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Dit jaar gedenken wij dat 75 jaar geleden concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de 
Holocaust, werd bevrijd. 
In deze dienst staan we hierbij stil. 
 
Daan Roosegaarde heeft voor de nationale herdenking van deze 
bevrijding het  Lichtmonument ontworpen ‘LEVENSLICHT’.  
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en 
Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team 
hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met 
Holocaustoverlevenden en hun familie kwam hij tot het ontwerp van 
LEVENSLICHT. 
Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel 
Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en 
vermoord, plaatsgenoten of buren waren. 
Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal 
slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de 
impact van de Holocaust. 
In het donker lichten de herdenkingsstenen op. De stenen ‘ademen’ 
in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de 
slachtoffers in leven moet blijven. 
 
In Doetinchem vond op 22 januari de opening van de 
herdenkingsperiode plaats.  
Op 27 januari was er een herdenkingsmoment ook weer in deze 
kerk. 
Vandaag ronden we deze herdenkingsperiode af. 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Wilco Klein Hesselink 

m.m.v. Catharinacantorij o.l.v. Elske te Lindert  
ouderling: Ko van Renssen 

diaken: Pieter ten Boom en Henk Dijk 
lector: Ko van Renssen 

collectanten: Hetty Snippe en Wim Verschoor 
kosters: Nelleke Hendriksen en Margreet Baars 
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Voorbereiding op de dienst: 
 

- Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier, J.S. Bach 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Cantorij zingt: Blessed are the pure in heart, for they shall see 

God (MacFarren) Gelukkig de zuiveren van hart, want zij zullen 
God zien. 

  Wij gaan staan 
o. 
g. 

Onze hulp is de naam van de Heer  
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Drempelgebed 
 

o. 
 
 
g. 

Tot in het diepst van ons bestaan kent U ons, 
bent U  met ons begaan.  
U deelt in onze nood tot in de engte van de dood.  
GEEF ONS EEN TEKEN,  
TEGENDRAADS AAN ONZE TWIJFEL.  
GOD, ONTSTEEK UW LICHT OP DEZE PLAATS. 
AMEN. 

 

Lied 601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)  
1 allen, 2 cantorij, 3 allen  
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2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

  

3 Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Vredegroet 
 

v. 
g. 

De vrede van de Heer is met u 
OOK MET U IS DE HEER.                                    Wij gaan zitten 

 

Smeekgebed en Kyrie, met aansluitend Gloria 
v. …… daarom bidden wij:    
  we zingen dan Lied 301g (Kyrie eleison)  eleison) 
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Gloria: Lied 518: 6, 7. (Laat al het vrolijke geluid)  

 



-6- 
 
7 Hoe is Hij mij zo innig na, 

de alfa en de omega, 
mijn hart doet Hij ontbranden. 
Hij zal mij tot zijn lof en prijs 

opnemen in zijn paradijs, 
dan klap ik in de handen. 

Amen, 
amen, 

kom mij troosten 
allerschoonste, 
mijn begeren, 

toef niet langer, kom o Here. 
 

DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD   

Gebed bij de opening van de Schriften 
v. ……zo bidden wij allen:  Lied 333  (1e  cantorij, 2e allen)  

 
 

Schriftlezing:  Matteus 5: 1-12 
 

1Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en 
onderrichtte hen: 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
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9Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12Verheug je en juich,  
want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
 
l.   Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 

Lied 321 (Niet als een storm, als een vloed)  
1 allen, 4 cantorij, 5 allen, 6 cantorij, 7 allen 

  

 
Uitleg en overdenking: 
 

- Wie ben ik? (D. Bonhoeffer)  

4 Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 

5 Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron. 

    

6 Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 

7 Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood.  
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- Solozang: 
Heer, help ons 
om onze kracht te verzamelen in moeilijke tijden,  
zodat we door kunnen leven 
met vertrouwen richting een waardevolle toekomst.  
Wees zo goed om ons die hoop te geven. 
 

   (Uit:Requiem For my Friend van Zbigniew Preisner) 
 

Stilte 
 

Orgelspel   
 

Lied 1001 (De wijze woorden en het groot vertoon) 
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2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 

  

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 

 
AFRONDING HERDENKINGSPERIODE 
 

Cantorij: The Song of Simeon (M.Rizza) 
Lumen ad revelationem gentium. Het licht dat voor de heidenen 
straalt 
Illumina tenebras nostras, Domine. Verlicht onze duisternis Heer. 
 
Stilte 
 

Lied: 598 (Als alles duister is) 2x cantorij, 2x allen 
 

Dans nos obscurités, allume le 
feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint ja 
mais. Dans nos obscurités, allume le 
feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. 
 
Vertaling: Als het duister is, 
     ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
                vuur dat nooit meer dooft 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dank en voorbeden  
 

Stil gebed  
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Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen 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. 
 

Mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat 
 

Orgelspel: Trio in C dur, A.Sorge                               Wij gaan staan 
 

Slotlied: 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzendwoorden/uitzending 
 

Gezongen zegen:  Lied 430 (voorganger, cantorij en gemeente) 
 

voorganger: Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige 
  zegene ons de grote naam! 
 

Refrein: 
1e cantorij, 2e allen 

1 
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. 
 

 2 
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. 

   

3 
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. 

 4 
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. 
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Cantorij: Voor wie zoeken in de stilte 
   naar een vuur voor hart en handen 
Refrein: allen 
 

Cantorij: Voor wie zingen op Gods adem 
   van de hoop die niet zal doven: 
Refrein: allen 
Cantorij: Voor wie roepen om vrede, 
   van gerechtigheid dromen: 
Refrein: allen 
 

Cantorij: Voor wie wachten in vertrouwen 
   dat de liefde zal blijven: 
Refrein: allen 
 

Voorganger: Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
   De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 

Refrein: cantorij (1x), allen (3x) 
 
 
Orgelspel: Fuga in G moll, J.S. Bach 

 
 
 

Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 
en limonade klaar. Welkom! 
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    Wie ben ik? 
   

Wie ben ik? 
Ze zeggen me vaak: 

je treedt uit je cel 
rustig blij en zeker 

als een burchtheer uit zijn slot. 
  

Wie ben ik? 
Ze zeggen me vaak: 

je spreekt met de bewakers 
vrij rechtuit en vriendelijk 

als was je hun heer 
  

Wie ben ik? 
Ze zeggen me ook: 

je draagt je zwarte dagen 
evenwichtig en waardig 

als iemand die gewend is te overwinnen.     

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? 
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf: 

onrustig vol heimwee 
ziek als een gekooide vogel 

snakkend naar lucht als werd ik gewurgd 
hongerend naar kleuren naar bloemen en vogels 
dorstend naar een woord naar een mens dichtbij 

trillend van woede om willekeur om de geringste krenking 
opgejaagd wachtend op iets groots 

machteloos bang om vrienden in den vreemde 
moe en te leeg om te bidden te danken te werken 
murw en bereid om van alles afscheid te nemen?     

Wie ben ik? De een of de ander? 
Ben ik nu de een en morgen de ander? 

Ben ik beiden tegelijk? 
Huichel ik voor de mensen 

en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling? 
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger 
wanordelijk vluchtend na de verloren slag? 

  

Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen. 
Wie ik ook ben Gij kent mij 

ik ben van U mijn God. 
 

Dietrich Bonhoeffer, juni 1944 
 


