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Protestantse gemeente Schagen – Grote kerk op de Markt  
 
Liturgie voor de veteranendienst op 27 juni 2021 
 
Voorganger: Klaas Henk Ubels, Hoofdkrijgsmachtpredikant 

Voorzanger: Wijnand Kramer 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
M.m.v. enkele veteranen en/of hun partners 
 

Thema: Woordkracht  
 
De gemeente mag liederen mee neuriën , enkele liederen zacht meezingen. 
 
Orgelspel 
 
Opening (gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars) 
 
Votum en groet 
 
Solozang NLB 91a  
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 2. Engelen zendt Hij alle dagen 
hoeft niet te vrezen voor de dood.  om jou tot vaste gids te zijn. 
Zoek je bij Hem een onderkomen –  Zij zullen je op handen dragen 
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  door een woestijn van hoop en pijn. 
God legt zijn vleugels van genade  Geen bange nacht zal je doen beven, 
beschermend om je heen als vriend  geen ziekte waar een mens van breekt. 
en Hij bevrijdt je van het kwade,  Lengte van leven zal God geven, 
opdat je eens geluk zult zien.  rust aan de oever van een beek. 
 
3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
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Gemeente gaat zitten 
 

Gebed: ‘Heer, maak mij een instrument van uw vrede’  
(het gebed wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi en is opgenomen 
in het liedboek op blz. 1355) 
 
Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 
 
Heer, laat mij ernaar streven  
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost, 
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp, 
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb, 
 
want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. 
 
 

Gedicht van Dietrich Bonhoeffer ‘Christen en Heiden’  

 

Mensen gaan tot God in hun nood / smeken om hulp, vragen geluk en brood, 
redding uit ziekte, schuld en dood; / allen doen zo, christen of heiden. 
 
Mensen gaan tot God in Zijn nood, / vinden Hem arm, veracht, zonder huis en brood, 
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakheid en dood, / christenen staan naast God in zijn 
lijden. 
 
God gaat tot alle mensen in hun nood, / verzadigt lichaam en ziel met Zijn brood, 
sterft voor christen en heiden aan ’t kruis de dood, / en vergeeft hen beiden.  
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Lied NLB 283 in wisselzang 
Wijnand – 1 In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 

Vrouwen – 2  En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

Mannen – 3  Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 

Vrouwen – 4  Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

Mannen – 5  Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
1e Bijbellezing: Psalm 8 
 
Solozang NLB 823 : 1 en 5 
 
1      5 
Gij hebt, o Vader van het leven   O God, wij bouwen als ontheemden, 
de aarde aan de mens gegeven,  wij wonen en wij blijven vreemden, 
het land, de zee is zijn domein.   bestemd voor hoger burgerrecht. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen Wil ons , o Koning der getijden, 
Om tussen werk’lijkheid en dromen  een woning in de stad bereiden 
Getuige van uw Geest te zijn   waar Gij het fundament van legt. 
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2e Bijbellezing: Lucas 7: 1-10 
 
Solozang NLB 840 
 
1 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
2 O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3 Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Overdenking 
 
Beste mensen, 
 
Een heidense militair brengt Jezus in verwondering. 
Dat mag opmerkelijk heten. 
Niet omdat het een militair is. 
Zelfs niet omdat het een heiden is. 
Maar, gewoon, omdat het een mens is die Jezus in verwondering brengt. 
Want doorgaans is het precies andersom. 
De evangeliën staan vol verhalen over Jezus die mensen in verwondering 
brengt. 
Maar in het verhaal van de centurio, de Romeinse hoofdman in Kafarnaum 
is het een mens die verbazing, of eigenlijk: verwondering oproept bij Jezus. 
Dat is tamelijk uniek. 
Slechts op één andere plaats in de bijbel is sprake van verwondering bij 
Jezus. 
Maar dan in negatieve zin. 
In Nazaret, zijn vaderstad, blijken de woorden van Jezus machteloos. 
Ze halen niets uit door het ongeloof van de hoorders. 

Marcus schrijft: “En Jezus verwonderde zich over hun ongeloof.”  
 
