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Ter overweging 
 

 
 
 
De coronatijd dringt ons soms op andere wegen dan die we gewend waren. Dat geschiedde dit jaar 
ook op onze vakantie. Vanwege de maatregelen (en vanwege onze eigen voorzichtigheid) waren wij 
min of meer gebonden aan de naaste omgeving van ons huisje in Normandië. Dat is helemaal niet 
erg, want het is een heerlijke plek. Lastiger was echter wel dat ik dit jaar ‘dus’ minder foto’s zou 
kunnen maken. Maar als je wereld zich sluit, opent je geest soms nieuwe ruimten. Ik ben namelijk op 
het terrein gaan fotograferen. Eén van de zaken die mijn aandacht trok, was een aantal oude 
landbouwvoertuigen die staan te verroesten op het terrein. Het bleek een vindplaats te zijn van 
abstracte kleuren en vormen: roest, verfresten, reparatiesporen vormden een kader waarin ik 
abstracte schilderijen direct herkende. Ik heb er vele foto’s van gemaakt. Maar dan komt het. Op de 
vraag waarom ik daardoor zo gefascineerd was, bleef ik het antwoord een beetje schuldig. Na enig 
denkwerk kwam ik uit op een opmerking van een van mijn leermeesters. ‘Het is geen kunst het 
bijzondere te zien in het bijzondere. Het is de kunst op het bijzondere te ontdekken in het 
alledaagse.’En die opmerking kwam boven in juist deze periode. Nu de wereld zich in onze omgeving 
verdicht heeft, is het de kunst geworden het bijzondere te zien in het alledaagse. Het is niet alleen 
een Leitmotiv in mijn dagelijkse werk, het is ook de opdracht van de gemeente. Ik denk dat de 
gemeente van Christus de opdracht heeft om dat bijzondere te zien en te benoemen. Dan wordt 
roest ineens een schilderij. En bij mensen: dan zijn gewone mensen ineens veel meer bijzonder dan 
je ooit gedacht had. Met de combinatie van de meditatieve foto en de opmerking van Ted van 
Gennep wensen wij elkaar alle goeds toe. De foto’s zullen in de komende tijd wel opduiken op de 
orden van dienst.  
 
ds. Frans Ort 
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Psalm 12, hertaald door Theo Berendsen 
 
Eén van onze gemeenteleden, Theo Berendsen, hertaalde alle honderdvijftig Psalmen. In een vorige 
uitgave van de Nieuwsbrief kon u een bewerking van Psalm 23 lezen. Ditmaal lezen we de woorden 
van Psalm 12. Zoals Theo zelf formuleerde ‘een pittige Psalm’. 
 
 

God, red!  

Want er is een einde gekomen aan mededogen, 

omdat er amper betrouwbaren zijn onder de mensen. 

Zij spreken leeg, elk met diens naaste. 

Zij spreken met glibberige lippen, met een dubbel hart. 

God vernietigt elke glibberige taal, de grootsprakerige tong. 

Zij die zeggen: “Wij hebben de overhand met onze tong, 

onze lippen zijn van ons. Wie zal er heer zijn over ons?!”   

Vanwege het geweld tegen de onderdrukten, 

om het gekerm van de armen zegt God: 

“Nu sta Ik op! 

Bevrijding breng Ik voor wie naar adem snakt!”   

Gods woorden zijn zuivere woorden, 

zilver, gelouterd in een aarden ingang, zevenvoudig verfijnd. 

God, U behoedt hen. 

Voor eeuwig beschermt U ons voor deze generatie. 

Gif is opgestaan over de mensen, 

rondom zijn er schoften. 

U laat hen verdwijnen.   

 
 
 

Kerkdiensten 
 
4 oktober, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

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

 

11 oktober, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. Diederiek van Loo, Amersfoort 

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

 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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18 oktober, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. Frans Ort, Rozendaal 

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

 

25 oktober, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. Madelon Beekhuis, Rozendaal 

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

 
 
 

Bij de lezingen: 

3e zondag van de herfst, 4 oktober 2020 

vg: Ds. Frans Ort 

Jesaja 5:1-7; Matteüs 21:33-43 

 

De beide lezingen van deze zondag, Jesaja  en 

Mattheüs, lijken hetzelfde verhaal te vertellen.  

De afbeelding op de orde van  dienst hoort 

meer bij Mattheüs dan bij Jesaja. Het prentje 

hoort vermoedelijk ook thuis in een ‘Historie-

bijbel’, een geïllustreerde (navertel)-bijbel uit 

de Middeleeuwen.  Links zien we een soort 

‘toren’ met daarin een wijnpers boven de perskuip. Er zijn vier figuren te zien, te midden van struiken 

waaraan trossen druiven hangen. De omheining van de wijngaard is kapot. In Matteüs is sprake van 

dienaars van de ‘heer-des-huizes’ die gedood worden, op de illustratie zijn het drie ‘landbewerkers’ 

die het op de zoon van de eigenaar gemunt hebben. De man rechts zwaait boven zijn hoofd met een 

zaag, de man links wijst met een grote tang weinig subtiel naar de plaats  van de geslachtsdelen van 

de zoon. Nakomelingen zal deze zoon niet meer verwekken: ‘ze zeggen onder elkaar: dit is de 

erfgenaam!- vooruit laten we hem doden, dan hebben wij zijn erfdeel!’ . De man in het midden steekt 

voor alle zekerheid een hooivork in de buik van het slachtoffer, die tijdens de aanval met  zijn handen 

zijn hart beschermt. Jesaja vertelt ook over: ‘de wijngaard  had mijn geliefde, op een helling heel 

vruchtbaar. Hij woelde hem om, ontsteende hem, beplantte hem met edelwingerd, bouwde een toren 

op zijn plek en ook een perskuip hakte hij erin uit’. Is de allegorie bij Jesaja nog groter dan in Matteüs? 

