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Vuurtongen
Waarom zouden wij nog vragen om
het zenden van uw Geest terwijl
het Pinksterfeest laat horen dat de
Geest reeds is geboren in elk mensenkind.
Geestesvuur dat vlamt als tongen
boven ieders hoofd.
Al eeuwenlang bezongen,
raakt nimmer uitgedoofd.
Dat wij elkander schenken
aanvuring van de Geest,
geloof en hoop en liefde,
de liefde 't allermeest.

Frits Koning

Gottfried Böhm, Pinksteren

*******
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Brief aan ‘mijn’ gemeente
Beste mensen, lieve gemeente,
De periode van ‘corona’ is ook een tijd geweest van nadenken en contemplatie. Daarnaast
was de periode rondom mijn ziekenhuisopname en de infecties naderhand er ook één van
rust nemen en tijd hebben voor andere zaken. Misschien verbaast het u niet, wanneer ik u
schrijf dat ik dat niet zo goed kan: stilzitten, rust nemen. Omdat ik een enthousiast fotograaf
én boekmaker ben, heb ik de afgelopen maanden regelmatig zitten werken aan het
fotomateriaal van goede kennissen van mij. Ik mocht foto’s van Arjan de Graaf, Rienco
Groenewold en Florian Ort bewerken. Daarnaast bewerkte ik materiaal van eigen hand. Dit
resulteerde in een serie fotoboeken van de titels: Wasteland, Horizons, November, Silent
Witnesses, Inside the labyrinth en Interferenties. De hoofdsom van de foto’s levert een beeld
op waar je niet vrolijker van wordt. Zonder dat de verschillende fotografen een bepaald doel
voor ogen staat, merk je dat zij ieder voor zich zéér betrokken zijn bij het wel en wee van
deze aarde. Wij zijn alle vier aangesproken door dat wat tegenwoordig UrbEx-fotografie
heet: het fotograferen van de achtergebleven resten van de menselijke activiteiten. Om
jullie een impressie te geven, voeg ik van elke fotograaf een afbeelding toe alvorens tot de
kern van mijn brief te komen.

Arjan de Graaf, Luik

Rienco Groenewold, Ruhrgebied
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Florian Ort, Hamburg

Frans Ort, Le Havre

Bij het lezen van deze fotoboeken is het opvallend, dat géén van ons een vooropgezet plan
heeft ‘om het de wereld eens even goed te laten zien’. Tegelijkertijd zijn wij alle vier
gefascineerd door de industrie en alles wat daarmee samenhangt. De hoofdsom die ik na
lezing ervan overhield, was die van grote bezorgdheid. Heel veel van de aandacht in de
media is de afgelopen periode uitgegaan naar corona en alles wat daarmee samenhangt.
Maar de zorgen over het klimaat en de nog altijd voortgaande vervuiling van de aarde in
combinatie met het leegtrekken van onze planeet ter wille van de overconsumptie worden
behoorlijk naar de achtergrond gedrukt. Ik denk dat we ons veel meer zorgen moeten maken
over de ontwikkelingen rondom het klimaat en het milieu dan we op dit moment doen.
Soms ben ik bang dat het zelfs al ‘vijf over twaalf’ is. Doorgaans eindigen dit soort brieven
met een oproep om ‘dit en dit’ of ‘zus en zo’ te gaan doen. Dat wil ik niet. En dat hoeft ook
niet. Wij allen zijn mondig en goed genoeg bij zinnen om ons eigen gedrag en de plaats die
we in de samenleving innemen, te overdenken en te kunnen zoeken naar consequenties
voor ons dagelijks handelen en voor de keuzen die we maken.
Ik schrijf deze brief met Pinksteren in het vooruitzicht. Ik blijf er altijd op vertrouwen dat wij
mensen -geleid door de Geest van Christus die ons mondig en verantwoordelijk maakt- in
staat zijn door onze keuzen de wereld te veranderen. Met deze (bescheiden) noodklok, de
vier foto’s en deze vertrouwenswens op een mogelijk veranderen van de koers wens ik u
allen gezegende Pinksteren toe: dat ook wij, door de Geest geleid, bereid en in staat mogen
zijn Gods schepping te bewaren, en te dienen. Hieronder voeg ik de foto toe van het
prijswinnende gedicht van Jaap van Dijkhuizen dat de komende tijd zal spreken vanaf de
noordoosthoek van de Martinikerk te Doesburg. De woorden spreken voor zich.
Met hartelijke groet,
ds. Frans Ort

*******
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Kerkdiensten voor de komende maand
zondag 2 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
zondag 9 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Bert Bomer, Doesburg
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
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zondag 17 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Marieke Fernhout, Nijmegen
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
zondag 23 mei, 10.00 uur, Pinksteren
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Frans Ort
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
zondag 30 mei, 10.00 uur
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal
voorganger: ds. Petra Barnard, Blaricum
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal
*******

gang van zaken kerkdiensten
In verband met de maatregelen rondom de inperking van de verspreiding van het
coronavirus zullen wij in de komende periode tot en met half mei onze kerkdiensten alléén
digitaal verzorgen. Het is in het licht van de huidige ontwikkelingen en de aangekondigde
derde golf nu niet mogelijk om een datum aan te geven waarop wij de kerkdeuren weer
kunnen openen voor de zondagse erediensten. Dat betekent dat er in de diensten op de
zondagen géén kerkgangers fysiek zullen kunnen deelnemen aan onze kerkdiensten. De
bemensing van de diensten zal louter bestaan uit degenen die de dienst verzorgen. Gelukkig
zijn wij digitaal goed bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl (Rozendaal). En wij prijzen ons
gelukkig met de bijdrage van onze musici en cantor! U kunt (ook naderhand!) inloggen op de
diverse diensten. Hoe vervelend het ook is én hoe goed wij allemaal begrijpen dat wij elkaar
en de vieringen missen, we hopen ons er zo goed mogelijk doorheen te slaan… Mochten er
zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan zullen wij u via de mailgroep daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen. Tot die tijd wensen we elkaar wat al een hele tijd op de
kerkmuur hangt: houd moed, heb lief.
*******
Eén van de mensen die met onze gemeente zijn, is Kees van Keulen. Hij woont in Arnhem en
bespeelt daar regelmatig het orgel. Hij zond de volgende bijdrage van zijn eigen hand; omdat
het nog dichtbij Pasen is, nemen wij het ditmaal op.