Ongeloof ontkracht de woorden van Jezus. 
Zoals geloof zijn woorden juist krachtig maakt. 
Woorden kunnen niet zonder geloof. 
Ze zijn kostbaar goed, je moet er zuinig op zijn. 
Ze moeten het ook waard zijn om geloofd te worden. 
Als woorden niet geloofwaardig zijn, hebben ze geen zeggingskracht. 
Dat heb ik sterk ervaren toen ik godsdienstleraar was op een middelbare 
school. 
Een vak apart dat niet meteen bij voorbaat orde in de klas aanbrengt. 
In het begin hoopte ik dat mijn vermanende woorden zelf hun werk wel 
zouden doen… 
Toen dat niet het geval bleek te zijn  
probeerde ik met stemverheffing de woorden kracht bij te zetten.  
Ik ging nog niet zover om krachtwoorden, of beter gezegd: krachttermen te 
gebruiken,  
maar soms scheelde het niet veel..  
Mijn stemverheffing had meestal averechts effect.  
Niets klinkt zo machteloos als een luidruchtig stilte-vermaan.. 
Zo kwam ik er wel achter dat de kracht van woorden voor een deel in de 
volumeknop zit.  
Niet door de knop op 10 te zetten, maar op 2 of 1. 
Juist door zachter te gaan praten gaan mensen vaak beter luisteren. 
Je trekt de aandacht dan als het ware naar je toe. 
Vooral met stiltes in een toespraak trek je de aandacht.   
(…) 
 
Stiltes worden gehoord. 
Stiltes kunnen veelzeggend zijn. 
Maar de echte kracht van het woord schuilt niet in de tussenruimte. 
De echte kracht zit in de geloofwaardigheid waarmee het gebracht wordt. 
Pas dan krijgt het gezag. 
Dan kun je het zelfs met één woord stil krijgen!  
Een heel enkele keer is mij dat voor de klas ook gelukt.  
Dan voelde ik het ook zelf echt wat ik zei.  
Helaas beperkte zich dit wel tot een sporadische piekervaring.  
En die riep ook wel een beetje verwondering op in de klas… 
 
De heidense hoofdman brengt Jezus in verwondering vanwege zijn uitspraak: 
“Heer, U hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen.”  
Een betere vertaling is: ”Maar spreek slechts één woord en mijn knecht moet 
herstellen.” 
De hoofdman baseert zijn uitspraak op zijn ervaring als militair.  



Als zodanig kent hij de macht van het woord, van het bevel. 
En is hij, op militaire wijze, ook dienaar of beter gezegd: een bédienaar van 
het woord. 
Zoals hij zelf zegt: 
“Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat  
 en zelf weer soldaten onder zich heeft. 
 En als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij. 
 En tegen een andere: “Kom!” dan komt hij. 
 En als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.”  
 
De hoofdman kent de macht van het woord.  
Maar tegelijk is hij zich ook bewust dat de macht van zijn woorden beperkt is.  
Hij kan zijn zieke slaaf niet bevelen: “Wordt beter!” 
Want aan dit bevel ontbreekt de nodige macht om zijn slaaf te doen 
herstellen. 
Ten einde raad uit zorg voor zijn slaaf wendt de hoofdman zich tot Jezus. 
Hij heeft van horen zeggen dat elk woord van Jezus vol met kracht en gezag 
is.  
De woorden van Jezus hebben goddelijke volmacht. 
Daar kan de hoofdman met zijn militaire gezag niet aan tippen. 
Vergeleken met Jezus stelt de hoofdman weinig voor. 
De afstand tussen hen beiden is groot. 
De hoofdman acht zichzelf niet eens waardig om naar Jezus toe te komen, 
schrijft Lucas. 
Daar spreekt een diep respect uit. 
 
Bij Lucas ligt sterk de nadruk op de afstand tussen Jezus en de hoofdman. 
Sterker dan bij Mattheus, die hetzelfde verhaal vertelt. 
Waar Mattheus schrijft dat de hoofdman zelf naar Jezus toekomt, 
daar schrijft Lucas dat de hoofdman tot tweemaal toe andere mensen stuurt 
om zijn verzoek over te brengen. 
Eerst enkele Joodse leiders en dat is opmerkelijk,  
want de Romeinen waren toen de bezetters. 
 
Wat het nog opmerkelijker maakt is  
dat deze Joodse leiders zeer te spreken zijn over de Romeinse hoofdman.   
Want hij is het Joodse volk goedgezind  
en heeft voor hen de synagoge laten bouwen. 
 