De letterlijke tekst vermengt zich met een symbolische betekenis: de Eeuwige bouwt aan zijn 

wijngaard en hoopt dat deze druiven gaat voortbrengen. Maar nee: ‘hij bracht stinkbessen voort’. Bij 

Jesaja is ‘de wijngaard’ beeldspraak voor ‘ingezetene van Jeruzalem en manvolk van Juda’. Jesaja 

voert de Eeuwige sprekend op: ‘spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard!’ Wat heeft de 

wijngaardenier toch verkeerd gedaan dat er stinkbessen groeien en geen druiven? Jesaja zegt dat de 

Eeuwige het oordeel van het ‘manvolk van Juda’ niet afwacht. ‘Wel nu laat ik u toch doen weten wat 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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ik ga doen aan mijn wijngaard: zijn doornhaag weghalen……’ Zijn bescherming weghalen betekent 

dat de wijngaard vertrapt zal worden, er zullen doorns en distels groeien en er zal geen regen meer 

vallen. Een en al teleurstelling profeteert Jesaja: de planting waarin hij zich verlustigde; hij mocht 

hopen op recht en zie, het werd slecht, op gerechtigheid, en zie geschrei!’. Eeuwen later laat Matteüs 

Jezus dit zinnebeeld verder uitwerken. Wie meent 2x3 = 6 dienaars van de Eeuwige die de vruchten 

komen halen te kunnen verwerpen, hoort Jezus Psalm 118  citeren. De zevende dienaar, de zoon, kan 

een mens wel afkeuren1, maar die zal hoeksteen zijn en blijven.  Die zal als fundament de 

geschiedenis van G’d en mensen blijven dragen! Wij lezen vers 44 en 45 van Matteüs niet, hoe de 

‘heiligdomsoversten en de Farizeeërs’ zichzelf in de vertelling van Jezus herkennen. Het ontbreekt de 

Schrift ook niet aan grimmige humor: ze worden niet bang voor de Eeuwige, maar: ‘ze zijn bevreesd 

voor de scharen,- daar die hem voor een profeet hebben gehouden.’ 

We horen aan het begin van de dienst psalm 84. Als Gloria klinken drie verzen van het scheppingslied 

van Franciscus van Assisi. Het is vandaag zijn geboortedag. Na Jesaja klinkt gez. 210 ‘God van hemel 

zee en aard’ die niet alleen vannacht onze wachter is geweest, maar  wiens trouwe dienaar we in zijn 

grote wijngaard hopen te worden ‘waar liefde wordt beleden en de waarheid wordt gedaan, waar 

het recht bloeit als een roos van uw liefde, eindeloos’. Na de verkondiging worden de eerste vier 

verzen van  gez. 365 gezongen:  ‘Wij dragen onze gaven’ omdat we niet anders kunnen dan in de 

wijngaard werken. ‘De dagen alle zeven die staan in Mozes’ wet, maar één staat er geschreven, die 

wordt opzij gezet ter wille van uw liefde, tot eer van U, o God en Heer. Tot slot zingen we uit ‘Tegen 

het Donker’ gez. 59 ‘Een kwetsbaar onderkomen’. Vandaag is de tweede van de acht dagen van 

‘Soekot’, het Loofhuttenfeest in het Jodendom.  Daarin zingen we, alle dagen van de week: ‘Wij 

vlechten deze dagen in zekerheid dat God ons thuis zal vragen  aan ’t eind der tijd, als Hij een huis zal 

bouwen op vaste grond: de loofhut van zijn vrede de wereld rond.’ 

 

4e zondag van de herfst, 11 oktober 2020 

vg: Diederiek van Loo 

Jesaja 25:1-9; Matteüs 22:1-14 

 

Hoewel het staat op het dienstenrooster dat vanaf 

januari j.l. wordt gevolgd, kunnen we ook vandaag 

fysiek nog geen Heilig Avondmaal vieren. Toch vertelt 

Jesaja vandaag dat de Eeuwige, de Omschaarde, op 

‘deze berg, een feestdronk met olierijke spijzen, een 

feestdronk van lang-bewaarde wijnen,- vetrijke spijzen 

vol merg, glasheldere lang-bewaarde wijnen’, zal 

maken. 

De Synagoge viert vandaag het slotfeest van de tijd die 

op 19 september j.l. met de viering van Joods 

                                                           
1
 De zevende ‘dienaar’ op de Menora = de Sabbat : het middelste licht. 



6 
 

Nieuwjaar – Rosj Hasjana begon.  Mattheus laat Jezus vertellen van een koning die een bruiloftsmaal 

aanricht voor zijn zoon. Zo’n ‘bruiloft’ viert de Synagoge dan ook vandaag: Simchat Tora (Vreugde der 

Wet). Op deze dag wordt het laatste deel van het boek Deuteronomium gelezen door de ‘bruidegom 

van de Tora’ die het stokje meteen doorgeeft aan de ‘bruidegom van Bereesjiet’, het onmiddellijke 

begin, opnieuw, van het boek Genesis. Er wordt met de Tora-rollen gedanst! Want het ‘huwelijk’ van 

de Eeuwige met zijn volk, zijn schepping, zijn grote onderwijzing, zal nimmer op een ‘scheiding’ 

uitlopen. Roeping, lijkt Jezus te zeggen, hoeft geen mens te beamen als men niet wil.  Misschien 

komt later het besef wel wat hij of zij zichzelf ontzegt. De Synagoge viert Simchat Tora niet voor niets 

elk jaar. Wie aanschuift bij de gasten van de gastheer heeft de ‘uitnodiging’ al wel aanvaardt. Dat 

betekent dat niks blijft wat het is: het alledaagse kloffie moet in de kliko! Moet men puissant rijk zijn 

om bij een beroemde couturier een passend ‘feestkleed’ te laten maken? Welnee: de uitnodiging 

betekent: durf om  voort te gaan op de leerweg, aan de hand van de Heer.  En hoe fijn kan dat zijn. 

