
 

Op weg naar Pasen 

Vespers en vieringen in de Stille Week 

PG Silvolde 
PG te Etten-Terborg-Ulft 
PG Gendringen-Bontebrug 
PG ’s Heerenberg-Zeddam  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VESPERS -  maandag in de Stille Week – 6 april – Uitzending vanuit Zeddam 

voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
organist:  Jos Thomassen 

Kort inleidend orgelspel 

De kaars wordt ontstoken 
De mensen thuis worden uitgenodigd om een kaars of een lichtje aan te steken 

ZINGEN: LB 256 - Blijf met uw genade bij ons (3x) 

  

OPENINGSTEKST 

 V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 V. Eeuwige God, Gij die het licht geschapen hebt 
  en de duisternis hebt overwonnen; 
  wij danken U dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard. 
  Wij bidden U: reken ons niet aan wat wij verkeerd deden; 
  keer ons om naar U toe  

en laat ons niet vallen uit uw hand. 
  AMEN. 
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PSALMGEBED - uit Psalm 63 

 God, mijn God, 
 naar U blijf ik zoeken! 
 Een en al verlangen 
 dorst mijn hart naar U. 
 Al wat ik ben 
 is een land zonder water, 
 dor en doods 
 smacht het naar U. 

 Ik heb U gezien 
 in uw huis, 
 ik zag uw kracht 
 en uw grootheid. 
 Uw liefde gaat 
 mijn grenzen te buiten -  
 mijn mond moet zingen 
 van U! 
 Zegenen wil ik U 
 heel mijn leven, 
 uw naam op mijn lippen, 
 de handen ten hemel. 

 Mijn hart is vol, 
 mijn mond stroomt over 
 van diepe dank. 

 Midden in de nacht 
 denk ik aan U, 
 fluister ik van U, 
 mijn helper! 
 In de schaduw van 
 uw vleugels zing ik 
 van U. 

MUZIEK 

EEN TEKST VAN DIETRICH BONHOEFFER 

WIE BEN IK 

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij 
dat ik kalm, blijmoedig en stevig 
stap uit mijn cel, 
een landheer uit zijn slot. 
Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij 
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk 
spreek met mijn bewakers, 
ik als de gebieder. 
Wie ben ik? Ook zeggen ze mij 
dat ik lijdzaam, glimlachend, fier 
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de rampzalige dagen verdraag 
als iemand, gewend aan de zege. 
Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen? 
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf? 
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen, 
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht, 
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang, 
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij, 
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing, 
waanzinnig van wachten op grotere dingen, 
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver, 
moe en te leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn, 
mat en bereid om van alles afscheid te nemen. 
Wie ben ik? Deze of die? 
Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander, 
ben ik beiden tegelijk? Voor de mensen een veinzer 
en voor mezelf een zielige, zeurende zwakkeling. 
Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger, 
dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen. 
Wie ben ik? Eenzaam getob spot met mij. 
Wie ik ook ben, u kent mij, o God! Van u ben ik. 

Dietrich Bonhoeffer, juni 1944 

STILTE 

GEBEDEN 

STIL GEBED 

LUTHERS AVOND GEBED 

 Blijf bij ons, want het is avond 
 en de nacht zal komen. 
 Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
 aan de avond van de dag, 
 aan de avond van het leven, 
 aan de avond van de wereld. 
 Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
 met uw troost en zegen, 
 met uw woord en sacrament. 
 Blijf bij ons wanneer over ons komt 
 de nacht van beproeving en van angst, 
 de nacht van twijfel en aanvechting, 
 de nacht van de strenge, bittere dood. 
 Blijf bij ons in leven en in sterven, 
 in tijd en eeuwigheid. Amen. 
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AVONDLIED: LB 247: 1,3,5 - Blijf mij nabij

  

3.  U heb ik nodig, uw genade is 
  mijn enig licht in nacht en duisternis. 
  Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
  In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

5.  Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
  licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
  Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
  In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

SLOTTEKST 

 V. Nu hier de avond valt 
  LAAT UW LICHT ONS LEIDEN, 
  WEES ONZE VREDE! 
  en wij de nacht ingaan, maar leven in het licht, 
  WEES ONZE VREDE! 
  Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon, 
  WEES ONZE VREDE! 
  Zegen ons en wie ons nastaan 
  met het licht van uw ogen! 
  LAAT UW LICHT ONS LEIDEN, 
  WEES ONZE VREDE! 

