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Thema: Vrijheid spreekt niet voor zich…..  
 

Orgelspel 

 

Begroeting   

Ons samenzijn dragen we op aan God,   

die liefde is en grond van ons bestaan.  

Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.  

Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.  

 Vrede zij u.   

 

    

Lied: Uit uw hemel zonder grenzen  

 

 
 

 

Als een bron zijt Gij begraven,   

als een mens in de woestijn.   

Zal er ooit een ander zijn,  

ooit nog vrede hier op aarde?  

  

Als een woord zijt Gij gegeven,   

als een nacht van hoop en vrees,   

als een pijn die ons geneest,   

als een nieuw begin van leven 

 

 

       Tekst: Lentevers    

 

       De rest van het leven  

       Om ons heen  

       Fluit er maar op los 

       Komt uit de knop 

       En bloeit open 

       Vogels leggen eieren 

       Met een optimisme  

       Die ons vreemd is  

       De magnolia 

       Is gezegend 
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       Ze kan de krant  

       Niet lezen 

       En de schaduw van een zwaluw 

       Stijgt boven zichzelf uit 

       En vliegt  

       De zomer tegemoet.  

        

       Maar onze nachten 

       Zijn stil 

       De straten hebben hun stem verloren 

       Wat anders kunnen wij 

       Dan blijven dromen 

       En geloven  

       In een overwinning 

       Op een tegenstander  

       Maar eerst afstand nemen 

       Van alles  

       Om te weten 

       Wat je mist  

       Als het er niet meer is.  

 

       Stef Bos  

 

 

 

 

Op de weg naar de vrijheid  Dietrich Bonhoeffer  

 

Je komt de vrijheid op het spoor, 

Trouw aan die ene stem, 

Op zoek, geleid door hem,  

Standvastig, kalm en onverstoord: 

Geheim om uit te leven 

En uitzicht van Godswege.  

 

Door wat je durft, in wat je doet, 

Bezield door wat je drijft, 

Gesterkt door wat beklijft, 

Ga je de vrijheid tegemoet: 

Het spel is op de wagen, 

Je wordt door God gedragen. 

 

Je hebt de vrijheid aangeraakt, 

Niet verder reikt je kracht. 

De avond valt, de nacht. 

Maar hij die niet, die nooit verzaakt, 

Hij zal het licht bewaken, 

Je taak, je droom volmaken.  
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Wanneer de dood de muren slecht 

Van jouw verstikt bestaan, 

Dan breekt de vrijheid aan 

Die met geweld je werd ontzegd. 

Gods oog doet je herleven, 

Hij zal je vrijheid geven 

 

 

 
 

 

Lezing uit het evangelie van Lucas, 4, 16 – 21  

 

Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid,  

en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge.  

Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de 

boekrol van de profeet Jesaja overhandigd,  

en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 

De Geest van de Heer rust op mij,’ want hij heeft mij gezalfd.  

Om aan armen het goede nieuws te brengen  

heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven,   

om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten;  

de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht.  

Hij zei tegen hen:  

‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. 

 

Orgelspel 
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Overweging  

 

Overweging op 3 mei 2019   Vrijheid geef je door 

 

De vrijheid van de mens is volgens het Bijbelboek  

waar we als gelovige mensen van leven. 

verbonden met de vrijheid die we van God gekregen hebben. 

De mensen die Gods Naam in hun leven als een richtingwijzer willen aanvaarden, 

gaan niet domweg een uitgestippelde route, 

maar worden steeds voor keuzes gesteld. 

Welke kant gaan we op, 

Ik stel u voor ogen, ik geef u de keus: leven en geluk, dood en verderf. 

De keuze lijkt eenvoudig, maar de werkelijkheid is heel wat lastiger. 

De vrijheid om te kiezen is een weerbarstige. 

En in deze dagen horen we de verhalen van mensen die durfden te kiezen  

tegen de tirannie en die durven te kiezen vandaag. 

Zij hebben daar veelal een hoge prijs voor betaald, 

met hun leven, of een voor het leven getekend leven. 

