Dodenherdenking op Marken
4 mei 2013 19.30 uur

Medewerkenden:
Christelijk Gemengd koor Marcantat olv I. Rebel
Christelijke muziekvereniging Juliana olv A. Pearce
Leerlingen van de Chr. Basisschool ‘De Rietlanden’
Bestuur Chr. Oranjevereniging ‘Marken en Oranje’

Abide with me
Muzikale opening door orkest en koor ( begeleiding wordt besproken)
Abide with Me is een Engelse christelijke hymne. De tekst werd in 1847 geschreven door Henry Francis Lyte, toen
hij met tuberculose op zijn sterfbed lag. Er is ook een Nederlandse vertaling, namelijk gezang 392, uit het Liedboek
voor de Kerken. De muziek werd in 1861 gecomponeerd door William Monk
.

Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.

I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness.
Where is death’s sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.

I need Thy presence every passing hour.
What but Thy grace can foil the tempter’s power?
Who, like Thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.

Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven’s morning breaks, and earth’s vain
shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.

Welkomstwoord / gebed
voorzitter Chr. Oranjevereniging ‘Marken en Oranje’

Wat vlied of bezwijk, getrouw is mijn God
Samenzang met begeleiding
Gezang 470 liedboek van Kerken

2. Verleid door het kwaad dat steeds mij
1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God, belaagt,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn
strijd,
Geest,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
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3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot

Gedicht van Titia Geertman
Voorgelezen door de leerlingen van de Rietlandenschool:
Chiara Roos en Noa Tol
4 mei, dodenherdenking
Eén dag per jaar,
zijn wij stil in Nederland
en in die paar minuten,
smeden wij een band.
Een band,
met ons verleden,
met mensen,
die er niet meer zijn,
met mensen,
die wij niet kennen,
maar die ons dierbaar zijn.

Eén dag per jaar,
zijn wij stil in Nederland
en met hen die ons verlieten,
smeden wij een band.
Want door hun moedig dragen,
kunnen wij,
in vrijheid alles doen.
Twee minuten stilte,
is alles wat zij vragen,
twee minuten stilte,
voor wat zij hebben verdragen.
Twee minuten stilte,
voor de mensen van toen

Wirf dein Anliegen auf den Herren
Koor: Koorstuk uit het oratorium Elias van Felix Mendelssohn- Bartholdy(1809- 1847)
Een passage uit het oratorium over het leven van de profeet Elia dat wordt beschreven in het
boek Koningen in het Oude Testament
Wirf dein Anliegen auf den Herr, der wird
dich versorgen, und wird den Gerechten
nicht ewiglich in Unruhe lassen. Denn
seine Gnade reicht so weit der Himmel ist,
und keiner wird zuschanden, der seiner
harret.

Werp uw zorgen op de Heer; hij zal u
beschermen en de rechtvaardige niet
eeuwig in onrust laten. Want zijn genade
reikt tot in de hemel en die Hem
verwachten, worden niet beschaamd

Sei mir Gnädig nach denem Wort,
tilge meine Sünde
und wende zu mir dein Angesicht
und tröste mich wieder.
Denn seine Gnade reicht,
so weit der Himmel ist,
und keiner wird zu schande der auf ihn
haret.

Wees mij genadig naar Uw Woord
Vergeef mij zonden
keer mij Uw Aangezicht toe
en troost mij opnieuw
dan wordt mij genade gedaan
zo ver al de hemel is
en niemand zal op aarde tot schande zijn
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.
John F. Kennedy (JFK)
Uitgevoerd door Juliana :
Filmmuziek voor de film JFK van Oliver Stone van de
hand van John Williams bewerkt door H. Ummels
De film behandeld de complottheorie rondom de
moord op president John F Kennedy

Tekst / overdenking door: een bestuurslid van de
COV

Gelukkig is het land
Samenzang met begeleiding
Gezang 416 liedboek van Kerken

1. 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.

2. Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons 't zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is uwe macht

Irish Blessing
Koor: traditioneel Iers gebed uit het Gaelic
in eerste instantie toegeschreven aan St. Patrick, belangrijke Ierse heilige en geïnspireerd op de rede Moses aan
het volk als bede voor een behouden reis door de woestijn

May the road rise to meet you,
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.

Allen gaan staan
Trompettist: Taptoe
Twee minuten stilte
Nederlandse vlag hijsen tijdens het volkslied

Pagina 3

3

Samenzang: Het Wilhelmus (staande)
1. 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.

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.

Kranslegging bij het marker monument
Door Lara May Bulsing en Nikita Schipper

Rest In Peace
Koor
Oorspronkelijk Duits stuk door de 18e eeuwse componist en leerling van Bach;Christian
Rinck later bewerkt naar de Engelse versie
Rest in peace all ye souls,
ye that carried sorrowful griefs,
awakened from short dreams,
ended life hardly born,
from this world passed away.
All ye souls, rest in peace

Rust in vrede uw aller zielen
U die zulke zorgelijke grieven heeft gedragen
Ontwaakt uit korte dromen
Uw leven beëindigd maar nauwelijks geboren
Weggenomen uit deze wereld
Rust in vrede uw aller zielen

Kranslegging bij het RAF monument
Door Ywan Blijleven en Jiddo Springer

Menuet from Berenice
Uitgevoerd door Juliana :
Een stuk uit de opera Berenice van Georg Friedrich Hāndel uit 1709
Kranslegging door het publiek
Orkest en koor brengen afwisselend tijdens kranslegging
verschillende stukken ten gehore
EINDE

Vrijheid spreek je af
Nationaal thema comité 4 en 5 mei

Het wordt op prijs gesteld als u uw mobiele telefoon uitschakelt.
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