
Gedachtenis Viering op 1 november 2020    Overweger: Nick Everts 

Gesproken kyriegebed   

De realiteit van de dood, het verdriet om verlies, verbindt ons met alle mensen over de wereld. Bijna niets 
is meer persoonlijk en tegelijk zo universeel. Onze nood en de nood van de wereld raken elkaar, juist op de 
grens van leven en dood. We bidden daarom een kyriegebed, een roep om ontferming, voor ons en onze 
wereld. Na het gesproken gebed bekrachtigt het koor ons verlangen naar ontferming met een kyrie op de 
melodie van de New World Symphony van Antonin Dvorak. Deze melodie wordt op menig uitvaart 
gespeeld met de tekst Going Home, geschreven door een leerling van Dvorak 

Laten we bidden.. 

Eeuwige, nu we vandaag stilstaan bij hen die ons voorgingen, spreken in de eerste plaats onze 
gevoelens. Het is ons verdriet, onze behoefte om getroost te worden. Om rust en vrede vinden. Om 
verder te gaan. 

Tegelijk stelt het ons open voor het verdriet van de ander. Dichterbij en ver weg. Wij verlangen naar 
troost, geborgenheid en ontferming, en delen dit verlangen met mensen om ons heen. Wat ons ten 
diepste raakt, verbindt ons met mensen overal.  

Op een dag als vandaag staan we in het bijzonder stil bij onverwachte, mensonwaardige en 
onnodige sterfgevallen. De roep om ontferming mengt zich met het verdriet van nabestaanden van 
hen die tragisch stierven. De mensen in conflictgebieden, zij die het leven niet meer vol konden 
houden, de mensen die slachtoffer zijn van honger, ongeluk of ziekte. De mensen die hun leven 
opgaven voor een ideaal of moesten wijken voor het regime van de harde hand. De achterblijvers 
staan vaak met lege handen. Soms niet eens in staat gesteld om fatsoenlijk afscheid te kunnen 
nemen. Ontferm je toch, God.  

Ontferming verlangen we ook voor de groeiende groep mensen die te midden van de corona-
pandemie afscheid hebben moeten nemen. Niet eens een knuffel mogen geven of zelfs niet 
aanwezig kunnen zijn op een uitvaart. Niet kunnen troosten. Zij die achterblijven worden beperkt in 
de mogelijkheden om afscheid te nemen. Deze stille pijn maakt het verdriet groter. Wie trekt zich dit 
lot aan, God? Laat ons de ontferming bieden die we verlangen van Jou, Eeuwige. Laat in ons doen 
jouw kyrie doorklinken.. 

Gezongen kyrie op de melodie van New World Symphony / Going Home - Antonin Dvorak  

Lezingen:  Prediker 3: 1-11 Willibrordvertaling / gedicht ‘De Steen’ – M. Vasalis 

Overweging 

Je hebt ze vast weleens gezien: van die gestapelde stenen. Zomaar langs een bergpad of langs de weg. 

Steenmannetjes worden deze gestapelde stenen genoemd. De betekenis van de steenmannetjes kan 

verschillen per cultuur. Zo beschrijft de oude Griekse mythologie dat de eerste steenstapel door de goden 

gemaakt werd toen Hermes veroordeeld werd. In Scandinavische landen dienen de steenstapels ter 

bescherming tegen trollen en als oriëntatiepunt tijdens de mist. De Inuit hoopt met het stapelen van stenen 

de jacht te bevorderen. Voor diverse culturen zijn steenstapels heilig. Op Joodse begraafplaatsen zie je 

vaak ook stenen liggen. Bij ieder bezoek één erbij. 

Het is niet voor niets dat stenen gebruikt worden voor belangrijke markeerpunten. Op aarde is er weinig dat 

eeuwenlang tastbaar aanwezig blijft. Stenen staan daarom voor hetgeen zich aan de tijd onttrekt. 

Misschien worden ze daarom ook wel gebruikt als rouwsymboliek. Het verbinden van een mensennaam 

aan een steen maakt een verbinding die ons tijdelijk bestaan overstijgt. 

Alle stenen worden gevorm door weer en wind. Door wat ze meemaken een aangedaan wordt. Net als bij 

ons mensen. De steenmannetjes laten zien dat iemand langs is geweest, dit maakt een verbinding met alle 

reizigers die er nog langs komen. Je hebt er steun aan zoals we steun kunnen hebben aan onze 

herinneringen van de overledenen. Ze geven ons hoop en wijzen ons de weg als het uitzicht wat minder is, 

onduidelijk is. Een ieder draagt zo haar/zijn steentje bij. 



Alle stenen hebben een andere vorm. Je kan er andere vormen mee maken, andere eenheden, andere 

beeltenissen. Er kunnen ook woorden mee worden ‘geschreven’ , neergelegd, waardoor er weer een extra 

betekenis bij komt. 

Zo worden al die ervaringen levend gehouden, je bent er geweest, je hebt wat achtergelaten, je hebt een 

plek(je) op aarde en in de tijd ingenomen. Misschien op die plek samen met andere reizigers of alleen. Dat 

maakt niet uit. Je was er. Je laat wat achter en je gaat weer door, degene na je gaan ook verder op hun 

pad. 

Vanuit een soortgelijke idee hebben we hier in Pepergasthuiskerk stenen verzameld met namen erop van 

hen die ons voorgingen. Bij elkaar gevoegd geeft dit een markeringsteken die zich voor een moment aan 

de tijd onttrekt. Hier herdenken we hen. De namen van de Pepergangers die het afgelopen jaar zijn 

overleden voegen zich samen met de namen van anderen die wij herinneren. Tezamen vormen ze een 

steenmannetje. Een markeerpunt op onze weg, iets dat richting geeft en de hoop in zich draagt dat ze nooit 

zullen worden vergeten.  

Met de woorden van Prediker is dit dus een tijd om stenen te verzamelen. We houden de overledenen vast. 

We beitelen de herinneringen aan hen in ons hart. Dit kan verdriet oproepen. Maria Vasalis beschrijft op 

indringende wijze hoe verdriet je binnenste kan verstenen. Afscheid nemen van iemand doet pijn. “Niet 

zozeer het snijden, maar het afgesneden zijn doet pijn”’ , zo dicht Maria Vasalis. Ze wil niet dat ze 

versteent, dat ze roerloos wordt. Huil maar, lijkt ze te zeggen. Vervolgens went het gedicht zich naar 

binnen, want daar vindt Maria een bloeiend gaaf ontkleurd fossiel. Een stenen bloem van degene die haar 

is voor gegaan. Terwijl zij dit beeld voor zich ziet, komt ze tot een soort slotconclusie. Een diep inzicht dat 

velen in het rouwproces ervaren. Diep in jezelf ben je niet te scheiden van hen die je voorgingen. Ik lees 

daarom nogmaals de laatste twee verzen.   

In de oudste lagen van mijn ziel, 
waar hij van stenen is gemaakt, 
bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel, 
de stenen bloem van uw gelaat. 

Ik kan mij niet van u bevrijden, 

er bloeit niets in mijn steen dan gij. 

De oude weelden zijn voorbij, 

maar niets kan mij meer van u scheiden 

 