Vouw van het dagelijkse, treurige, nieuws een feesthoed, pluk een bloem langs de kant van de weg, 

zet die er op, rijg een ketting van eikels, beukennootjes, kastanjes, en open je handen. 

De afbeelding is gemaakt door Willy Fries (1907-1980). Het ‘Grote Gastmaal’ werd in opdracht 

vervaardigd voor een omvangrijke zaal in Berlijn die gedurende de 2e wereldoorlog een grote rol 

speelde  binnen de ‘Bekennenden Kirche’. Daar werden gedurende lange tijd avondmaalsdiensten 

gevierd waaraan ook  ‘niet-arische’ christenen deelnamen. Dat kon helaas niet verhinderen dat men 

uiteindelijk toch werd weggevoerd naar de vernietigingskampen.  De afbeelding puzzelt: het vormt 

niet meteen een duidelijke illustratie van het evangelie, niet in de versie van Lukas en ook niet van 

Matteüs. Nina Sturm2 wijst op de ongerijmdheden in de afbeelding die op elkaar botsen en de kijker 

onbehagen bezorgen. Fries heeft er zelf van gezegd dat zijn afbeelding een tot geschiedenis 

geworden verhaal vertelt met het oog op ons hier en nu, en vervolgens aanspraak maakt op de 

toekomst. 

De onderste helft van de hele afbeelding wordt in beslag genomen door schimmen van armen, 

hongerigen  en kreupelen die zich verdringen om aan tafel te kunnen gaan. Helemaal bovenin staan 

de goedgeklede mensen die zich van de tafel hebben afgekeerd, degenen die niet kwamen. Daar 

tussen de helverlichte tafel waarop gesneden brood ligt, bekers wijn staan: bij deze 

tafelgemeenschap zijn de spijzen en de drank van het leven te vinden. Rondom de tafel zitten gasten 

met nog lege handen die gevuld gaan worden met het brood en de wijn, met de dankbaarheid. Jezus 

reikt brood aan zijn naaste aan. Dat is zó geschilderd dat de kijker die beweging doorzet, van die 

naaste naar diens naaste en zo verder, de tafel rond. Het valt op dat de kleurrijkste mensen zich 

onder de armen, hongerigen, kreupelen bevinden, dat de bovenste groep niet-komers schimmig 

eenkleurig donker zijn maar dat de gasten aan tafel ‘wit’ zijn geworden, bijna ‘doorzichtig’. Daarvan 

zegt de kunstenaar: komend aan de Tafel van de Heer zijn wij mensen spiernaakt, ieder gelijk aan de 

ander, met lege handen en een uitgedoofde ziel. Zijn spijs en drank zullen ons, vernieuwd, 

verzadigen. Zo wil hij uitdrukken dat het Koninkrijk des Heren zal zijn voor wie zijn alledaagse leven 

niet wil behouden, maar het durft te verliezen (Lukas 9:24). In de gelijkenis bij Matteüs ontbreekt het 

die ene bruiloftsgast zonder bruiloftskleed juist aan dat vertrouwen. De afbeelding van Fries stelt ook 

de vraag waarom de armen en hongerigen zich niet op die tafel storten, grijpend naar wat hun 

                                                           
2
 Nina Sturm, voormalig lerares,  besprak deze afbeelding in januari1986 in ‘Zeitschrift für Religionsunterricht 

und Lebenskunde’. 
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toekomt. Zij bedelen alleen. Alsof er nog ‘tijd’ is voor de ‘welvarenden’ om van hun graaiwegen om 

te keren en plaats te maken.  

Aan het begin van de dienst klinkt psalm 130a, als Gloria gez. 304: ‘Zing van de Vader’, na de lezing 

uit Jesaja: psalm 23 na de verkonding gez. 384: ‘Als koning opgetreden’.  Aan het slot gaan we 

zingend met ‘Simchat Tora’ de wereld in: psalm 119: 2, 12 en 15.  Op de achterkant van de orde van 

dienst vindt u uit ‘De Woorden Gezongen’bij Deuteronomium (1982) nog een lied dat heet ’Vreugde 

der Wet’ met een tekst van Ton Naastepad en een melodie van Willem Vogel.  

 

5e zondag van de herfst, 18 oktober 2020 

vg: Ds. Frans Ort 

Jesaja 45:1-7; Matteüs  22:15-22 

 

De Eeuwige kijkt bij monde van Jesaja met 

behagen naar de Koning van Cyprus, Koresj, 

van Perzië. De gezalfde. Tot koning gezalfd zijn 

betekent zorg dragen voor wie aan hem zijn 

toevertrouwd. Aan het einde  van de grote 

Ballingschap staat de nieuwe veroveraar van Babylon toe dat de Judeese ballingen terugkeren naar 

Jeruzalem. Dat wordt de Perzische koning ‘messiaans’ toegerekend! ‘..omwille van mijn dienaar, 

