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15. Voor God wil ik belijden  
en zijne grote macht,  
dat ik te genen tijden  
den koning heb veracht,  
dan dat ik God den Here,  
de hoogste Majesteit,  
heb moeten obediëren  
in der gerechtigheid 
 
* Slotwoord. 
 
* Bij het ophalen van de kransen en bij uitgaan wordt op fluiten  en 
piano nog gespeeld het thema van "Schindler's List".  
 
Na deze herdenkingsbijeenkomst wordt u uitgenodigd voor een stille 
tocht naar het monument op de Kerkhoflaan. 
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Vrijheid geef je door 
 

Programma voor de herdenkingsbijeenkomst  
op  zaterdag 4 mei 2019 te Lunteren  
in de Maranathakerk, aanvang: 18.45 uur.  
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Medewerking verlenen:  
Fluit: Lisa Brandse, Thirza Ebbers, Linde van 
Kooten, Eva van Veldhuizen, Tamara Voskuil, 
Geeske Telgen 
 
Viool: Lysanne Ebbers en Christa van 
Veldhuizen 
 
Piano en orgel: Margret Spelt 
Declamatie: Hans van der Zon en Gerrie van 
Renselaar 
 
Leiding: ds. Wim J.W. Scheltens. 
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Eén keer vaker denken,  
aan die verleden tijd, 
die zelfs in het heden, 
in de wereld om ons heen  
voor altijd zichtbaar blijft.  
 
Eén keer vaker...  
 
* Bezinningswoord  ‘Vrijheid geef je door - in vrijheid kiezen’  
 
* Samenzang: O Heer, die daar des hemels tente spreidt  
- Gezang 412:1 (Liedboek voor de Kerken 1973) 
 
O Heer, die daar des hemels tente spreidt 
en wat op aard' is, hebt alleen bereid, 
het schuimig, woedig meer kondt maken stille 
en alles doet naar uwen lieven wille 
Wij slaan het oog tot U omhoog, 
die ons in angst en nood 
verlossen kondt, tot aller stond 
Ja zelfs ook van de dood. 
 
* Gebed 
 
* Samenzang: uit het Wilhelmus, couplet 14 en 15 (staande) 
 
14. Oorlof, mijn arme schapen  
die zijt in grote nood,  
uw herder zal niet slapen,  
al zijt gij nu verstrooid!  
Tot God wilt u begeven!  
Zijn heilzaam woord neemt aan!  
Als vrome christen leven,  
't zal hier haast zijn gedaan!  
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Der eeuwen leed schemert op hun gelaten,  
door vrees en smart vertrokken en verteerd. 
Maar in hun blik brandt stil en ongedeerd  
wat hen onschendbaar maakt voor wie hen haten! 
 
Verkoren Volk, gemarteld en verspreid,  
bij ons hadt gij uw heil en vree gevonden, 
tot zich de demon van deez’ duist’re tijd  
met wreed geweld vergreep aan ’t heilig lot, 
dat ons verbond. Nu zijn ’t dezelfde wonden  
die ons doen opzien tot ons beider God! 
 
 
* Muzikaal intermezzo: The Shepherds Song van Felix Mendelssohn 
Bartholdy  
 
* Declamatie: Eén keer vaker (Maureen de Witte, 17 jaar, Emmeloord) 
 
Eén keer vaker kijken, 
naar de foto aan de muur,  
van mijn opa in het uniform,  
strijdend voor mijn vrijheid,  
ging hij dwars door het vuur.  
 
Eén keer vaker strijden,  
dan dat je werkelijk kon,  
strijdend tot aan het einde,  
omdat je met opgeven 
de oorlog niet won. 
 
 Eén keer vaker liefhebben, 
hen die ons zijn ontgaan, 
opdat de herinnering blijft leven,  
opdat we niet vergeten  
wat zij voor ons hebben gedaan.  
 

3 
 

* Inleidend orgelspel  
 
* Woord van welkom 
  
* Samenzang: Gelukkig is het land - Gezang 416 (Liedboek voor de 
Kerken 1973) 
 
1. Gelukkig is het land,  
dat God de Heer beschermt.  
Als daar met moord en brand  
de vijand rondom zwermt,  
en dat men meent: hij zal  
't schier overwinnen al,  
dat dan, dat dan, dat dan  
hij zelf komt tot den val.  
 
 
 
2. Gedankt moet zijn de Heer,  
de God, die eeuwig leeft,  
dat Hij ons t' zijner eer  
dees overwinning geeft.  
Wat wonder heeft de kracht  
des Heren al gewracht!  
O Heer, o Heer, o Heer,  
hoe groot is uwe macht! 
 
 
* Uit het kaddisj voor de doden (joods gebed). 
 
* Samenzang: Psalm 136: 11, 24 (o.b.),13 
 
11. Looft den Heer, die in de nacht 
der verneedring aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 
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24. Die ons onder ’t leed gebukt,  
heeft uit ’s vijands macht gerukt,  
want zijn gunst, alom verspreid,  
zal bestaan in eeuwigheid! 
 
13. Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid.  
 
* Muzikaal intermezzo Shalom  
 
* Declamatie: Gesloten deur (Annemarije Baars)  
 
Beelden gaan voorbij 
door verhalen die ik hoor. 
Zo lang geleden, beangstigend dichtbij. 
 
In verbeelding hoor ik mensen gillen, 
voel ik de angst die hen gevangen houdt.  
Ik zie dat m'n handen beginnen te trillen,  
van buiten voel ik, warmte, van binnen is het koud. 
 
Vogels zijn nergens te bekennen, bloemen verliezen hun kleur 
grauwe lucht laat geen licht meer binnen, 
oorlog houdt leven achter een gesloten deur. 
Vrede zoekt niet zelf een weg in deze strijd, 
respect was haar ruw ontnomen. 
Moed en vertrouwen hebben naar een open deur geleid, 
waardoor 'vrijheid' binnen kon komen. 
 
* Muzikaal intermezzo: Song   
 
* Declamatie: Het carillon (Ida Gerhardt) 
     (oorlogsjaar 1941)  
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Ik zag de mensen in de straten 
hun armoe en hun grauw gezicht, - 
toen streek er over de gelaten 
een luisteren, een vleug van licht. 
 
Want boven in de klokketoren 
na 't donker-bronzen urenslaan 
ving, over heel de stad te horen, 
de beiaardier te spelen aan. 
 
Valerius: - een statig zingen 
waarin de zware klok bewoog, 
doorstrooid van lichter sprankelingen, 
'Wij slaan het oog tot U omhoog.' 
 
En één tussen de naamloos velen, 
gedrongen aan de huizenkant 
stond ik te luist'ren naar dit spelen 
dat zong van mijn geschonden land. 
 
Dit sprakeloze samenkomen 
en Hollands licht over de stad - 
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
zo bitter, bitter liefgehad.  
 
*  Muzikaal intermezzo: Remembrances van John Williams  
 
* Declamatie: De Joden (Nico Oosterbeek?) 
 
Zij gaan te voet, uit tram en bus geweerd, 
en dragen ’t teken van hun smaad gelaten,  
mijdend, met zorg, de parken en de straten,  
waar ’t nobel ras, dat hen vervolgt, regeert. 
 
 