Psalm 151 Eerst zien en dan geloven
1. Heer, onze Heer, waar bent U?
Hoe moet ik in U geloven als ik U niet zie?
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2. Waar was U toen uw volk werd uitgemoord?
Hoorde U uw kinderen, toen ze in doodsnood tot U riepen?
3. Kon U het aanzien of was U ver weg?
Huilde U, verdroeg U het of was U ergens anders?
4. Kon U niet ingrijpen,
voorkomen dat uw volk werd vergast, tot as verbrand?
5. Waar was U toen een moeder haar kind verloor,
het op de zoektocht naar een veilige haven niet tegen verdrinking kon beschermen?
6. Zag U wat er gebeurde toen een kind aan een ziekte overleed,
zijn ouders hun kind voor altijd moesten missen?
7. Ze zeggen dat U liefde bent,
ons altijd met uw zorg omringt.
8. Er wordt gezongen: "Ga met God en Hij zal met je zijn".
U zou alle dagen bij ons zijn.
9. Hoe moet ik dat geloven?
Had uw volk U verlaten, zocht het geen omgang met U, of had U uw volk verlaten?
10. Hoe kan ik op U vertrouwen?
Heb ik U verlaten, of hebt U mij verlaten?
11. Ik heb 's nachts tot U geroepen,
honderd keer gebeden dat ik mocht voelen dat U er bent, bij mij bent.
12. Grote stilte omringde mij,
niets van een suizende koelte was daar.
13. Heer, onze Heer, waar bent U?
Hoe moet ik op U vertrouwen als ik U niet zie
Kees van Keulen
*******

bij de diensten van mei 2021
Zondag Cantate, 5e van Pasen, 2 mei 2021
vg.: Ds. Frans Ort
Lezingen: Deuteronomium 4:32-40
Johannes 15:1-8
Beeldentaal of de taal van beelden. De kwestie blijft:
heeft de taal van het verhaal een afbeelding nodig? Zit
de afbeelding de taal in de weg of omgekeerd?
Misschien is het allebei altijd een beetje waar. De geloofstaal is in beginsel van het ‘woord’.
De theoloog Karl Barth was vermoedelijk de eerste die G’d de ‘gans Andere’ noemde. Eind
19e eeuw. was het denken en spreken over geloof uitgelopen op een ‘G’d voor eigen karretje
spannen’ M.i. loopt het omgaan met de Bijbel dat gevaar altijd. Immers, geen enkele tekst,
geen enkel bijbels beeld bestaat zónder uitleg en interpretatie. Het fundament van uitleg en
interpretatie zal altijd zijn dat de ‘gans Andere’ zich alleen kennen laat door zijn spreken, het
woord: - is er ooit iets geschied als dit grootse woord of te horen geweest als dit? (Deut.4:32b) Dat moet in het ontstaan van de bijbeltaal hoogst
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eigenaardig zijn geweest. Daar waar andere godsdiensten allerlei vormen van fysieke
beelden kennen die aanbeden of vereerd moeten worden, bestaat in Jodendom en
christendom een principieel ‘beeldverbod’, het 2e gebod van de Tien. Nee, niet omdat dat er
geen ‘plaatjes bij verhaaltjes’ mogen zijn als sculpturen, schilderijen, tapisserie, glas-in-lood
ramen, heiligenbeelden, of dat pinakeltjes op prachtige kerken onbestaanbaar, of zelfs
‘zondig’ zouden zijn. In tegendeel. Geen enkele kunstuiting, ook niet Psalm, Gezang of de
grote Johann Sebastian Bach, is zélf ‘god’ maar een op zijn best, ontroerende, verwijzing
naar de ‘gans Andere’ die wij loven en prijzen. Jezus weet als geen ander dat een ‘beeld’, een
táálbeeld, een metafoor, kan helpen om duidelijk te maken wie zijn Vader is, wie hij is, èn
wie zijn vrienden zijn. Hij gebruikt vandaag het beeld van een wijnstok. U ziet op de
afbeelding een rank aan een wijnstok met een aantal druiventrossen. De wijnstok zelf is
onzichtbaar. Op het eerste oog is de illustratie tamelijk eenduidig. Jezus zegt: ‘Elke rank aan
mij die geen vrucht draagt die haalt hij weg, en elke die wel vrucht draagt, die reinigt hij
opdat hij meer vrucht draagt.’ (Joh. 15:2). Oei: staat daar ‘oordeel’? Zeer waarschijnlijk juist
helemaal niet. Immers elke wijnstok heeft vruchtbare ranken waar wél en onvruchtbare
waar geen druiventrossen aan komen. Ook in de Judese wijnbouw worden die, zoals overal
elders, aan het begin van de winter afgesnoeid en verbrand. Een metafoor, dacht men
vroeger, voor de ongelukkigen die….het vuur van de hél wacht? Welnee: van snoeihout moet
je wel af, en door het te verbranden heeft een mens er nog enigszins ‘profijt’ van: warmte in
de winterkou! Een wijnbouwer kan niet aanzien dat de onvruchtbare ranken het voedsel
voor de vruchtbare onbereikbaar maken! En dan die druiventrossen: op onze afbeelding zijn
een aantal diep blauw/rood ingekleurd, andere schimmig gelaten. De wijnbouwer ‘krent’
zijn ‘vruchten’, de onontwikkelde druiven worden uit de trossen verwijderd om de wel
ontwikkelde druiven meer kans te geven. Kan het zijn dat de ‘rank’ wat betreft de
hoeveelheid trossen ook zo z’n beperkingen heeft? Hoe vat Jezus die ‘vruchten’ eigenlijk op?
Als trossen of als afzonderlijke druiven? Dat het niet om de ‘prestatie’ van ‘de rank’ gaat,
mag wel helder zijn, maar hoe zit het met die van de ‘vruchten’? Ze zijn er in allerlei kleuren
en smaken, geven ‘omfiets-, of doorsneewijn, biologische- of gewone wijn, feestwijnen mét
en zonder bubbeltjes. Met ‘rare’ druiven zit het vast óók wel goed. De wijnstok zorgt voor de
ranken, de ranken kunnen, willen, niet zonder de wijnstok. En de wijnbouwer? Vraag het aan
wijnboerin Hanneke. (zondag 11 april j.l. op Ned 1 in het programma ‘Onze boerderij in
Europa”) Er is zorg om de grond, diverse druivensoorten, teveel aan blad, waterbeheer. Dan
nog komen er niet vanzelf ‘vruchten aan de ranken. Nee, kunstmatig beregenen doet
