Programma

Mazmur 78: 1-6
Karangan Asaf

Herdenkingsbijeenkomst

Hai bangsaku! sambutlah pengajaranku dengan telingamu,
berilah telinga akan perbahasaan lidahku.
Aku membuka mulutku hendak mengatakan misal,
dan aku hendak mengeluarkan beberapa rahasia dari dahulukala,
yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceriterakan
oleh nenek moyang kami kepada kami.
Maka tiada kami hendak menyembunyikan dia dari pada anakanaknya atau dari pada bangsa yang kemudian,
sambil mengabarkan segala kepujian Tuhan serta kodrat-Nya dan
segala ajaib yang telah dibuat-Nya.
Karena telah didirikan-Nyalah suatu kesaksian dalam Yakub dan
ditaruh-Nya akan suatu taurat dalam Israel,
maka disuruh-Nya nenek moyang kami memberitahu dia pula
kepada anak-anaknya.
Supaya bangsa yang datang kemudian kelak mengetahuinya,
yaitu segala anak yang lagi akan jadi, yang akan berdiri dan
menceriterakan dia pula kepada anak-anaknya.

Pianospel
Welkom

Ds. Gé Speelman

Voordracht

Herbert Steffin

Gitaar/zang

‘Katong naik perahu’

Voordracht

Ap Reinders
Burgemeester Gemeente Stichtse Vecht

Orgelspel

Preludio in C

Bijbellezing

Psalm 78: 1-6

J.S. Bach

Een kunstig lied van Asaf
Luister, mijn volk, naar wat ik leer,
hoor de woorden uit mijn mond.
Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.
Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die hij heeft gedaan.
Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob
en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf hij de opdracht
die aan hun kinderen te leren.
Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

Gitaar/zang

‘How great Thou art’

Meditatie
Samenzang

Lied 247
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezit en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij
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Ik heb U nodig, Uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Nederlandse tekst
Onze Vader die in de hemel zijt,
geheiligd word’ Uw naam.
Onze Vader die in de hemel zijt,
laat komen, laat komen Uw rijk.
Uw wil, Uw wil geschiede,
op aard, als in de hemel.
Uw wil geschiede op aarde,
als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen, Amen.

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
allen gaan staan
Stilte
Voor alle slachtoffers wordt nu een kaars aangestoken
allen gaan zitten
Orgelspel

Aria in G J.S. Bach

Gitaar/Zang

Het Indische Onze Vader

Gedicht

Een moeder praat met haar kleine meisje in het
Jappenkamp
Kan niet is dood, wil niet leeft nog,
daarom, mijn kind, sta stil rechtop.
Nee, vandaag kan je niet spelen,
nee, vandaag mag je niet schreeuwen,
nee, vandaag ben ik er niet,
vandaag ben ik er niet.
Stil maar, stil maar, huil toch niet....
Stil maar, stil maar, huil toch niet....

Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama Mu.
Datanglah keraja an Mu.
Jadilah kehendak Mu.
Di atas bumi seperti di dalem surga.
Berilah kami rejeki pada hari ini
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang
bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
ke dalem percoba an,
tetapi bebaskanlah kami,
dari yang jahat.

Kan niet is dood, wil niet leeft nog,
daarom, mijn kind, is er nog hoop.
Nee, vandaag kan je niet lachen,
nee, vandaag moet je nog wachten,
nee, vandaag komt vrede niet.
Stil maar, stil maar, praat toch niet....
Stil maar, stil maar, praat toch niet....
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Kan niet is dood, wil niet leeft nog,
daarom, mijn kind, sta ik rechtop.
Ja, vandaag zal ik nog buigen,
ja, vandaag zal ik nog huilen,
ja, vandaag zwijg ik nog bang,
vandaag zwijg ik nog bang,
maar niet, maar geen leven lang,
maar niet, maar geen leven lang.

Moge de dag der vrijheid dagen,
vrede en recht opnieuw ontstaan.
Geef dat volkeren die U beminnen
over heel de wereld broeders zijn,
door tijden gelouterd, opnieuw geboren,
Uw Koninkrijk zien komen op aarde.
Zegen
na de zegen gaan de kransdragers naar buiten

allen gaan staan
Pianospel
Slotlied (CD)

The Captives’ Hymn (Lied van de gevangenen)
Vader, in gevangenschap
richten wij ons gebed tot U;
omring ons immer met Uw liefde,
geef dat wij dagelijks laten zien
dat zij die op U vertrouwen
meer dan overwinnaars zijn

De krans en de bloemen worden nu neergelegd bij
het Gedenkteken voor de Gevallenen voor Vrede, Vrijheid en Democratie naast de Pieterskerk
Krans- en Bloemlegging

Geef ons geduld om te verduren,
houd onze harten zuiver en klaar;
geef ons moed, barmhartigheid,
meer geloof en nederigheid,
bereidheid om naar Uw wil te leven
of wij nu vrij of gevangen zijn.

Namens de organisatie van de herdenking:
Mevrouw Lily van Lawick van Pabst – Anthonijsz
De heer Herbert Steffin
Namens de veteranen:
De heer Coen Kilian

Voor onze natie bidden wij,
wees Gij haar steun in deze tijd,
vergeef haar trots en egoïsme,
leer haar naar Uw gebod te leven.
Moge een ieder door Uw genade ervaren
dat ware grootheid van U komt.

Namens de Gemeente Stichtse Vecht:
Burgemeester Ap Reinders
Namens de Stichting 4-5 mei Stichtse Vecht:
Mevrouw Renie Vis - de Ceuninck van Capelle

Voor onze dierbaren bidden wij,
wees Gij dag en nacht hun hoeder,
vrijwaar hen van elk gevaar,
houd alle bezorgdheid verre;
dat zij ons aan Uw zorg toevertrouwen,
weten dat Gij onze smarten deelt.
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Alle overige aanwezigen verlaten de kerk en kunnen een verpakte
Indische versnapering mee naar huis nemen.
Wij verzoeken u dringend niet bij uitgang van de kerk te blijven
staan om groepsvorming te voorkomen en een vlot verloop van het
uitgaan niet te belemmeren.
Bij de uitgang staat een glazen bak waarin u eventueel een bijdrage
kunt doen om de herdenkingen in de toekomst ook mogelijk te
maken.

Voorganger

Ds. Gé Speelman

Pianist/organist

Diederik Bos

Gitaar/zang

Peter Lengams

Lezingen

Herbert Steffin en
Burgemeester Ap Reinders

Bijbellezing

Sil Stoker - Wattimury en Corinth van Schaik

Gedicht

Lily van Lawick van Pabst - Anthonijsz

Coördinator Pauluskerk Hans Schriever
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Video- en foto’s

Alie Boele

Met dank aan

Gemeente Stichtse Vecht
Stichting 4 en 5 mei Stichtse Vecht
Studio Hein
Bloemen aan de Vecht
Uitvaartverzorging Van Dijk
Koert-Jan de Weert
Wim Vroon
Hans en Ingrid Schriever

Organisatie

Ds. Gé Speelman
Andries van Gijn
Lily van Lawick van Pabst - Anthonijsz
Ellen Querido - de Lange
Sil Stoker - Wattimury
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