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gebed om ontferming

O God,

het kwetsbare dat voor U zo kostbaar is
kan zo weerloos zijn in deze wereld,
en zo bedreigd worden,
dat het haast onmogelijk is om het te beschermen,
zoals uw Zoon ternauwernood ontkomen kon 
aan de wrede woede van een jaloerse machthebber.

Ten hemel schreiend was het lot van de kinderen van Bethlehem,
hun weerloosheid, hun onschuld,dat bloedbad, 
hun bloed dat met alle onschuldige kinderen van alle tijden en plaatsen
met dat van Abel ten hemel schreit.

Het kwetsbare in ons, zo kostbaar in uw ogen,
is weerloos en wordt bedreigd
en staat bloot aan gevaar van buitenaf en van binnenuit.

Wij zouden U willen kunnen smeken dat de Herodessen 
van onze tijd en ons leven 
uit de tijd en uit ons leven verdwenen,
maar wij weten dat zij zullen blijven, ten einde toe.

Maar hoe kunnen wij dan staande blijven,
hoe kunnen wij dan ooit onszelf worden 
en voluit ademen en leven zonder angst?
Hoe kan de treurzang in ons hart weer een opgetogen loflied worden,
zullen we ooit met vreugde weer kunnen zingen, uit volle borst?

Geef ons de moed en de kracht om ons innerlijk te kunnen weren
tegen al wat onze weerloosheid aan wil vallen,
weef een beschermlaag om onze ziel
en neem ook van ons af dat voortdurende oordeel over onszelf,
die blijvende ballast die ons  steeds weer onderuit haalt.

En maak ons zo ontvankelijk en sensitief dat we de signalen van uw heil opvangen,
de stralen van uw Licht, de tekenen van uw Messias, 
die zo kwetsbaar naar ons toekwam,



om ons zo iets kostbaars te brengen.

Ontferm U over ons in zijn Naam! 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Amen

liedmeditatie waarin wij zingen: lied 740: 1,2 | 3,4 | 5

Gemeente van de Heer die ons geboren is,
lieve mensen van God,

Het viel eens hemels douwe
Voor mijns liefs vensterkijn
Ick en weet geen schoonder vrouwe
si staet int herte mijn
si hout mijn herte beuangen.
Twelck is so seer doorwont
Mocht ic troost ontfanghen
so waer ic gansch ghesont.

Die winter is verganghen
Ic sie des meys virtuyt
Ic sie die loouerkens hangen
die bloemen spruyten int cruyt
In gheenen groenen dale.
daer ist genoechlijc zijn
daer singhet die nachtegale
Ende so menich voghelkijn 

Dit zijn de eerste twee strofen van Een Oudt
Liedeken, dat in 1544 in het Antwerps
Liedboek voorkwam. Een liefdeslied van een
minnaar die zijn liefde, ‘de mei’, aan zijn
geliefde wil bieden. Zij laat hem binnen, maar
al snel kondigt de wachter de ochtend aan.
Dit Oudt Liedeken is een combinatie van twee
nog oudere liederen: Het viel een koele dauw
en De winter is vergangen. 

Als later een dichter een nieuwe tekst maakt op een bestaande melodie, noemen wij 
dat een contrafact. En wat je nogal eens zag bij wereldlijke volksliederen, is dat er 
religieuze, geestelijke teksten werden gemaakt als contrafact.  Zo zijn er op de 
melodie van het Oudt Liedeken verschillende Marialiederen gemaakt.

Bijvoorbeeld:

God groet u, zuiver bloeme; 



Maria maged fijn, 
Gedoog dat ik u roeme, 
lof moet U altijd zijn.

Henk Jongerius maakte een iets hedendaagsere variant: 

God wil een tempel bouwen 
om ons nabij te zijn
en boven alle vrouwen 
zal zij gezegend zijn, 
die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is haar naam, 
een roos die zonder doornen 
in bloei zal komen staan. 

En in het Liedboek van 2013 is er een nieuwe variant van Andries Govaart, Maria 
heeft ontvangen, de Geest, een blij bericht. Over dit lied gaat de meditatie vandaag. 

Op deze dag, 29 december, de datum van het Feest van de Heilige Familie, 
bestaand uit Jezus, Maria en Jozef. En vlak voor 1 januari, het feest van de 
Naamgeving en Besnijdenis van onze Heer, die datum die tevens een Hoogfeest is 
van Maria, Moeder van God. En, het is vandaag de dag ná de gedenkdag van de 
Onnozele Kinderen van Bethlehem, de onschuldige kinderen uit Bethlehem die 
vermoord zijn op last van de vreselijke Herodes, die uit was op het leven van Jezus. 
Dagen dus van gedenken van wat de komst van Jezus teweegbracht. Dagen van 
stilstaan bij de mensen om Hem heen, voor wie zijn komst niet alleen een vreugde 
was, maar ook veel strijd te weeg bracht. Op deze dag zingen wij een Marialied, 
gemaakt voor het Protestantse Liedboek, omdat ook in Protestantse kringen de 
aandacht voor Maria groeit. En dan niet om haar te aanbidden of te vereren, maar 
om stil te staan bij wat zij doorgemaakt heeft. 