wijnboer Hanneke niet. ‘Wie één blijft met mij , zoals ík met hem, die draagt overvloedig
vrucht ; opdat ge los van mij niet bij machte zijt iets te maken’ (Joh. 15:5). Wie is Jezus? ‘Als
ge één blijft met mij en mijn uitspraken één blijven met u, - al wat ge wilt: vraag het en het
zal u geworden.’ Boerin Hanneke vraagt om zorg voor haar Rieslingwijnstokken die door
grote veranderingen van ons klimaat niet al te lang meer zullen overleven. Misschien aan
Jezus, dat vermeldt de uitzending niet. Maar in ieder geval aan ‘ons’: neem die
klimaatverandering bloedserieus. ‘Daarin wordt mijn Vader verheerlijkt: dat ge overvloedig
vrucht draagt en u leerlingen van mij wordt’. Wat ons ‘vrucht dragen’ betreft: makkelijker
wordt het ons samenleven beslist niet gemaakt, misschien aangenamer?
We beginnen de dienst met psalm 98 f (waarvan een gedeelte als Gloria) , na de lezing uit
Deuteronomium uit ‘De Woorden Gezongen’ wordt gezongen ‘De stem van God’, na de
verkondiging klinkt Gezang 970: ‘Vlammen zijn er vele’ en tot slot Gez. 655 ‘Zing voor de
Heer een nieuw gezang’.
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Zondag Rogate, 6e van Pasen, 9 mei 2021
vg: Ds. Bert Bomer
Lezingen: Jesaja 45:15-19
Johannes 15:9-17
Vandaag zegt de tweede generatie Jesaja:
‘voorwaar, gij zijt een Godheid die zich
verbergt,- Israëls God, redder! –
beschaamd en te schand gemaakt worden
zij allen, - tezamen zullen in schande
voortgaan wie die gestalten vervaardigen.’
De profetie wijst op de Eeuwige die gespróken heeft. Zie dat ‘handje’, de ‘jad’ op de
afbeelding. Verborgen is de Eeuwige ook: van de Torarollen is slechts een klein stukje ‘bloot’
gemaakt om het aldaar geschrevene hardop te kunnen lezen. Wonderlijk is de zin: ‘Hij is
God, de formeerder van de aarde en haar maker, hij is het die haar bevestigt, niet voor een
woest-en-ledig heeft hij haar geschapen, om er te zetelen heeft hij haar gevormd: ik ben de
ENE en anders geen;” Is formeren iets anders dan ‘maken’? Misschien. Formeren betekent
zoiets als ‘construeren’, uit allerlei elementen iets samenstellen, of iets ontplooien dat aan
het licht moet komen. Daarna kan er ‘gemaakt’ worden, elk element op zijn geëigende plaats
gezet: zo geformuleerd is het scheppingswerk geen ‘oerknal’ geweest, maar een tour de
force. De schepper heeft de aarde niet zonder bedoeling laten ontstaan: niet gemaakt voor
woest-en-ledig, maar juist om er op te bestáán, te wónen, te ‘zetelen’ noemt de Naardense
Vertaling dat. In Genesis wordt gezegd dat de mens de aarde zal bewerken, bewa(k)ren en
bewonen. Misschien bedoelt Jesaja dat wel als hij de ENE verder laat zeggen: niet in het
verborgene heb ik gesproken, of in een land vol duister (….) zoekt mij (niet) in woest-en ledig!
–Ik, de ENE, spreek gerechtigheid uit, ik meld rechtmatigheden!‘ Jesaja 45 vers 15, 16 en 17
worden door Johannes letterlijk gekopieerd. Hoe goed moet Johannes zijn Jesaja wel niet
kennen! In Jesaja 45:18 staat achter ‘gevormd’ een dubbele punt: ik ben de ENE en anders
geen. De bijbel doet het veel vaker, begrippen naast elkaar plaatsen als een soort herhaling
mét ‘variatie’. In het eerste citaat is dat ‘beschaamd en te schand gemaakt’ daar ook een
voorbeeld van: de begrippen zijn niet synoniem aan elkaar, maar versterken elkaar wel. Wie
àndere goden meent te moeten ‘dienen’ gaat van een koude kermis thuiskomen: die zal
‘beschaamd’ staan als deze mens zelf tot die ontdekking komt, maar door ‘anderen’ tot
schande gemaakt worden; de bijbel denkt minder in ‘individuen’ maar meer in
‘gemeenschap’. Kunnen we dan alleen terugdenken aan de afgodsbeelden van Terach die
kort en klein geslagen worden door zoon Abram (Genesis 11)? Het schuurt behoorlijk dat
afgoden altijd het tegenbeeld zijn van de Eeuwige van Israël, de God van Abraham, Isaak en
Jacob. Ons past geen enkel ‘oordeel’ over andere godsdiensten en hun goden. Wij kunnen,
in onze tijd, maar het beste op zoek gaan naar onze eigen ‘afgodsbeelden’. Dienen we ze of
dienen we ze niet (meer)? Over de ENE van Israël laat Johannes Jezus met grote stelligheid
vers 17 van Jesaja 45 herhalen: ‘Israël zal worden gered door de Ene in eeuwigheden van
redding; ge zult niet worden beschaamd of te schande gemaakt tot in eeuwigheden, zolang!’
Bij welk fragment zou het ‘handje’ eigenlijk liggen op onze afbeelding van vandaag. Deze
Torarol is klein van ‘postuur’, bijna zeker privébezit van iemand. Beide kanten van de rol
worden om een houten stok gerold: de levensbomen. Beide bomen dragen een versierd
bovenstuk, ze staan rechts boven op de achtergrond: de rimmoniem of granaatappels, kleine
torentjes, soms in de vorm van een granaatappel maar dikwijls met belletjes. Als de rol
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verplaatst wordt, rinkelen die belletjes en vragen dan om devote aandacht. In de opgerolde
rol is de Eeuwige ver(ge)borgen. Alleen zijn ‘spreken’ komt ons daaruit tegemoet.
We beginnen de dienst met Ps. 66. Als Gloria wordt gezongen Gez. 906:’God is
tegenwoordig’ en na Jesaja wordt gekozen uit Gezang 943:’God gaat zijn ongekende gang’ of
Gezang 945:’Ja, het liefst zou ook ik.’ Na de verkondiging zou kunnen klinken Gez. 315:’Heb
dank o God voor alle leven’ of Gezang 537:’Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’. Als
slotlied hoort u misschien alsnog Gez. 315 of Gezang 370:’Vader, die woont in hemels licht’.