Dat doet mij denken aan de inzet van Nederlandse militairen in Afghanistan.  
Dezer dagen komt hier een einde aan na bijna 20 jaar. 
In die periode zijn er ongeveer 30.000 Nederlandse militairen naar 
Afghanistan uitgezonden, waarvan er 25 zijn omgekomen. 

En honderden militairen zijn als Afghanistan-veteraan voor het leven 
getekend,  
lichamelijk of geestelijk en vaak beide.  
Bij de inzet van de Nederlandse militairen was lange tijd sprake van een 
opbouwmissie. 
Waar de Romeinse hoofdman een synagoge liet bouwen  
daar hielpen Nederlandse militairen bij het bouwen van moskeeën en van 
scholen. 
Ook met de bedoeling om draagkracht te krijgen bij de bevolking.  
Officieel werd dat in het Engels genoemd: ‘winning hearts en minds’. 
Uit Lucas 7 spreekt misschien wel het schoolvoorbeeld van deze militaire 
strategie. 
In elk geval werkte het voor de Romeinse hoofdman wonderwel.  
Op het nadrukkelijk verzoek van de Joodse leiders liet Jezus zich verbidden. 
We lazen: “Jezus ging samen met hen op weg.”  
Wat wil een mens nog meer?  
 
Het zijn veelzeggende woorden want er staat iets te gebeuren.  
Of beter gezegd: er gebeurt al van alles!  
Jezus zelf gaat met hen mee. 
Hij overbrugt de afstand. 
Hij is dan ook degene over wie Johannes heeft gezegd:  

“Het woord is vlees geworden en heeft bij ons gewoond, 
 vol van goedheid en waarheid. 
 En wij hebben zijn grootheid gezien, 
 de grootheid van de  enige Zoon van de Vader.”      

God, de Vader, heeft de eeuwige afstand tot de mens overbrugd. 
Hij is in zijn Woord tot ons gekomen,  
om het heil te bewerkstelligen in de wereld. 
Daartoe is Hij een relatie met ons aangegaan in de persoon van Jezus 
Christus. 
Binnen deze, bij uitstek persoonlijke relatie,  
is God zelf zichtbaar geworden.  
En door deze relatie is het Woord geloofwaardig  
en vindt het macht en gezag. 
Maar het Woord kan uiteindelijk alleen van kracht zijn,  
als het in het licht van het Kruis begrepen wordt. 
Het gezag van het Woord is het gezag van het Kruis. 
Dat is een volstrekt ander gezag dan de hoofdman gewend is  
en ook dan wij gewend zijn. 
Het is het gezag, waarbij het liefdesgebod voorop staat. 
Het is het gezag dat muren omver haalt. 
Dat vrede brengt. 



Het is ook het gezag waardoor wij ons als krijgsmachtpredikanten laten 
inspireren. 
Met daarbij als kernwaarden: 
De overtuiging dat mensen kostbaar en kwetsbaar zijn. 
De hoop op duurzame vrede en recht. 
En het vertrouwen dan de kracht van liefde sterker is dan die van wapens.  
 
Maar nu terug naar de hoofdman, naar wie Jezus op weg is. 
Hij ziet Jezus met de menigte op zijn huis afkomen en weet zich geen raad. 
De directe confrontatie met Jezus dreigt hem te overweldigen. 
Daarom stuurt de hoofdman vrienden naar Jezus toe met de mededeling  

 “Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn 
dak komt. 
 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. 
 Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn.”  

