Dienst ter gedachtenis

Welkomstwoord namens de Oranjevereniging, Bianca van Gessel
Bemoediging en Groet

aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
1940 – 1945
op maandagavond 4 mei 2020
in de Protestantse Kerk te Echteld

75 jaar vrijheid

We luisteren naar: “De speeltuin” Marco Borsato
Gebed
Bijbellezing: Exodus 6:2-8
God zal de Israëlieten bevrijden
God zei ook tegen Mozes: ‘Ik ben de Heer. Ik heb aan Abraham, Isaak en
Jakob laten zien dat ik de machtige God ben. Maar ik heb hun niet gezegd
dat mijn naam is ‘Ik ben er altijd’. Ik heb hun het land Kanaän beloofd, het
land waar ze als vreemdelingen gewoond hebben. Nu denk ik weer aan die
belofte. Want ik heb de Israëlieten gehoord. Ik hoorde ze klagen omdat ze
als slaven moeten werken voor de Egyptenaren.
Ik, de Heer, zal de Israëlieten bevrijden van het zware werk in Egypte. Ik
zal hen bevrijden uit de slavernij. Ik zal laten zien hoe machtig ik ben. Ik zal
de Israëlieten redden, maar de Egyptenaren zal ik streng straffen. De Israëlieten zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn. Dan zullen ze begrijpen
dat ik, de Heer, hun God ben. En dat ik hen bevrijd heb van het zware werk
in Egypte. Ik breng hen naar het land dat ik beloofd heb aan Abraham,
Isaak en Jakob. Ik, de Heer, zal dat land aan hen geven. Ga dat tegen de
Israëlieten zeggen.’
We luisteren naar: “Met de Heer…”
Meditatie: “God is een bevrijder”
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Lied “Hartgrondig mogen wij op aarde leven” (melodie psalm 101)
1. Hartgrondig mogen wij op aarde leven,
volmondig van geluk en liefde spreken,
God zegent ons, bevestigt ons bestaan,
geeft ons ruim baan.
2. In bloei gezet door Gods barmhartigheden
dromen wij van een wereldwijde vrede,
een nieuwe aarde waar God bij ons woont
is onze hoop.
4. Wij mogen werken aan de grote vrede,
biddend en zingend, dienend en hoopgevend,
wij vieren Gods beloften en wij doen

wat Hij bedoelt.
Gedicht: ‘Deze bijeenkomst’
Deze bijeenkomst moge ons geven kracht
dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde.
Wij die ons de Tweede Wereldoorlog nog heugen,
onze verloren naaste dierbaren,
– het gaat nooit over
wij, nog levende mensen
hier aanwezig om te gedenken
alle vervolgden, opgejaagden, vermoorden;
allen die in het Koninkrijk van de Nederlanden
of waar ook ter wereld
zijn gevallen
toen en in later dagen van oorlog;
en ook hen die werden uitgestuurd
om vrede te stichten
en daarbij omkwamen –
op deze avond
van de Vierde Mei, van weer nieuwe lente,
en opnieuw staan de bomen in bloei –
nu en straks in twee minuten van stilte
hopen wij, dromen, bidden,
dat een einde zal komen aan de
jacht op mensen,
onrecht – honger – haat-en-geweld
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel zoals ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
We luisteren naar: “Vrede…”

Zegen
We zingen ons volkslied “Wilhelmus van Nasouwe”
Wilhelmus van Nassauwe
Mijn schild ende betrouwen
ben ik van duitsen bloed,
zijt Gij, o God, mijn Heer!
den vaderland getrouwe
Op U zo wil ik bouwen,
blijf ik tot in den dood.
verlaat mij nimmermeer!
Een prinse van Oranje
Dat ik toch vroom mag blijven,
ben ik vrij onverveerd,
uw dienaar t’aller stond,
den koning van Hispanje
de tirannie verdrijven
heb ik altijd geëerd.
die mij mijn hart doorwondt.