Donderdag Hemelvaart, 13 mei 2021
Lezingen: Ezechiël 1: 3-5a; 26-28
Lucas 24: 49-53
Hemelvaartsdag is waarschijnlijk meer verbonden geraakt met
heel vroeg opstaan in de tijd dat we nog niet aan zomertijd
deden dan met de leerlingen van Jezus die het voor hun ogen
zien gebeuren: ‘terwijl hij hen zegent neemt hij afstand van
hen, - hij is ‘opgedragen naar de hemel’.(Lucas 24:52. De
volkstraditie deed de zeer vroege wandelaars en later fietsers
òf ergens aanlanden in een of andere kerk voor de
Hemelvaartsdienst – die dan dikwijls als coulance al om 9.00 u
begon – òf, liefst onverwacht en dus als ‘overval’, bij vrienden of familie voor een vroeg
ontbijt. De ‘Adem van het Jaar’ vertelt dat de eerste drie eeuwen van de jonge kerk er geen
sprake was van een afzonderlijke dienst.
“Het maakte niet zoveel uit of men die hemelvaart dus op Pasen ‘lokaliseerde’ of met
Pinksteren samen liet vallen: in feite ging het om beide tegelijk: niemand is opgevaren
naar de hemel dan die uit de hemel is nedergedaald: de Zoon des mensen’.”
Volgens de ‘Adem van het Jaar’ blijft het een aanvechtbare ‘constructie’, zo’n aparte dag en
“er is niet weinig voor te zeggen, hem juist zo min mogelijk te accentueren.”1
En nee, ook in Rozendaal is er geen dienst op deze dag. Maar met de afbeelding op de
eventuele orde van dienst van vandaag valt er m.i. net iets meer te zeggen. Het visioen van
Ezechiël zit boordevol met de bijbelse beeldentaal. Op de vierde dag van Ezechiëls dertigste
jaar, die de vijfde dag is na de nieuwe maan in het vijfde jaar van de ballingschap van koning
Jehojachien: ‘is in alle geschieden het spreken van de ENE geschiedt (…) dáár geschiedt aan
hem de hand van de ENE.’ Het lijkt wel een wiskundige puzzel: Is Ezechiël net jarig geweest,
één dag na nieuwe maan? Het gaat om de Babylonische Ballingschap. Jehojachien is de
laatste koning van Juda. ‘Hij doet wat kwaad is in de ogen van de ENE (2 Koningen 24:9)’ En
dat vanaf zijn eerste dag als ‘koning’ op zijn 18e, dat komt nooit meer goed? Drie maanden
later verdwijnt ook hij als balling naar Babel. De boodschap lijkt: Ezechiël is vijf jaar later
‘klaar’ om geroepen te worden, want: is er twijfel of de ballingen het wel vol kunnen
houden, leven in ballingschap naar de vijf boeken van Mozes, met de Tora? Maar m.i. staat
er in Lucas een zinnetje dat juist op déze dag van ‘hemelvaart’ nóg meer intrigeert:
‘En het geschiedt: terwijl hij hen zegent neemt hij afstand van hen’. Jezus draagt niet zichzelf
omhoog, maar wórdt gedragen. Er staat niet dat hij ‘daardoor’ afstand neemt maar hij
‘De Adem van het Jaar’- uitg. Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting Mededelingen nr 48 1975 – Hemelvaart
pg. 140
1
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néémt het initiatief tot afstand van zijn vrienden. Op Palmzondag, 28 maart jl.., maakte Ds.
Sytze De Vries duidelijk dat het doel van Jezus’ intocht in Jeruzalem de Tempel moet zijn
geweest. Niet zozeer koninklijk maar juist priesterlijk, vanwege het inschakelen van de nooit
bereden ezel. Het ‘reisdoel’ van vandaag ligt in het verlengde van Palmzondag en de dagen
daarna t/m Pasen? Was zijn opstanding ’bevrijding’ uit het slavenhuis van de dood, dan valt
zijn ‘doortocht’ samen met de vijftig oogstdagen tussen Pasen en Pinksteren, en is de
‘hemelvaart’ zijn ‘intocht’ in ‘beloofd land’ die fysiek gezien dan zou kunnen betekenen: wég
gaan van zijn leerlingen die terug moeten naar het aardse heiligdom in Jeruzalem. Daar
woont voor stervelingen immers de Naam van de Eeuwige. Jezus ‘vrienden gaan alles
waarover ze zoveel hebben geleerd, de hele Tora, ‘heiligen’, doorgeven, in praktijk
brengen. De afbeelding ziet er, hoe verstild van kleur ook, ‘rumoerig’ uit. Het rumoer van het
‘vallen èn opstaan’ in de levens van de leerlingen, van óns, erop vertrouwend dat komen
zal: de kracht van omhoog waarmee zij (èn wij?) zullen worden bekleed.
Heeft ‘Hemelvaart’ hier nu een te grote accentuering gekregen? Het gaat niet om ons
omhoog kijken om te zien of de voeten van de Eeuwige over de rand van een wolk bungelen.
Het gaat om het altijd maar durende ‘breiwerk’ van taalbeelden. Moet dit zo
langzamerhand veronachtzaamde patroontje dat ‘hemelvaart’ is gaan heten daarin echt
ontbreken?
We zouden deze dienst hebben kunnen beginnen met Ps 47. Als Gloria zou Gez. 661 hebben
geklonken: ‘Ten hemel opgevaren is”. Na de lezing uit Ezechiël zou u hebben kunnen horen
uit ‘Liefste Lied van Overzee deel I Gezang 32:’Hoe heerlijk ,hoe heilig’ en na de verkondiging
Gezang 666:’De Heer is opgestegen’. Als slotlied zou Gezang 667 hebben kunnen klinken: ‘Hij
leeft’.
Zondag Exaud1, 16 mei 2021
vg: ds. Marieke Fernhout
Lezingen: Exodus 19:1-11; Johannes 17:14-26
De kroniek van Pasen draait om de bevrijding, de
doortocht door de Schelfzee en de intocht in het beloofde
land, maar de spil, zo vertellen vandaag zowel Exodus als
het Johannes-evangelie is: de Tora. Exodus zegt het zo:
sinds de uittocht uit Egypte verstrijkt een kwartaal. Binnen
die eerste drie maanden is er drie keer luid gemord, netjes
gezegd: gesmeekt of ‘kyrie’ gebeden. In de woestijn van
Sjoer is het water bij Mara bitter, ze kunnen het niet
drinken. Mozes werpt in opdracht van de Eeuwige een
stuk hout in het water:: blijkt het zoet geworden. Bij Eliem
vinden ze daarna twaalf waterbronnen èn zeventig
palmen. In de woestijn van Sien is geen brood. Er komt manna uit de hemel, elke dag, op de
6e dag voor twee dagen tegelijk. Er is géén vlees! ‘Tussen de avonden’, dat is: vanaf de
schemering tot het aardedonker zullen ze kwartels eten! Gaat het alléén om honger en
dorst? Dat is de vraag: kennelijk moet het achterom kijken worden áfgeleerd en de blik
richten op de toekomst aangeleerd! Voor het kwartaal om is wordt nog met de schurk
Amalek gevochten en helpt schoonvader Jethro Mozes aan een beter ‘bestuur’ van het volk.
Negentig Joodse dagen, geteld van het aanbreken van de ene avond tot het aanbreken van
de volgende, gaan voorbij. Ze komen aan bij de woestijn Sinaï. Mozes klimt de berg op. De
Ene spreekt: ‘Ik draag u op vleugels van arenden en doe u komen tot mij; (…..)als ge horende
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hóórt naar mijn stem en mijn verbond bewaakt, dan zult ge me kostbaarder worden dan alle
gemeenschappen; want van mij is heel het aardland; gij zult mij een koningshuis van
priesters worden, een volk van heiliging’.” Priesters hebben de taak de ontmoeting tussen
G’d en mensen te ‘regelen’. ‘Op sabbat nodigt G’d uit. Op feestdagen doen wij dat. Beide zijn
vormen van moëed, een vreugdedag, in de zin van ontmoeting.’, aldus Rabbijn Sacks.2 Na de
laatste feestdag van Pesach begint, al dan niet symbolisch, de oogsttijd en ter gedachtenis
aan het manna in de woestijn wordt een offergave gebracht: één ‘omer’= 65 gram, gerst.
Vanaf dat moment worden alle dagen geteld, vergezeld van een zegenspreuk, 50 dagen.
Dan breekt het pelgrimsfeest Sjawoe’ot aan door de ‘eersteling’van de tarwe te offeren, die
omer weegt 78 gram. In deze periode overdenkt ieder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid
voor de samenleving. Aan de ene kant is er dankbaarheid voor de opbrengst van de huidige
oogst, aan de andere kant bedenkt men mogelijkheden om de oogst van volgend jaar te
verbeteren. Daarmee is m.i. ook de periode van Jezus met zijn leerlingen ná de opstanding te
vergelijken. Als zij dwars door hun aanvankelijke rouw en verdriet weer op hun benen
kunnen staan, laat Johannes Jezus bidden; “ik bid niet dat gij hen weghaalt uit de wereld,
nee, dat gij hen behoedt voor de boze; (….) Zoals gij mij de wereld in hebt gezonden, heb ik
ook hen de wereld in gezonden; en ter wille van hen heilig ik mijzelf toe opdat ook zij
toegeheiligd mogen worden in waarachtigheid.” Hij heeft zijn leerlingen, - ‘en ook hen die
door hún woord in mij geloven’- inmiddels in vol vertrouwen los gelaten weten we van
‘Hemelvaart’. De Tora zal door de leerlingen mee op reis genomen worden, de wereld in, Op
de tamelijk vrome afbeelding van vandaag kijken zij, wij, hem na. Mijn kwade genius denkt
even: ‘wordt daar aan de linkerkant geklapt’? Maar het zal wel het gebaar van een zegening
zijn. (hoop ik) In het midden ondersteunt Johannes Maria. Jezus heeft immers gezegd ‘Zie, je
moeder!’’ en aan Maria: ‘Vrouwe, zie: uw zoon’. (Joh. 19:26-27) De mensen staan er niet
meer bij met gebogen maar met opgeheven hoofden. Om Jezus zijn contouren van een stad
te zien: het nieuwe Jeruzalem? In het midden de poort met de Eeuwige zelf, in het hart staat
de duif waarmee Hij ooit liet weten: ‘dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb
gekregen (Mat. 3: 17, naar Jes. 42,1.) Er is wel iets dat puzzelt: als Jezus met zijn linkerhand
het teken van de Pantocrator maakt, dan zou dat toch liever met zijn andere hand hebben
moeten zijn? Maar misschien is dat gebaar niet meer dan een waarschuwing: luister!
Vandaag valt er vast nog héél veel te vrágen èn te horen naar antwoorden (Exaudi) eer het
volgende week Pinksteren wordt.
We beginnen de dienst met Psalm 27b, als Gloria klinkt Gez. 863: ‘Nu laat ons God de Here’ .
Na de lezing uit Exodus wordt gekozen uit Gez. 702: ‘Geschenk uit de hemel’ of Gezang
943:’God gaat zijn ongekende gang’ Na de verkondiging hoort u Gezang 353:’Nu heeft het
oude leven afgedaan’, Gezang 967:’Zonne der gerechtigheid’ of uit het Liedboek voor de
Kerken (1973) het Gezang voor zondag Exaudi 235:’In bidden en in smeken’. Tot slot wordt
een keuze gemaakt uit Gezang 943 of Gezang 345:’Gij hebt uw woord gegeven’of Gezang
346:’Roept een mens tot leven’ .

