
 

                                                                      

 

 

 

VETERANENVIERING 

 22 Juni 2013 

HH. Cyriacus en Franciscuskerk  

Grote Noord 15 Hoorn 

 

Ter gelegenheid van de onthulling van het 

monument voor omgekomen militairen en 

veteranen van alle Nederlandse missies  

en van de 7e lokale Hoornse Veteranendag 
 

JULLIE ZIJN MIJN HANDEN 
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Voorganger: Pater Peter Peelen SJ 

 

Met medewerking van: 

 

Rouw- en Trouwkoor o.l.v. Nia Vriend 

Koperkwintet van het Fanfarekorps 

Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’  

Organist Peter Zandberg 
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Deze viering is voor iedereen die zich 

verbonden voelt met onze Nederlandse 

militairen en veteranen. 
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Introductie: Koperkwintet Fanfarekorps Kon. 

Landmacht ´B.W.´ 

 

 

 

Openingslied - Samenzang 

 

Wij zoeken U als wij samenkomen, 

hopen dat Gij aanwezig zijt, 

hopen dat het er eens van zal komen: 

mensen in vrede, vandaag en altijd. 

 

Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij Uw stem verstaan, 

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 

waarheid en leven, de bron van bestaan. 

 

 

 

Welkomstwoord en inleiding:  

Peter Peelen 
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Openingsgebed:  

Gebed van Franciscus 

 

God, laat mij een instrument zijn 

van Uw vrede, 

waar haat heerst, laat mij liefde zaaien, 

waar onrecht is, vergeving schenken, 

waar ruzie is, eensgezindheid, 

waar twijfel is, vertrouwen, 

waar wanhoop is, hoop, 

waar duisternis, licht, 

waar droefheid is, vreugde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Vredeslied - Samenzang 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zoveel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein, 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

Die onze boosheid tart, 

Die onze mond leert spreken 

En onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

Uw vrede wint de strijd! 
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Vragen… 

 

Mag ik vragen…? 
Waarom toch die ellende? 

Waarom toch die nood? 
Geen voedsel, 

geen medicijnen. 
Uitgemergelde mensen, 

die ten onder gaan, 
in een tijd 

waarin anderen in rijkdom leven. 
 

Mag ik vragen…? 
Waarom al die oorlogen? 

Waarom jacht in de dood? 
Revoluties, opstanden, 

onderdrukking en aanslagen, 

en kenmerken van deze tijd, 
van deze week, deze dag, 

dit uur. 
 

Mag ik vragen…? 
Waarom is er geen vrede? 

Waarom geen leven 
voor ieder mens? 

Och het antwoord 
kun jij mij niet geven. 

Je hebt eten, kleding, 
een huis. 

Alles wat jij nodig hebt, 
luxe en comfort, 

al is het nog zo duur. 
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Mag ik vragen…? 

Zie jij ’s werelds tragiek? 
Een kind, naakt, ziek 

en smerig? 
Sta stil bij al dit gebeuren, 

Schenk aandacht aan dit leed. 
Mag ik dan ook eens vragen 

Wat jij voor die ellende deed? 
 

 

 

Intermezzo:  Koperkwintet Fanfarekorps Kon. 

Landmacht ´B.W.´ 
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Oorlogstrauma 
 

Ongemerkt wil je de beelden verzachten, 
verkleinen, verdringen. 

Je moet wel, maar bepaalde momenten krijg je niet 
weg. 

 
Je zou ze kunnen navertellen, zonder ook maar één 

kleinigheid te vergeten. 

Aan die kleine dingen houd jij je vast. 
Er kan nu eenmaal in een leven iets gebeuren wat 

te 
groot is om in zijn geheel te bevatten. 

 
Huilen is voor mensen die nooit iets hebben  

meegemaakt. 
Het lukt niet om medelijden te hebben. 

Het voelen van niks bij de ellende van een ander 
geldt ook voor de ellende van jezelf. 

 
Alle kracht en je volle verstand is nodig om je goed 

te houden. 
Wat je nodig hebt is vrolijkheid; 

beur me op! 

 
En als je niets vrolijks weet houdt dan je mond. 

En als je geen goed nieuws komt brengen 
blijf dan alsjeblieft weg. 

 

Gedicht van Juul Albering, partner van een Libanon-

veteraan 
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Rondom het Woord 

 
Lezing: Lucas 10 – 30 t/m 37 

 
Jezus nam weer het woord en zei: ‘Op reis van 

Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van 
rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en 

lieten hem halfdood achter. Toevallig kwam er een 
priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in 

een boog om hem heen. Ook een Leviet die 
voorbijkwam en hem zag, liep in een boog om hem 

heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op 
reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem 

begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op 
zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op 

zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, 

waar hij hem verder verzorgde. De volgende 
ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn en 

gaf ze aan de waard. “Zorg voor hem,” zei hij, “en 
als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op 

mijn terugreis vergoeden.” Wie van die drie is naar 
uw mening de naaste geweest van de man die in 

handen van de rovers was gevallen?’ Hij zei: ‘Hij die 
hem barmhartigheid heeft bewezen.’ Jezus zei tegen 

hem: ‘Doe dan voortaan net als hij.’ 
 

Woorden van vroeger, voor de 
mensen van nu. 

 
 

Overweging: 

Peter Peelen 
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Ik zal er zijn - Samenzang 

 

Als je eenzaam bent of in het duister  

denk dan aan mij en roep mijn naam 

Als geen mens je kent en niemand luistert, 

zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan  

Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, ik zal er 

zijn. 

Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, ik 

zal er zijn.  

Wees niet bang voor de stilte om je heen, wees niet 

bang,  

want ik laat je nooit alleen. 

Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen, ik zal er 

zijn. 