Jakob, Israël, mijn verkorenen,- riep ik je bij je 

naam, noemde ik je apart, al kende je mij  

niet!’ Nieuwe bevrijding wacht het volk. Maar 

als koning Koresj van plan is zichzelf daarover 

op de borst te slaan, het hoog in de bol te 

krijgen, voegt Jesaja er ‘sprake’ van de Eeuwige 

aan toe: ‘Ik ben de Ene en anders geen, buiten 

mij is niemand God; ik gordde jou, al kende jij 

mij niet!.....Ik ben de Ene en anders geen, de 

formeerder van het licht en de schepper van 

het duister, de maker van de vrede en de 

schepper van het kwaad,- ik, de Ene, ben de 

maker van dat alles!’ Twee keer: al kende jij mij 

niet’. Nou ja, daar zou de koning van Perzië nog iets 

aan kunnen doen: hij is, zegt de Eeuwige, 

messiaans gezien, een goede weg ingeslagen door de ballingen uit Babylon terug naar huis te laten 

keren. Matteüs vertelt dat Jezus een clubje Schriftgeleerden ontmoet. Een vrolijke ontmoeting is het 

niet. Rabbijnen zeggen dat het niet moeilijk is om de strikvraag over de munt te herkennen: belasting 

betalen aan de keizer diende weliswaar de veiligheid van een Judees mens, het was religieus gezien 

verboden een munt met het gezicht van de keizer op zak te hebben. Het feit dat Jezus zelf zo’n munt 

niet uit zijn zak haalt is voor de Schriftgeleerden eigenlijk ‘uitleg’ genoeg maar ja, voor ons nog niet. 

Afbeelding I 

Afbeelding II – Peter Paul Rubens (1577-1640) ? 
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’Toont mij de munt van de accijns!- Dat gebeurt dus op de afbeelding waarvan de naam van de 

schilder onbekend is. Het is een schilderij uit 1612, geheel en al geschilderd naar de Vlaamse School. 

Wonderwel bestaat er een bijna identieke afbeelding die door sommigen toegeschreven wordt aan 

Pieter Paul Rubens (1577-1640). Zoek de verschillen. Beide schilderijen lijken uit het zelfde atelier te 

komen, maar zijn zeker niet door dezelfde hand geschilderd.  Een van de twee door Peter Paul 

Rubens?  Niet terug te vinden. Op afbeelding I wijst Jezus met zijn  rechterhand naar boven. Op 

afbeelding II gebeurt dat met de linkerhand. Dat rechts en links, u weet het, wordt bepaald door 

áchter de figuren te gaan staan, dan voelen we aan ons eigen lichaam wat ‘rechts’ en ‘links’ is, in 

bijbeltaal: rechts het ‘goede’, ‘links’ het ‘kwade. Afbeelding II roept dus meteen argwaan op: is de 

tweede afbeelding in spiegelbeeld  terecht 

gekomen? Zou kunnen maar het 

fotobewerkingsprogramma staat voor niks: 

terugspiegelen dus maar. En dan lijken beide 

afbeeldingen nóg meer op elkaar. Dezelfde 

opstelling van figuren, gebaren, blikrichtingen. 

Dezelfde  ‘modellen’ zijn gebruikt om de 

gezichtsuitdrukkingen weer te geven. Er is wel 

een opvallend verschil in de achtergrond: op 

afbeelding II is rechtsboven in de muur een deel 

van een schelp te zien en in de donkere 

achtergrond is rechts van Jezus hoofd een kleine 

‘nis’ geschilderd. De schelp moet in vroege tijden 

het symbool geweest zijn van geboorte en wedergeboorte. De maker van afbeelding I heeft de 

achtergrond verder niet uitgewerkt, wel onder het invallende licht wat stenen aangezet, maar daar 

waar het donker is, blijft het schilderij oningevuld. Er wordt naar Jezus gekeken, aarzelend, 

afwachtend, met zekerheid, allemaal rond de kwestie die in de groep om Jezus heen aan de orde is: 

‘zullen we grond vinden om hem eindelijk als een godslasteraar te ontmaskeren, om hem te kunnen 

uitleveren?’ In het centrum van de afbeelding staat een man met een indrukwekkende helm op, 

duidelijk een ‘justitiële’ overheidsdienaar. Hij strekt zijn hand al naar Jezus uit om hem te grijpen.  

Intrigerend: waarom is op afbeelding II de vrome aureool van een heilige om Jezus hoofd 

geschilderd? De manier waarop Jezus de vraag beantwoordt lijkt mij een veel duidelijker uitdrukking 

van ultieme ‘godvrezendheid’. Jezus kent zijn Jesaja: ‘Hij is de ENE en anders geen, de formeerder van 

licht en de schepper van duister, de maker van vrede en de schepper van kwaad,- Hij, de ENE is de 

maker van dit alles’.  

We beginnen de dienst met Psalm 130, na het Kyrie klinkt als Gloria gez. 304: ‘Zing van de Vader die 

in den beginne’. De lezing uit Jesaja wordt beantwoord met gez. 770 ‘De Heere, de heerser der aarde’ 

en na de verkondiging wordt gezongen: gez. 320: ‘Wie oren om te horen heeft’. Als slotlied is 

gekozen: gez. 754 ‘Liefde Gods die elk beminnen’. 

 

 

 

 

Afbeelding II gespiegeld 
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Zesde zondag van  de herfst, 25 oktober 2020                                                                                    

vg: Ds. Madelon Beekhuis-Wassenburg 

Deuteronomium 6:1-9; Matteüs 22:34-46 

 

In het kerkelijke jaar leven we de eindtijd 

tegemoet. Dat is goed te horen in de beide 

lezingen van vandaag. In Deuteronomium klinkt 

de samenballing van de ‘inzettingen en 

rechtsregels welke de ENE, uw God, heeft 

geboden u te leren, - om ze te doen in het land 

waarheen ge gaat oversteken om het te beërven’ 

De ‘inzettingen en rechtsregels’ zijn er in deze 

tekst éérst, waarna er gezegd wordt: ‘opdat je de 

ENE, God-over-jou, zult vrezen door al zijn inzettingen en zijn geboden te bewaken die ik je gebied.’ 

