
Liturgie voor de Veteranendienst 30 juni 2019, 9.30 uur 
Protestantse Gemeente Schagen – Grote Kerk op de Markt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema:  Voorwaarts!!!, Mars… 
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel 
 
Opening 
 
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars 
 
Votum en Groet 
 
Lied 909 : 1, 2 en 3 
2. Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven.  
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming.  
  
3. Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven– 
als God mij leidt  kan ik de tijd 
van duisternis verdragen:  
ik zal zijn licht zien dagen.  

Voorganger:   Ds Klaas Henk Ubels  
Organist:   Jan Zwart 
Lector:   Sonja Bastiaan  
Mmv   Ad Bouterse 

Jos Vogelsang 
Kees en Willeke van Treuren       L19270 



Gemeente gaat zitten 
 
“De weg is breed maar ik heb op een dunne draad gelopen” (door Ad) 
 
Gedicht: ‘Ik moest huilen’ ( door Willeke) 
Ik moest huilen. 
“Huil maar niet”, zeiden ze 
“Er zijn zoveel mooie dingen in het leven” 
“Richt je leven gewoon anders in” 
Ik keek en deed alsof ik lachte. 
Maar ik huilde er niet minder om…. 
 
Ik moest huilen. 
“Huil maar niet, zeiden ze. 
“Zet het uit je hoofd, ga even op vakantie” 
“En je zal zien dat het daarna beter gaat” 
Ik zag een mooi wit strand in mijn hoofd, 
Maar ik huilde er niet minder om. 
 
 
(dichter onbekend) 

Ik moest huilen. 
“Huil maar niet”, zeiden ze 
“Ik ken zoveel mensen die dit meemaakten” 
“En daar kwam het ook goed mee” 
Dapper slikte ik mijn tranen weg 
Maar ik huilde er niet minder om. 
 
Ik moest huilen. 
“Huil maar”, zei ze, “je hebt gelijk..” 
“Het is vreselijk” 
“Ik heb geen woorden om je te troosten” 
Liefdevol zat ze naast me. 
Ik reageerde niet 
Maar langzaam, heel langzaam, 
Hield het huilen op… 

 
Kinderlied ‘Samen in het licht’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen komen naar voren en gaan met het Licht naar hun eigen ruimte 
 
Gebed 
 
‘Voorwaarts gaan’ (door Willeke)  
 
Voorwaarts gaan 
het leven is een weg vol lessen  
deze lessen zijn soms erg zwaar  
 
maar dat betekent niet  
dat ik moet denken  
"ik begin er niet mee"  

want "ik kan het toch niet aan"  
of "ik ren er hard voor weg"  
want dan hoef ik het niet te ervaren  
 
ik moet de les aanschouwen en 
doorleven  
 

dit is de enige manier om voorwaarts 
te gaan  
tenzij ik ervoor kiest om stil te blijven 
staan  
of om terug te keren   
(dichter onbekend) 

 
Bijbellezingen: 1 Koningen 19 : 19 - 21 

Lucas 9 : 51 - 62           (door Sonja) 
 
 



Lied: O Eeuw’ge Vader sterk in macht 
 

2 Lord, guard and guide the men who fly 

And those who on the ocean ply; 

Be with our troops upon the land, 

And all who for their country stand: 

Be with these guardians day and night 

And may their trust be in thy might. 

 
3 Lord, guard and guide the men who fly 

Through the great spaces in the sky 

Be with them always, in the air 

In darkening storms and sunlight fair. 

Oh hear us when we lift our prayer 

For those in peril in the air. 

 

4 God, who dost still the restless foam, 

Protect the ones we love at home. 

Provide that they should always be 

By thine own grace both safe and free. 

O Father, hear us when we pray 

For those we love so far away. 

