlammend vuur.
Hoop is als een kind met
helle ogen vol verwachting,
kwetsbaar onverwoestbaar.
		
In die dagen vlijt
de panter zich naast de geit,
huist de wolf bij het lam;
kalf en leeuw grazen samen,
koe en berin likken elkaar.
Zoals de bodem van de zee
met water, zo zal de aarde
met recht en oprecht bedekt zijn.
(Jesaja 11)

Zoals licht uit duister,
de morgen uit de nacht zoals vrucht uit zaad,
een tak aan de stam zo wonderlijk en zeker
komt het hart van de mens
tot hoop en vertrouwen.
		
In die dagen
zal dit land, badend in luxe,
hongeren en dorsten niet naar water niet naar brood
maar naar een woord van God.
Alle namaakgoden,
aangepraat en nagejaagd,
zullen vallen en vervagen
om nooit meer op te staan.
(Amos 8)
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Wie de hoop opgeeft
geeft alles op.
Want hoop doet leven aan
alle doem en duister voorbij.
Maria, vrees niet.
Je brengt een zoon ter wereld,
blakend van vertrouwen,
sprekend God en Goed.
(Lucas 2)

Eeuwig heimwee
Iets aan een kind wil vliegen,
zolang het leven mag;
iets heeft er altijd heimwee
naar de eeuwige dag.
Lachend en huilend heimwee
waar het nooit van geneest;
zo is het nu, zo zal het zijn
zo is het altijd geweest.
(Michel van der Plas)

		
*
Wie durft te zingen van vrede?
Kinderen nog; de ouderen
zingen tegen beter weten in
naar een gedroomde verte,
blijven hopen
omdat het hart niet anders kan...
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en het iedereen gunnen;
mismoedigen opbeuren
onheil voorkomen
kwaad bezweren.
Ben elkaar zalig kerstmis.

Een kind geboren in een wereld
van dood, al tweeduizend jaar.
Er spelen verhalen en dromen
omheen van onuitsprekelijke vrede,
beelden van heimwee in ieder van ons.
(Gabriël Smit)

Vandaag, morgen en dan ...
voorgaan die de weg kwijt zijn
optrekken met die
alleen niet kunnen;
op de bres voor onmondigen
in de benen voor rechtelozen.
Ben elkaar zalig kerstmis.

		
*
Heimwee, het eeuwige
verlangen van de mens
zich opgenomen te weten,
geborgen, thuis in zichzelf
en in het grote geheel,
waarvan hij deel uitmaakt ...

Deze dagen en dan ...
ingehouden sober leven;
voor die niet hebben
uit de mond sparen;
de morgen, de avond
met rust en stilte heiligen.
Ben elkaar zalig kerstmis.

Ik denk wel eens,
dat het kléine heimwee het verlangen naar vertrouwde en
geliefde mensen, plaatsen en gebaren ons slechts gegeven is
vanuit het gróte heimwee en
om dit grote heimwee in ons
wakker te maken, wakker te houden...

Bezinning

Gebeden

De toekomst blijft
ons vóór en valt niet
in- of binnen te halen.

(Hein Stufkens)

Deze avond en dan ...
geluk van harte delen

Niet arriveren maar
onderweg zijn is de ware
aard van pelgrimeren.
Hoe intenser naar iets
of iemand wordt uitgezien
des te warmer het onthaal.
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