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Ter overweging 
 

Wij openen deze Nieuwsbrief met een gedicht van Jaap van Dijkhuizen. Enige tijd geleden 

publiceerde hij een bundel met sonnetten, waarin hij reflecteert op de personen die hij in de titel 

vermeldt. Gevraagd om een bijdrage te leveren voor deze Nieuwsbrief zond hij het volgende gedicht 

toe. In het bericht dat hij bij dit gedicht voegde, stond onder meer te lezen: 

 

‘Het is bepaald geen luxe om in deze tijden van oplaaiend dan wel  

hardnekkig racisme, waarvan zelfs onze VVD-premier en plein public 

gewag van maakte, weer eens stil te staan bij een 'vechter' tegen elk  

racisme, ds. King.’ 

 

 

Martin Luther King 

 

 

De droom, geen medicijn in barre tijden, 

Toen overleven het ultieme leek, 

Toen iedereen de andere kant op keek 

Om niet te hoeven zien, om te vermijden 

 

Contact met hen, die van 'ons' zijn gescheiden 

Door muren waarvan onweerlegbaar bleek, 

Dat de fundering allerminst bezweek 

Wanneer men met de wapenen bleef strijden: 

 

Dominee King wist sluitend te bewijzen, 

Dat diepe kloven van geloof en ras 

Zich ook door dromen laten overspannen. 

 

Want tussen zwart en wit ligt nog het grijze, 

Dat anders dan men denkt nooit kleurloos was, 

Gods mengsel om racisme uit te bannen. 

 

 

Jaap van Dijkhuizen,  

uit 'Uitgelezen Voorbijgangers' portretten in sonnetten, 2014 
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Kerkdiensten 
 

NB: let u op de veranderde plaats op het internet waar u onze kerkdiensten kunt meemaken of later 

kunt terug horen én zien… U leest daarover ook in de bijdrage van het College van Kerkrentmeesters. 

 

30 augustus, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

bevestiging nieuwe diaken 

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

6 september, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. Hans van der Wal, Velp 

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

13 september, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. Frans Ort, Rozendaal 

afscheid van Wil Both als diaken 

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

20 september, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. Deodaat van der Boon, Hummelo 

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

27 september, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. Frans Ort, Rozendaal 

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 

 

Dankwoord aan onze buurgemeente 
 

In de afgelopen maanden hebben wij intensief met onze buurgemeente Velp samen gewerkt op het 

terrein van de erediensten. Vanaf medio maart vonden onze diensten plaats in de Grote Kerk te Velp, 

aanvankelijk ook met de Pg Rheden, maar al spoedig alleen met Velp en Rozendaal. Wij hebben 

veelvuldig met elkaar overleg gehad en onze gemeente kreeg de ruimte om in de Grote Kerk onze 

diensten te vieren. Begin juli vierden wij in het openluchttheater De Pinkenberg een openluchtdienst, 

waarin collega Dirk Jan Brans en ondergetekende zijn voorgegaan. Het was een mooie afronding van 

een goede periode. Namens de kerkenraad hebben wij onze zustergemeente hartelijk gedankt voor 

de genoten gastvrijheid, de ruimte die wij ontvingen en de plezierige samenwerking!  

ds. Frans Ort 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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De kerk weer open voor kerkgangers  
 

Vanaf zondag 30 augustus zal de kerk weer open zijn voor kerkgangers. Het gebruiksplan van onze 
kerk kunt u raadplegen op de website van onze kerk. Enkele punten uit dit plan: 

 We komen de kerk binnen via de Serre en we verlaten de kerk ook weer via de Serre.  

 Op een tafel In de Serre zal een lijst liggen: de kerkgangers noteren hierop bij binnenkomst 
hun naam en het telefoonnummer waarop zij te bereiken zijn.  

 In de kerk houden we regel van anderhalve meter in het oog. Daartoe zijn op de banken het 
aantal beschikbare zitplaatsen aangegeven.  Wanneer  u gebruikt maakt van de stoelen,  
dient u tussen uw zitplaats en die van uw buurman/vrouw 2 stoelen vrij te houden. Alleen 
partners kunnen naast elkaar plaatsnemen. De liturgie ligt op de zitplaatsen.  

 Omdat er niet gezongen wordt, zijn er geen liedboeken ter beschikking. De zang zal worden 
verzorgd door één van onze cantores; wij zingen dus niet mee…   

 De predikant staat niet aan de uitgang; er wordt dan ook geen hand gegeven.  

 Na afloop wordt er geen koffie gedronken; er is geen ruimte voor napraten in de Serre. 

 Wij werken niet met reserveringen: gezien het aantal beschikbare zitplaatsen (en de 
eventuele ‘overloop’ naar de Serre) verwachten we het aantal aanwezigen goed de ruimte te 
kunnen geven. Houdt u zich te allen tijde aan de instructies van de kosters en andere 
verantwoordelijken. 

 Voorlopig zal er geen viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. 
 

Wij hopen dat we de komende tijden weer met elkaar samen onze diensten kunnen vieren. Wie 

komt, zullen wij dan ook hartelijk verwelkomen! 

