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Een historische 4 en 5 mei 

Het was allereerst natuurlijk ontzettend jammer van alle activiteiten die ook in 

Steenwijkerland op stapel stonden rond het gedenken van 75 jaar vrijheid. Het 

zou een jaar worden van gedenken en vieren te beginnen bij de herdenking van 

de slag om de Schelde in augustus 1944. Vervolgens de herdenking van de 

slachtoffers van de Holocaust eind januari met het kunstwerk ‘Levenslicht’ 

bestaande uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen. In deze meidagen zou 

de dodenherdenking (voor het eerst ook in Giethoorn) volgen en op 5 mei nog 

veel meer moois en hartverwarmends met vrijheidsfestivals, feestgedruis en 

vreugde. Met elkaar vrijheid vieren!  

In deze dagen van Corona is alles anders en ik moet zeggen dat ik deze 4 en 5 

mei als historisch heb beleefd. Zoveel stilte en vanuit de stilte was het net alsof 

de woorden ook een ander gewicht kregen. Dit geldt voor de toespraak van 

burgemeester Rob Bats die uit Prediker 3 las en benadrukte hoe belangrijk het 



is dat we ons bewust blijven van de vrijheid die zo kostbaar is en vaak zo 

vanzelfsprekend lijkt. Dit geldt voor de lezing  van Arnon Grunberg in de 

Nieuwe Kerk met zijn variatie op een bekende rabbijnse uitspraak dat wie zijn 

verleden vergeet, niet zozeer gedoemd is om dit te herhalen, maar mogelijk 

wel gedoemd is om niet meer te weten wie hij zelf is en juist daardoor vatbaar 

wordt voor discriminatie en racisme. D.w.z. voor het beoordelen van een mens 

niet naar wie hij is maar naar de groep waar hij toevallig toe behoort (Primo 

Levi). Dit geldt op de lege Dam voor de woorden van koning Willem Alexander 

die zei: ‘Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken, niet goedpraten, 

niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is’.  

Allemaal woorden vanuit de stilte. Ik werd stil van het gewicht van deze 

woorden. We zijn gewaarschuwd. Woorden kunnen protesteren, verzet 

aantekenen, heel maken, liefde overdragen, maar ze kunnen ook giftig zijn. 

Onze vrijheid gaan we zeker weer vieren, maar we moeten haar vooral ook zelf 

onderhouden in woord én daad. 

 

Woord voor de dag Bijbellezing uit Johannes 14,1-7. De evangelist gebruikt een 

aantal beelden om iets te zeggen over de blijvende betekenis van Jezus voor al 

die mensen die na hem leven, die hem niet zelf gekend hebben, maar die zich 

wel geraakt en aangesproken weten door zijn wijze van leven. Een ervan is het 

beeld van de weg. Voor hen is Jezus een weg, een wijze van leven, waarop je 

ook kunt ontdekken dat je er niet alleen voorstaat in je verlangen naar 

menselijkheid, naar liefde en vrede. Eerste generatie christenen werden zelfs 

mensen van de weg genoemd. Iets voor hoofd én hart, handen én voeten. 
 

Moment van stilte Op deze zondag voor verzorgingshuizen als Zonnewiede, 

Zonnekamp en Nijenstede, voor alle bewoners, aanleuners, directie en 

medewerkers, koffieschenkers, vrijwilligers, familieleden. Er is her en der weer 

mondjesmaat bezoek mogelijk. Om goede moed, een schep geduld en 

vertrouwen in een nieuw begin van leven en samenleven. 

 
De geplande internetviering vanuit Blokzijl ( ds. Gerke van Hiele) is toevallig ook 

de internetviering van de ADS geworden. Vanaf zondagmorgen 10.00 uur op 

ieder moment te bekijken op : www.doopsgezind.nl  De viering van 3 mei 

vanuit de pastorietuin is nog te bekijken via: www.dggiethoorn.doopsgezind.nl 

 

Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 
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