
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 mei 2020  
Gebedsviering mmv  
Pastor Ingrid Schraven 
Pastoor Theo Munsterhuis 
Themakoor Vivace  



      2 
 

LIED  
 
I DREAMED A DREAM 
 
I dreamed a dream in time gone by 
when hope was high and life worth living. 
I dreamed that love would never die, 
I dreamed that God would be forgiving. 
 
Then I was young and unafraid 
when dreams were made and used and wasted. 
There was no ransom to be paid, 
no song unsung, no wine untasted. 
 
But the tigers come at night, 
with their voices soft as thunder. 
As they tear your hope apart, 
as they turn your dream to shame. 
 
I dreamed a dream in time gone by 
when hope was high and life worth living. 
I dreamed that love would  never die, 
I dreamed a dream in time gone by. 
 
I'll always hope my dreams come through 
that there'll be love and understanding 
but there are dreams that cannot be, 
and there are storms we cannot weather 
 
I had a dream my life would be 
so different from this hell I'm living, 
so different now from what it seemed. 
Now life had killed the dream I dreamed. 
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BEGROETING 
 
 
 
INLEIDING  
 
De doden van toen gedenken, is ook denken aan de levenden van 
vandaag. Stilstaan bij de bevrijding van toen, is ook stilstaan bij de 
vraag wat vrijheid vandaag voor ons betekent. We beginnen met 
het ontsteken van het vuur.  
 
Vuur, je kunt je eraan branden, maar het verwarmt je ook, we 
denken aan hen die in het oorlogsvuur zijn omgekomen maar we 
denken ook aan het vuur van de echte vrijheid die 
hartverwarmend is.  
Het is goed dat we elk jaar denken aan hen die omgekomen zijn in 
het vuur van oorlog en geweld, aan hen die voor hun leven 
beschadigd zijn en de brandwonden altijd met zich meedragen. In 
onze streken is dat vuur gedoofd, maar er zijn nog zoveel 
plaatsen in de wereld waar dat vuur nog mensen de dood injaagt 
en levens kapot maakt.  
 
Daarom is en blijft het belangrijk dat we met elkaar en voor elkaar 
ook dat andere vuur aansteken, het vuur van de vrijheid, het vuur 
dat niet beschadigt maar verwarmt,  
vuur dat mensen niet uit elkaar drijft maar juist samenbrengt.  
Daarom is en blijft het belangrijk dat we stil staan bij de vrijheid, 
voor ons zo gewoon en daarom vaak ondergewaardeerd door 
ons, voor ons vanzelfsprekend maar lang niet voor iedereen, ook 
niet in onze huidige samenleving. 
 
 
 
 

“Waar geen gerechtigheid is, is geen vrijheid,  
en waar geen vrijheid is, is geen gerechtigheid.”  

-- Johann Seume --  
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LIED  
 
DE FAMILIEBOOM  
 
Takken in de wind, wuivend naar elkander, 
Een storm die verandert laat ons dit doorstaan 
Samen zijn we hier tot steun voor elkander 
Denkend aan die ander die we laten gaan 
 
Refr.: 
We zeggen nu vaarwel, ga nu maar heen 
We zijn wel eenzaam, maar zijn niet alleen 
Al worden takken kaal, stromen tranen neer 
Laat het ons tot troost zijn elke keer 
De familieboom groeit meer en meer 
 
Van vader op zoon, moeder op dochter 
De bloedband waarvoor we vochten heeft ons sterk gemaakt 
Uit de aarde ontstaan, in de aarde terugbelanden 
De kaars zal blijven branden voor wie we zijn kwijtgeraakt 
 
Refr.: 
We zeggen nu vaarwel, ga nu maar heen 
We zijn wel eenzaam, maar zijn niet alleen 
Al worden takken kaal, stromen tranen neer 
Laat het ons tot troost zijn elke keer 
De familieboom groeit meer en meer 
 
Al stormt het, waait het, keer op keer 
De familieboom groeit meer en meer! 

 
 
 
 
 

"In vredestijd begraven zonen hun vaders,  
in de oorlogstijd de vaders hun zonen."  

-- Herodotus   
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Bijbeltekst   Exodus 17, 8-16   Ingrid   
 
Strijd tegen Amalek  
 
In Refidim werd Israël aangevallen door de Amelekieten. Toen zei 
Mozes tegen Jozua: “Kies een aantal mannen uit en trek met hen 
tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de 
heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.”  
Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen 
Amalek ten strijde en Mozes ging naar de top van de heuvel, 
samen met Äaron en Chur.  
 
Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste 
partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste.  
Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Äaron en Chur een 
steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten.  
Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te 
ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven 
totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek 
tot de laatste man. 
 
De Heer zei tegen Mozes: “Leg deze overwinning in een 
oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten en overtuig 
Jozua ervan dat ik zal zorgen dan niets op aarde nog aan het volk 
van Amalek herinnert.” Toen bouwde Mozes een altaar en hij 
noemde het “De Heer is mijn banier”. Hij zei: “Omdat Amalek de 
hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer zal de 
Heer strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties. 
 
 
 
 
 
 
 

“De bereidheid om schuld op zich te nemen en in vrijheid te leven is een 

noodzakelijk onderdeel van verantwoordelijk handelen.”  
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Woordje door burgemeester John Joosten 
 
 
 
LIED 
 
YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV 
 
Dit lied kennen wij als “Jerusalaïm, stad van vrede”.  

Het refrein van het lied luidt: “Jerusalaïm, stad van God, wees 

voor de mensen een veilig huis, Jerusalaïm stad van vrede, breng 

ons weer thuis.”  

Hoewel het lied niet over de Tweede wereldoorlog gaat, is het 

toch een lied dat velen van ons verbinden met dat verdriet en 

met hoop. Jeruzalem; voor veel Joden de stad waarnaar zij altijd 

verlangen. Veiligheid, thuiskomen en vrede..... is dat niet wat 

iedereen wenst? 

 
 
 
GEBED EN VOORBEDEN (INGRID ..) 
 
Als schrijnende littekens in onze beschaving blijft de herinnering 
aan de slachtoffers van de zo vele zinloze oorlogen. Laat hun 
leven dan niet tevergeefs zijn, God van de Vrijheid en het Leven. 
Daarom bidden wij u: altijd iemands kind is het, Vader, God van 
het Leven, die een zinloze oorlog met zijn leven betaald heeft. 
Laat daarom niet toe dat er nog meer doden vallen. Geef ons zo’n 
tijd dat we met eerbied terugdenken aan wie de prijs van de 
vrede met zijn leven betaald heeft. Laat ons met z'n allen 
samenwerken aan een vredevolle wereld.  
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Vanavond denken we aan al die mensenlevens die geofferd 
werden in de Tweede Wereldoorlog en in de verschillende 
oorlogen daarna. 
 

Vanavond denken we speciaal aan de mensen uit ons dorp die  
het leven lieten. Ook denken we aan de 4 militairen die hier 
begraven zijn en aan alle mannen, vrouwen en kinderen uit de 
gemeente Dinkelland, die tijdens de oorlog en vlak erna de dood 
vonden ten gevolge van oorlogshandelingen. 
 

Vanavond denken we aan de 6 miljoen Joden die in de laatste 
wereldoorlog vermoord werden, de 200.000 Roma, de ruim 
500.000 Sinti. We denken aan alle anderen die de dood vonden in 
vernietigingskampen of door executies. 
 

Vanavond denken we aan die 55 miljoen mensen die in de 
Tweede Wereldoorlog het leven verloren, militairen en 
burgerslachtoffers. We denken ook aan de velen die de laatste 60 
jaar de dood vonden in de verschillende oorlogen en 
terreurdaden, in Irak, Afghanistan, Congo, Soedan, Israël en al die 
andere brandhaarden in de wereld. 
 

Wij denken niet alleen aan al de doden die er vielen en nog steeds 
vallen maar ook al die vaders en moeders die treuren om de dood 
van hun kinderen, al die vrouwen en mannen die treuren om de 
dood van hun partner, al die kinderen die treuren om de dood 
van hun vader of moeder. Juist voor hen is de prijs van de vrijheid 
of onvrijheid vaak onpeilbaar groot.  
 
 
 
Misintenties 
 
 
 

De slechtste tijd om vader te worden is 18 jaar voor een oorlog."  