 

 

Bij de lezingen 30 augustus  t/m 27 september 2020 

Zal het zo zijn, weer gemeenteleden in de kerk?  Wie ziet daar niet naar uit,  ook al zal iedereen de 

afweging maken hoe verantwoord het is, zelfs om op afspraak en met in achtneming  van het 

gebruiksplan, weer gezamenlijk op zondagochtend naar de kerk te komen. Hoe dan ook, het zal er 

anders zijn, nog altijd, dan voor 22 maart jl. De cantorij zal er niet zijn om te zingen, en de gemeente 

zelf zal zingenderwijs niet in kunnen stemmen met de in de orde van dienst aangegeven liederen. 

Maar er wordt gezongen, door cantor Anita. De cantorij mist het zingen natuurlijk, de cantores het 

oefenen en het leiden van de gemeente door de dienst heen. Maar dat zal allemaal niet verhinderen 

dat wij, fysiek aanwezig of via de kerk-tv, de lofprijzing gaande houden ‘Zo lang wij ademhalen’ (gez. 

657), ‘want daarop troont de Eeuwige tot in eeuwigheid, amen.’ 

 

11e zondag van de zomer – 30 augustus 2020  

vg: Ds. Frans Ort 

We bevinden ons intussen al een heel eind op weg, 21 

zondagen verwijderd van Pasen en 14 van Pinksteren.  

Vandaag klinkt uit het Eerste Testament de stem van Jeremia, 

luid en duidelijk: ’Zó heeft gezegd de Ene, de Omschaarde’. De 



5 
 

‘Omschaarde’ als Naam om de Eeuwige te ‘benoemen’? Rabbijn Benima noemt in haar boek ‘Joodser 

dan dit krijgt u het niet’ meer dan zeventig versies van de Godsnaam, waarbij ze aantekent: ‘De enige 

echte naam, het tetragrammaton met de vier letters is onuitspreekbaar. Alle andere namen zijn 

aanduidingen van een aspect of werking.’1 Pieter Oussoren, zegt in een toelichting op ‘de 

Omschaarde’, lang gezocht te hebben naar een vertaling van de Godsnaam die nabijheid èn tegelijk 

ontzag zou kunnen uitstralen. “Mijn Godsbeeld is ongeveer dat van mijn grootmoeder: de Here is een 

oude vrouw in het zwart, die goed voor ons zorgt. Ik heb nooit aan een man gedacht.”  In  

‘Omschaarde’ klinken ‘zorgende armen  om de schepping, de schare, heen, een omarming door alle 

tijden. De ‘Omschaarde’ is van alle eeuwen, van het ’geschieden’, van toen, nu en toekomst. Jeremia 

laat de ENE zeggen dat Hij niets geboden heeft omtrent de offerpraktijken in de Tempel. Ook niet dat 

Hij het verbiedt! Er is gezegd: ‘over heel de weg die ik u zal gebieden, opdat het u goed gaat! Jeremia 

waarschuwt: ‘jullie hebben je nek verhard en deden erger kwaad dan jullie vaderen’. Daartoe wordt 

Jeremia opnieuw ‘op ongedachte wegen gestuurd’ (gez. 831): ‘als men niet naar je luistert dan trek ik 

zelf mijn handen van hen af.’ In de evangelielezing zijn de vrienden van Jezus niet bij machte een 

demon uit te drijven.  Ze vragen aan Jezus hoe dat nou kan.  Hanteert Mattheüs diezelfde strenge 

voetsporen als bij Jeremia als hij Jezus tegen de leerlingen laat zeggent: ‘door dat ongeloof bij u!’ 

Maar noch bij Jeremia, noch bij Mattheüs kan het gaan om frikkerigheid met een opgeheven 

vingertje.  In tegendeel. Er is alom bekommernis: mensen, zet je leven toch niet op het spel! ’Ik u zal 

gebieden, opdat het u goed gaat!!  Wordt er dan van de scharen, van Jezus’ vrienden, té veel 

gevraagd? Nou niet echt. Jezus zegt dat geloof zo groot als een mosterdzaadje,  al genoeg is om een 

berg aan het lopen te krijgen! Maar ja, tot nu toe lopen de bérgen toch niet? De gelijkenis wijst de 

weg: het vertrouwen van Jezus heeft minstens al de omvang van dat piepkleine mosterdzaadje. Hij is 

begonnen, nu wij nog. 

Als het kan vindt vandaag de bevestiging plaats van Eefje Hijwegen tot nieuwe diaken. Diaken en 

ouderlingen delen in de dienstbaarheid in Christus’ Naam. Vergt dat delen in dienstbaarheid alleen 

‘heldendaden’? Het omzien naar elkaar, dichtbij en veraf, het inzamelen van de gaven, krijgt gezicht 

in de op zichzelf ‘kleine’ tekenen van brood en wijn bij het HA. Grootser kan het kleine 

mosterdzaadje niet voor de dag komen. Daar vertelt het steeds van het ‘begonnen begin’. Na de 

wisseling van de geloften en de zegen zingen we gezang 345: ‘Gij hebt uw woord gegeven.’  

De afbeelding vandaag laat een compilatie zien van een mooie bloeiende plant waar mosterdzaad 

vanaf komt, tussen duim en wijsvinger één enkel zaadje en daar tussenin een lepel vol: zo sterk kan 

‘samen’ worden. 

