
 

 

Programma Dodenherdenking 
 

4 mei 2020 

 

in de Koepelkerk te Renswoude 
 

 

 
 

 

Medewerking wordt verleend door: 
ds. M. Hameete, meditatie 

ds. A. Schroten, liturgie 
Rianne van Ede, gedicht 

Jonathan Teeuw en Deborah Baelde, piano en zang 
Wilfred Folmer, orgel 

Leden van Harmonievereniging ‘Ons Genoegen’: 
Gerrita van der Meer, klarinet | Daniëlle van der Avort, altsaxofoon 
Ingrid Vetkamp, tenorsaxofoon | Dirkjan van Velze, baritonsaxofoon 

 

Het programma is aangepast en op een andere locatie vanwege de corona-pandemie. 
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19.00  Inleidend orgelspel 

 

19.08  ‘Ons Genoegen’ speelt enkele koralen 

 

19.15  Welkomstwoord 

 

19.17  Zingen: ‘Blijf bij mij, Heer’ (Gz. 502/503 uit Wk) 
 

  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. 
 

Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord. 

Wijs mij de weg en leid mij veilig voort. 

Blijf mij nabij in vreugde en verdriet. 

Ik heb u lief, o Heer, verlaat mij niet.  

 

19.21  Lezen: Genesis 11: 1-9  
 

Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 

Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij 
een vlakte, en daar vestigden ze zich. 

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed 
bakken in het vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek 

als specie. 

Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de 

hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de 

hele aarde verspreid raken.’ 

Maar toen daalde de HEERE af om te kijken naar de stad en de toren die 

de mensen aan het bouwen waren. 
Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht de 

HEERE, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder 

nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 

Laten Wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen 

teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. 
De HEERE verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van 

de stad werd gestaakt. 

Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEERE 
verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar 

verspreidde Hij de mensen over de hele aarde. 



19.24  Zingen: Psalm 78: 14 
 

Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. 
Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding. 
Gij Heer, die heilig zijt en heilig voorging, 
vergeten zijn uw heil en uw verhoring 
bij 't volk dat nu schoorvoetend verder trekt, 
maar eenmaal door uw hand werd opgewekt. 

 

19.26  Meditatie: ‘Eenheid in verscheidenheid’ 

 

19.36  ‘Ons Genoegen’ speelt  

- Sanctus 

- Nearer, my God, to Thee 

 

19.41  Gedicht door Rianne: ‘Vrijheid’ 

 

19.43  Gebed  

 

19.49  Zingen: Gelukkig is het land (Gz. 416 uit het LvdK) 
 

Gelukkig is het land,  

dat God de Heer beschermt, 

als daar met moord en brand, 

de vijand rondom zwermt 

en dat, men meent, hij zal, 

't schier overwinnen al, 

dat dan, dat dan, dat dan, 

hij zelf komt tot den val. 
 

Gedankt moet zijn de Heer, 

de God, die eeuwig leeft. 

dat Hij ons t' zijner eer, 

deez' overwinning geeft. 

Wat wonder heeft de kracht, 

des Heren ons gebracht, 



o Heer, o Heer, o Heer, 

hoe groot is Uwe macht. 
 

19.53  Orgelspel 

  Wanneer het orgelspel stopt gaan de aanwezigen staan 
 

19.58  Trompetsignaal Taptoe vanaf de kerkkoepel 
 

20.00  Twee minuten stilte 
 

20.02  Na signaal van de brandweer zingen we het Wilhelmus 
 

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. 

 

20.06  Slotwoord en Uitleidend orgelspel 
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