  

Drukt de hele wereld op je schouders 

en zorgen spoken door je hoofd. 

Is er niemand die je kunt vertrouwen, 

die van je houdt en die echt in jou gelooft.    

Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, ik zal er 

zijn. 

Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten, ik 

zal er zijn.  

Wees niet bang voor de stilte om je heen, wees niet 

bang,  

want ik laat je nooit alleen. 
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Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, ik zal er 

zijn. 

Als een ster in donk're nachten, zal ik wachten, ik 

zal er zijn. 

Alle dagen, ik zal er zijn. 

 

 

Als je gebroken bent 

 

Als je gebroken bent, 

doodmoe en moederziel alleen, 

als je de nacht bent ingegaan, 

de nacht waarin geen sterren staan, 

zoek dan geen grote woorden, 

een klein gebaar volstaat. 
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Lichtritueel 

 

Gebeden bij het aansteken van de kaarsen: 

 

 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 geef hen 
de kracht en de moed om de wreedheden van 

oorlog te kunnen doorstaan. Dat zij gezond en 
wel terug mogen keren naar hun thuisfront, daar 

bidden wij voor. 

 
 Voor alle echtgenoten, partners, kinderen, 

vaders, moeders, broers, zussen, vrienden, 
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 dit te dragen, 
daar bidden wij voor. 

 
 Voor alle veteranen; voor hun 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, daar bidden wij voor. 
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 Voor alle veteranen die de oorlog in hun hoofd 
mee naar huis namen en daar niet meer los van 

kunnen raken. Wiens leven getekend is door wat 
zij meemaakten. Dat zij, ondanks hun dagelijkse 

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, daar 
bidden wij voor. 

 
 Voor alle militairen die geen veteraan werden 

omdat zij niet terugkeerden van hun missie, 
omdat zij het offer van hun leven brachten voor 

de vrijheid van anderen. En voor hun familie en 

vrienden die dit verschrikkelijke verlies moeten 
dragen, daar bidden wij voor. 

 
 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, daar 
bidden wij voor. 
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 Voor een wereld zonder conflicten, oorlog, haat, 

wreedheden; een wereld vol van vrede en 
genade. Omdat wij allemaal mensen van God 

zijn. 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. Daar bidden wij voor. 

 

U mag naar voren komen om uw lichtje aan te 

steken met daarbij uw eigen gedachten, wens of 

gebed. Daarna zal er gecollecteerd worden.  
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Collecte 

 

De opbrengst van de collecte is voor de kosten van 

deze viering en voor het monument voor 

omgekomen militairen en veteranen van alle 

Nederlandse missies dat vandaag op het 

Oostereiland is onthuld. 

 
Muziek tijdens het Lichtritueel en de collecte:  

Koperkwintet Fanfarekorps Kon. Landmacht 
´B.W.´ 
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Waar halen mensen de moed vandaan 

 

Waar halen mensen  
de moed vandaan 

om op te staan 
met open ogen 

het hoofd rechtop 
op weg te gaan 

gewoon … hun eigen weg? 
 

Waar halen mensen 

de moed vandaan 
om te spreken 

recht op de man af 
ongewapend 

onbevreesd 
gewoon … hun eigen woord? 

 
Waar halen mensen 

de moed vandaan 
om goed te doen 

en weg te schenken 
zonder winst en  

zonder belang 
gewoon … hun eigen hart? 

 

Van die man 
uit Nazareth 

die ons op het spoor 
van vrede zet 

en het goede woord 
dat Hij tot ons zegt; 

de vrijheid die Hij 
in ons hart heeft gelegd! 
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Onze Vader 

 

Onze Vader die in de hemel zijt 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw rijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schuld, 

zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven. 

En leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen. 
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Wij allemaal zijn mensen 

 
Altijd moet je daaraan denken, 

dat ieder mens is zoals jij. 
Daarom zeg ik je steeds weer: 

Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, 
doe dat ook een ander niet. 

Leer met iedereen te leven. 
 

Ik had een droom, 
-ik weet het zeker- 

dat het op een dag gebeuren zal, 
dat grote en kleine mensen samen 

-of ze dat willen of ook niet- 
hand in hand zullen door het leven gaan, 

omdat ze kinderen zijn van God. 

 
Ik had een droom, 

-ik weet het zeker- 
dat het op een dag gebeuren zal, 

dat niemand op geld of huidskleur let, 
om iemands waarde te bepalen, 

want iedereen is mens als jij, 
hoe anders hij ook is. 

 
Ik had een droom 

-ik weet het zeker- 
dat het op een dag gebeuren zal, 

dat niemand meer in angst hoeft te leven. 
Het touw dat Gods kinderen boeit 

zal doorgesneden worden. 

Dan zal er vrijheid zijn en vrede. 
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Altijd moet je daaraan denken, 
dat ieder mens is zoals jij. 

Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, 
Doe dat ook een ander niet. 

Leer met iedereen te leven. 
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Slotwoord 

Peter Peelen 

 

 

 

Wilhelmus - Samenzang 

 

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. 
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Met dank aan: 

 

 Pater Peter Peelen SJ 

 Marty en Coen van Hagen 
 Het Rouw- en Trouwkoor o.l.v. Nia Vriend 

 Organist Peter Zandberg 
 Het Koperkwintet van het Fanfarekorps    

Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’ 

 R.K. parochie H. Matteüs voor het 
beschikbaar stellen van de HH. Cyriacus en 

Franciscuskerk 
 Stichting Koepelkerk voor het verzorgen 

van de koffie en thee voorafgaand aan de 
viering 
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Stichting Veteranen Hoorn organiseert in opdracht van de gemeente 

Hoorn jaarlijks de lokale Veteranendag. 

www.veteranenhoorn.nl 