We zingen vandaag na Psalm 139 als Gloria gezang 657: ‘Zolang wij ademhalen’. Na de lezing uit 

Jeremia gezang: 831: ‘Gestuurd op wegen ongedacht’, na de verkondiging gezang: 923 ‘Wil je wel 

geloven’  en als slotlied gezang 943: ‘God gaat zijn ongekende gang’.2 

 

 

                                                           
1
 Tamarah Benima ‘Joodser dan dit krijgt u het niet’ – de Levenskunst van de Joodse Beschaving, uitg. 

Prometheus & Bert Bakker  Amsterdam 2015 pg 208 en 209 
2
 Overigens werd in deze dienst de OT-lezing uit het Leesrooster (Jesaja7:23-28) vervangen door: Psalm 106: 

105; 21-25; 41-48. Bovenstaande tekst kon niet meer tijdig worden aangepast. 
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12e zondag van de zomer – 6 september 2020 

vg: Ds. Hans van der Wal 

Vandaag staat de profeet Ezechiël op de voorkant van de orde van dienst. Welke beeldhouwer hem 

heeft gemaakt heb ik niet kunnen vinden. Maar hij ‘woont’ in de Servite Kerk in Wenen. De 

kloosterorde van ‘de Slaven van de Heilige Maagd’ vestigde zich begin zeventiende eeuw in Wenen. 

De bouw van de kerk  die een houten kapel moest vervangen, begon in 1651. De kerk werd in 1670 

ingewijd. Het interieur werd in de loop van de tijd uitgebreid en verfraaid. De architectuur en het 

interieur van de kerk is een belangrijk voorbeeld van Weense vroegbarok. Het centrum van de kerk 

wordt gevormd het drietal altaren,  met in het midden het hoofd altaar. De altaren bevinden zich in  

‘kapellen’ onder rijk gedecoreerde bogen. Daarop bevinden zich twee aan twee oudtestamentische 

profeten. Bij elk van de profeten is het  Bijbelhoofdstuk aangegeven waarnaar zij naar verwijzen: 

voor Ezechiël hoofdstuk 39, maar het geciteerde vers is op de beschikbare afbeelding onleesbaar!  

Hoofdstuk 39 is overigens wel het begin van de afsluiting van een fase in Israëls geschiedenis 

waarvoor de profeet in hoofdstuk 33:7 (waar onze lezing van vandaag begint), als wachter op de 

uitkijk wordt gezet! Maar de profeet zit in de Sevite Kerk hoog en droog:  met zijn zeventiende -

eeuwse geleerde muts op zijn hoofd, zijn tekst naar de kijker toegekeerd, verborgen achter zijn 

uitgestoken linkerbeen, alsof het beeld wil zeggen: opgepast, anders laat ik je struikelen! Zijn 

linkerhand, waarschuwend opgeheven, houdt ons tegen.  

We horen vandaag: ‘jij, Mensenzoon, jou heb ik als uitkijkpost gegeven aan het huis van Israël’ .  Wat 

luistert er vandaag nu zo nauw? Dat: ‘jij 

zult het er levend vanaf brengen’ (NBV) 

of dat ‘jij, jij hebt je ziel gered’ 

(Naardense Bijbel)? Misschien wel geen 

van twee: als je de boosdoener (in eigen 

kring!) vergeet te wáárschuwen dan heb 

je die mens de kans ontnomen om op tijd 

van verkeerde wegen om te keren! 

Want: ‘waarom zoudt ge  uitsterven, huis 

van Israël?’  

Als we bij Mattheüs beginnen bij vers 1 

van hfst 18, dan staat vers 15-20 in de 

schijnwerper van de vraag ‘wie toch de 

Sevite-kerk te Wenen 



7 
 

grootste is in het Koninkrijk der hemelen’.  Mattheüs  laat Jezus vanaf vers 15  de waarschuwende 

stem uit Ezechiël verder uitwerken. Lukt het je in je eentje niet om je broeder op andere gedachten 

te brengen, neem iemand mee en probeer het opnieuw, en  boek je nog geen resultaat, spreek dan 

de hele gemeenschap aan. Ontspoord raakte deze aanbeveling wel: de kerkelijke ‘tucht’ heeft vele 

slachtoffers gemaakt, èn menige, meer of minder hilarische, roman opgeleverd. Het gaat toch niet 

om ‘drie keer scheepsrecht‘ waarbij na een koppige weigering tot omkeer uitsluiting ui de 

gemeenschap volgt? Maar wel om: ‘waar twee of drie zijn samengebracht in mijn naam, daar ben ik 

in hun midden!’ Hier schemert weer het getal drie. Dat doet toch meer aan ‘opstanding’ denken? 

We beginnen de dienst vandaag met weer twee verzen van psalm 139 en na het Kyrie als Gloria twee 

verzen van gezang 302: ‘God in den hoog’ alleen zij eer’ Na de lezing uit Ezechiël  wordt gekozen uit 

gezang 804: ‘De Heer heeft naar mij omgezien’, gezang 812: ‘Op mijn levenslange reizen’ of gezang  

816: ‘Dat wij ons gewonnen geven’ . Na de verkondiging kiezen we uit gezang 782: Het koninkrijk is 

voor een  kind’, gezang 796: ’U Here Jezus roep ik aan’, gezang 800: ‘Wat zou ik zonder u geweest zijn’ 

of gezang 834: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’. Als slotlied klinkt dan nog gezang 632: ‘Dit is de dag 

die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ of gezang 838:  ‘O grote God die liefde zijt’. 