KORT AFSLUITEND ORGELSPEL 
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VESPERS - dinsdag in de Stille Week – 7 april – Uitzending vanuit Zeddam 

voorganger:  ds. Theo Menting 
organist: Jos Thomassen   

Kort inleidend orgelspel 

De kaars wordt ontstoken 
De mensen thuis worden uitgenodigd om een kaars of een lichtje aan te steken 

ZINGEN: LB 256 - Blijf met uw genade bij ons (3x) 

  

OPENINGSTEKST 

 V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 V. Eeuwige God, Gij die het licht geschapen hebt 
  en de duisternis hebt overwonnen; 
  wij danken U dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard. 
  Wij bidden U: reken ons niet aan wat wij verkeerd deden; 
  keer ons om naar U toe  

en laat ons niet vallen uit uw hand. 
  AMEN. 
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PSALMGEBED - uit Psalm 31 

 Bij U 
 vond ik mijn thuis, 
 beschaam mij 
 nooit en te nimmer. 

 Gij zijt betrouwbaar, 
 doe mij ontkomen! 
 Buig u naar mij, 
 kom haastig 
 en red mij. 

 Wees mijn omarming, 
 vast als een rots; 
 wees mij een thuis, 
 hecht als een wal. 

 Mijn redding, mijn grond, 
 mijn rots en mijn thuis, 
 blijf bij uw naam 
 en leid mij verder, 
 de valkuil voorbij 
 en help mij voortgaan. 

 In uw handen 
 beveel ik mijn leven, 
 Gij, Enige, 
 hebt mij bevrijd, 
 Gij, God, die mij bijblijft. 

MUZIEK 

EEN TEKST VAN DIETRICH BONHOEFFER 

Gebed in grote nood  

Heer God, 
Ik zit diep in de ellende. 
Zorgen drukken me loodzwaar op de borst, 
ik weet niet meer hoe hier uit te komen. 
God, wees genadig en help. 
Geef kracht om te kunnen dragen 
wat u op me afstuurt. 
Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen. 
Zorg als een vader voor mijn dierbaren, 
vooral voor de vrouwen en de kinderen, 
behoed hen met uw sterke hand 
voor alle kwaad en voor alle gevaar. 
Barmhartige God, 
vergeef me alles, waar ik bij u 

  7



en bij mensen verkeerd heb gehandeld. 
Ik vertrouw op uw genade 
en geef mijn leven geheel in uw hand. 
Doe met mij zoals het u behaagt 
en zoals het goed voor me is. 
Of ik leef of sterf, 
ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God. 
Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk. 
Amen. 

STILTE 

GEBEDEN 

STIL GEBED 

LUTHERS AVOND GEBED 

 Blijf bij ons, want het is avond 
 en de nacht zal komen. 
 Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
 aan de avond van de dag, 
 aan de avond van het leven, 
 aan de avond van de wereld. 
 Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
 met uw troost en zegen, 
 met uw woord en sacrament. 
 Blijf bij ons wanneer over ons komt 
 de nacht van beproeving en van angst, 
 de nacht van twijfel en aanvechting, 
 de nacht van de strenge, bittere dood. 
 Blijf bij ons in leven en in sterven, 
 in tijd en eeuwigheid. Amen. 

AVONDLIED: LB 248 - De dag, door uwe gunst ontvangen 
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2.  Die dan, als onze beden zwijgen, 
  als hier het daglicht onderduikt, 
  weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
  ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

3.  Zodat de dank, U toegezonden, 
  op aard nooit onderbroken wordt, 
  maar steeds opnieuw door mensenmonden 
  gezongen en gesproken wordt. 

4.  Voorwaar de aarde zal getuigen 
  van U, die thans en eeuwig zijt, 
  tot al uw schepselen zich buigen 
  voor uwe liefd’ en majesteit. 

SLOTTEKST 

 V. Nu hier de avond valt 
  LAAT UW LICHT ONS LEIDEN, 
  WEES ONZE VREDE! 
  en wij de nacht ingaan, maar leven in het licht, 
  WEES ONZE VREDE! 
  Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon, 
  WEES ONZE VREDE! 
  Zegen ons en wie ons nastaan 
  met het licht van uw ogen! 
  LAAT UW LICHT ONS LEIDEN, 
  WEES ONZE VREDE! 