De inzettingen en rechtsregels zijn gegeven, geschonken. Ze glinsteren de mens zo uitnodigend 

tegemoet dat de Eeuwige er zondermeer van uitgaat dat de mens niets zal nalaten om ze ‘te houden 

en te bewaken’. Niet alleen déze generatie maar alle de generaties die volgen, en wel ‘alle dagen van 

je leven’. Dat ‘houden en bewaken’ kan niet ánders betekenen dan: ‘opdat ze verlengd worden, je 

dagen!’ .Die  ‘inzettingen navolgen’, ‘regels houden’ en ‘ze bewaken’ is allesbehalve een loterij 

waarin je door goed gedrag de jackpot kunt winnen, n.l. ‘verlenging van je dagen’ In tegendeel: Je 

zúlt dat toch doen? ‘Waakzaam zijn om te doen wat goed voor je is?’ Samengevat: ‘Hoor Israël’  of 

‘Sjema Israël’…….het vormt de kern van de Joodse ‘belijdenis’. Als is het laatste weer een christelijk 

begrip. In het Jodendom vormt het ‘Sjema’ de drager van zowel het ochtend- als avondgebed. Het 

Sjema bestaat uit drie gedeelten uit Deuteronomium: 6:4-9,  11:13-21 en 15:37:41. Deuteronomium 

6:4 staat aan het hoofd daarvan: ‘Hoor Israël….de Ene is onze  God, de Ene alleen!’ Het Sjema bepaalt 

daarmee het religieuze Joodse zelfverstaan of identiteit. 

Matteüs vertelde vorige week de geschiedenis met de beeltenis van de Keizer op de munt. Het 

gedeelte meteen daarna hoorden we niet. Sadduceeërs vragen daarin het oordeel van Jezus over de 

opstanding. Hij wijst de Sadduceeërs terecht met een regel uit de Tora (Ex 3:6): ‘De Eeuwige is en 

blijft de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob’. Jezus voegt er aan toe: ‘hij is niet 

een God van doden, nee, van levenden!’ Het net om Jezus wordt vandaag weer strakker 

aangetrokken door, opnieuw, de Farizeeërs. Ook doemt hier weer een vertaalprobleem op. De NBV 

vertaalt: ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet’? Zelfs de volgorde van de woorden is anders 

dan wat de Naardens bijbel meldt: ‘leermeester, wat is in de Wet een groot gebod?’ Jezus citeert als 

’het grote en eerste gebod’ eerst Deut. 6:5 ‘liefhebben zul je de Heer, je God met heel je hart en heel 

je ziel en heel je verstand’  en voegt er uit het priesterboek Leviticus aan toe: ‘het tweede, daaraan 

gelijk’: ‘liefhebben zul je je naaste als jezelf’. De beide geboden zijn dus…..éven groot. Waarmee er 

geen sprake kan zijn van de overtreffende trap ‘grootste’? Het loopt uit op een puzzel die de 

Farizeeërs zelf mogen oplossen. Van wie denken zij dat De Gezalfde een zoon is? Van David? Maar 

die zegt in de Schrift dat ‘de Gezalfde’ zijn Heer is die zetelt aan de rechterhand van de Eeuwige. Kan 

de Gezalfde beide tegelijk zijn: iemands ‘Heer’, èn ‘zoon’? 
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De afbeelding laat een rozet zien van de bronzen Menora die in 1956 

aan het 8 jaar oude Israël werd geschonken door Groot-Brittannië.  

De kandelaar, 4.30m hoog, 3,5m breed met een gewicht van 4000 kg,  

werd ontworpen door de Joodse beeldhouwer Benno Elkan (1877-

1960).  Het grondpatroon van deze menora is naar Ex 25:31 waar 

Mozes de opdracht krijgt een kandelaar te maken voor het heiligdom 

waarin de woorden van de Eeuwige te midden van het volk zullen 

wonen. De menora van Elkan is versierd met een aantal bronzen 

reliëfs die diverse periodes uit Israëls bestaan uitbeelden. De 

buitenste ranken bijv dragen van rechts naar links teksten uit het 

profetenboek van Zacharia, rechts  Zach. 4:6a, links Zach. 4:6b.: ‘dit is 

het woord van de Ene tot Zeroehavel, waarmee hij zegt: niet door de 

macht en niet door kracht maar door mijn Geest, heeft gezegd de ENE, de Omschaarde;. De 

hoofdstam van de Menora heeft net boven de voet een reliëf dat de opbouw van de Staat Israël 

verbeeldt, daar boven de rozet van onze afbeelding met het ‘Sjema Israël’ en daarboven een reliëf 

dat herinnert aan de opstanding in het getto van Warschau (19 april-16 mei 1943). Het getto werd 

met de grond gelijk gemaakt. 

We beginnen de dienst met psalm 130: 3 en 4. Als Gloria hoort u gez. 906: 1.2. en 3. Na Jesaja klinkt 

gez. 310 ‘Een is de Heer, de God der goden’. Na de verkondiging wordt gezongen gez.792 ‘Kom, God 

en schrijf uw eigen naam’. Als slotlied klinkt: gez. 695 ‘Geest van hierboven’. 