  

13e zondag van de zomer – 13 september 2020 

vg; Ds. Frans Ort 

Een  wel heel vreemd plaatje op de orde van dienst vandaag. Natuurlijk 

uit de reclamewereld of het managementcircuit en, ik moet het u 

bekennen, wel bewerkt met een fotobewerkingsprogramma om het 

enigszins passend te maken bij de lezingen van vandaag. In Exodus 32:8 is 

het gouden kalf verschenen.  Weer laat de auteur van dit Bijbelgedeelte 

de Eeuwige tot Mozes zeggen dat ‘de gemeente hard van nek is’ Vers 10 

belooft weinig goeds: ‘welnu, laat me met rust, dan kan mijn toorn tegen 

hen losbranden en zal ik hen verteren.’  Staat  hier nu  zo’n zinnetje  dat bv. Maarten van Rossem (in 

het Tv-programma ‘De Slimste Mens’, 5 aug. jl.) aanleiding geeft om het Oude Testament ‘een 

krankjorum, gewelddadig en idioot  boek’ te noemen? Wordt o.a. hier die oudtestamentische, 

straffende, wraakzuchtig god geboren, waartegen wij mensen het nu eenmaal altijd zullen afleggen? 

Het lijkt er wel op: dit gaat ‘hel en verdoemenis’ worden. Maar de lezing gaat verder. ‘Dan zoekt 

Mozes de zachtheid van het aanschijn van de ENE, zijn God;’ Je bent òf dienaar met hart en ziel òf 

geen.  Mozes zwijgt als het graf over die gouden stier en nog meer over de ‘aanbidding’ van dat ding, 

die ‘afgod’. Wil de ENE, zijn G’d,  in de ogen van de Egyptenaren echt worden tot: “Zie je wel, die god 

van  Israël is toch ook maar een godje van niks’? Tja, en dan gebeurt het: ‘Dan krijgt hij berouw, de 

ENE, over het kwaad dat hij heeft uitgesproken om zijn gemeente aan te doen.’ Absoluut: 

krankjorum!  In het evangelie van vandaag zit Petrus ook al met  de ‘zonden van zijn broeder’ in zijn 

maag  In de gelijkenis is sprake, van een heer die uitgeleend heeft en van  een dienaar die terug moet 

betalen die weer een ’heer’ voor iemand anders geworden is die hèm moet terugbetalen. Jezus moet 

Exodus op zijn duimpje kennen. Van toorn zal pas sprake zijn als ontferming gaat ontbreken.  Dus: op 

zijn minst  zeven keer zeventig maal vergeven? Want zo lijkt dat ‘koninkrijk der hemelen‘ nu eenmaal 

te zijn: krankjorum! Net zo mesjogge natuurlijk als dat plaatje op de orde van dienst. Dat poppetje, 
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zónder gezicht, weet haarfijn èn van harte waar het naar toe moet: druk maar op die knop! Dat 

koninkrijk der hemelen is toch bedoeld voor hier, voor ‘beneden’? 

We beginnen de dienst vandaag met weer drie andere verzen van Psalm 139 en na het Kyrie komt 

het Gloria uit: ‘Liefste Lied van Overzee deel I nr. 1: ‘Aan U Vader, alle glorie’. Na de lezing uit Exodus 

klinkt uit ‘De Woorden Gezongen” – Liederen bij het Boek Deuteronomium: ‘Het gouden kalf’. 

Na de verkondiging uit: ‘Voor Onderweg” – Schriftliederen Henk Jongerius nr 1: ‘Niet tot de dienst der 

wraak’. Als slotlied wordt gezongen gezang 528: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ gezongen.   

 

1e zondag van de herfst – 20 september 2020 

vg: Ds. Deodaat van der Boon 

Met de dienaar Jona van de ENE is het toch niet 

echt goed gekomen nadat hij drie dagen 

verbleef in wat drie weken geleden ‘de 

komische isoleercel van de vis’  werd genoemd. 

Jona werd dan wel gered uit ‘duisternis en dood’ 

(gez. 864) maar aan zijn opdracht om te gáán 

redden en wel de ‘grote stad Ninevé, is niet 

getornd! Nu gáát Jona dat dan toch zeggen: 

‘over veertig dagen wordt deze hele stad 

ondersteboven gekeerd’ Het absoluut 

onmogelijke gebeurt: de hele stad, inclusief de koning, keert om ‘van hun kwade weg’. En dus: krijgt 

G’d berouw over het kwaad dat hij gesproken heeft hen aan te doen en hij heeft het niet gedaan.’ U 

ziet het: Jona’s gezicht is inmiddels rood aangelopen van ergernis. Hij ontploft bijna van woede. Gaat 

hij na zijn drie dagen in de vis alsnog naar Ninevé, doet hij één keer zijn mond open, bekeren ze zich 

én meteen krijgt G’d berouw!  Dat wist hij toch al van begin af aan? Hij wilde toch dit hele verhaal 

vóór zijn? ‘Gij zijt ‘genadig en ontfermend, lankmoedig en groot in vriendschap, die berouw krijgt over 

zijn kwaad’?  Hij sloeg toch niet voor niets op de vlucht? En nu blijkt het écht allemaal flauwekul, ook 

die drie dagen in die vis?  