Deze woorden doen Jezus verwonderen. 
De hoofdman spreekt zijn onwaardigheid tegenover Jezus uit. 
En juist dat maakt zijn woorden juist zo waardevol. 
Hij heeft in feite meer van de genade begrepen dan de Joodse leiders, 
want die meenden met de beste bedoelingen dat de hoofdman het verdiende.  
De hoofdman heeft het nodige geloof in Jezus,  
waardoor zijn knecht hersteld kan worden. 
Dat is verbazingwekkend genoeg, ook voor Jezus zelf!  
Het is in de lezing opvallend dat de hoofdman nu spreekt over ‘mijn knecht’. 
In de rest van het verhaal wordt voortdurend gesproken over ‘slaaf’  
om de functionele relatie met de hoofdman uit te drukken.   
Dat is de relatie waarin zijn woorden normaal gesproken gezag hebben.  
Maar in de woorden ‘mijn knecht’ klinkt de meer persoonlijke relatie met de 
man door. 
Het had ook vertaald kunnen worden met ‘mijn jongen’. 
En juist in deze meer persoonlijke relatie schiet zijn gezag tekort.  
Maar hij gelooft dat Jezus slechts een woord hoeft te spreken  
en zijn knecht zal genezen. 
Niet dat hij gelooft dat Jezus’ woord een toverwoord zou zijn; 
een woord dat Jezus op het huis loslaat om daar een toverkunst uit te halen.  
Nee, het gaat erom dat Jezus zélf in zijn woord meekomt.  
Hij ís het levende Woord, geloofwaardig tot-en-met! 
En als zodanig gaat er een heilzaam gezag van Hem uit, 
een gezag dat elke afstand overbrugt.  
Dat gelooft de hoofdman. 
En de slaaf wordt wonderwel weer in goede gezondheid aangetroffen.  
Het eigenlijke wonder in dit verhaal is niet het herstel van de slaaf. 
Het eigenlijke wonder is het geloof van de hoofdman. 
Jezus verbáast, verwondert zich immers over hem.  

Zelfs in Israël, bij het volk van God, heeft hij niet zo’n groot geloof gevonden.  
 
Dit laatste is altijd een hoopgevende gedachte geweest voor mij als 
krijgsmachtpredikant.  
Militairen staan niet meteen bekend als volk van God. 
Maar een predikant is niet voor niets onder hen aanwezig.  
In een persoonlijke benadering van de militairen  
mogen wij hen een vrijplaats bieden en de ruimte geven om op verhaal te 
komen. 
Bij voorbeeld in de nacht op de brugvleugel van een schip. 
Onder een indrukwekkende sterrenhemel in de tropen. 
Waarbij de woorden van psalm 8 je vanzelf te binnen schieten.  

“Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 
U hebt hem bijna goddelijk gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd.”  

Het opmerkelijke is dat je als predikant bij de krijgsmacht veel vertrouwen 
krijgt. 
En veel verhalen mag aanhoren.  
Op een brugvleugel of waar dan ook. 
Verhalen van mensen aan wie God zijn schepping heeft toevertrouwd. 
 
Zo wil ik u, tot slot, een bijzonder verhaal niet onthouden.  
Over een onderofficier die verschillende keren naar Afghanistan was 
uitgezonden.  
Een marinier met zijn armen vol tatoeages. 
Toen ik hem vroeg hoe hij zijn tijd in Afghanistan ervaren had vertelde hij: 
Als ik erop terugkijk vraag ik mij af  
wat de missie voor de Afghaanse bevolking heeft opgeleverd.  
Natuurlijk, we hebben veel opgebouwd,  
wegen aangelegd, tijdelijk stabiliteit gebracht. 
Maar wat blijft ervan over als we eenmaal vertrokken zijn? 
Dat houdt mij wel bezighouden. 
Alleen, wat ik nooit zal vergeten is het volgende. 
Vlakbij ons kamp was een schooltje voor dove kinderen. 
Ik kon geen enkel woord met ze wisselen. 
Maar via mijn contacten in Nederland wist ik een flink aantal 
gehoorapparaatjes te regelen.  
Toen de kinderen die eenmaal in hun oren hadden,  
gebeurde er voor mij een wonder. 
Veel van die Afghaanse kinderen konden op dat moment voor het eerst 
horen. 



Wat dat met ze deed, daar zijn geen woorden voor. 
Maar die gelukzalige gezichtjes,  
ik zal ze nooit vergeten.  
Als ik er nu aan terugdenk, krijg ik weer kippenvel: kijk maar. 
Door de tatoeages heen was heel duidelijk kippenvel te zien.  
Het verhaal getuigde voor mij niet van woordkracht maar wel van daadkracht! 
Geen woorden maar daden – dat sprak mij aan. 
Amen.   
 
 

Solozang gezang 467 uit Liedboek voor de Kerken 
1      2 
O eeuwige Vader, sterk in macht, O Christus, wiens bestraffend woord 
wiens arm betoomt der baren kracht, door wind en water werd gehoord, 
die wijst de grondloze oceaan  die onder ’t stormen rustig sliep 
de hem gestelde perken aan,  en wandelde over ’t schuimend diep, 
o wil verhoren onze beê   o wil verhoren onze beê 
voor hen, die zijn in nood op zee! voor hen, die zijn in nood op zee! 
 
