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Welkomswoord | Moniek
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Lied Vroeg in de morgen
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Een dal vol beenderen - Ezechiël 37:1-14 | door Romy
Ik werd opnieuw door de hand van de ENE gegrepen. Zijn geest
voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik
moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid
over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren
uitgedroogd. De ENE vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze
beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘EEUWIGE, mijn
God, dat weet u alleen.’ Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze
beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van
de ENE! Dit zegt God, de ENE: Beenderen, ik ga jullie adem geven
zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie
laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven
zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik
de ENE ben.”’
Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik
een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe
bewogen en zich aaneen voegden. Ik zag pezen zich aanhechten en
vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar
ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen
de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt
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God, de ENE: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze
doden, zodat ze weer gaan leven.”’
Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met
adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan:
een onafzienbare menigte.
En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van
Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen,
onze levensdraad is afgesneden.” Profeteer daarom en zeg tegen
hen: “Dit zegt God, de ENE: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik
laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël
terugbrengen. Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik
de ENE ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik
zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal
jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik
de ENE ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de ENE.”’
Vervolg Vroeg in de morgen
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Psalm 30 vrij
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Jij hebt mij omhooggetrokken
diep uit de afgrond, ik werd
al tot de doden gerekend.
Ik was overmoedig – gelukkig,
mij zal niets gebeuren, dacht ik.
Wie keerde zich af van wie
dat ik wankelde, viel?
Ik heb je geroepen, gesmeekt:
wat heb jij eraan als ik doodga
en in een graf word gelegd?
Heeft stof en as een stem,
zal een dode je zingen?
Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.
Ik ging in rouw, jij hebt mij
gekleed in blinkend wit.
En nu zing ik dit lied:
Dank je, dat ik weer leef.
En zwijgen zal ik niet
over al wat geschiedde.
Want zwijgen kan ik niet.
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.

Huub Oosterhuis
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Gezongen evangelie
tekst: Huub Oosterhuis / muziek Antoine Oomen

Het was middag, zes uur na zonsopgang,
duisternis viel over heel de aarde, drie uur lang.
De zon werd verduisterd.
De voorhang in de tempel scheurde middendoor.
Jezus riep met luide stem:
Vader, in jouw handen beveel ik mijn geest,
en dit roepende gaf hij de geest.
Op de eerste dag der week, vroeg in de morgen,
gingen vrouwen naar het graf.
Zij droegen balsem en geurige kruiden,
die zij met eigen handen hadden bereid.
Zij vonden de steen weggerold van het graf,
maar binnentredend vonden zij niet
het lichaam van Jezus de heer.
Toen, voor hun radeloze ogen, stonden daar
twee mannen, stralend wit gekleed.
De vrouwen bogen hun gezicht ter aarde,
bevreesd – de mannen spraken tot hen:
Wat zoekt gij de levende bij de doden?
Hij is niet hier. Hij is opgestaan.

Overweging | Ans
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Gebeden | Ans

Zegenwens | Moniek
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Slotlied Dan zal ik leven
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Als u wilt bijdragen aan De Zijp,
dan kunt u op de QR-code klikken.
Of via uw camera-app scannen
en op de link klikken
Of overmaken op NL60INGB0003445641
tnv Stichting De Zijp Arnhem

Volgende Zijpviering
Op zondag 25 april zal Colet van der Ven de overweging houden.

Kijk voor alle actuele informatie over De Zijp op onze website:
www.deZijp.nl
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