Kees de Kort is de illustrator van deze afbeelding uit de ‘Kijkbijbel‘. In de Kijkbijbel zijn in 1992 alle 28 

deeltjes van de eerder verschenen reeks ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ opgenomen. De Kort tekende 336 

afbeeldingen aan de hand van de Bijbelverhalen, waarvan hij in diverse interviews zegt: ‘Alles wat 

mensen uitvreten wordt in de Bijbel vertelt.’  Daarom zijn de afbeeldingen, oorspronkelijk bedoeld om 

de verhalen te vertellen voor kinderen met een verstandelijke handicap. Voor kinderen moest vooral 

de situatie in de verhalen worden vastgelegd zonder kinderlijk, dan wel primitief of naïef te zijn, maar 

de afbeeldingen moesten vooral zo tijdloos mogelijk herkenbaar blijven. Toen het illustratieproject in 

1966 begon keek een commissie van 30 mensen oordelend mee, maar de Korts eigen – en 

buurkinderen bekeken de tekeningen eerst: zij waren zijn meest, kritische, kijkers. De illustraties 

blijven sterk, voor jong en oud, en men hoeft waarachtig niet verstandelijk gehandicapt te zijn om te 

zien dat de Bijbelverhalen gesitueerd worden in de Midden-Oosten achtergrond waar ze thuishoren. 

De mensen zijn bepaald niet alleen van het ‘blonde haar en de ‘blauwe ogen’, in tegendeel. De 
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gelaatsuitdrukkingen zijn onder alle omstandigheden af te lezen. De Kort maakt de illustraties als een 

directe vertaling in vormen en kleuren, zonder opzettelijke interpretatie. Hij zegt: ‘Jezus op de fiets, 

ja dat kan ook. Maar het is er tot dusver nog niet van gekomen’.  En  Jona? Die kan zo driftig nog niet 

zijn of de Eeuwige brengt hem met zachte hand bij zinnen. Interpreterend heeft  de Eeuwige iets 

gezegd als: “Jona, ben je boos? Pluk een roos, zet ‘m op je hoed dan ben je morgen weer goed. Jij 

wilt n.l. véél hardvochtiger zijn dan ik! Het komt goed met Ninevé, en heus, met jou ook!” Mattheüs 

vertelt eigenlijk ‘Jona’ op z’n ‘Jezus’: De werkers van het eerste uur zijn woest dat de werkers van het 

laatste uur evenveel betaald krijgen als zij. Maar de heer van de wijngaard hanteert ook hier een 

‘zachte’ hand: er is geen sprake van onrecht. ‘Is het niet aan mij om met mijn dingen te doen wat ik 

wil?- of is jouw oog boos omdat ik goed ben?-  Met andere woorden: laat dat ‘oordelen’ nu maar aan 

mij over want  jullie worden er zo  liefdeloos van. Ik nu eenmaal niet. 

We beginnen de dienst met psalm 121 en na het Kyrie klinkt het Gloria:  gezang 864: ‘Laat ons de 

Heer lofzingen’. Na de lezing uit Jona kiezen we uit gezang 210:’God van hemel, zee en aarde’ of 

gezang 869: ’Loof zij de Heer, ons hoogste goed’ . Na de verkondiging kunnen we eigenlijk niet heen 

om gezang 991:’De eersten zijn de laatsten’  maar misschien wordt het toch gezang 225: ‘Zingen wij 

van harte zeer’. De jaarlijkse vredesweek is gisteren begonnen. Daarom als slotlied gezang 1014: 

‘Geef vrede door van hand tot hand’.  

2e zondag van de herfst, 27 september 2020 

vg.:  Ds Frans Ort 

De afbeelding van vandaag komt uit een zg. 

Historiebijbel, een in proza vertaalde en/of navertelde 

Bijbel uit het midden van de 15e eeuw.  De bekendste 

Bijbeltekst, de Latijnse Vulgaat, werd zodoende 

ontsloten voor de ‘gewone’, dat wil zeggen niet 

academisch opgeleide, mens.  Zo’n navertelde Bijbel 

van toen zouden we een beetje kunnen vergelijken 

met veel navertellingen in onze tijd. Mathilde Roolfs 

blijft in  haar ‘Verhalen over God,  de mensen en de 

wereld’3 misschien wel het dichtst bij de Bijbel zelf. In haar uitleg wordt veel aandacht besteed aan 

de tijd waarin de verhalen ontstonden en hoe ze functioneerden in een wereld die toch wel erg 

afwijkt van de onze. In de Historiebijbels van heel lang geleden zijn vaak de meest spectaculaire 

episodes opgenomen maar  ‘saaie’, onbegrijpelijke èn overbekende stukken (het NT!) weggelaten. Er 

werd uitleg, duiding, ingevoegd, die vaak los kwam te staan van de tekst (zg. ‘glossen’)  of terecht 

kwam in de afbeeldingen. Zo’n ‘verluchte’ Bijbel, was een kostbaar bezit. Hele pagina’s kregen 

rondom prachtig gedecoreerde randen, uitgewerkte beginletters van hoofdstukken, illustraties e.d.  