En ook na 75 jaar vrijheid is dit nog steeds een opgave om vrijheid te bewaren. 

Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen.  

Dat is niet altijd even makkelijk.  

Zo schreef de Duits-Nederlandse schrijver en psychiater Hans Keilson  

die zijn beide ouders in Auschwitz verloor,  

over de verleiding de haat van de ander klakkeloos te beantwoorden.  

Voordat je het weet, bespiegelde Keilson, dreig  je mee te gaan in wat je 

verafschuwt 

Verruw je zoals je juist nooit wilde verruwen. Laat ook jij je haat de vrije teugel.  

En word je tenslotte gelijk aan wie eerst je agressor was.  

Sluipenderwijs ruil je humaniteit, veelkleurigheid en eendracht in  

voor wraaklust, polarisatie en geweld.  

Deze gedachte van Keilson om haat met haat, en kwaad met kwaad te vergelden 

heeft nooit aan kracht ingeboet.  

We horen het gebeuren na vreselijke terreuraanslagen dichtbij, 

mensen roepen om wraak,  

waarbij iedereen die afwijkt van de spreker zelf bij voorbaat verdacht is. 

Angst voor het onbekende, de zoektocht naar een zondebok, 

een duidelijk aanwijsbare groep. 

Het leidt tot ontwikkelingen van populistische politieke bewegingen. 

Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar 

principes, waarden en morele oriëntaties nooit opgeven. 

 

We gedenken in deze meidagen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog  

én van oorlogsgeweld sindsdien.  

Ook staan we erbij stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van 

oorlog.  
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Voor ons koninkrijk was het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-

Indië op 15 augustus 1945 bijvoorbeeld ook geen bevrijding.  

Twee dagen later begon de dekolonisatiestrijd van een land op zoek naar vrijheid.  

 

Na alle verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog besloot de internationale 

gemeenschap,  dat geen enkel mens meer verstoken mag blijven van ‘het recht om 

rechten te hebben’.  

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen in 1948. 

 

Door het coronavirus lijkt het andere nieuws in onze wereld naar de achtergrond 

te verdwijnen.  

Maar ook vandaag gaan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord, oorlog 

gewoon door. 

Op dit moment zijn er zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld,  

vervolging en oorlog.  

Van hen is de helft onder de achttien jaar, wat een trauma’s voor hun verdere 

leven. 

 

Hoor maar de verhalen van de mensen die de oorlog thuis hebben meegemaakt, 

en gewoon in hun eigen bed konden slapen. 

Wat een spanning en een angst, die zij met zich meedragen. 

Bepaalde gebeurtenissen uit het verleden mogen zich niet herhalen in de 

toekomst.  

Daarom gedenken we ruim 75 jaar later nog steeds deze bange jaren  

en haar afschuwelijke gebeurtenissen, want iedereen zei dit mag nooit meer 

gebeuren, 

maar het gevaar is levensgroot dat het weer kan gebeuren. 

 

In 1939 vertrok de boot St. Louis uit Hamburg met aan boord bijna duizend 

Joodse opvarenden. Zij zochten naar een land dat hen asiel en een toekomst wilde 

geven,  

buiten het bereik van het naziregime.  

Cuba weigerde hen, Amerika ook, en daarna Canada, 

Paraguay, Colombia en Argentinië. Het schip keerde 

uiteindelijk noodgedwongen terug naar Europa. 

Na de oorlog bleek dat van de teruggekeerde passagiers 

minstens tweehonderdvijftig waren omgekomen of 

vermoord in een concentratie- of vernietigingskamp.  

 

Of het verhaal van Fien Drilsma.  

Op 6 jarige leeftijd vergast in Sobibor, in een mensen 

verwerkend vernietigingskamp. 

Ze woonde op de Dam in Zaandam met haar ouders. 