3      4 
O Geest, die op de grote vloed  O God, die ons behoeden wilt, 
gelijk een vogel hebt gebroed,  bescherm de broeders, wees hun schild 
breng Gij ’t geweld der zee tot staan in storm en strijd, ga met ze mee 
en laat de mens met vrede gaan. en red ze van ’t geweld der zee, 
O wil verhoren onze beê  dat land en water wijd en zijd 
voor hen, die zijn in nood op zee! Lofzingen uw barmhartigheid. 
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Kaarsen ritueel 
 
Gebed bij Veteranenviering  
Wij bidden voor alle militairen  
die op dit moment in een crisis- of oorlogsgebied hun missie vervullen  
en hun leven in de waagschaal stellen voor de vrede en veiligheid van anderen.  
Geef hen de kracht en de moed om hun taken te vervullen  
en om de gevolgen die oorlog op hen zelf heeft te kunnen weerstaan.  
Dat zij gezond en wel terug mogen keren naar hun thuisfront.  
Zo bidden wij U...  
 
Wij bidden voor het thuisfront, voor alle dierbaren van uitgezonden militairen.  
Zij moeten hen missen en verkeren in onzekerheid over hun welzijn en gezondheid.  

Geef hen de kracht en de moed om het vol te houden.  
Zo bidden wij U...  
 
Wij bidden voor de veteranen,  
voor hun betoonde inzet voor de vrede en veiligheid van anderen.  
Voor hun offers, hun zichtbare en onzichtbare verwondingen.  
Dat zij de kracht kunnen vinden om hun leven weer op te pakken  
en hun ervaringen een plek te geven.  
Voor alle veteranen die de oorlog in hun hoofd mee naar huis namen  
en daar niet los van kunnen komen.  
Wiens levens getekend zijn door wat zij meemaakten.  
Dat zij, ondanks hun dagelijks gevecht om zichzelf overeind te houden,  
de kracht en de moed vinden om te leven  
en om daar ook de vreugde van mogen ervaren.  
En voor hun familie en vrienden die de last van hun leed mede moeten dragen.  
Zo bidden wij U...  
 
Wij bidden voor alle militairen die geen veteraan werden  
omdat zij niet terugkeerden van hun missie,  
omdat zij omkwamen door hun inzet voor de vrijheid van anderen.  
Wij bidden voor hun familie en vrienden,  
en voor hun kameraden die dit grote verlies moeten dragen.  
Voor alle mensen die in crisis- en oorlogsgebieden moeten leven  
en nooit hebben kunnen ervaren, of niet meer weten wat vrede is.  
Dat zij de kracht, de moed, de liefde en de genade kunnen vinden  
om de oorlog en de haat uit hun land en hun hart te verdrijven.  
Zo bidden wij U...  
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Wij bidden voor een wereld zonder conflicten, oorlog, haat, wreedheden;  
een wereld waarin mensen en landen elkaar opzoeken  
in plaats van uit elkaar gaan.  
Waarin wij gemeente met elkaar zijn, met oog voor anderen.  
Laten we voor elkaar zorgen  
en de liefde die we allemaal van God gekregen hebben rijkelijk uitdelen  
zodat die zich kan vermenigvuldigen en het kwade kan verdrijven.  
In stilte leggen wij nu aan U voor wat wij persoonlijk aan U kwijt willen.  

 
Stil gebed - Gezamenlijk Onze Vader  
 
Toelichting bij de Collecte:  



De collecte  is bestemd voor Koninklijke PIT Pro Rege / Hulp voor helden. 
Deze stichting zet zich in voor militairen en 
veteranen in onze samenleving, o.a. met het 
financieren van een hulphond voor 
getraumatiseerde veteranen. Zie 
www.hulpvoorhelden.nl/veteranenhond 
    
   
De kinderen komen vanuit de nevenruimte in de kerkzaal  
 
Slotlied Samenzang: NLB 708: 6  
 
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. 
 
Zegenbede / Ierse reiszegen  
 
Orgelspel 
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De bloemengroet gaat vanmorgen naar …… 
 
Volgende dienst:…… 
 
Enz. 
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