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CBS De Akker  

Woensdag 28 april 2021  

Salemkerk – Lisse 

1940 - 1945 



1. Kleuters - Psalm 72 : 1 

 

Geef, Heer', den Koning Uwe rechten, 

En Uw gerechtigheid 

Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 

Te richten met beleid. 

Dan zal Hij al Uw volk beheren, 

Rechtvaardig, wijs en zacht; 

En Uw ellendigen regeren; 

Hun recht doen op hun klacht. 

 

2. Opening  

 

3. Kleuters - Psalm 77: 7 (Ds. Meeuse) 

 

‘k Zal op ‘s HEEREN daden merken 

en gedenken aan Uw werken; 

wonderen, door U gedaan, 

doe ik ieder gadeslaan. 

Ja, ’k zal van Uw daden spreken. 

In Uw werken is gebleken 

hoe U aan het voorgeslacht 

in Uw trouw en gunst gedacht. 

 

4. Kleuters – Koningsdag: ons koningshuis 

 

1. Leven in een land van vrede,     

hand in hand te mogen gaan,             

om ééndrachtig saam te leven          

met Oranje hoog in 't vaan. 



Refrein: 

Koning Willem Alexander,           

Maxima de koningin.                    

God schenkt U, hun moed en krachten  

voor ons volk en hun gezin. 

 

2. Wat is beter toe te wensen,      

deze mooie Koningsdag  

dat de allerhoogste Koning               

u de wijsheid geven mag. 

Refrein 

 

3. En ook onze drie prinsessen         

bidden wij een zegen toe:                    

dat de God der voorgeslachten             

Zijn gena herleven doe.   

Refrein 

 

5. Groep 3a en 3b/4b – Ons land  

 

Voor Neêrland een lied op een krachtige toon 

Voor 't land dat ik liefheb, voor 't land waar ik woon 

Dat al wat ik min in zijn grenzen omsluit 

Waar al mijn geluk en mijn blijdschap ontspruit 

Klein is dat land maar met eer klinkt zijn naam 

Nederlands daden meldt roemvol de faam 

't Is klein maar bood weerstand aan dreigend geweld 

En vaak bleef het meester op zee en in ’t veld. 

 

 



6. Groep 4a en 5a – De oorlog  

1. Ik hoor trompetten klinken, 

de vijand is nabij! 

Ik zie harnassen blinken, 

en niemand is met mij! 

Het hart klopt door 't benauwen, 

dies laat ik diep beschroomd 

't gezicht 't gebergt' aanschouwen, 

of daar geen hulp van koomt. 

 

2. Daar is geen hulp voorhanden, 

voorhanden dan van God: 

van God, die 's werelds landen 

heeft onder Zijn gebod; 

van God, die 's werelds lichten 

heeft onder Zijn gebied, 

en Die 't weleer al stichtte, 

wat 's mensen oge ziet. 

 

7. Groep 6a en 7a – De Jodenvervolging 

  

Nooit mogen wij vergeten 

wat Hoogmoed heeft misdaan, 

een nieuw geslacht moet weten 

hoe bang zijn heengegaan 

de mannen en de vrouwen, 

één lange lijdenstrein- 

de oogst van blind vertrouwen 

is hooguit bloed en pijn. 

 



Nooit mogen wij vergeten  

dat oorlog oorlog zaait, 

dat elke oude vete 

weer nieuwe wreedheid maait; 

slechts liefde doet ontspruiten  

vruchten die zuiver zijn: 

vreugde zo zoet als druiven, 

vrede die vloeit als wijn. 

 

Nooit mogen wij vergeten: 

haat won nooit nog een strijd- 

elk hart dat wil vergeven, 

dat overwint altijd! 

Het leed is nooit verleden, 

de doodstrein nooit voorbij, 

tenzij Gods vrede heden 

bloeit als een bloem in mei. 

 

8. Groep 5b/6b – Het verzet: een 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. 

 



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 geëerd, 

voordat een vloekb’re schennershand 

het anders heeft begeerd. 

 
Gedenkt die deze woorden leest 
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 ied’re wolk. 
 
Ik zie hoe 't eerste morgenlicht 
door 't hoge 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 lopen sta. 

 

9. Groep 5b/6b - Psalm 3:4  

 

Sta op, verlos mij, HEER! 

Gij hebt, o God, weleer 



Getoond voor mij te waken, 

Mijn haters onderdrukt; 

En mij 't gevaar ontrukt; 

Gij sloegt hen op de kaken, 

Verbrekend onverwacht 

Hun tanden door Uw macht; 

'k Heb d' overhand verkregen. 

Gij, HEER, alleen, Gij zijt 

Verwinnaar in den strijd, 

En geeft Uw volk den zegen. 

 

10. Vertelling ‘De Jodenboerderij’  

 

11. Groep 7b/8b en 8a – De bevrijding  

 

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. De Hoeder Israëls, 

Die slaapt noch sluimert nooit, 

Hij helpt uit veel gekwels 

Zijn volk 't welk was verstrooit 

Door 't Spaanse boos gebroed, 

En doet haar nog dit goed, 



Dat zelf, dat zelf, dat zelf 

De vijand lopen moet.  

 

3. Gedankt moet zijn de Heer, 

De God, die eeuwig leeft! 

Dat Hij ons, 't Zijner eer 

Deez’ overwinning geeft; 

Wat wonder heeft de kracht 

Des Heeren al gewracht!* 

O Heer’, o Heer’, o Heer’, 

Hoe groot is Uwe macht! 

*gewerkt 

 

12. Groep 7b/8b – Opzeggen psalm 78 : 14 (ber. 1967) 

 

Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding. 

Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding. 

Gij Heer’, die heilig zijt en heilig voorging, 

vergeten zijn Uw heil en Uw verhoring 

bij 't volk dat nu schoorvoetend verder trekt, 

maar eenmaal door Uw hand werd opgewekt. 

 

13. Groep 3a en 3b/4b - Psalm 121 : 4  

 

De Heer' zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'. 

De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 



14. Sluiting  

 

15. Groep 6a en 7a - Het Wilhelmus    

 

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. 

 

~ Lever je programmaboekje in bij de meester of juf ~ 

 

 

 

 

 



Meer weten 

In het boek ‘Wacht binnen de dijken’ van burgemeester Cor 

van Stam staat naast het verhaal van de familie Boogaard nog 

veel meer te lezen over de oorlog en het verzet in de 

Haarlemmermeer.  

Het boek ‘De Jodenboerderij’ door Johanna van Dijk is geheel 

gewijd aan deze geschiedenis.  

In het CRASH Luchtoorlog & Verzetsmuseum '40-'45 vindt u 

veel voorwerpen, foto’s en een maquette van de boerderij.  

Op de Rijnlanderweg nummer 1253 in Nieuw-Vennep staat 

nog steeds het witte huisje van wat eens de boerderij van de 

familie Boogaard was.  

Teunis, opa Hannes, Willem en Aagje Boogaard 

Maquette van de Jodenboerderij in het museum 