2

‘Leviticus’- Verbond en Dialoog, Lezing van de Tora uitg. Skandalon Middelburg 2020 p.301
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Pinksteren, 23 mei 2021
Vg: Frans Ort
Lezingen: Genesis 11 :1-9;
Johannes 14:8-17
Vandaag een van de wonderlijkste verhalen uit Genesis: de Toren
van Babel. Dat maakt deel uit van de allereerste vertellingen van
een al héél lang onderweg zijnd ‘begonnen begin’. Verondersteld
wordt dat al deze vertellingen het gevolg zijn van de Babylonische
Ballingschap in de 6e eeuw voor de jaartelling. Nevoechadnetsar
liet Jeruzalem in tien jaar tijd nagenoeg van de aardbodem
verdwijnen. Hij nam de elite van het volk, priesters zowel als
andere intellectuelen, mee naar Babylon. Over die ballingen wordt graag verteld dat ze,
treurend, alsmaar heimwee hadden naar het ‘vroeger’, naar de Tempel. Dat ze, in stoutste
dromen, geloofden dat wie achterbleef de religieuze rituelen, de omgang met de Eeuwige,
wel gaande wisten te houden. Maar eenmaal na zo’n vijfitg, zestig jaar teruggekeerd in
Jeruzalem bleek niets minder waar. De achtergebleven straatarmen hadden wel wat anders
aan hun hoofd gehad dan tempelrituelen van de omdergang ‘redden’. Nadat de Tempel was
herbouwd moest ervoor gezorgd worden dat de totale cultuur nóóit meer helemáál
verloren kon raken. Als een soort ‘dijkbewaking’ werden gaandeweg de bekende
vertellingen en rituelen opgeschreven. Mooi, want daar genieten wij nog altijd van. Maar:
wat op schrift staat, komt gaandeweg múurvast te liggen. En zo ook: de uitleg? Zo kennen
wij de Torenbouw toch als waarschuwing voor ‘de hoogmoed’ van mensen? De eerste
verhalen in Genesis vertellen hoe de Eeuwige zich zijn god-zijn wil voorstellen. Daarvoor is
nodig de ‘opbouw’, de groei van wat later G’ds volk zal worden, van den beginne! Dat latere
volk zal, net als elke ster, maan, zon, water, land, vogel, vis etc. etc. geschapen zijn
door……de ENE. Het lijkt er op dat ook het verhaal van Kaín en Abel met het Torenverhaal te
maken heeft. Kaïn is misschien het beeld van de ‘zelfverzekerde’ overlever die het in de
ballingschap zo slecht niet is gegaan. Abel verbeeldt de straatarme waar de ‘balling’ zich al
lang niet meer om bekommerde. ‘Hij heeft in zijn bitere ellende slechts één ding voor ogen
gehouden. Indien er hulp zou zijn, dan kon die van niemand anders komen dan van…De
ENE’3. Daarmee wordt Kaïn in de afwijzing van zijn offer onafwendbaar geconfronteerd:
verontachtzaming van zijn (de) medemens. En; wie slaat Kaïn dan dood? Zijn jongere broer
of zijn eigen ‘falend’ geweten? Het hoofdthema van de bijbel is vermoedelijk: ‘Hoedt u voor
afgodendienst!’ De ‘heimwee’, het geklaag van de ballingen in Babylon is…tot hun áfgod
geworden. Het verhaal van de Toren staat midden in de stamboom van Noachs zonen
omdat ‘ze’, die opbreken uit het oosten’ (nazaten van Kaïn?), zich ineens gaan settelen!
’Welaan, bouwen we ons een stad, en een toren met zijn top in de hemel, en maken we ons
een sem, een naam, anders worden we verstrooid.’ Maar zó is G’d niet met hen ‘getrouwd’!
Als mensen nu al ‘naam’ maken, dan komen ze niet meer in beweging, zal ‘op de plaats rust’
hun áfgod worden. ‘Ze’ beginnen aan een toren, vermoedelijk een ziggurat zoals in grote
steden rondom het oude Israël. Een veredeld ‘keukentrapje’ waarmee de goden van het
parthenon uitgenodigd werden ‘beneden’ een kijkje te komen nemen. Die ‘uitnodiging’
heeft de ENE niet nodig: die komt onaangekondigd èn op eigen kracht! ‘Dit hier is bezig
afgodendienst te worden’ is de conclusie. Wie streeft naar ‘eenheid’ als opheffing van welke
diversiteit dan ook, tekent tenslotte voor ‘macht zónder tegenmacht’. Dat wordt
3