 
Mijmeringen 
 
Luisteren naar ‘Million years ago’ van Adèle 
 
Beknopte vertaling: 
Miljoen jaar geleden 
Toen ik jong was wilde ik alleen maar plezier maken, ik leerde vliegen en rennen. 
Ik liet mijn hart beslissen. 
Diep van binnen heb ik altijd geweten dat dit onvermijdelijk was: 
Om mijn strepen te verdienen moet ik lijden en mij kwetsbaar opstellen 
 
Ik weet dat ik niet de enige ben die spijt heeft van gedane zaken. 
Soms voelt het alsof ik de enige ben die het spiegelbeeld niet kan verdragen. 
 
Ik wens dat ik een beetje meer omhoog kan kijken, niet  alleen maar neerwaarts. 
Ik voel dat mijn leven voorbij vliegt en het enige dat ik doe er naar kijken en huilen. 
Ik mis de lucht, mijn vrienden, mijn moeder. Ik mis het dat mijn leven een feest was. 
Maar dat was een miljoen jaar geleden. 
 
Als ik rondloop in de buurt waar ik ben opgegroeid kan men mij in de ogen zien. 
Het lijkt of ze bang voor me zijn. 
Ik probeer te bedenken wat ze zeggen, zoals een grap of een herinnering. 
Maar ze herkennen me nu niet bij daglicht 
 
Ik weet dat ik niet de enige ben die spijt heeft van de gedane zaken. 
Soms voelt het alsof ik de enige ben die die nooit geworden is wie ik gedacht had te worden. 

 
 



Orgelspel 
U wordt in de gelegenheid gesteld om een kaarsje te branden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbede: “Wij Bidden” (door Jos) 
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 wreedheden van oorlog te kunnen doorstaan. Dat zij gezond en wel terug mogen 
keren naar hun thuisfront. Zo bidden wij U…  
  
Wij bidden  
voor het thuisfront, voor alle echtgenoten, partners, kinderen, vaders, moeders, broers, zussen, vrienden en 
vriendinnen 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 mogen vinden om te leven en om 
daar van te kunnen genieten. 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. En 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…  
 
Wij bidden 
voor een wereld zonder conflicten, oorlog, haat, wreedheden; een wereld waarin mensen en landen elkaar 
opzoeken i.p.v. uit elkaar gaan. Een wereld waarin kameraadschap in de goede zin van het woord gevierd 
wordt.  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. Laten wij pelgrims zijn voor vrede en gerechtigheid, wereldwijd. In stilte leggen wij 
nu aan U voor wat wij persoonlijk aan U kwijt willen. 
 
 
 



Gebed: Onze Vader (door Sonja, tekst van lied 1006)
Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juisten kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze vader wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. 

 
Wij delen onze gaven – de kinderen komen terug vanuit hun eigen dienst 
 
1e collecte: Kerk. 2e collecte: Koninklijke PIT Pro Rege, Hulp voor Helden 
Het samengevoegde Protestants Interkerkelijk Thuisfront, en de Koninklijke Militaire Bond Pro Rege zet zich 
in voor militairen en veteranen in de Nederlandse samenleving. De opbrengst van deze collecte is bestemd 
voor een veteranenhond. Dit is een hulphond voor veteranen met PTSS. Een goed getrainde hulphond is een 
buddy voor een getraumatiseerde veteraan, waardoor deze beter met de gevolgen van de uitzending kan 
omgaan. 
Meer informatie kunt u vinden op www.hulpvoorhelden.nl  
 
Lied 708 : 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.hulpvoorhelden.nl/


Zegen 

De Heer zij vóór u om u de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij achter u om u in de armen te sluiten  

en om u te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder u om u op te vangen  

wanneer u dreigt te vallen. 

De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. 

Hij omgeve u als een beschermende muur,  

wanneer anderen over u heen vallen. 

De Heer zij boven u om u te zegenen. 

Zo zegene u God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid. 

Amen. 

De oorspronkelijke tekst van deze zegenspreuk wordt toegeschreven aan de 7de-eeuwse Ierse monnik Sint 

Patrick, een van de grondleggers van het Europese christendom. Deze zegen wordt van oudsher 

uitgesproken als iemand op reis gaat en ook militairen krijgen deze zegen vaak te horen tijdens vieringen in 

missiegebieden. 

 
 
Mededelingen 