KORT AFSLUITEND ORGELSPEL 
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VESPER - woensdag in de Stille Week – 8 april – uitzending vanuit Terborg 

voorganger:  ds. Gerjanne van der Velde 
organist: Cor Vinke 

Kort inleidend orgelspel 

De kaars wordt ontstoken 
De mensen thuis worden uitgenodigd om een kaars of een lichtje aan te steken 

ZINGEN: LB 256 - Blijf met uw genade bij ons (3x) 

  

OPENINGSTEKST 

 V. Onze hulp is in de naam van de Heer 
  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 V. Eeuwige God, Gij die het licht geschapen hebt 
  en de duisternis hebt overwonnen; 
  wij danken U dat Gij ons deze dag genadig hebt bewaard. 
  Wij bidden U: reken ons niet aan wat wij verkeerd deden; 
  keer ons om naar U toe  

en laat ons niet vallen uit uw hand. 
  AMEN. 
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PSALMGEBED - uit Psalm 43 

 Doe mij toch recht! 
 Beslecht mijn geschil 
 met mensen 
 die mij laten vallen. 
 Bevrijd me 
 van mijn misleiders. 

 Jij, God, toch mijn 
 beschermende wal. 
 Of liet jij mij los 
 en is mijn leven 
 enkel ellende, 
 aan mijn vijanden overgeleverd? 

 Laat je genadig licht 
 op mij vallen 
 en mij geleiden, 
 brengen bij jou. 

 Daar, waar jou 
 dank wordt gebracht, 
 zal ik ook zijn, 
 zingend van vreugde! 

 Al schreit mijn hart nu, 
 op hem blijf ik hopen. 
 Hij zal mij redden. 

MUZIEK 

EEN TEKST VAN DIETRICH BONHOEFFER 

Nu ik driekwart jaar weg ben van alle mensen van wie ik houd, heb ik enkele ervaringen 
opgedaan en die wil ik jullie schrijven.. 
In de eerste plaats: als je van iemand houdt en je bent van hen gescheiden, kan niets de 
leegte van zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen; je moet eenvoudig 
aanvaarden en volharden. Dat klinkt erg hard maar het is ook een grote troost; want 
zolang de leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden. Het is fout te 
zeggen: God vult die leegte. Hij vult ze helemaal niet, integendeel. Hij houdt die leegte 
leeg en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Verder: hoe mooier en rijker de herinnering des te moeilijker de scheiding. Maar 
dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugde. 
(…..) 
Vervolgens: tijden van scheiding zijn voor het samenleven niet verloren of onvruchtbaar, 
dat hoeft tenminste helemaal niet. Juist in zo'n tijd kan er – ondanks alle moeilijkheden – 
een heel bijzondere, sterke gemeenschap groeien. En dan: het is me hier sterk 
opgevallen, dat je wat er werkelijk gebeurt, wel dragen kunt maar dat angst en zorg vooraf 
de gebeurtenissen zo eindeloos verzwaren. Vanaf het ontwaken tot aan het slapen gaan, 
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moeten wij de ander bij God aanbevelen en aan Hem toevertrouwen; onze zorg voor de 
ander moeten we laten uitgroeien tot gebed. 
STILTE 

GEBEDEN 

STIL GEBED 

LUTHERS AVOND GEBED 

Blijf bij ons, want het is avond 
 en de nacht zal komen. 
 Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
 aan de avond van de dag, 
 aan de avond van het leven, 
 aan de avond van de wereld. 
 Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
 met uw troost en zegen, 
 met uw woord en sacrament. 
 Blijf bij ons wanneer over ons komt 
 de nacht van beproeving en van angst, 
 de nacht van twijfel en aanvechting, 
 de nacht van de strenge, bittere dood. 
 Blijf bij ons in leven en in sterven, 
 in tijd en eeuwigheid. Amen. 

AVONDLIED: LB 253 - De zon daalt in de zee 
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2.  Laat dagen in de nacht, 
  waar wanhoop heerst en dood, 
  geloof en hoop U: 
  U hebt uw schepping lief, 
  U hebt uw schepping innig lief. 

3.  Kom, nacht en troost ons zacht. 
  Kom, God, genees ons hart. 
  Kom, leg uw hand op ons 
  en heel zo elke wond. 
  Heel, Vader, ook de diepste wond. 

SLOTTEKST 

 V. Nu hier de avond valt 
  LAAT UW LICHT ONS LEIDEN, 
  WEES ONZE VREDE! 
  en wij de nacht ingaan, maar leven in het licht, 
  WEES ONZE VREDE! 
  Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon, 
  WEES ONZE VREDE! 
  Zegen ons en wie ons nastaan 
  met het licht van uw ogen! 
  LAAT UW LICHT ONS LEIDEN, 
  WEES ONZE VREDE! 