Ada Waalboer 

 

In Memoriam Georgina Frederika Johanna Martinius-van der Stijl 

Op 13 augustus 2020 overleed na een korte opname in Intermezzo in Dieren Georgina Frederika 
Johanna Martinius-van der Stijl. Zij is 93 jaar geworden.  Ina - zo was haar roepnaam - werd geboren 
in Den Haag in een groot gezin, waar ze een gedegen opvoeding kreeg. Zo ontwikkelde zij in haar 
jonge jaren al haar precisie en serieuze kant.  Na haar middelbare school ging ze aan de slag bij een 
drukkerij als correctrice - een baan die goed bij haar paste. Ze ontmoette haar latere echtgenoot; hij 
had andere talenten: was artistiek, kon goed tekenen en was heel handig. Ze bleken elkaar goed aan 
te kunnen vullen en trouwden en het werd een lang huwelijk!  Er werden twee kinderen geboren: 
Allard en Eline.  Het gezin verhuisde van Den Haag naar Laag Soeren waar de kinderen opgroeiden in 
een heerlijke vrije omgeving midden in de natuur. Ina's man werkte als leraar tekenen en 
handvaardigheid en zelf besloot Ina, toen het gezin niet meer zo veel tijd vroeg, om te gaan studeren. 
Het werd gerontologie en ze vond het heel plezierig dat ze na haar studie er ook mee aan de slag kon 
gaan.  Ina was actief in verschillende commissies die zich met de gezondheidszorg voor ouderen 
bezighielden, was jaren lid van de indicatiecommissie voor ouderen in de gemeente Rheden, was 
bestuurslid van het vroegere "Velpse Ziekenhuis". Ze deed dat bestuurswerk met grote toewijding en 
nauwgezetheid. Inmiddels waren ze naar Arnhem verhuisd en kregen contact met de 
kerkgemeenschap in Rozendaal.  Ook na het overlijden van haar man, elf jaar geleden, deed Ina haar 
best om de band met Rozendaal aan te houden en kwam ze graag hier naar de kerk. Ze was gevoelig 
voor vriendschappen en die vond ze onder andere hier. 
Afgelopen voorjaar kwam ze bij een valpartij lelijk terecht, en haar herstel in het ziekenhuis verliep 
moeizaam.  In afwachting van een definitieve woonplek in een zorgcentrum, verhuisde Ina tijdelijk 
naar Intermezzo.  Na een paar dagen overleed ze daar, in alle rust, alsof ze vrede had met haar 
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sterven.  Zo was het goed.  In een sfeer van dankbaarheid werd op 20 augustus afscheid van haar 
genomen in de kerk van Rozendaal, met dezelfde tekst (1 Korintiërs 13) en dezelfde (gelezen) 
liederen als bij de uitvaart van haar man.  Haar zoon sprak, haar dochter speelde viool, de vier 
kleinkinderen brandden kaarsen en bij het verlaten van de kerk was er een "erehaag" van mensen 
die haar dierbaar waren - familieleden, vrienden, medeleden van serviceclubs, gemeenteleden. 
Wij gedenken haar met eerbied en liefde. 
 
Bert Bomer 
 

 

Afscheid en bevestiging 

In de afgelopen periode hebben we (tot onze grote vreugde!) Eefje Hijwegen uit Velp mogen 
bevestigen als diaken in onze gemeente. Na alle woorden die er in de dienst van 30 augustus en in de 
kerkenraad gesproken zijn, herhaal ik op deze plek dat wij erg blij zijn met Eefje in onze kerkenraad. 
We hopen dat het voor haar en ons een goede en inspirerende periode mag zijn! 

We namen inmiddels ook afscheid: Wil Both is na ruim tien jaar diaken te zijn geweest, terug 
getreden. In de dienst van 13 september (en iets eerder al in de kerkenraad) hebben wij Wil heel 
hartelijk bedankt voor alle inzet en  tijd die ze heeft gegeven bij de invulling van haar diaconaat. Wij 
wensen haar ook op deze plek alle goeds toe. En natuurlijk zeggen we daarbij: tot ziens in ons 
midden! 

Frans Ort 

 

Diaconiecollectes oktober 

Zondag 4 oktober : Wij collecteren voor het SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- 

en Mensenrechten Organisaties),  een ondersteunend orgaan van talloze groepen die allemaal vanuit 

verschillende invalshoeken werken en praten teneinde vrede te bewerkstelligen tussen Israëliërs en 

Palestijnen. En van de groepen die ik wil noemen is de Parents Circle. Niet zo lang geleden was en 

een TV uitzending over die Parents Circle: ontroerend, moedig en vol hoop. 

Zondag 11 oktober : Voor De Regenboog in Amsterdam, onder het motto 'Geef om een ander' . Voor 

wie meer wil weten over het zeer vele werk van De Regenboog, zie www.deregenboog.org  

Zondag 18 oktober : voor KIA werelddiaconaat en vandaag voor Rwanda: "Met zusters werken aan 

voldoende eten": een gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda werkt met 

dorpsgemeenschappen om hen heen om de omstandigheden te verbeteren i.v.m. gezondheid, 

onderwijs en verbouwen van voedsel. 

Zondag 25 oktober : Op deze zondag is de opbrengst van de collecte weer bestemd voor ons (met 

Velp) project SOS Kayamandi , waarvan de doelstellingen liggen op het gebied van voeding,scholing 

en zorg voor weeskinderen. 

 

voor de diakenen      Ans van Dijkhuizen 
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Vanuit het College van Kerkrentmeesters 

Om het risico van besmetting via aerosolen tijdens bijeenkomsten in de Serre (vergaderingen, 
filmavond, inloopochtend, etcetera) zoveel mogelijk te beperken is in de Serre een luchtreiniger 
geplaatst. Deze luchtreiniger is voorzien van een HEPA-filter waarmee  volgens de specificatie van de 
fabrikant  99,95% van de ongewenste deeltjes uit de lucht kan worden gehaald. Uiteraard blijft het 
daarbij van groot belang dat bezoekers zich houden aan de RIVM-richtlijnen en het aantal 
gelijktijdige bezoekers de grens van 20 mensen niet overschrijdt. De bediening van het apparaat is 
uitermate eenvoudig en kan door de bezoekers zelf worden gedaan (de instructie bevindt zich op de 
voorzijde van het apparaat). 
 
namens het CvK, Hans Rexwinkel 
 

Amnesty International 

Tot de lockdown was Henny maandelijks aanwezig met haar zelfgemaakte kaarten en een petitie van 

Amnesty. Helaas is dat door corona op dit moment niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, is digitaal de 

acties steunen. Dit kan een petitie of e-mail brief zijn. Als u op de link klikt leest u meer over de actie. 