-- E. B. White --  
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LIED 
 
IMAGINE 
 
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today... 
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
No religion too 
Imagine all the people 
Living live in peace... 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world...  
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
will be as one... 
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VREDESWENS 
 
Laten wij even een moment van stilte houden uit respect voor 
allen die wereldwijd en in deze tijd slachtoffer zijn van geweld, 
oorlog en agressie. Dat vrede opnieuw mag ontluiken. Moge de 
stilte even onze mijmerende gedachten voeden....... Het loopt als 
een rode draad door de oude verhalen heen die in de bijbel 
opgetekend staan, dat dood en duister nooit het laatste woord 
hebben. Angst en onmacht evenmin. Dat leven goed kan worden 
en vrede bereikbaar is. Laat ons daarom aan elkaar een teken 
geven, en die vrede doorgeven, als een stukje energie om vaker 
eens buigzaam te zijn en om anderzijds dwars te liggen als het 
echt nodig is om voor de vrede te vechten. Die sjaloom, die vrede 
van God zij dan altijd met U.... 
 
 
 
SLOTTEKST 
 
We hebben vanavond stil gestaan bij de vrijheid.  
Wat is vrijheid voor ons?  Vrijheid is iets waar iedereen  
naar verlangt, iets wat je niet kunt kopen maar iets dat je moet 
verdienen. Vrijheid is wat mensen nodig hebben,  
om zinvol te kunnen leven. Maar je hebt ook hoop nodig, hoop 
die de mensen doet veranderen, dat echte vrijheid geen 
mensenlevens hoeft te kosten, dat we gewoon  
met zijn allen kunnen leven in harmonie, in verbondenheid.  
Je kunt allerlei gedachten hebben over vrijheid,  
maar met gedachten alleen kom je niet ver, vrijheid is ook een 
werkwoord, vrijheid doe je in je manier van spreken, in je manier 
van handelen, in de manier waarop je omgaat met elkaar. Vrijheid 
wordt werkelijkheid als alle mensen broeders en zuster worden 
van elkaar. 
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ZEGEN 
 
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.  
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. Valt het  
je zwaar, steun en bemoedig elkaar. Liefde verlicht dan je 
schreden. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kun je wat gebroken was, liefdevol helen. Er zal genoeg zijn 
voor velen. Ga dan op weg met je dromen en al je verhalen. Laat 
zo je route door hoop en verwachting bepalen. Houd op het licht 
samen je ogen gericht, dan zal nieuw vergezicht stralen.  
 
 
 
LIED   
 
VRIJHEID 
 
Wie wijst ons de richting, wie geeft de bevelen? 
Wie neemt er het voortouw en wie een besluit? 
Zij worden verdreven en vechten voor leven. 
De grenzen vervagen, een helpende hand. 
We smeren de kelen en zingen voor vrijheid 
en niets houdt ons tegen, ga mee in de strijd. 
We smeren de kelen en schreeuwen voor vrijheid. 
De wereld bewegen voor nu en altijd. 
 
Ons moraal is verheven en vrijheid ons streven 
en niemand verachten we zijn allen gelijk. 
Zij worden verbannen, wij moeten vermannen. 
Is de nood het hoogste, is de redding nabij. 
We smeren de kelen en zingen voor vrijheid 
en niets houdt ons tegen, ga mee in de strijd. 
We smeren de kelen en schreeuwen voor vrijheid. 
De wereld bewegen voor nu en altijd. 
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En jij, jij daar buiten, ben je ook ’n vrije man? 
Kun je werkelijk gaan en staan waar je wilt. 
We zullen de handen ineen moeten slaan. 
Je krijgt je vrijheid terug. 
 
In vrijheid geboren, je onschuld verloren. 
Door macht en belangen, je leven begrensd. 
Je reis zal loodzwaar zijn, de zee zal niet buigen 
en waar je naar toe vlucht ben jij niet gewenst. 
We smeren de kelen en zingen voor vrijheid 
en niets houdt ons tegen, ga mee in de strijd. 
We smeren de kelen en schreeuwen voor vrijheid 
de wereld bewegen voor nu en altijd. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg.” 
Mahatma Ghandi 
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TER OVERWEGING 
 

HOOP IS DAT DING MET VEERTJES 

 

Hoop is dat ding met veertjes 

Dat neerstrijkt in de ziel 

En wijsjes zinder woorden zingt 

En nooit valt hij er stil. 

 

Hoe hard de wind ook waaien zal 

Hoe hevig ook de storm 

Hij die zovelen warmte biedt 

Dat vogeltje houdt vol. 

 

Het klonk zelfs in het koudste land 

En in het verste oord 

Toen vroeg het mij in grote nood 

Nog nooit om kruimels brood. 

 

 Emily Dickinson 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