‘Bijbel en Taal 2015- Genesis4:16-11’ – Ada Waalboer, uitgave eigen beheer pg 8v.v..
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onvermijdelijk chaos, dictatuur, oorlog, zonder en meestal uiteindelijk mét
massavernietigingswapens. Wie omgaat met de Bijbel blijft wikken en wegen, elk woord,
elke punt of komma. En de talenkwestie? Salomon Kroonenberg4 maakt duidelijk dat men
nooit ‘één van taallip’ is geweest! In tegendeel, maar dat kan hard nodig zijn om die
torentrap te kunnen voltooien. Een toren overigens die massief is, geen ‘binnenkant’ heeft,
en alleen trappen op de buitenkant! De kennis van véél talen slaat géén waarschuwingen
voor vallende stenen of balken in de wind! Zit het nou zus, of zit het nou zo? Dat blijft
onderwerp van gesprek, van heftige discussies tot diepgaande verhandelingen, ook tussen
Jezus en Filippus, vertelt Johannes. De afbeelding is een vrije vorm van een ziggurat, een
‘torentrap’, van boeken. Zijn ze allemaal even ernstig, streng, of zwaar? Welnee. Maar een
betere bron om in het ‘wikken en wegen’ vooral de verdraagzaamheid te voeden, lijkt me
nauwelijks denkbaar.
We beginnen de dienst met ‘Dit is de dag, dit is het uur’ , nr 148 uit ‘Jij mijn Adem’ en daarna
wordt Psalm 68 gezongen. Als Gloria klinkt Gez. 672: ‘Komt laat ons deze dag’ . Na de lezing
uit Genesis klinkt uit het Liedboek voor de Kerken (1973) Gezang 321 ‘O vader die uw
woning sticht’ en na de verkondiging Gez. 701: ‘Zij zit als een vogel’ ,. Na de inzameling
wordt Handelingen 2 gelezen, het relaas van het Pinkstervuur. Een nieuwe vorm van
‘verstrooing’, maar nu ter begeestering. Daarna wordt nog gezongen Gezang 353: ‘Nu heeft
het oude leven afgedaan’.
Zondag Trinitatis, 30 mei 2021
vg: Ds. Petra Barnard
Lezingen: Exodus 3:1-6
Johannes 3:1-16
De afbeelding van vandaag is te zien boven een van de kapellen in de Koepel Kathedraal in Haarlem.
Het is een doorlopend mozaïek boven de drie bogen die toegang geven tot een zijbeuk. Er bestaat
een voorstudie van dit kunstwerk:

Gijs Frieling (*1966) laat Mozes een kudde geiten hoeden. Van de geitenhuid komt de wolsoort
cashmire. Bijna alle dieren dragen hoorns. Geitenbokken staan nogal eens tegen elkaar op: om de
hïerarchie, de voorrang, om ‘wie komt eerst, wie komt laatst’ moet gestreden worden. Dat kan de
kunstenaar als metafoor gebruikt hebben voor de moderne christenheid waarin mensen graag hun
eigen opvattingen najagen of zelfs van ‘de kudde’ afdwalen. Geen geiten op de afbeelding. Is de
kwestie van de ‘gelijkberechtiging’ tussen man en vrouw wel òf niet met opzet achterwege is
gelaten? Op de voorstudie is Mozes nog een ‘oosters’aangeklede figuur. Hij lijkt op ‘Jozef’ aan het
eind van Genesis, gekleed in een voorloper van ‘the amazing technicolour dreamcoat’, op blote
voeten met zijn staf in de hand die al een slangenkop heeft. Hij hoedt een witte, bijna spritueel
doorschijnende, kudde dieren. Op de afbeelding van het latere kunstwerk, dat helemaal is
4

‘De binnenplaats van Babel’- Salomon Kroonenberg, uitgave Atlas-Contact Amsterdam 2014 p. 101
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uitgewerkt met in Italië vervaardigde geglazuurtje kleine ‘tegeltjes’, is Mozes een moderne
adolescent op sportschoenen. De slangenkop op de staf is verdwenen. De kudde bokken zijn in zwart
en wit uitgevoerd, wellicht een verwijzing naar de diversiteit van menselijke huidskleuren of naar al
te stellige zwart-wit opvattingen van menigeen. Helemaal rechts op de afbeelding (bovenaan) is een
dier te zien in een graf, getroffen door de bliksem. Van rechts naar links rollen er stenen naar
beneden, teken van het noodweer? Duidelijk is dat herder noch dieren naar dat ene dier op zoek zijn.
Het landschap is vol distels, de dieren eten bomen kaal. Beeldspraak voor ons mensen die de natuur
geweld aan doen? Waar iets van vrede kan worden gedacht, bloeit een ranonkel (?), alleen in de
vólle zon! In het braambos vormen de vlammen gloeiende letters: ‘Ik zal er zijn’. Later bracht Frieling
op het doopvont van de Kathedraal de tekst aan: ‘Jij bent er’. Verwijst de tekst van het Braambos
geheel naar de ENE, de tekst op het doopvont bedoelt misschien beide verbondspartners tegelijk:
G’d en mens. Johannes laat het Jezus zo zeggen: ‘En zoals Mozes de slang omhoog gestoken heeft in
de woestijn, zo moet de mensenzoon worden verhoogd opdat ieder die gelooft in hem
eeuwigheidsleven heeft”
We beginnen de dienst met Psalm 8c en als Gloria Gezang 661:
‘Ten hemel opgevaren is’. Na Exodus klinkt: Gezang 319:’Alles wat er staat geschrveen’ of 325:’Dat
woord, waarin ons richting werd gegeven’ Na de verkondiging wordt gekozen uit: Gezang 542:’God
roept de mens op weg te gaan’ of 602:’Wij wachten op de Geest beloofd’ of 834:’Vernieuw Gij mij, o
eeuwig licht’. Als Slotlied zingen we waarschijnlijk uit ‘Op Vleugels’, 84:’Aan u o Vader alle glorie’, het
Trinitarisch Gloria.

