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In aansluiting op de interviews in de nieuwe band werden deze woorden 
uitgesproken voor zondag 3 mei 2020.  Helaas mislukte de video-opname   
Hierbij heeft u in elk geval de tekst. Aan het slot vindt u een mededeling. 

 
75 jaar Bevrijding 

 
M.m.v. Paulien, opname; Johan orgelspel; Baukje, Yke-Mary, Paul en Pieter, 

zang; Pieter overweging en gebed 
 

1. Intro orgelspel  | Zipoli 
2. Welkom  
 
Een vredegroet vanuit de Vermaning van Heerenveen in deze tijd van 
afstand houden. Het is vandaag 3 mei 2020, de zondag vóór 4 en 5 mei, 
decennialang zijn dat onze nationale gedenkdagen. Dit jaar is het 75 jaar 
geleden dat ons land werd bevrijd van Duitse terreur en bezetting. Voor 
sommigen zijn dit ingrijpende dagen: gevoelens van grote opluchting, en 
diepe schaamte, van herinneringen aan verraad en verschrikkingen diep in de 
ziel gegrift.  
 
In 2012 verscheen het boek In Memoriam over de gedeporteerde en 
vermoorde Joodse ,Roma en Sinti kinderen tussen 1942-1945. Hierin staan 
de namen van ruim 17.000 kinderen die uit de anonimiteit zijn gehaald. 
Van 3000 zijn er foto’s  gevonden. Met een overweging,  een gebed en een 
paar liederen, gezongen door Yke-Mary van der Ende-Stelwagen, Baukje 
Ybema, Paul Steenbergen en mijzelf, onder begeleiding van Johan G. Koers 
die ook het orgel bespeelt, gedenken wij allen die ons ontvielen. Met dank 
aan Paulien Visser is deze opname tot stand gekomen. 
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3. Staande zingen driemaal zingen ‘Als alles duister is, ontsteek dan een 
lichtend vuur’ | Taizé 

 

 
 

4. Overweging   
Sméden zullen ze hun zwaarden tot ploegscharen, hun speren tot 
snoeimessen; niet meer opheffen zal volk tegen volk een zwaard, ze zullen 
de oorlog niet meer leren.  
 
Deze bekende woorden van de profeet Jesaja, 700 voor christus, spreken 75 
jaar na de bevrijding nog altijd voort waar mensen hopen op een vreedzame 
wereld zonder geweld. Wij zijn er om elkaar voor het allerergste te 
behoeden. Vandaar die ploegscharen en snoeimessen. Het zijn de 
werktuigen van een hovenier die van een chaotische wereld een bloeiende 
tuin wil maken. Maar ook kwetsbare woorden uit de mond van een groot 
profeet, die de wereld in plaats van een bloeiende tuin, beleefde als een druk 
márktplein. Iedereen loopt er door elkaar, de een overschreeuwt de ander en 
prijst zijn waar voor veel béter aan. Er is eerlijke en oneerlijke handel en 
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concurrentie, want het gaat om overleven, ook al gaat dat ten koste van 
anderen. En tussen de menigte door loopt deze profeet zich druk te maken 
over zwaarden en speren waar wij onze schouders over ophalen. Wij hebben 
het toch goed? Wij wonen in prachtige paleizen met brede oprijlanen, en er 
is genoeg te eten en te drinken. En wat wij om ons heen zien aan wreedheid 
en bloeddorstigheid, ach, dat wissen wij uit onze herinneringen als een knop 
op de computer. Zo sussen wij ons geweten, en snappen we niet waar de 
ander verhit over raakt, en leven we voort in weelde, zonder zorgen, niets 
aan de hand.  
 
Maar Jesaja is een profeet, en beschouwt de wereld als een áchterbuurt waar 
op grote schaal wordt gekissebist bij het leven. In zijn tijd ziet hij de 
grootmachten Egypte in het zuiden en Assyrië in het noorden opkomen die 
elkaar willen bestrijden. Het kleine landje Israël ligt daar ongelukkigerwijze 
samengeperst tussen en voelt zich als een Europa in de Koude Oorlog tussen 
de beide kemphanen Amerika en de Sovjet Unie, bedreigd: wat moeten we 
beginnen? Straks worden wij een slagveld met ontelbare gewonden en nog 
eens zo vele doden. Moeten we ons niet bewapenen? Of ons paarden 
aanschaffen zodat we snel uit de voeten kunnen? Of moeten we een 
bondgenootschap sluiten met een van de twee landen, zodat we ons 
beschermd weten?  
 
De arrogantie van de politiek is voor Jesaja geen oplossing, maar eerder het 
probleem. Zijn alternatief is ‘in bekering en berusting ligt uw behóud, in 
stilheid en vertrouwen is uw krácht gelegen’. (30:15) Niet dat de 
regeringsleiders daar een boodschap aan hebben. Politiek is gebaseerd op de 
macht van het zwaard. En zolang daar aan vast gehouden wordt blijven zijn 
woorden vooralsnog een lege huls.  
 
