
         
  

Wageningen 7 april 2020 

 

In deze Stille Week is het nog stiller dan anders. We missen onze 

dierbaren, vrienden, medegemeenteleden. We missen het alledaagse 

leven, de gewone gang van zaken. Het is stil om ons heen, maar 

tegelijkertijd is het voor velen lastig om in deze tijd de stilte in onszelf 

te vinden. Waar vind je rust als je zelf onrustig bent? Waar kun je heen, als je binnen moet 

blijven? Hoe kun je de eenzaamheid doorbreken? Hoe vindt je ruimte voor jezelf, voor God, in 

een vol huis?  

 

In deze Stille Week klinken de verhalen over Jezus en zijn weg naar het kruis. Een weg vol 

eenzaamheid, onzekerheid, met vrienden die in het lijden bij hem blijven, maar ook met vrienden 

die hem in de steek laten. Een weg die pijn doet. Een weg herkenbaar voor velen.  

Aan het einde van de week is het Pasen. Vieren we het Leven. Vieren we dat het donker, de 

onzekerheid, de pijn, voorbij zal gaan. Een belofte, om te koesteren. Een belofte die hoop geeft, 

juist in tijden van pijn, onmacht en onzekerheid. Wij mogen leven!  

 

Maak ruimte en tijd voor God, deze week. Voor je pijn en onmacht, voor je hoop en verlangen. En 

vier zondag het Paasfeest: Jezus leeft! Jij mag leven met Hem!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stille Week in tekening 

 

 

 Uit Psalm 34 

   Gebroken mensen is de HEER nabij, 

   hij redt wie zwaar wordt getroffen. 

   Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, 

   de HEER zal hem steeds weer bevrijden.  

 
 

 

 

 

 



Lied 932:1 

Rust nu mijn ziel. Laat ze maar roepen, 

dringen om ruimte die God toebehoort. 

Smart kent haar klacht, vreugde haar 

zingen, 

chaos vraagt een herscheppend woord. 

 

Rust nu mijn ziel. Zoek niet onrustig 

te vroege vrede, maar geef je aan God. 

Voedsel is het dat niet verzadigt, 

drinken te over, toch kwelt dorst. 

 

Rust nu mijn ziel. Dit is jouw lichaam, 

jouw lastig lichaam, hoe word je weer heel? 

Soms even raakt hemel de aarde; 

God geve dat je ziet en weet. 

 

Rust nu mijn ziel. Weet je geborgen, 

durf te geloven, hoor: God heeft je lief. 

In pijn en leed deel je in Christus, 

Hij kent de smart, Hij roept: vrees niet. 

  

 

 

 
 

 

 

Gebed 

Het voorjaar bloeit, de knoppen breken 

en bloesems geven taal en teken 

De vogels zingen, God wat is dit mooi.  

Ooit wil ik zingen in mijn alledaagse kooi.  

Maar kan niet. Deze dagen staat tussen de takken uw bebloed gelaat.  

De bomen lopen wonderbaarlijk uit rond uw verminkte, naakte huid.  

Spijkers die hand en hout doorboren, de aarde bloeit als nooit tevoren.  

Ik hunker naar wat gaande is, naar opbloei en verrijzenis.  

Maar kan het voorjaar nog niet aan, eerst moet de Heer zijn opgestaan.   

 

 Jaap Zijlstra (1933-2015) 

 

Tot slot  

Deze wekelijks  ‘pastorale brief’ van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter 

inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem 

in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per 

mail.  

We zenden iedere woensdagavond van 20-21 uur uit via de website (luister ook, als het via de 

website druk is via kerkdienstgemist.nl). Een uur met muziek, bemoediging, persoonlijke verhalen 

en gebed. En in deze stille week zijn er ook kerkdiensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. 

Beiden om 19.30 uur. Op Paasmorgen is er dienst om 6 uur en om 10 uur. 

      

 

       Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas  


