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Vergeving

Verantwoording:
Liederen op pag. 3-4, 5, 7, 9, 10
teksten van Huub Oosterhuis
uitgegeven door Ekklesia Music Publishing (EMP)
Lied op pag. 11
uitgegeven door Moniek Siermann Fonds (MSF)
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Openingslied
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Welkom | Ans Ponger

Verstilling
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Lied Wat ik gewild heb
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen
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Lezing Genesis 50:15-26 | voorgelezen door Hilma Assies
uit:

In den beginne – het boek Genesis
Huub Oosterhuis en Alex van Heusden

Toen de broeders van Jozef zagen dat hun vader dood was
zeiden ze:
Gaat Jozef zich nu op ons wreken,
gaat hij nu al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan,
vergelden?
Zij lieten deze woorden aan Jozef overbrengen:
‘Voor zijn dood heeft jouw vader ons opgedragen:
“Zo moet je spreken tot Jozef:
Vergeef de misdaad van je broeders en hun zonde,
het kwaad dat zij hebben gedaan.”
Vergeef dan nu de misdaad
die de dienstknechten van de God van jouw vader hebben
begaan.’
Jozef huilde, toen deze woorden hem werden gezegd.
Toen kwamen zij ook zelf, de broeders,
zij vielen neer voor zijn aangezicht en zeiden:
Hier zijn wij, om jou te dienen.
Jozef sprak tot hen:
Vrees niet!
Ik ben toch niet God?
Jullie hebben je tegen mij gekeerd, ten kwade,
God heeft het gekeerd, ten goede,
opdat zou worden wat nu is:
een talrijk volk in leven houden.
Vrees niet!
Ik zal voor jullie zorgen, ik, en voor jullie kinderen.
Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart.
Jozef bleef in Egypte,
hij en het huis van zijn vader.
Jozef leefde honderd en tien jaren.
Jozef zag de zonen van Efraïm tot in het derde geslacht
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en ook de zonen van Makir, de zoon van Manasse,
werden geboren op de knieën van Jozef.
Jozef sprak tot zijn broeders:
Ik ga sterven,
maar God zal jullie zoeken en vinden
en opwaarts doen gaan uit dit land
naar het land dat hij heeft gezworen aan Abraham, Izaäk
en Jakob.
En Jozef vroeg hen te zweren, de zonen van Israël:
Als God jullie zoekt en vindt,
doe dan gaan mijn gebeente opwaarts van hier.
Jozef stierf, honderd en tien jaren oud.
Hij werd gebalsemd
en in een kist gelegd, daar in Egypte.

Lied Wek mij zachtheid weer
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen
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Psalm 94 vrij
God der wrake, verschijn,
roept deze psalm wanhopig.
Sta op, rechter der aarde.
Hoelang nog duldt Gij het moorden?
God der wrake, waarom toch
triomferen de schenders?
Verkrachten zij onze kinderen,
wurgen de arme zwerver?
God der wrake, hoe wreekt Gij
uw weggegooide mensen?
Ziet Gij wel wat gebeurt?
Hij ziet niets, hoont de schender.
Stomkop, wie gaf jou oren
wie gaf jou ogen. En Hij zou
niet weten? Maar waarom zwijgt Hij?
God der wrake. Verschijn.
*
Zoet als de zoetste honing
is de wraak van zijn woord,
dat waar is, en moedig, bij machte
een nieuwe wereld te winnen.
Het zal als zaad in de aarde
vallen – sterven – ontkiemen.
Het zal opstaan in mensen
die het kwade weerstaan.
Het zal tot inzicht worden,
tot mededogen en rechtspraak.
Het wordt in mensen geweten
boven de chaos uit.
Kracht die het ergste onrecht
met zoveel goed zal vergelden
dat het de schender vergaan zal
als een luchtbel in vuur.
Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld:
wees in uw woord aanwezig.
leer ons de wrake af.

Huub Oosterhuis
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Overweging | Moniek
Muzikaal intermezzo

I giorni | Ludovico Einaudi

Lied: Om ze te heugen
tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Tom Löwenthal
(uit boek met CD Uitgeleid, 2021)
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Gebeden - stilte

Mededelingen

Zegen
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Slotlied: Het is de liefde
tekst: Catharina Visser, muziek: Tom Löwenthal

Volgende vieringen:
Zondag
27 februari
Zondag
27 maart
Goede vrijdag 15 april
Paaswake
16 april

11.00
11.00
19.30
21.00

uur
uur
uur
uur

www.dezijp.nl
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overweging
Hans Lammers
Ans Ponger
Moniek Siermann

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

AGENDA
3 februari - Leerhuis met Hans Lammers
We gaan beginnen met het boek Exodus, en wel op donderdags 14 - 16 uur, te
beginnen op donderdag 3 februari.
Wie deel wil nemen, kan zich aanmelden via: reserveren@dezijp.nl
De kosten bedragen €10 pp. Graag vooraf overmaken.

13 februari - Lezing De genezingen door Jezus belicht vanuit de
hedendaagse traumatheorie
In zijn lezing zal Hans Lammers onder andere aandacht besteden aan het werk
van Stephen Porges, Peter Levine en Gabor Maté (‘When the Body says No’).
Met hun inzichten leest hij vervolgens enkele verhalen over genezingen door
Jezus die in een verrassend nieuw licht komen te staan.
Tijd: zondag 13 februari 15.00 uur
Plaats: Elisabethkapel
Prijs: € 10,- graag vooraf overmaken en aanmelden via: reserveren@dezijp.nl

5 maart - Liedmiddag rond de nieuwe CD ‘Weten met het hart’
Natuurlijk willen we samen de CD die we hebben gemaakt en de
gedichtenbundel die uitgekomen is vieren!
We gaan die middag olv Tom Löwenthal samen veel liederen instuderen
(meerstemmig) en sluiten af met het glas heffen! Boeken, CD’s en partituren
zijn dan ook te koop.
Tijd: 12.30 – 16.00 uur
Graag vooraf aanmelden via: reserveren@dezijp.nl

15 mei - Concert Koor Nieuwe Nederlandse religieuze muziek
Op zondag 15 mei komt Antoine Oomen naar de Elisabethkapel voor
een concert: 50 jaar Oosterhuis/Oomen, een bloemlezing
Tijd: 15.00 uur
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