Als de tekst al werd gedrukt en niet met de hand geschreven,  dan werden in elk geval de illustraties 

er met de hand aan toegevoegd. Van het individueel ‘opeisen’ van die creaties was in de 15e eeuw 

nog nauwelijks sprake. Zo zijn de namen van de diverse illustratoren van deze Bijbel van de fam. 

Zoudenbalch te Utrecht onbekend gebleven.  De leider van het illustratie project wordt echter wel 

aangeduid als ‘Meester (van) Evert Zoudenbalch’ zodat er aan zijn gezag niet kon worden getwijfeld. 

                                                           
3
 Mathilde Roolfs ‘Verhalen van God, de mensen en de wereld’ uitg. Van Good Jeugsboeken 

Amsterdam/Brussel 1984 
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Het bezit van zo’n bijzondere Bijbel was bepaald een statusverhogende factor, De Bijbel van de fam. 

Zoudenbalch was voor z’n tijd al heel ‘modern’ en omvatte twee delen, Oude èn Nieuwe Testament.  

We zien op de afbeelding de profeet Ezechiël die 

vijf lieden onderhoudt over hun misstappen: hun 

voeten zitten vast in de schandpaal! Over de aard 

van hun misstappen kan nauwelijks getwijfeld 

woorden: het getal vijf zal zeker naar de vijf 

boeken van Mozes verwijzen. Te kijk zijn ze 

echter niet gezet, zoals de bedoeling was in de 

Middeleeuwen van ‘schandpaal’ .  Ezechiël lijkt op 

bezoek bij hen in een halfronde bakstenen 

‘kerker’ met kleine ramen. Suggereren de wit 

uitgeslagen vingers van de vijf lieden dat ze graag 

stelen? Ezechiël spoort de lieden aan: ‘Keert om 

en bekeert u, van al uw misstappen dan zal geen 

ongerechtigheid u tot struikelblok worden’. De 

profeet heeft een klein, rechthoekig plaatje met 

in het midden een gaatje in de hand, de kleur 

loopt van ‘rood’ (rechterhand) naar wit 

(linkerhand). Wat dat te bektekenen heeft? De 

witte kant lijkt iets ‘bloedeloos’ te suggereren, de 

rode kant weer ‘levend worden’? Verbeeldt dat 

gaatje het ‘oog van de naald’ als uitdrukking van 

‘Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij 

God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.’     

Warm geworden, doorbloede, vingers zal zeker 

hun troost zijn als Ezechiël toevoegt: ‘De Eeuwige 

zegt geen behagen te hebben in de dood van de 

dode: bekeert u en leeft!’ Mattheüs laat Jezus de 

parabel vertellen van de mens en de twee kinderen. Ook daarin de uitwerking van spijt krijgen,  

‘ommekeer’, die niet alleen de ‘gehoorzaamheid’ aanstuurt maar ook boven alles uit laat zien dat de 

ENE ‘genadig en ontfermend, lankmoedig en groot in vriendschap is. Of anders gezegd: ‘tijding van 

mijn Heer, de ENE, is: ‘bekeert u en leeft’. Met Psalm 86 beginnen we de dienst, als Gloria klinkt uit: 

Liefste Lied van Overzee deel I nr. 1 ‘Aan U Vader, alle glorie’., na de lezing uit Ezechiël gezang: 25a : 

‘Mijn ogen zijn gevestigd’, na de verkondiging gezang 990: ‘De laatsten worden de eersten’ en als 

slotlied gezang 984: ‘Gezegend die de wereld schept’. 

Ada Waalboer 

 

 

 

 

Uit de Historiebijbel van Zoudenbalch, het boek 

Deuteronomium. Op de rechter pagina lijkt bij de 

rode 'I' een invoeging te staan. 
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Diaconiecollectes september 

Zondag 30 augustus : de collecte is voor SOS Kayamandi, het project dat we samen met Velp hebben. 

Op een andere plek leest u er meer over; 

Zondag 6 september : voor het diaconaat, algemeen 

Zondag 13 september : voor het Hospice Rozenheuvel en daar behoeft geen toelichting bij. 

Zondag 20 september : voor de Rudolphstichting - De Glind. De opbrengst van deze collecte is onder 

andere bestemd voor het opknappen van oudere gezinshuizen: als diaconie kunnen we zo'n huis 

bijvoorbeeld 'adopteren' teneinde dat (opknappen) mogelijk te maken. In gezinshuizen wonen 3-6 

kinderen met een ouderstel zo normaal mogelijk. Deze kinderen kunnen door beperkingen, trauma's 

en/of onveilige situaties niet thuis wonen en worden uit huis geplaatst. De Glind is er om een 

vervangend en veilig huis voor hen te zijn. 