NSB-ers plakten posters op hun winkel: niet kopen bij 

Joden. Ze werden gedwongen om de winkel en hun geld 
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af te staan. Ze zijn ondergedoken, de ouders in Krommenie, hier vlakbij  bij 

kapper Bleeker, 

Fien met haar oma in Beverwijk. Er was verraad door de fanatiek op joden 

jagende burgemeester van Krommenie. Haar ouders werden vergast in Auschwitz, 

Kleine Fien in Sobibor,  

zelfs in de dood werden ze nog gescheiden. 

Dit moet nooit kunnen gebeuren. Toen niet, nu niet en morgen niet. 

In het geloofsverhaal van joden en christenen klinkt steeds weer door, 

dat ook wij eens vreemdelingen waren, vluchtelingen uit Egypte.  

Tegen die vluchtelingen in de woestijn wordt gezegd: 

Kies voor het leven, dan zullen jullie leven. 

Jezus zijn programma in de synagoge vertelt daar ook over. 

goed nieuws brengen, 

gevangen en onderdrukten hun vrijheid. 

En hij deed dat door zelf ook vrij te zijn. 

En toen ze hem vastgespijkerd hadden op het kruis, 

toen hij geen kant meer op kon, was Jezus degene die vrij bleef. 

Hij kon hangend aan een kruis zijn medegevangene vergeven  

en beloofde hem de toegang tot het paradijs. 

Dat is een vrijheid die bevrijdend werkt, 

die niet verdedigd hoeft te worden met wapens, 

maar vrijheid die er is omdat hij zelf vrij is.  

 

Dietrich Bonhoeffer de Duitse predikant die zo duidelijk durfde te kiezen  

en vlak voor de bevrijding werd opgehangen schreef: 

 

Een strijd wordt niet gewonnen met wapens, maar met God.  

En zij wordt gewonnen ook daar,  waar de weg naar het kruis leidt. 

 

Neem niet de taal, neem niet de wrede bruutheid over van hen die jou belagen. 

Durf te kiezen – en geef die vrijheid door. 

En als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar nog steviger 

omarmen.  

en haar doorgeven 

amen. 
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Zingen: Zolang wij adem halen  Liedboek 657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al is mijn stem gebroken,  

mijn adem zonder kracht,  

het lied op andere lippen  

draagt mij dan door de nacht.  

Door ademnood bevangen  

of in verdriet verstild:  

het lied van uw verlangen  

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Het donker kan verbleken  

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen:  

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken  

aan hemelhoog gezang,  

waarvan de wijs ons tekent  

dit lieve leven lang. 
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Ons lied wordt steeds gedragen  

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven  

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten,  

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten  

het komend bruiloftsfeest. 

 

Gebeden  

 

 

 
 

 

 

 

STILTE  

 Onze Vader die in de hemel zijt,  

 uw Naam worde geheiligd,  

 uw koninkrijk kome,  

 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons heden ons dagelijks brood  

 en vergeef ons onze schulden,  

 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

 En leid ons niet in verzoeking,  

 maar verlos ons van de boze. 

 Want van U is het Koninkrijk  

 en de kracht en de heerlijkheid,  

 in eeuwigheid.  

 Amen. 

 

Vioolspel  
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Slotlied:   Ga met God   Liedboek Gezang 416 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

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. 

 

 

Zegenwens   

 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 

Buiten wordt een bloemstuk geplaatst 

bij het Krommeniese 4 mei monument. 
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Ter Overweging 

 

Lied van de vrijheid 

 

Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd, 

is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht. 

Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven, 

zo vindt het zaad de ruimte van het leven. 

 

Want vrijheid is 

geen wildernis, 

geen vrijplaats voor geweld, 

maar zaad en woord, 

gezaaid, gehoord, 

een vruchtbaar, open veld. 

 

Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid, 

niet aan een leider, macht of majesteit, 

maar aan de bron, het hart van ons geweten, 

de stem van God, de moeder van het leven. 

 

In vrijheid klinkt 

een lied dat zingt 

van wederzijds respect 

voor wie je bent, 

gezien, gekend 

als vrouw, als man, als mens. 

 
René van Loenen 

lied gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid 

in de ogen van Dietrich Bonhoeffer: 

verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid 

 

 

 

 