Net als bij een papieren petitie wordt u gevraagd om uw naam en woonplaats. Er wordt u ook 

gevraagd uw e-mailadres in te vullen. Deze wordt alleen gebruikt voor een bevestiging en komt niet 

bij derden terecht.  

Kunt u het zich voorstellen. Je bent arts, er heerst corona, er zijn onvoldoende beschermende 

middelen en de werkwijze kan beter. Kaart u dit aan? In Rusland kan u dit u baan kosten en erger. 

Kom in actie voor Tatyana Revva https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-revva 

 

Psalm XII (gebed tegen de groten der aarde) 

In zijn bundel Psalmgedruis rond de Tien Woorden (die nog immer te verkrijgen is bij boekhandel 
Jansen & De Feijter) heeft Jaap van Dijkhuizen een Psalm geschreven. Deze Psalm is géén hertaling of 
bewerking van een van de Psalmen, maar is een tekst die hij in de geest van de Psalmen bij de Tien 
Woorden uit Exodus schreef. Deze tekst is verbonden met het gebod gij zult Mijn Naam niet 
misbruiken. Hij is diep overtuigd van het gegeven dat Oorsprong heilig is en bidt zijn Psalmen dan ook 
tot “O” om hem aan te horen. Bij deze “O” hoef je niet te vrezen dat  die ons in de leegte roepen laat. 
Deze Psalm is veelzeggend genoeg om goed tot ons te laten door dringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-revva
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Psalm XII (gebed tegen de groten der aarde) 

 
1. Het is een oude truc de mensen in te pakken 

met vrome woorden, daarvan heeft geen mens terug. 
2. Ik heb geleerd de schouders op te halen 

  als hypocrieten kletskoek debiteren, 
  die in hun onderdanen gaan als koek. 

3. Toch schrik ik, “O”, als zij de Mensenzoon vernoemen: 
  een ‘Corpus Christi’ als atoomduikboot. 

4. Ik weet, het zijn niet slechts voorbije oosterburen 
  die ‘Gott mit uns’ als slagzin hadden. 

5. Wij zijn het zelf die ons de besten vinden: 
  ‘joods-christelijk’ lijkt nu het toverwoord, 

6.terwijl wij mensen buiten onze grenzen houden 
  die uitgekotst zijn in hun eigen hel. 

7. Misschien had ik mijn psalmgezang moeten beginnen 
  met bidden voor wie het humane mist… 
 

 Jaap van Dijkhuizen  (geb. 1940) 

 

De Serre van Rozendaal zoekt vrijwilligers! 

De Serre van Rozendaal is elke woensdagochtend geopend voor een inloop tussen 10.00 en 12.30 
uur aan de Kerklaan 15 in Rozendaal. Bedoeld als ontmoetingsplek voor inwoners van het dorp en 
andere belangstellenden. Samen met de gemeente Rozendaal organiseren we deze wekelijkse 
inloopochtend. Iedereen die het leuk vindt om te komen voor een lekker kopje koffie/thee, 
contacten en een goed gesprek is welkom.  

Een team van vrijwilligers treedt op als gastvrouw en gastheer en zorgt volgens een vast rooster voor 
koffie, thee en gezelligheid.  

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om tijdens de ochtend koffie/thee te schenken 
en met de gasten in gesprek te gaan. Verder zoeken we een penningmeester die de inkomsten en 
uitgaven bijhoudt voor de jaarlijkse begroting.  
Daarnaast zou het fijn zijn wanneer zich een vrijwilliger meldt die met eigen vervoer bezoekers naar 
de Serre wil begeleiden en weer thuis brengt. Bovengenoemde taken kunnen gecombineerd worden. 
 
Lijkt het u leuk om ons gastteam te versterken, neem dan contact op met Esse van Hall via het 
emailadres serrevanrozendaal@gmail.com. 
 

Esse van Hall 

 

 

mailto:serrevanrozendaal@gmail.com
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Activiteiten van de KIK 

Helaas stemmen de ontwikkelingen op het coronafront nog niet erg vrolijk en dat heeft zijn weerslag 
op de activiteiten die we als commissie Kunst in de Kerk kunnen organiseren.  
Daarom hebben we besloten om het Open Podium dat gepland stond op 8 november, niet door te 
laten gaan. Het plannen van een nieuwe datum laten we afhangen van de ontwikkelingen. 
 
Afgelopen zomer hebben we de fair afgelast. U begrijpt dat het onzeker is of we volgend jaar wel op 
een verantwoorde wijze een fair kunnen organiseren. Ook beraden we ons als KIK nog op een 
mogelijk andere opzet. Maar àls de zomerfair doorgaat, hebben we wel de datum vastgesteld, 
namelijk 12 en 13 juni 2021. Dus noteert u die zekerheidshalve maar in uw agenda. 
 
Filmvoorstelling op 21 oktober 14.30 uur 
Wat in ieder geval wel doorgaat, is de maandelijkse filmvoorstelling in de tuinkamer. Voor woensdag 
21 oktober hebben we “Etre et Avoir” gekozen. Omdat het dan (bijna) wintertijd is, is de voorstelling 
in de middag in plaats van ’s avonds. 
 