Zondag 27 september : Omdat het van 19 tot 27 september Vredesweek is, is de collecteopbrengst 

bestemd om het vredeswerk te ondersteunen. Het thema van de Vredesweek is dit jaar "Vrede 

verbindt verschil" en heeft dus alles te maken met het omgaan met verschillen, bijvoorbeeld in 

cultuur, gebruiken, huidskleur en religie, die behoorlijk wat spanningen kunnen opleveren. Terwijl 

vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen in het geding zijn, is luisteren 

naar de verhalen van de ander van groot belang, omdat daardoor ruimte en begrip kunnen ontstaan. 

namens de diakenen       Ans van Dijkhuizen 

 

Update SOS Kayamandi 

Ons (met Velp) gezamenlijke diaconale kerk-in-actie project heet SOS Kayamandi. De officiële 

introductie daarvan is door de achter ons liggende roerige tijd wat in gedrang gekomen. Kayamandi  

is een township dichtbij Stellenbosch in Zuid-Afrika waar kinderen op school een maaltijd krijgen en 

waar 18 weeskinderen in 3 kleinschalige weeshuizen worden opgevangen. Mede door aids en corona 

is de situatie daar erg moeilijk. Onze maandelijkse donaties zijn nu meer nodig dan ooit. Immers de 

lokale mensen werken vaak zonder contract en hebben nu geen recht op inkomen. Vandaar dat, 

buiten de 1200 kinderen die dagelijks een broodmaaltijd via onze stichting ontvangen, ook andere 

kinderen aankloppen voor brood, wat ook gegeven wordt! 

Uw bijdrage is hartelijk welkom op de bankrek. van de diaconie Rozendaal: NL16 INGB 0000933939 

o.v.v. Kayamandi. 

Namens de werkgroep Werelddiaconaat, Wil Both 
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Nieuws van het CvK 

Kerk-tv 

Zoals velen van u in de afgelopen weken ervaren hebben, werden wij regelmatig geconfronteerd met 

problemen bij de audio-uitzendingen via Kerkomroep.nl.  

Deze problemen werden niet veroorzaakt door onze apparatuur, maar werden veroorzaakt door 

Kerkomroep en ons inziens niet voldoende snel en adequaat behandeld. 

Daarom hebben wij besloten om te kiezen voor een andere leverancier en over te schakelen op kerk-

tv via Kerkdienstgemist.nl.  Omdat vele kerken op dit moment een dergelijke installatie laten 

aanleggen, moesten wij enkele weken wachten op de levering van de installatie in onze kerk. 

Zondag 23 augustus vond de eerste uitzending plaats welke live met beeld en geluid gevolgd kon 

worden. Velen van u hebben hierop positief gereageerd, maar helaas bleek er toch nog een 

onvolkomenheid in de installatie te zitten. Hierdoor konden de mensen die de dienst op een later 

tijdstip wilden zien en beluisteren wel beeld maar geen geluid ontvangen. 

Dit probleem is inmiddels verholpen en vanaf zondag 30 augustus a.s. kunt u iedere zondagse dienst 

zowel live als op een later tijdstip volgen via Kerkdienstgemist.nl > Rozendaal. (Denkt u er svp aan om 

ca. 5 minuten voor het begin van de live-uitzending in te schakelen en in te loggen bij 

Kerkdienstgemist). 

De audio-uitzendingen via Kerkomroep.nl zijn m.i.v. 23 augustus jl. beëindigd. Mensen die deze 

uitzendingen via het oude SKIN-kastje beluisterden, worden verzocht zich bij ondergetekende te 

melden (026-2135430) zodat wij kunnen onderzoeken of voor hen een alternatief beschikbaar is. 

Schilderwerk 

In een eerdere Nieuwsbrief maakte ik reeds melding van het geplande schilderwerk aan de 

buitenzijde van de kerk en de woningen aan de achterzijde van het gebouw.  

Na een grondige inspectie en de beoordeling van meerdere offertes is het werk gegund en zullen de 

werkzaamheden op 31 augustus a.s. beginnen. Wij voorzien geen noemenswaardige overlast en 

hopen dat het werk voor eind augustus gereed is (natuurlijk afhankelijk van het weer). 

Collecten 

De sluiting van de kerken heeft er mede toe geleid dat de collecteopbrengsten zijn verminderd, 

zowel diaconaal als voor het onderhoud van de kerk. De vertrouwde wijze van bijdragen via de 

zondagse collecten in de kerk is weggevallen en ook bij onze kerk zien we daarvan het (negatieve) 

effect. 

Daarom verzoeken wij u vriendelijk om op regelmatige basis  gebruik te maken van de mogelijkheid 

om uw bijdrage over te maken op onze bankrekeningnummers die zijn vermeld op de liturgie en op 

de website van de kerk. Uw giften voor de collecten tijdens de kerkdienst kunnen worden 

overgemaakt op de bankrekening van de Diaconie van de Protestantse gemeente Rozendaal,  
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NL16 INGB 0000 933 939, als u datum en collectedoel erbij vermeldt, komt het op de juiste plaats 

terecht. 

Uw gift aan de collecte voor de kerkrentmeesters tbv aanschaffingen en onderhoud van onze kerk 

kunt u  overmaken op rekening   NL81RABO0168708175 t.n.v. Kerkvoogdij, Protestantse Gemeente 

Rozendaal .  

 Mede namens de diaconie: hartelijk dank! 