Zingen wij de eerste twee coupletten.

Maria heeft ontvangen
de Geest, een blij bericht.
Gods woord is haar verlangen,
zij weet zich opgericht.
De vrucht, vertrouwde vreemde,
groeit stilaan in haar schoot.
Zij baart en wordt ontheemde,
redt Jezus van de dood. 

Zij ziet de jongen weggaan,
Hij zoekt een nieuw verband.
Zij zal niet in de weg staan,
zij schaart zich aan de kant
van dwaze, sterke moeders,
zo kwetsbaar in hun kind,
die toch de hoop behoeden,
dat kostbaar leven wint. 



De eerste regels klinken
vertrouwd: ze gaan over de
aankondiging van de geboorte
van Jezus, de annunciatie door
de Engel Gabriël, de Gabber van
God, die het blij bericht komt
brengen. Dit bericht vervult het
verlangen van Maria, om in haar
lage staat – zoals ze die zelf
noemt in haar lofzang – gezien te
worden door God en opgericht te
worden. Ze ontvangt de Geest en
dat geeft haar vreugde, en in haar
schoot groeit de vrucht van de
‘vertrouwde vreemde’, zoals ons
lied het zegt. 

Een bijzondere aanduiding: aan de ene kant is wat er in haar groeit vertrouwd, en 
voelt het eigen en geeft het blijdschap, maar tegelijkertijd is het een vreemde. Deze 
vrucht, dit Kind zal nooit haar bezit zijn, haar eigendom, wat overigens voor geen 
enkel mensenkind geldt: niemand is het bezit van een moeder of vader, hoewel 
ouders daar wel eens anders over denken en mee omgaan. Maar door deze 
vertrouwde vreemde, Jezus, die Maria baart, wordt zij zelf een ontheemde. Letterlijk, 
want zij en Jozef moeten het Kind in veiligheid brengen, ter bescherming tegen de 
wrede Herodes, die het op het Kind voorzien heeft en daarbij de kinderen van 
Bethlehem laat ombrengen, een genocide van ongekend leed. Dus, amper heeft ze 
hem gebaard, of ze moet Hem al redden van de dood en wordt ontheemde. 

En ze moet Hem al gauw loslaten. Dat wist ze 
eigenlijk al vanaf de aankondiging van zijn 
geboorte, ze werd er in bevestigd toen 40 dagen 
na zijn geboorte hij in de tempel van Jeruzalem 
toegewijd werd aan de Heer. We hoorden hoe dat 
ging in onze Schriftlezingen. De toewijding van 
een eerstgeborene was een normaal gebruik, 
maar déze eerstgeborene was bijzonder. Dat 
werd bevestigd door Simeon die het Kind in de 
armen nam en een lied ging zingen en wist, zeker 
wist: dit is de Beloofde Messias. Ook de 
hoogbejaarde Hanna, ziet het en weet het zeker: 
dit Kind zal bevrijding brengen. 
Maar dat betekent dus ook dat dit Kind niet bij zijn

moeder zal blijven. Zij ziet de jongen weggaan, Hij zoekt een nieuw verband. Zij zal 
niet in de weg staan… 

Dat regeltje raakt. Want zij, als moeder zal een stap opzij moeten zetten om Hem zijn
gang te laten gaan, om zijn weg te vinden. Zij zal niet in de weg staan… Maar dat 
valt niet mee, zo weten ouders die hun eerste kind zien uitvliegen, en de volgende en
de volgende, tot het nest leeg lijkt. Maar voor Maria is het nog sterker, ze doet me 



denken aan de moeder die haar dochter in zag treden in een klooster en ze vertelt 
me wat dat met haar deed. En toch: “Ik wilde niet in de weg staan, maar voelde wel 
dat ik haar moest afstaan”. Maria verbindt zich met moeders, ouders, die hun kind 
moeten afstaan aan een hoger doel. En als de dwaze moeders uit Argentinië, intens 
verdrietig en toch zo sterk omdat zij dat wat kwetsbaar onder de aandacht blijven 
brengen als het kostbaarste leven dat er is, de kwetsbare mens is kostbaar leven, 
waarin de hoop bewaard wordt en overwint. Het is een boodschap van nieuw leven.

Coupletten 3 en 4:

Die boodschap van nieuw leven,
de redding van de mens,
dat woord door God gegeven,
een wrede, zoete wens.
Daar hangt Hij, roept zijn Vader;
de hemel zwijgt, kleurt zwart.
Hij sterft en zij komt nader,
een zwaard doorsteekt haar hart. 

De moeder draagt het lichaam
van haar verloren kind,
het kind dat zij het licht gaf
en hier zijn einde vindt.
Zij wiegt hem in haar armen,
ze laat hem niet meer los.
Ze kan hem niet meer warmen,
een koud en bitter lot. 