EEN MOMENT VAN STILTE BESLUIT DEZE VESPER 
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WITTE DONDERDAG  – 9 april 2020 – uitzending vanuit Gendringen  

voorgangers: ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Gerjanne van der Velde, ds. Theo Menting 
organist: Gerrit Brouwer 

Opening - LB 564b 

 Wij roemen in ’t kruis van de Heer Jezus Christus. 
 In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis, 
 door wie verlost en bevrijd zijn. 
   
  God zij genadig en zegene ons 
  en dat zijn aanschijn over ons moge lichten. 

 Wij roemen…. 

Groet en inleiding - ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Smeekgebed - ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Orgelspel 

Meditatie - ds. Gerjanne van der Velde 

Orgelspel 

Schriftlezing - Zalving te Bethanië - Johannes 12, 1-8 - ds. Gerjanne van der Velde 

Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had 
opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was 
een van de mensen die bij hem aanlagen. 
Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en 
droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 
Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: ‘Waarom is 
die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 
Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde - hij was een dief: hij beheerde 
de kas en stal eruit. 
Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn 
immers altijd bij jullie maar ik niet.’ 

Meditatie - ds. Gerjanne van der Velde 

We luisteren naar lied 568a - Ubi caritas 

Gedicht - ds. Theo Menting 

 Moed en liefde welden in haar op 
 binnen de schaduw van zijn dood, 
 zij brak de tuit van de karaf en goot 
 de balsem rijkelijk uit, 
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 het saldo van haar hele hart. 

 Zoete adem doortrok het huis,  
 zei woordeloos: u bent mij lief, 
 u bent kostbaar voor mij, 
 redder en vriend 
 die ik nu aan de dood verlies. 

 Het doortrekt de wereld 
 als welsprekend beeld 
 van liefde en moed 
 waarvan niets opgeslagen hoeft 
 dan de herinnering. 

  Ria Borkent 

Gebeden - ds. Theo Menting 

 voorbeden 
 stil gebed 
 Onze Vader 

Lezen - Mattheüs 26, 36-46 - ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd 
werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij na Petrus en de twee zonen 
van Zebedeüs met zich mee.  
Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk 
bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 
Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: 
‘Vader , als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet 
gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 
Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 
‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in 
beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 
Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze 
beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 
Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid 
overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met 
dezelfde woorden als daarvoor. 
Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie nog steeds te slapen en 
te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd 
aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’ 

Stilte 

We luisteren naar het Taizélied ‘Bleibet hier’ 

 Blijf hier en waak met mij 
 waakt en bid. 
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GOEDE VRIJDAG – 10 april 2020 – vanuit Gendringen 

voorgangers: ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Gerjanne van der Velde, ds. Theo Menting 
organist: Wessel Springer 

Stilte 

Gebed - ds. Theo Menting 

Orgelspel  

Het lijdensverhaal volgens Johannes  18, 1 - 24  
ds. Theo Menting 

Orgelspel 

Het lijdensverhaal volgens Johannes 18, 25 - 19, 16    
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Orgelspel 

Het lijdensverhaal volgens Johannes 19, 17 - 30  
ds. Gerjanne van der Velde 

De Paaskaars wordt gedoofd 

Stilte 

We luisteren naar lied 578 - O kostbaar kruis, o wonder Gods 
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2  Bewaar mij dat ik roemen zou 
dan in mijn Heren Christus dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

3  O angst en liefde, ondereen 
vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 

4 Het rode bloed, zijn koningskleed 
bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van 't paradijs. 

5 En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 
 
6 De aarde zelf is veel te klein 
voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

Gebeden 

Omdat Jezus gevangen genomen  
en ter dood gebracht werd  
omwille van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid,  
bidden wij voor alle mensen  
die zich voor recht en waarheid inzetten  
en daar de prijs voor moeten betalen: 
0 God, geef hun te verstaan 
dat hun offers niet voor niets zijn  
en bewaar hen voor de hopeloosheid  
als de strijd wanhopig wordt. 

stilte 

Omdat Jezus zijn weg alleen moest gaan,  
verraden en verloochend door zijn eigen vrienden  
bidden wij voor alle mensen  
die door donkere diepten moeten gaan  
en zich volstrekt verlaten voelen: 
0 God, laten er tekenen zijn in hun leven  
dat uw verborgenheid geen afwezigheid is  
en dat in deze vijandige wereld  
de vriendschap niet is uitgestorven. 

