
 
     Liturgie zondag 5 mei 2019 
 Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo. 

 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Sietze Stob 
Lector: Roely Sijbring 
 
 
 
Vandaag, zondag 5 mei 2019, staat deze dienst geheel in het teken van de 
Bevrijdingsdag. We horen teksten uit de Mauthausen liederen en gebeden en 
gedichten van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 

 

o Welkom en aansteken van de kaars 
 

● Intocht en huldiging 
(gemeente gaat staan) 

o Lied: wie ben ik? (mel. psalm 139) 
Wie ben ik, God? Ben ik de mens 
die door de ander wordt gekend 
als toonbeeld van lankmoedigheid, 
van moed en zelfverzekerdheid 
die in gevangenschap de dagen 
met milde ogen kan verdragen.  
 
Wie ben ik, God? Ben ik de mens 
die men alleen van buiten kent? 
Zo kalm van binnen ben ik niet. 
Ik huiver, voel mij leeg en ziek, 
Een wrak, ten dode opgeschreven. 
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven?  
 
Ben ik een mens door u veracht 
of hoopvol teken in de nacht? 
Of ben ik beide, door elkaar: 
een trooster en een huichelaar? 
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen, 
ik hoor u toe met heel mijn wezen.  
 

o Gedicht: Wie ben ik (Dietrich Bonhoeffer) 
 

o Ochtendgebed 
 
o Inleiding 

 
o Hooglied 

O mijn liefde is zoeter dan honing is. 
Zoals een bloem het zonlicht het liefste is, 
zo lief is hij mij die mijn koning is. 
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is. 



3 

 

Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is. 
Ik heb hem lief maar er is niemand die dit weet. 
Ik heb hem lief. 
 
O meisjes van Auschwitz, 
o meisjes van Dachau, 
vertel mij toch waar mijn liefste is, 
vertel mij toch waar mijn liefste is, 
vertel mij toch waar hij is. 
Ik heb hem lief. 
 
We hebben hem vandaag voorbij zien komen, 
vanwaar hij kwam, kan hij nog dromen, 
maar niemand weet waarheen hij gaan zal. 
 
O mijn liefde die alles verwarmen kan, 
zoals mijn hoofd rust in zijn linkerhand, 
zoals zijn rechter mij omarmen kan. 
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is. 
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is. 
Ik heb hem lief maar er is niemand die dit weet. 
Ik heb hem lief. 
 
O meisjes van Mauthausen, 
O meisjes van Belsen, 
vertel mij toch waar mijn liefste is, 
vertel mij toch waar mijn liefste is, 
vertel mij toch waar hij is. 
Ik heb hem lief. 
 
We hebben hem een gele ster zien dragen, 
hij kreeg hier geen antwoord op zijn vragen 
en nooit zal hij hier een antwoord krijgen. 
 
O mijn liefde die alles verwarmen kan, 
zoals mijn hoofd rust in zijn linkerhand, 
zoals zijn rechter mij omarmen kan. 
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Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is. 
Ik heb hem lief maar niemand weet dat hij mijn liefste is. 
Ik heb hem lief maar er is niemand die dit weet. 
Ik heb hem lief. 
 

o Lied 793: 1, 2, 3 
 

o Gedicht: goede machten (Dietrich Bonhoeffer) 
 

o Antonis 
Er voert een stenen trap omlaag 
Omlaag tussen stenen en doden. 
De Wiener graben wordt het graf, 
Van Partizanen en Joden. 

 
Ze dragen de stenen op hun rug 
De stenen waaraan ze bezwijken. 
Uit deze hel keert niemand terug, 
De levende zijn hier al lijken.  
 
Hier hoorde Antonis toen een stem 
Waarop niemand antwoord kon geven 
Oh kameraad, oh kameraad, 
Help mij hieruit ik wil leven. 
 
Maar hier in de diepte van de mijn 
Mag niemand om menselijkheid vragen, 
Want medelijden wordt hier pijn 
Zwaarder dan steen om te dragen.  
 
De Jood is gevallen in de mijn 
En lag waar zovelen reeds lagen 
Antonis heeft zijn stem gehoord 
En het dubbel gewicht toen gedragen. 
 
Antonis is mijn naam ik draag 
De last van degene die vallen 
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Als je een man bent, kom omlaag 
En draag deze last met ons allen.  
 

o Lied 657: 1, 2, 3 
 

o Lezing: Jeremia 32: 36 - 41 
 

o De vluchteling 
O vluchten wil ik nu naar huis 
Geen prikkeldraad houdt mij nog op 
Vlieg, hart van mij, want ik ben vrij. 
Want over land en zee wil ik naar huis 
Want over land en zee wil ik naar huis.  
 
Geef mij toch brood want het is ver. 
En ver zal ik nog moeten gaan. 
Over het strand, bergen en land 
Zo vlucht ik verder, want ik wil zo graag naar huis 
Zo vlucht ik verder, want ik wil zo graag naar huis.  
 
O Christen mensen, hoort mij aan 
Gelooft, ik ben geen moordenaar. 
Weest niet beducht, ik ben gevlucht 
Omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon 
Omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon.  
 
Altijd wordt op hem gejaagd. 
Altijd vindt hij schrik en vrees 
Waar hij ook gaat, overal haat. 
O mensen, hoedt u voor de man, hij is gevlucht 
O mensen, hoedt u voor de man, hij is ontvlucht.  
 
O, nooit was iemand zo alleen. 
Alleen in het land van Bertolt Brecht. 
Hij geeft het op, hem wacht de strop. 
Ook nu, ook nu heeft de SS het laatste woord. 
Ook nu, ook nu heeft de SS het laatste woord. 
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o Overweging. 

 
o Orgelspel 

 
o Lied 737; 1, 8, 17, 18, 19. 

 
o Collecte. 

 
o Gedachtenis. 

 
o Voorbeden 

v. zo zingen wij biddend: 
 

 
 
 

 
 

o Stil gebed 
 

o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid.  Amen. 
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o Als je terug zult komen 
O liefste, als je terug zult komen, kus me. 
O liefste, zal ik bij je komen, draag me. 
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste. 
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste. 
Mijn liefste, laat ons dan beminnen 
En in de stad elkaar omhelzen, 
Op alle pleinen, in de straten. 
 
O liefste, als je terug zult komen, kus me. 
O liefste, zal ik bij je komen, draag me. 
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste. 
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste. 
Laat ons beminnen in de mijnen 
En laat ons dansen door de kampen, 
Laat ons gaan slapen op het slagveld. 
 
O liefste, als je terug zult komen, kus me. 
O liefste, zal ik bij je komen, draag me. 
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste. 
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste. 
Laat heel de wereld dan ons bed zijn, 
Laat ons beminnen in het zonlicht 
Totdat de doden zijn verdwenen. 
 
O liefste, als je terug zult komen, kus me. 
O liefste, zal ik bij je komen, draag me. 
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste. 
Als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste. 
 
o Lied 1010; 1, 2, 3, 4 

 
o Wegzending en zegenbede. 
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o Lied: Gezegend gaan wij  nu van hier….. 
 
 