 
 
Être et avoir is de documentaire over een Franse plattelandsschool, die in 2002 in korte tijd de 
wereld veroverde. De documentaire won verschillende filmprijzen, en wordt vooral geroemd om het 
authentieke, eenvoudige beeld dat het geeft  van het Franse platteland. 
Gedurende een heel schooljaar wordt een basisschooltje in de Auvergne (Saint-Étienne-sur-Usson) 
gevolgd. In de school van slechts één klas, met kinderen van de leeftijden 4 tot 11, heerst de orde 
van schoolmeester Georges Lopez. Het gevolgde schooljaar is tevens het laatste van Lopez, die 
daarna met pensioen zou gaan. Alle facetten van het lesgeven komen aan bod. De meester heeft 
aandacht voor iedere leerling en de onderlinge relaties. Zo worden beginnende ruzies snel in de kiem 
gesmoord en wordt een meisje dat achter dreigt te komen extra aandacht gegeven. De 
documentaire geeft op een zeer persoonlijke en daarom ook vaak emotionele wijze het dagelijkse 
leven op een plattelandsschooltje weer. De meester blijkt een gave te bezitten de leerlingen op hun 
gemak te stellen en geeft ze alle ruimte om ze te laten zijn wie ze zijn. De vele prachtige intermezzo’s 
met beelden van het landschap van de Auvergne versterken de rustige en bedaarde sfeer die de 
documentaire uitstraalt. Nicolas Philibert, de documentairemaker, is er uitstekend in geslaagd het 

leven met alle ups en downs rond het schooltje vast te leggen. 

De NRC-recensent gaf als zijn oordeel:  “Tot tranen toe geroerd..... weergaloos mooie, meesterlijke 
documentaire.” 
 
Als u ook een traantje wilt wegpinken bent u op 21 oktober welkom vanaf 14.15 uur voor een kop 
koffie of thee.  En u kent inmiddels de afspraken: 
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- vooraf aanmelden bij Liesbeth van Hulst, vóór 20 oktober.   
E: liesbethvanhulst@kpnmail.nl;  T: 3634698. 

- maximaal aantal deelnemers 18 personen. 
- u komt niet als u last heeft van koorts, verkoudheidsverschijnselen e.d. 
- bij binnenkomst langs het buffet voor een kop thee of koffie en gelijk gaan zitten 
- als het goed weer is, gaan na afloop de serredeuren open en drinken we een glas op het terras. 
- en we blijven letten op de afstandseis van 1,5 m! 
  
De KIK, 
Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Erik Kool 

 
 
 

Van de tuincommissie 

Wat is het jammer dat u vanwege de corona-ellende nauwelijks meer in de kerktuin komt! De 
tuincommissie doet zo haar best en met de hete droge zomer die we gehad hebben was dat geen 
sinecure. In ieder geval hierbij een paar plaatjes: de nieuw geplante lindeboom, de uitbundig 
bloeiende rozen, de druif nèt voor de oogst en een fraaie teunisbloem. 

Ans van Dijkhuizen heeft afscheid van de commissie genomen na  zo’n twintig jaar trouwe dienst. 
Dank je wel voor je inzet! We zouden nog best een tuinmaatje kunnen gebruiken; we proberen eens 
per week (in principe op  de donderdagochtend) een uur of twee in de tuin te werken. Voor nadere 
informatie of opgave: erik.kool@kpnmail.nl.  

De tuincommissie, Niesje Verheij, Ine Bruins, Herman Schoenmakers, Co de Bruijn, Erik Kool. 

 

 

 

mailto:liesbethvanhulst@kpnmail.nl
mailto:erik.kool@kpnmail.nl
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Ander weten, gedicht van Frits Koning 
 
Naar aanleiding van zijn vrijwilligerswerk in het Hospice Rozenheuvel verwoordde Frits Koning zijn 
ervaringen in een gedicht. Op mijn verzoek heeft hij positief gereageerd: we nemen het met 
dankbaarheid op in de Nieuwsbrief. 
 

Ander weten 

 

In het dal van Rozendaal 

Rozenheuvel 

Voorportaal naar ander weten 

Laat ik je glijden 

In badwater Siloam 

Holle ogen stralen vatten vlam 

Verlichting van het schrijnend lijden 

Was je voeten 

Zalf je hoofd met olie 

Uit albasten kruik 

Ruik leliën des velds 

Tot in mijn diepste porie 

Voel dat wind gaat waaien 

Uit een andere hoek 

Bespeur begin van ademnood 

Omhul je met een linnen doek 

Blijkt windsel van de dood 

Het schone bed weer wat bij zinnen 

Handen vallen samen 

Met het witte linnen 

Je hoofd zorgvuldig neergelegd 

Spreek je zuiver en oprecht 

Deze nieuwe morgen heb ik 

Door intens genoten zorg 

God mogen ontmoeten 

In mijn medemens 

Wind trekt aan 

De ademnood neemt toe 

Dan knakt de steel 

Het leven heeft verloren 

Maar wordt opnieuw geboren 

In aller eeuwigheid 

 

Frits Koning 
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Slotakkoord 

In de context van de gebeurtenissen rondom de vluchtelingen en in het bijzonder de brand in het 
kamp Moria zond één van onze gemeenteleden een gedicht in van Ida Gerhardt. Het is het 
slotakkoord van deze Nieuwsbrief. 

 

Bekentenis 
 
Ik kan langs vlakke velden gaan, 
ik kan op hoge bergen staan, — 
ik kan geen ogenblik vergeten 
wat kinderen is aangedaan. 
 
Ida Gerhardt  (1905-1997) 

 

 

 

 