  17



stilte 

Omdat Jezus terecht werd gesteld  
door het gezag bij de gratie Gods,  
bidden wij voor alle mensen  
die als regeerders de opdracht hebben  
beeld te zijn van Gods eigen regering: 
O God, laat hun heersen niet beheerst worden  
door eerzucht of partijbelangen,  
maar door de bereidheid om dienstbaar te zijn  
aan de gerechtigheid in onze wereld. 

stilte 

Omdat Jezus gegeseld en bespot werd  
als een mens die bij niemand in tel is,  
bidden wij voor alle mensen  
die om afkomst, overtuiging of geaardheid  
het juk moeten dragen van discriminatie: 
0 God, herinner er ons allen aan 
dat Gij de bondgenoot zijt van vernederden  
en maak telkens mensen wakker  
om voor hen op te komen in uw naam. 

stilte 

Omdat Jezus gebeden heeft voor diegenen  
die hem het kruis hebben aangedaan  
bidden wij voor ons allen  
die zich telkens weer gekrenkt voelen  
en kwaad met kwaad vergelden willen: 
0 God, sta niet toe dat haat en nijd 
de wereld beheerst en ons leven vergiftigt,  
help ons de duivelskring te doorbreken  
door een woord of gebaar van genade. 

stilte 

Omdat Jezus bezweken is aan het kruis  
en geen pijn hem bespaard bleef  
bidden wij voor alle mensen  
die naar geest of lichaam lijden  
en vergaan van pijn en angst: 
0 God, laat uw naam een licht zijn  
in het donker van het lijden,  
geef dat mensen in de buurt zijn  
die door hun nabijheid uw naam vertalen. 

stilte 
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Omdat Jezus heeft gezegd: Het is volbracht,  
bidden wij voor alle mensen  
voor wie hij zijn leven gaf: 
0 God,  
laat uw Zoon leven onder de mensen  
als een bron van vrede en vrijheid,  
geef dat wij door zijn offer worden bezield  
om te leven als mens naar uw beeld,  
in liefde die mededeelzaam is,  
in blijdschap die aanstekelijk werkt,  
totdat zijn overwinning openbaar  

Stilte 

Het verhaal van de graflegging - Johannes 19, 31 - 42   
ds. Gerjanne van der Velde 

Stilte 
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PAASWAKE – 11 april 2020 – uitzending vanuit Silvolde 

voorgangers:  ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Gerjanne van der Velde, ds. Theo Menting 
organist:  Harrie Scheffer 

Het verhaal van de schepping Genesis (vert. H. Oosterhuis) ds. Theo Menting 

Orgelspel  

Het verhaal van de uittocht - Exodus 14: 15 - 31   
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Orgelspel 

Het visioen van Ezechiël 37, 1-14   
ds. Gerjanne van der Velde 

Orgelspel 

Binnendragen van het licht. Diaken Silvolde 

De brandende Paaskaars wordt in het midden neergezet. 
Ook de Paaskaarsen van de gemeenten Etten-Terborg-Ulft ,  Gendringen-Bontebrug en ’s 
Heerenberg-Zeddam worden binnengebracht 

Lied 600 - Licht ontloken aan het donker 

Gebed   
ds. Gerjanne van der Velde 

De diakens van de andere gemeenten steken hun paaskaars aan 
ondertussen klinkt het ALLELUIA! 

Het verhaal van de Opstanding - Mattheüs 28, 1 - 8  
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit 
Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te 
beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de 
steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als 
sneeuw. 
De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de 
vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is 
niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar 
hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de 
dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” 
Dat is wat ik jullie te zeggen had.’ 
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Orgelspel 

Water wordt in de doopschaal gestort  

Geloofsbelijdenis 

Gebeden  
ds. Gerjanne van der Velde en ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Gedicht   
ds. Theo Menting 

 Het zal in alle vroegte zijn 
 als toen. 

 De steen is weggerold. 
 Ik ben uit de grond opgestaan. 
 Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
 Ik loop en struikel niet. 
 Ik spreek en versta mijzelf. 
 Mensen komen mij tegemoet -  
 wij zijn in bekenden veranderd. 

 De ochtendmist trekt op. 
 Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
 Volle schoven zie ik, lange halmen, aren 
 waarin de korrel zwelt. 
 Bomen omranden het bouwland. 
 Heuvels golven de verte in, 
 bergopwaarts, en worden wolken. 

 Daarachter 
 kristal geworden verblindend 
 de zee die haar doden teruggaf. 

 Wij overnachten in elkaars schaduw. 
 Wij worden wakker van het eerste licht. 
 Alsof iemand ons bij naam en toenaam 
 heeft geroepen. 

 Dan zal ik leven. 

Zegen   ds. Gerjanne van der Velde 
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We luisteren naar lied 608 - De steppe zal bloeien 

  
2, 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. 
 Met lachend en juichen - 
 die zaaiden in tranen 
 die keren met lachen en juichen. 

 22



3. 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.
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