Hans Rexwinkel 

 

Bevestiging nieuwe diaken en afscheid van de terugtredende diaken 
 
Zondag 30 augustus zal Eefje Hijwegen worden bevestigd als diaken in onze gemeente. Wij zijn 
bijzonder blij dat zij bereid is gevonden om deze taak op zich te nemen. Inmiddels heeft zij al enkele 
malen de vergaderingen van de kerkenraad bijgewoond. Maar vanaf zondag aanstaande is alles nu 
officieel. Ook op deze plek wensen wij Eefje van harte geluk met haar bevestiging. Wij hopen dat zij 
met plezier in ons midden mag functioneren en wensen haar een goede tijd als diaken. 
Zondag 13 september zullen wij in de dienst afscheid nemen van Wil Both. Na ruim tien jaar als 
diaken heeft zij besloten om zo langzamerhand terug te treden. In de kerkenraad van 25 augustus 
hebben wij al afscheid van haar genomen en haar gedankt voor de vele zaken die zij ter hand heeft 
genomen tijdens haar functioneren als diaken. Op de 13e september zullen wij hier in de dienst 
aandacht aan besteden. Maar op deze plaats is herhaald wat de voorzitter van de Kerkenraad tegen 
Wil zei: wij zijn onder de indruk van het vele dat zij (met grote vanzelfsprekendheid) in ons midden 
heeft gedaan. En wij danken haar bijzonder voor de tijd, de inzet en haar bijdragen aan dit deel van 
het kerkenwerk. Wij wensen haar dan ook een goede tijd toe voor de tijd die komen gaat! 
 
 

Vanuit de kerkenraad 
 
De kerkenraad heeft op 25 augustus jl. vergaderd in de Serre. Daar zijn de volgende besluiten 
genomen: 

a) De kerkenraad besluit onder een aantal voorwaarden vanaf 30 augustus weer kerkgangers te 
willen ontvangen tijdens de diensten. 

b) De kerkenraad besluit om voortaan de diensten via www.kerkdienstgemist.nl uit te zenden. 
c) De kerkenraad besluit om aan het eind van dit jaar nader te kijken naar de invulling van het 

nieuwe beleidsplan. 
d) De kerkenraad besluit een bedrag van vijfhonderd euro te doneren ten behoeve van de 

uitgave van de verzamelde liederen van Willem Barnard. 
e) De kerkenraad besluit om vanaf de komende maand de kringen (in het bijzonder de 

Nicodemuskring) weer doorgang te laten hebben. 
f) De kerkenraad besluit voortaan samen te komen op de tweede vrijdagmiddag van de maand, 

van 14.00 tot 16.00 uur in de Serre van onze kerk. 
 

 

Nicodemuskring 
 
Omdat we zo langzamerhand ook weer gaan beginnen met de bijeenkomsten in de Serre, is in de 
kerkenraad besloten om de kringen ook weer langzaam maar zeker op te starten. Dat betekent dat 
we in de komende maand weer samen zullen komen met de Nicodemuskring. De exacte datum en 
het onderwerp zal in de komende tijd aan de deelnemers van de Nicodemuskring worden 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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doorgegeven. Mara vooralsnog zijn wij zeer blij dat ook dit stukje van ons kerkenwerk weer een 
aanvang kan nemen. Overbodig om te schrijven dat we natuurlijk alle voorschriften en adviezen van 
de overheid en onze landelijke kerk in deze zullen volgen. 
 

Stilte-uur op zaterdag 
 
In de afgelopen tijd is ook de kerk weer geopend voor het Stilte-uur. Onze kerk is iedere 
zaterdagmiddag  geopend: van 14.30 tot 16.00 uur staan de deuren open voor wie enige tijd in de 
kerk stil wil zijn, een kaars wil aansteken of zich wil bezinnen of bidden. Hoewel het zelden storm 
loopt, beschouwen wij dit als een belangrijk deel van ons kerkenwerk: u bent daarom van harte 
uitgenodigd om dit stilte-uur te bezoeken! 
 

Activiteitengids 
 
In nauw overleg met mijn collega’s uit Velp (Dirk Jan Brans en Rob van de Wetering) is er weer 
gesproken over de invulling van het activiteitenprogramma voor het komende seizoen. De eerste 
periode (grof gezegd: tot Kerst) zal de nadruk wat meer liggen op buitenactiviteiten. Er is een aantal 
wandelingen georganiseerd, onder meer langs het Barnardpad in onze gemeente. Na Kerst hopen we 
ook de kringen weer vorm te kunnen geven. Momenteel wordt hard gewerkt aan de totstandkoming 
van een activiteitengids. Wanneer deze klaar zal zijn, zullen wij u die in PDF doen toezenden. Er 
zullen ook exemplaren daarvan in de kerk aanwezig zijn. 
 

Slotakkoord 
 
Wij hebben dit jaar onze vakantie toch weer in Normandië doorgebracht. Vanwege de 
coronamaatregelen hadden wij echter besloten géén tochtjes te maken om bezoeken te brengen aan 
allerlei plaatsen waar veel mensen samen zijn. Dat had tot gevolg dat wij sterker dan eerder keren 
gericht waren op de terrein van ons huisje. Naast veel lezen heb ik mij (vrijwel vanzelfsprekend) 
intensief bezig gehouden met de fotografie. Het leidde tot een grote serie foto’s van details  vlak om 
ons heen. En misschien is dat wel één van de zaken die mij in deze fase ook inspireerde: 
geconcentreerd zijn op de omgeving vlak om je heen waar zoveel te zien, maar waaraan je zo vaak 
snel voorbij gaat. Een van de zaken waar ik bijzonder door getroffen was, warende roestplekken op 
de landbouwwerktuigen. En wanneer je die van heel dichtbij fotografeert, ontstaat er iets waarover 
ik zelf dermate verrast was dat ik het resultaat graag met u deel als slotakkoord. 
 
ds. Frans Ort 
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