
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 22 december 2021 

Thema:   De vier kaarsen 

Voorganger:  Reint jan Terbijhe & Paula Bömer 

 

 

 

 

Aanhef blz. 12: Wees hier aanwezig 

 

Inleiding:   

Al zeventig jaar heb ik bewust Kerst meegemaakt. Elk jaar weer het feest 

van vrede en hoop.  

Maar verandert er ook daadwerkelijk wat? Het meest cynische voorbeeld 

dateert uit 1914. Rond Kerst 1914 maakten de weersomstandigheden oor-

logshandelingen onmoge-

lijk. Beide legers lagen te-

genover elkaar in de 

loopgraven, ook bij Ieper 

in Vlaanderen. Een sfeer 

van "leven en laten leven" 

ontstond. Rond Kerst gin-

gen soldaten bij de vijand 

in de loopgraaf Kerst vie-

ren rondom een kerst-

boom en werden cadeaus uitgewisseld. Na een paar dagen werd er weer 

volop op elkaar geschoten. 

Nu leven we onder de corona druk. Bij de eerste uitbraken dachten we 

dat het leven zou veranderen en verbeteren. Hoe is het nu?  

Durf ik dan toch te blijven hopen? Juist als christenen mogen we zeggen: 

“Ja, dat durven we!” 

We hebben 4 adventzondagen gehad. Als symbool van de 4 weken van 

verwachting naar kerst branden nu alle vier kaarsen. Ze symboliseren 

het positieve dat we zo nodig hebben in het leven. 
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Lied nr. 81:  Christe lux mundi 

 

 

Bijbellezing uit Genesis 1 vers 1, 3-5 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en 

er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de 

duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. 

 

 

Lied nr. 108: Frieden, frieden 

 

 

Vier kaarsen  

Er brandden eens vier kaarsen. Het was zo rustig dat we ze konden 

horen praten. 

De eerste kaars zei: “Ik ben de VREDE. Niemand kan mij beletten dat ik 

uitga.” Haar vlammetje werd vlug kleiner en … ging uit. 

 

 

Lied nr. 15:  Ubi caritas.  

 

 

Drie kaarsen  

De tweede kaars zei: “Ik ben de VREUGDE. Ach ik kan best eens gemist 

worden, waarom zou ik blijven branden?” Toen ze ophield met praten 

blies een zuchtje wind haar uit. 

 

 

Lied nr. 106: Jubilate serve. 
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Twee kaarsen 

Op haar beurt sprak de derde kaars: “Ik ben de LIEFDE. Ik heb niet altijd 

genoeg kracht om te blijven branden. Hoeveel mensen negeren mij niet? 

Ze vergeten zelfs hun naaste te beminnen.” Ze wachtte niet langer en 

ging uit. 

 

 

Lied nr. 34:  Nade te turbe 

 

 

Eén kaars  

Er kwam een kind aan en zag de drie gedoofde kaarsen. “Waarom 

branden jullie niet meer?” vroeg het kind. De vierde kaars antwoordde: 

“Wees maar niet bang, nu ik nog brand, kunnen we de andere kaarsen 

opnieuw aansteken, want ik ben de HOOP!” 

 

 

Lied nr. 10:  Dans nos obscurites 

 

 

Vier kaarsen 

Het kind nam de kaars van de hoop en stak daarmee de andere kaarsen 

weer aan… opdat we de VREDE, de VREUGDE en de LIEFDE voor altijd 

zullen blijven koesteren en de HOOP nooit uit ons leven zal verdwijnen. 

 

 

 

Stilte 
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Voorbeden met als acclamatie nr. 32: Gospodi pomilui (Heer, ontferm U 

over ons) 

• Goede God, wilt u kracht geven aan hen die juist in deze dagen gelief-

den missen. 

Geef hun de moed verder te gaan. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Goede God, wilt u zijn met mensen, waarvan dierbaren medisch op-

gegeven zijn.  

Geef hen de rust, acceptatie en kracht om de laatste Kerst toch in 

vreugde en liefde te kunnen vieren. 

Laat ons zingend bidden… 

 

• Goede God, mogen we blijven vertrouwen dat liefde en hoop blijven 

bestaan.  

Laat ons zingend bidden… 

 

 

Avondgroet van Anke 

Als licht en donker elkaar ontmoeten  

kan door de schemer heen  

het licht een kans krijgen. 

 

Wij wensen jullie een  

liefdevolle vredige Kerst  

en veel vreugde en hoop  

in het nieuwe jaar.   
Reint Jan & Paula 

 

 

Slotlied:  Ere zij God  
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