Het is moeilijk om te ontdekken, zegt de joodse schrijver Abraham Heschel, 
wat leven vanuit het geloof inhoudt. Wat houdt geloof in als er in drie jaar 
tijd in totaal 19048 Nederlandse Joodse, Roma en Sinti kinderen tussen de 
0 en de 18 jaar op transport werden gezet naar Oost-Europa? Salomon 
Beem geboren te Leeuwarden-vermoord in Auschwitz 9 jaar; Jacoba Lena 
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Katan, geboren in kamp Westerbork-vermoord in Sobibor, 3 maanden; 
Frieda Goudsmit geboren in Amsterdam-vermoord in Auschwitz, 17 jaar.  
 
Maar wij kunnen niet leven zonder geloof, de kerken zaten vol in die jaren. 
Daaraan houdt Jesaja zich vast, ‘als je niet vertrouwt, word je niet gebouwd’ 
schrijft hij (7:9).  
 
Maar wij komen bedrógen uit als we verwachten dat God op elk keerpunt in 
de geschiedenis, zal slagen. Geloof is een langzaam proces. Kracht wordt ook 
niet gevonden in machtige rivieren, maar in wateren die zachtjes voortgaan. 
(8:6) Veiligheid is te vinden in het verbond dat je sloot met God en die 
heeft gezegd Ik zal met je zijn. Jesaja, met afschuw vervuld door de 
wreedheden van de oorlog, ziet uit naar de tijd dat de Ene God de dood zal 
verslinden en de tranen zal wissen van elk gezicht. (25:8) Dat geweldenaars 
met zwaarden en speren veranderen in hoveniers met ploegscharen en 
snoeimessen. Zolang wij visioenen als deze verslijten voor niet-realistisch of 
voor waanzin, blijven we onverschillig voor het kwaad. En doen we geen 
recht aan alle onschuldige slachtoffers die stierven en nog sterven door 
gewelddadigheden. De gemeente is de plaats waar wij het visioen levend 
houden. Zalig die het woord van God horen en erover waken! (Lukas 11:28) 
 
Er volgt nu een korte stilte, waarna wij zingen Toen wij zaten langs het 
water, lied 137a. Over joodse ballingen in den vreemde, verguist en bespot. 
Daarna bespeelt Johan het orgel: Vater Unser 
 
5. Korte stilte  
6. Zingen een joodse psalm 137a Toen wij zaten langs het water | t. E. 

Bash/mel. Lets volkslied – KAS DZIEDAJA 
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3. In de ballingschap te zingen, 
is dat niet te veel gevraagd? 
Onze stem breekt van ellende 
want ons lot is godgeklaagd. 
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7. Orgelspel    
8. Gebed  
 
De oorlog was een wereldwijde verschrikking. In onze gemeente kennen wij 
zusters en broeders die de gevolgen van de oorlog tot op vandaag de dag 
met zich meedragen. De verhalen hebben hen gevormd; de een heeft zich 
ermee verzoend, de ander worstelt ermee, weer anderen zetten zich in om 
de herinneringen via gedenktekens en monumenten levend te houden, 
opdat wij nooit vergeten wat de oorlog met ons mensen doet. En 
ondertussen danken we voor geloof in een andere wereld, waar brood, liefde 
en waardigheid genoeg is voor allen. 
 
Laten we een moment stil worden, en de namen noemen van hen die ons 
zijn ontvallen, en van hen van wie wij houden, van allen die onze aandacht 
nodig hebben, die ziek zijn en herstellen, die stervende zijn en wie 
achterblijven, voor onszelf om troost te bieden en te ontvangen … stilte  
 
Wij danken u onze Vader in de hemel, u staat zorgzaam om ons heen … 
 
9. Zingen Onze Vader lied 1006  |t. G. van Midden/m. G. van Amstel | valt onder 
de rubriek 
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10. Zegen 
  
Houd elkaar in de gedachte vast, en neem elkaar op in uw gebeden. Laten 
wij van onze huizen uit vrede delen en tot zegen zijn. 
De Ene God zegene ons en hij behoede ons, 
Hij doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig 
Hij verheffe zijn aangezicht over ieder van ons, en geve ons vrede – Amen. 



9 
 

11. Staande zingen lied 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ | t. J. 
Rankin/m. R.V. Williams – RANDOLPH 

 
Hear, wês mei ús op ús libbenspaad,  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
wol ús mei jo wjukken hoedzje,  in zijn liefde je bewaren, 
stypje as de stoarmen woedzje.   in de dood je leven sparen. 
Hear, wês mei ús op ús libbenspaad.  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten, 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 

12. Orgelspel ‘Herr Gott, Dich loben wir’, van Johann Walther 
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Onze gemeente ontving het droevige bericht dat op  

1 mei 2020 is heengegaan 

 

Gerrit van der Meulen 

echtgenoot van onze voorzitster zuster Marjan van der Meulen-Warmels.  

 

Marjan laat weten: ‘Gerrit heeft zijn rust gekregen’. 

 

Het afscheid vindt in besloten kring plaats op woensdagmorgen 6 mei in crematorium 

Haskerpoort. Vanuit de gemeente wensen wij Marjan, haar kinderen en kleinkinderen alle 

warmte toe van wie hun lief zijn. 

 