Ada Waalboer

*******

collecterooster Diaconie Mei
Zondag 2 mei : De Regenboog in Amsterdam zet zich al 40 jaar in voor mensen
die het niet redden zonder hulp. Die hulp wordt geboden op elk gebied van
sociaal niet-welzijn, zoals armoede, thuisloosheid, psychiatrische problemen.
Een kleine 1000 vrijwilligers zijn erbij betrokken.
Zondag 9 mei : Voor Exodus, een organisatie van professionals en vrijwilligers,
die gedetineerden en ex-gedetineerden steun en opvang biedt bij het weer 'op
de rails' komen.
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Zondag 16 mei : Voor 'Kruispunt' Arnhem in de Spoorwegstraat waar dagelijks
vanaf 4 uur de dak- en thuislozen terecht kunnen. Voor contact, een maltijd en
een goed gesprek. In deze coronatijd is dat allemaal beperkter, maar gekookt
wordt er in ieder geval en wel in een aangepaste vorm. Deze maand is
Rozendaal weer aan de beurt om te koken.
Pinksterzondag 23 mei : Pinksterzending. feest van de Geest en daarom
collecteren wij voor een project dat Bijbel lezen stimuleert. In dit geval geven
wij steun aan te Egyptisch Bijbelgenootschap om ouders en kinderen het lezen
van de Bijbel mogelijk te maken.
Zondag 30 mei : Diaconie dichtbij huis.
voor de diakenen,
Ans van Dijkhuizen
*******

toelichting bij de collecte voor de Vakantietas 2021

De zomervakantie is voor veel kinderen een mooie tijd waarin ze vaak leuke dingen gaan
doen waar ze na de vakantie veel over te vertellen hebben.
Maar wij weten dat voor veel basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen in Rheden en
Rozendaal de zomervakantie geen fijne tijd is! Zij hebben weinig om naar uit te kijken in de
zomervakantie omdat er geen geld is om leuke dingen te gaan doen.
Zij hebben na de zomervakantie weinig om over te vertellen op school!
Door de Coronacrisis is in 2020 de Vakantietas doorgeschoven naar 2021. In 2020 gingen we
nog uit van ongeveer 750 basisschoolkinderen in bijstandsgezinnen in de gemeenten Rheden
en Rozendaal. Maar van de gemeente Rheden hoorden wij dat door de Coronacrisis het
aantal kinderen in bijstandsgezinnen is toegenomen en gaan we nu uit van ongeveer 800
kinderen. Veel kinderen kunnen alleen onder begeleiding een dagje uit en daarom houden
we rekening met rond de 400 begeleiders die meegaan naar bijv. dierentuin en zwembad.
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We willen in de week vóór de zomervakantie 2021 de Vakantietassen uitreiken, in de tassen
zitten o.a. een gratis toegangskaartje voor dierentuin en zwembad, wat speelgoed, een
boekenbon, een pakje drinken en wat snoep.
Binnen de meeste kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal is al een keer gecollecteerd
voor de Vakantietas 2021 maar omdat er meer kinderen zijn die een Vakantietas kunnen
krijgen (en hun begeleiders) hebben we de begroting nog niet helemaal rond. De
zomervakantie is nog wel wat ver weg maar wij willen nu alvast uw gulle bijdrage vragen om
al deze kinderen met de Vakantietas een heerlijk onbezorgde en leuke zomervakantie te
kunnen aanbieden. U kunt i.p.v. een gift ook een halve of hele Vakantietas sponsoren, één
tas kost € 55,- maar iedere bijdrage is welkom! Uw bijdragen kunnen worden overgemaakt
naar bankrekeningnummer NL50 RABO 0369 7717 88 ten name van Diaconie Protestantse
Gemeente Velp, onder vermelding van ‘Vakantietas’. Van harte aanbevolen!
Bij voorbaat hartelijk dank namens alle kinderen en DIANA!
Voor de diakenen,
Ans van Dijkhuizen

*******

vanuit de Kerkvoogdij
Zoals reeds aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief zijn op de berging de zonnepanelen
geïnstalleerd en aangesloten op de elektrische installatie van de kerk. Hiermee is weer een
belangrijke stap gezet bij de verdere verduurzaming van ons kerkgebouw en verlaging van de
jaarlijkse energiekosten. De kleur en het ontspiegeld oppervlak zorgen ervoor dat deze
panelen de monumentale omgeving van onze kerk niet verstoren.
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Dankzij de gulle bijdrage van de St. Vrienden van de Kerk, drukt deze investering niet op
onze begroting en kunnen we dus direct profiteren van de verlaging van de kosten voor het
elektriciteitsverbruik.
De concept-jaarrekening 2020 is in het CvK behandeld en zal in de kerkenraadsvergadering
van mei a.s. ter vaststelling worden aangeboden. Ondanks de sterke terugloop van onze
huurinkomsten (agv de coronamaatregelen) zijn we niet “in het rood” terecht gekomen en
eindigen we met een klein “plusje”. In de komende Nieuwsbrief zullen meer details worden
gemeld.
Momenteel zijn we doende met:
- Het herstel van de louvres aan de zuidgevel (medio april);
- de meerjarenbegroting;
- de offertes voor het herstel van het voegwerk, de sloop en vervanging van de schuur
in de tuin (“Buitenhof”) en de afhandeling van de schade aan het dak en kozijn van de
Haardkamer en
- allerlei kleinere klusjes.
Tenslotte vraag ik graag uw aandacht voor het werk in onze tuin. Doordat we niet langer een
beroep kunnen doen op één van de medewerkers, zijn we op zoek naar een vervang(st)er.
Wanneer u belangstelling heeft om bij te dragen aan het onderhoud van onze prachtige tuin
en daarmee ook lid wil worden van de gezellige club die al jaren dit werk verzorgt, neem dan
contact op met Erik Kool. Hij kan u verder informeren over de inhoud van het werk.
Namens het CvK,
Hans Rexwinkel
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*******

bloemen van de Geest
--met Pasen bloeiende Pinksterbloemen, alsof ze niet kunnen wachten tot het
Pinksterfeest..........
--weilanden vol goudgele bloemen
veranderend in wondermooie luchtige witte pluisbollen,
klaar om weggeblazen te worden waarheen de Geest ze waait
--bloeiende akeleien.... hebben zij toevallig de vorm van een duif?
--fluitenkruid en vlierbloesem
fijn en gevoelig, kwetsbaar als kant en getooid voor het feest
--zuring, groot en klein,
bescheiden.... soms brutaal
maar altijd vurig en rechtop
als vlammen van de Pinkstergeest
--en.... Gloriosa..........
normaal met Pinksteren bij ons in de kerk
om ook ons in vuur en vlam te zetten
(Ans van Dijkhuizen)

