
Gebed bij de uitvaart van Hebe Kohlbrugge 
 
God van Abraham, Izaäk en Jacob, 
God van Jezus, 
 
nu wij afscheid moeten nemen  
van onze zuster Hebe Kohlbrugge  
willen wij U 
vóór alles danken  
voor uw waarheid, 
aan het licht gebracht in Jezus, 
uw Zoon, de Gezalfde van Israël.  
 
Wij danken U 
voor zijn woord, 
dat ons wil bevrijden van 
menselijke machten en systemen 
en dat ons roept 
in zijn waarheid te wandelen 
en te doen 
wat er gedaan moet worden. 
 
Wij danken U 
voor het leven van  
Hebe Charlotte Kohlbrugge, 
voor haar nimmer aflatende poging  
om in de waarheid te leven 
en zich in te zetten 
voor wie monddood zijn gemaakt, 
toen – en nog steeds, 
waar dan ook.  
 
Wij danken U 
voor wat zij betekend heeft 
voor haar vrienden, 
voor haar studenten, 
voor de kerk, hier, in ons land,   
en voor de kerken  
in Duitsland 
in Tsjechië en Slowakije, 
in Hongarije, 
in Kroatie, 
in Roemenie,  
in Polen. 
 
Wij danken U 
voor wat zij ons heeft nagelaten 
aan vriendschap,  
aan kritische betrokkenheid, 



aan geloofsinzichten. 
 
En wij bidden 
dat wij betrouwbare en dankbare  
erfgenamen zullen zijn 
van wat zij ons heeft overgeleverd  
en dat zij tot ons zal blijven spreken, 
ook nu zij gestorven is. 
 
Wij danken U 
voor de liefde en de zorg 
die zij de laatste jaren 
van zovelen heeft ondervonden 
- buren, vrienden, familieleden - 
waardoor zij thuis kon blijven wonen, 
en wij bidden dat  
haar gedachtenis hen zal inspireren 
om in haar spoor verder te gaan 
 
Wij bidden om vrede 
in Syrië en Irak,  
om toenadering tussen Israël en de Palestijnen, 
wij bidden voor de christenen 
in het Midden-Oosten - 
om beëindiging van alle geweld, 
opdat er daar,  
in het hart van de aarde, 
iets zichtbaar wordt 
van vrede en gerechtigheid. 
 
Wij bidden voor de slachtoffers 
van terrorisme, 
dichtbij en verweg: 
doe toch vrouwen en mannen opstaan 
die de ideologische geweldsspriraal  
proberen te doorbreken. 
 
Wij bidden voor ons land, dat niet  
de leugenachtige goden vat op ons krijgen,  
die ons gouden bergen beloven,  
maar ons tenslotte achterlaten 
in de kille leegte van het niets.   
 
Wij bidden 
dat er een gemeente zal zijn 
voor het broodnodige gebed, 
dat er gehoor zal zijn voor uw Woord 
en liefde voor uw geboden. 
 



 
Heer God, 
in deze Adventstijd 
bidden wij om licht  
voor wie leven in het donker,  
omdat ze ongeneselijk ziek zijn, 
omdat hun geest langzaam uitdooft  
of omdat ze iemand missen die hen lief was. 
 
Doe ons allen uitzien 
naar uw toekomst, 
de grote dag,  
uw nieuwe wereld,  
schoongeveegd 
van alles wat uw schepping,  
uw mensen   
bedreigt, kleineert en vernietigt,  
een wereld waarop 
gerechtigheid woont. 
 
Zo bidden wij, 
In de naam van Jezus Christus, 
Uw Zoon, onze Heer, 
Die ons heeft leren bidden: 
 
ONZE VADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


