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Welkom 
 
Welkom aan u allen. Vandaag een bijzonder Coventrygebed opgenomen in een lege Bethelkerk in 
Den Helder. Bijzonder omdat we vandaag, 80 jaar later, het grote bombardement op Den Helder 
herdenken dat  in de nacht van 24 op 25 juni 1940 plaatsvond. We staan stil bij de gebeurtenissen van 
die tijd maar we willen ook getuigen van veerkracht en vrede. En in gebed willen we bidden om 
vergeving en vragen om goedheid en barmhartigheid.  
 
We zullen nu een kaars ontsteken, een klein licht dat brandt in de duisternis. We willen denken aan 
hen die het grote bombardement aan den lijve hebben meegemaakt. Aan hen die familieleden 
verloren hebben. Aan hen die de wonden van die nacht al 80 jaar moeten dragen. We willen denken 
aan alle slachtoffers van oorlog en geweld. We willen tegelijk ook bidden om veerkracht en moed. 
Want zoals een stad die in een oorlog wordt verwoest wordt herbouwd zo kan ieder mens na diep 
verdriet toch herstellen en het leven opbouwen. 
 
Inleiding 
 
‘De stilte suist door het huis’, zo vertelt een overlevende van het bombardement in een van de 
bewaarde Polygoon filmpjes. De beelden van uitgebrande huizen, van inwoners uit Den Helder op de 
vlucht richting Anna Paulowna en Julianadorp vertellen van de verschrikkingen. De stad ligt er stil en 
verlaten bij. In een huis hangt de kalender van juni 1940 nog aan de muur. Ergens anders een 
stilstaande klok. Flarden gordijnen wapperen in de verwoeste ramen. Achtergebleven huisdieren 
lopen op straat. Garage Planje, A. Troost Heeren Modemagazijn, De Gruyter. Naambordjes boven 
enkele van de verwoeste winkels en bedrijven zijn droeve getuigen.  
De plek waar ik nu sta ligt op historische grond, middenin het stadshart van Den Helder. Op een  kaart 
staat precies aangegeven waar de bommen vielen. En deze plek waar nu dit huis van God staat, moet 
de nacht van 25 juni 1940 een afgrijselijke plek zijn geweest omringd door branden, rook, duisternis 
en het lawaai van vliegtuigen. Maar juist hier, juist op deze plek … 
 
Opening 
 
V: We mogen hier samenkomen tot eer van God 
A: en tot heil van elkaar. 
 
Stilte 
Korte overdenking  
 
Zoals een stad die in een oorlog wordt verwoest, wordt herbouwd zo kan ieder van ons na diep 
verdriet en verlies toch herstellen en het leven opbouwen. De stad Den Helder is na de oorlog 
herbouwd, de inwoners keerden al meteen na de vrede met duizenden tegelijk terug, 9000 inwoners 
bij de bevrijding in mei 1940, begin 1941 alweer 25.600 inwoners. Het leven opbouwen na zoveel 
dood en geweld. Ik weet uit mijn eigen familie hoe zwaar dat was. Voor mijn generatie en jongeren 
moeilijk voor te stellen misschien. Maar kijk naar de huidige oorlogen en verwoestingen, kijk naar de 
weduwen en wezen, naar vluchtelingen en probeer je voor te stellen dat zij terugkeren naar hun 
verwoeste dorpen en steden en het leven moeten opbouwen.  
En een huis opbouwen is nog iets anders dan je leven opbouwen. Terugkijken op verdriet en gemis 
maar tegelijk proberen vooruit te kijken vol hoop en verlangen. Dan blijkt vaak dat de mens een 
enorme veerkracht heeft. Dat een mens in staat is het verlies en verdriet in zich op te nemen en met 
het verlies nieuwe hoop en nieuwe kracht op te bouwen. Gevoelens van gemis en verdriet gaan niet 
voorbij, zij blijven bij ons maar kunnen samen met onze dromen en verlangens richting geven in de 
toekomst. Zo willen wij hier samenkomen; samenkomen in kracht en met een gevoel dat het ondanks 
alles goed is. Ook ons geloof is hierin een drijvende kracht. En zo bidden wij het Coventrygebed voor 
vrede en verzoening. Wij bidden om vergeving en we bidden om goedheid en barmhartigheid. Wij 
willen getuigen van ons geloof dat ondanks verwoesting en oorlog de steppe zal bloeien.  
 
Muziek: De steppe zal bloeien 
 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
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Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren. Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:  
dode, dode sta op, het licht van de morgen.  
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:  
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
 
Coventrygebed voor vrede en verzoening 
 
“Allen hebben gezondigd en zijn verstoken van het Licht van de Eeuwige” (Romeinen 3: 23) 
 
De haat, die een muur optrekt tussen volken, rassen en klassen. 
Vader, vergeef 
 
De gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op wat een ander toebehoort. 
Vader, vergeef 
 
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest. 
Vader, vergeef  
 
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen. 
Vader, vergeef  
 
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen, daklozen en vluchtelingen. 
Vader, vergeef  
 
De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden 
misbruikt 
Vader, vergeef  
 
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God 
Vader, vergeef  
 
“Weest goed voor elkaar en barmhartig; vergeeft elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft.” 
(Efeziërs 4: 32) 
 
Stil gebed 
Oecumenisch Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome 
Uw wil geschiede op de aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven 
En leid ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van den boze  
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Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Zegenbede (allen staan) 
 
V:  De Heer beware ons  
 op het midden van deze dag 
 in de eenvoud, de goedheid 
 en de vreugde van het Evangelie. 
A: Moge Hij onze voeten zetten 
 op de weg van zijn vrede. 
V: Loven wij de Heer. 
A:  Wij danken God.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


