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Dodenherdenking – Psalm 43 
 

 

 

Voorzang Elb 175 

Welkom en mededelingen 

Gedicht 
Een cel is maar twee meter lang 

en nauw twee meter breed, 

wel kleiner nog is het stuk grond, 

dat ik nu nog niet weet, 

maar waar ik naamloos rusten zal, 

mijn makkers bovendien, 

wij waren achttien in getal, 

geen zal den avond zien. 

 

O lieflijkheid van licht en land, 

van Holland's vrije kust, 

eens door den vijand overmand 

had ik geen uur meer rust. 

Wat kan een man oprecht en trouw, 

nog doen in zulk een tijd? 

Hij kust zijn kind, 

hij kust zijn vrouw 

en strijdt den ijdlen strijd. 

 

Ik wist de taak die ik begon, 

een taak van moeiten zwaar, 

maar 't hart dat het niet laten kon 

schuwt nimmer het gevaar; 

het weet hoe eenmaal in dit land 

de vrijheid werd geeerd, 

voordat een vloekbre schennershand 

het anders heeft begeerd. 

 

Voordat die eeden breekt en bralt 

het miss'lijk stuk bestond 

en Holland's landen binnenvalt 

en brandschat zijnen grond; 

voordat die aanspraak maakt op eer 

en zulk Germaansch gerief 

ons volk dwong onder zijn beheer 

en plunderde als een dief. 

 

De Rattenvanger van Berlijn 

pijpt nu zijn melodie, 

- zoo waar als ik straks dood zal zijn 

de liefste niet meer zie 

en niet meer breken zal het brood 

en slapen mag met haar- 

verwerp al wat hij biedt 

of bood die sluwe vogelaar. 

 

Gedenkt die deze woorden leest 
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mijn makkers in den nood 

en die hen nastaan 't allermeest 

in hunnen rampspoed groot, 

gelijk ook wij hebben gedacht 

aan eigen land en volk 

- er daagt een dag na elken nacht, 

voorbij trekt iedre wolk. 

 

Ik zie hoe't eerste morgenlicht 

door 't hooge venster draalt. 

Mijn God, maak mij het sterven licht 

- en zoo ik heb gefaald 

gelijk een elk wel falen kan, 

schenk mij dan Uw gena, 

opdat ik heenga als een man 

als 'k voor de loopen sta. 

 

‘De achttien dooden’ – Jan Campert

 

Intochtslied Psalm 43 couplet 1 
Met deze Psalm op de lippen gingen vijftien verzetsmannen uit Vlaardingen samen met drie 

Amsterdamse februaristakers hun dood tegemoet: ‘U bent de God van mijn kracht… O Heer, 

mijn toeverlaat…’ en voor deze God zijn wij stil, om Hem te zoeken en ons tot Hem te wenden… 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 
U bent toch onze God, onze toevlucht – wijs ons niet af, laat ons niet in zwart gekleed gaan, 

door vijanden bedreigd en geplaagd… Maar laat ons onze hulp van de Heer die hemel en 

aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn 

handen. 

Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon in 

de liefdevolle gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. 

 
Op 13 maart 1941 werden 18 mannen gefusilleerd – ze zongen Psalm 43 couplet 4 terwijl ze de 

dood in de ogen keken… Dat lied zingen we nadat we woorden uit deze Psalm gebeden 

hebben:   

Psalmgebed Psalm 43 vers 3 
Zend ons uw licht en uw waarheid, 

laten die ons geleiden 

en breng ons zo naar uw heilige berg, 

naar de plaats waar u woont. 

 

Zingen Psalm 43 couplet 4 – oude berijming 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt 

Mij eindeloos verheugt. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

Schriftlezing Psalm 42 – 43, refrein Psalmen voor Nu 42-43 
Zoals een hinde smacht  

naar stromend water, 

zo smacht mijn ziel 
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naar u, o God. 

 

Mijn ziel dorst naar God, 

naar de levende God, 

wanneer mag ik nader komen 

en Gods gelaat aanschouwen? 

 

Tranen zijn mijn brood, 

bij dag en bij nacht, 

want heel de dag hoor ik zeggen: 

‘Waar is dan je God?’ 

 

Weemoed vervult mijn ziel 

nu ik mij herinner hoe 

ik meeliep in een dichte stoet 

en optrok naar het huis van God – 

een feestende menigte, 

juichend en lovend. 

 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 

en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt. 

 

Mijn ziel is bedroefd, 

daarom denk ik aan u, 

hier in het land van de Jordaan, 

bij de Hermon, op de top van de Misar. 

 

De roep van vloed naar vloed, 

de stem van uw waterstromen – 

al uw golven slaan 

zwaar over mij heen. 

 

Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 

’s nachts klinkt een lied in mij op, 

een gebed tot de God van mijn leven. 

 

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 

‘Waarom vergeet u mij, 

waarom ga ik gehuld in het zwart, 

door de vijand geplaagd?’ 

 

Mij gaat door merg en been 

de hoon van mijn belagers, 

want ze zeggen heel de dag: 

‘Waar is dan je God?’ 

 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 

en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt. 

 

Verschaf mij recht, o God, 
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vecht voor mijn zaak. 

Bescherm mij tegen 

een liefdeloos volk, vol list en bedrog. 

 

U bent toch mijn God, mijn toevlucht, 

waarom wijst u mij af, 

waarom ga ik gehuld in het zwart, 

door de vijand geplaagd? 

 

Zend uw licht en uw waarheid, 

laten zij mij geleiden 

en brengen naar uw heilige berg, 

naar de plaats waar u woont. 

 

Dan zal ik naderen tot het altaar van God, 

tot God, mijn hoogste vreugde. 

Dan zal ik u loven bij de lier, 

God, mijn God. 

 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 

en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt. 

 

Verkondiging 

Zingen Gezang 392 

 

Dankgebed en voorbede 

Inzameling van de gaven 

Geloofsbelijdenis – Barmer Thesen, stelling 1 
Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen 

dan door mij." (Johannes 14 vers 6) 

"Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar 

ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover." (...) "Ik ben de deur: wanneer 

iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; (...)" (Johannes 10 vers 1 en 

Johannes 10 vers 9a) 

Jezus Christus, zoals over hem in de Heilige Schrift wordt getuigd, is het ene Woord van God 

waarnaar wij moeten luisteren, en dat wij in leven en sterven moeten vertrouwen en 

gehoorzamen. 

Wij verwerpen de valse leer volgens welke de kerk buiten en naast dit ene Woord van God 

andere gebeurtenissen, machten, gestalten en waarheden als Gods openbaring mag en 

moet aanvaarden. 

Slotlied Gezang 467 couplet 1 

Wegzending en zegen 

Antwoord Gezang 467 couplet 4 

 