Een sprong in de tijd van het leven van Maria. Werd in
couplet 1 de komst van haar Kind aangekondigd en werd
zij zijn moeder, in couplet 2 zag ze de jongen weggaan.
En nu zijn we aan aan het einde van zijn aardse leven
gekomen, zijn moeder maakte dat mee. Uit deze periode
van haar leven kent de Christelijke traditie vele
schilderingen. De Moeder van Smarten, de Mater
Dolorosa. En de Pièta, de schildering van de moeder die
het lichaam van haar gestorven kind in de armen draagt,
het ultieme verdriet, dat vele vele schilders geïnspireerd
heeft en waarbij vaak een verbinding wordt gelegd met
ouders die hun kind verloren hebben aan de dood, of aan
het leven. Hierin komt Maria ons rakelings nabij, zoals ze
dat overigens in alle fasen van haar leven kan doen.
Want dat is wat haar ook sterk tot de verbeelding doet
spreken: Maria is als mens, als moeder, als ouder iemand
met wie je je kunt identificeren. In haar emoties kan ze naast ons komen staan en 
kan ze je als het ware tot lotgenoot zijn. 

Haar kind, dat haar ooit in haar lage staat oprichtte en een loflied deed zingen, was 
een Belofte voor de mensheid. De redding van de mens, een Woord door God 
gegeven. Maar hoe zoet deze wens ook klonk en hoeveel vreugde die ook gaf in 



Maria’s hart, het bleek ook een wrede wens. Want de wereld heeft het blijkbaar toch 
voor elkaar gekregen om Hem te grazen te nemen. Wat Herodes niet lukte, lukt 33 
jaar later wel. Hij is vervolgd, zonder eerlijk proces ter dood veroordeeld, en is 
gekruisigd. Daar hangt Hij, roept zijn Vader, de hemel zwijgt, kleurt zwart. En de 
diepste rouw doorsteekt als een zwaard het hart van zijn moeder als zij nabijkomt en 
ziet wat geen mens wil en kan zien: mijn kind, dat ik het leven gaf, mijn kind, het leeft
niet meer.

En dan die dramatische scène dat zij zijn lichaam draagt, de
pièta… ze wiegt hem in haar armen en laat hem niet meer
los… Ze heeft al zoveel los moeten laten, door die zo
andere weg van hem. Ik heb al zoveel los moeten laten
omdat mijn kind andere wegen ging, hoeveel ouders kunnen
dit niet nazeggen en meevoelen. En nu laat je hem niet
meer los, dit lichaam dat je niet meer kunt warmen, omdat
het koud is. Wat een bitter lot. 

Wat een verslagenheid bij haar die ooit een loflied zong en
nu een treurzang. En zijn vrienden, hun gemoed is dof en
dicht. 

Het gaat misschien wel een beetje snel nu, de overgang die we straks in het vijfde 
couplet zullen meemaken. Het doet me denken aan de Passion, waarin je langdurig 
stilstaat bij het lijden en dan na de kruisiging is er opeens de Opstanding. Opeens 
staat Jezus boven op de Amsterdam Arena of op de Erasmusbrug, Opstanding en 
Hemelvaart in één lijkt het wel. En daar is, alleluja, de redder in nieuw licht. Ook in 
ons lied komt vrij plotseling de wending. De verslagen Maria, de vrienden dof en 
dicht, en opeens slaat het beeld om: Hij is er in nieuw licht en wenst en allen vrede  
zendt hen met vrede uit. En Maria zingt en juicht. Dit is misschien een iets te snelle 
omslag van Kyrie naar Gloria. Misschien doen wij dat ook wel eens te snel, dat we 
vrij plotseling overschakelen van duisternis naar licht. Misschien komen we in het 
pastoraat ook wel eens te snel met het positieve aan, terwijl de ander eigenlijk nog 
lang niet uitverteld is, en zich daardoor misschien ook niet echt gehoord en begrepen
voelt. 

Zo lijkt de tweede helft van het vijfde couplet van ons Marialied ook een ‘eind goed al
goed’, en ‘zij leefde nog lang en gelukkig’. Dat is natuurlijk niet reëel. Zo gaat dat in 
sprookjes misschien, maar in het echte leven niet. Dus: zingt en juicht Maria 
misschien niet al te snel? 

Of… is de Opstanding van haar Zoon voor haar de ultieme vervulling van wat de 
engel haar ooit zei, toen die zijn geboorte aankondigde en wat Simeon en Hanna 
getuigden over Hem, woorden die Maria voor altijd in haar hart bewaard heeft. De 
pijn in dat moederhart van haar was dat zij Hem los moest laten, op verschillende 
momenten en manieren, dat Hij niet van haar was. Maar de vreugde van datzelfde 
moederhart is dat Hij er was voor een groter geheel, deze Messias die gekomen is 
als redding voor de volken, het grote Licht dat geopenbaard werd tot heil van de 
Mensheid. Hij is niet alleen voor ons geboren, maar ook voor ons opgestaan en 
wenst ons allen een intense innerlijke vrede. 



Couplet 5

Geslagen zijn Maria,
de vrienden dof en dicht.
Maar daar is, alleluja,
de redder in nieuw licht.
Hij wenst hun allen vrede,
zendt hen met vrede uit.
God heeft voor ons gestreden,
Maria zingt en juicht. 