*******
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bericht van Amnesty International
GOED NIEUWS!
Oktober 2020 kwamen we in actie voor IC-arts Tatyana Revva. Zij uitte maart 2020 kritiek op
de corona-aanpak van het ziekenhuis waar ze werkte. De Russische rechtbank heeft besloten
dat de disciplinaire maatregelen die het ziekenhuis tegen haar nam deels onterecht zijn
opgelegd en wil dat het ziekenhuis haar financieel compenseert. Tatyana overweegt een
beroepszaak om ook twee andere berispingen ongegrond verklaard te krijgen.
Zie https://www.amnesty.nl/actueel/rusland-klachten-van-arts-die-kritiek-uitte-op-coronaaanpak-deels-onterecht

Schrijfactie Amnesty International
In verband met de coronamaatregelen wordt u maandelijks de mogelijkheid geboden een
online petitie (of een e-mail) te versturen. Net als bij de papieren petitie vult u uw
(voor)naam en woonplaats in.
De mail wordt vanaf een versleuteld e-mailadres verstuurd en uw eigen e-mailadres is niet
zichtbaar voor de ontvanger.
Pakistan
Het christelijke echtpaar Shafqat Emmanuel en Shagufta Kausar zit sinds 2014 in een
dodencel. Ze ontkennen dat ze ‘godslasterlijke’ berichten zouden hebben gestuurd aan een
moslimgeestelijke en bewijs ervan ontbreekt. Shafqat is verlamd vanaf zijn middel en heeft
doorligwonden. Hij heeft dringend adequate medische hulp nodig. De overheid wordt
hiertoe opgeroepen, evenals om directe vrijlating van het echtpaar. Kijk voor deelname aan
deze e-mail op https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-pakistan-shafqat
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*******

‘terugkeer’ ds. Frans Ort
Mijn operatie van begin maart is naar wens en verwachting verlopen. De chirurg was
tevreden en de naweeën vielen mee. Vervelend was wel dat er zich tweemaal een venijnige
bacterie-infectie voordeed. Dat leidde de eerste maal tot een hernieuwde opname. De
tweede maal kon de zaak thuis onder controle worden gebracht. Het ziet er nu zó naar uit,
dat deze ontstekingen goed behandeld zijn. Ik wil u allen graag bedanken voor de talloze
blijken van meeleven in de vorm van brieven, kaartjes, mails, telefoontjes en bloemen. Het
heeft mij bijzonder gesteund. Inmiddels heb ik de draad weer opgepakt. Mogelijk komen we
elkaar weer tegen; in elk geval hoop ik zondag voor te gaan. En hoewel de zaak nog altijd te
maken heeft met de coronamaatregelen, verheug ik me zeer op het weerzien met de kleine
groep aanwezigen en met het ‘weerzien’ met velen van u (ook al is dat enigszins eenzijdig
met de video)!
*******

inleverdatum nieuwe kopij
Ik zou graag in de laatste week van mei de volgende Nieuwsbrief opmaken. Willen degenen
die regelmatig kopij aanleveren, mij voor dinsdag 25 mei hun bijdragen toezenden? Het emailadres luidt: f.ort@upcmail.nl. Mochten er ontwikkelingen zijn rondom corona dan kunt
u van ons een tussentijdse briefing verwachten.
*******

aanrader: Lorenzo & Giovanna
Bij het opruimen van mijn PC trof ik een PowerPointPresentatie aan die ik in 2013 maakte
naar aanleiding van een bezoek aan Florence. Eén van de hoogtepunten van ons bezoek was
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een visite die wij brachten aan de kerk Santa Maria Novella. De fresco’s van Domenico
Ghirlandaio zijn bijzonder fraai geconserveerd en buitengewoon indrukwekkend. Wanneer je
er oog voor krijgt, ontdek je vele malen in de schilderingen een aantal mensen dat je bekend
voor komt. De opdrachtgever en zijn vrouw zijn regelmatig afgebeeld: Lorenzo Tornabuoni
en Giovanna degli Albizzi. Beiden stierven op jonge leeftijd in het roerige Florence rond
1480/1490. Over deze schilderingen en over de geschiedenis van deze twee jonge mensen
schreef Gert Jan van der Sman al langere tijd geleden een uitermate lezenswaardig en
interessant boek. Het verscheen onder de titel Lorenzo & Giovanna, schoonheid en noodlot
in Florence. Ik ontdekte dat het boek nog altijd verkrijgbaar is. Mocht u zich afvragen wat u
de komende zomer ter hand zou moeten nemen om te lezen, dan is dit boek in uw aandacht
aanbevolen: het leest als een trein en kent een bijzonder fraaie combinatie van
kunstgeschiedenis, Florentijnse historie en het levensverhaal van twee jonge (en gedoemde)
mensen uit het slot van de vijftiende eeuw.
*******

ter afsluiting: nieuw boek van Sytze de Vries
Sytze de Vries is geen onbekende in ons midden, om maar eens een open deur weg te
schuiven. Hij gaat al jaren voor in onze diensten en is een begenadigd spreker, dichter en
schrijver. Onlangs verscheen een nieuw boek van hem, dat gelezen kan worden in
combinatie met de lezingen voor de komende tijd uit het Johannesevangelie. Graag breng ik
dit boek met de volgende teksten onder ieders aandacht.
ds. Frans Ort
Het Johannesevangelie is een ontdek-evangelie. Dit evangelie heeft, zo zou je kunnen
zeggen, de structuur van bladerdeeg. Laag op laag, wel te onderscheiden, maar niet te
scheiden. Lees maar, er staat meer dan er staat.
In meer dan honderd miniaturen doordenkt Sytze de Vries dit ‘evangelie van de liefde’.
Johannes reflecteert daarin op Jezus’ leven en dood, in een route ‘van feest naar feest’. De
taal die Jezus spreekt is vaak raadselachtig. Zijn woorden blijken niet letterlijk maar
overdrachtelijk bedoeld; de mensen die hij ontmoet verkijken zich erop. Maar juist in die
tweede laag schuilt het geheim van het evangelie; daarin wordt God zichtbaar en worden de
verhalen wegwijzers naar een vernieuwd bestaan.
Sytze de Vries leest het Johannesevangelie zoals hij dit kan: dichterlijk en fijngevoelig, intiem
en vertrouwelijk, altijd vanuit het hart. Daarmee is Van liefde gesproken uitermate geschikt
voor persoonlijke meditatie, als leidraad voor gespreksgroepen, maar evenzeer als
vingerwijzing bij het schrijven van een preek.
Ik laat een van de miniaturen hier volgen:
Mag ik van je houden?
Bij Johannes 13:6-15
Als hij, de meester, opstaat van de maaltijd om de taak van een huisslaaf over te nemen en
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de voeten van zijn leerlingen te wassen, legt hij zijn kleren af. Hij staat voor iedereen in zijn
hemd, maar hoe opzettelijk! Dat is als het afleggen van elke pretentie of rang. Maar
wanneer hij zich omgordt met een linnendoek, hult hij zich als het ware in de dienstkleding
van de priester en begint hij het dienstwerk van de verzoening, en van de reiniging.
Bij het verhaal van de voetwassing wordt al te snel het accent gelegd op de betoonde liefde
daarin, die de zijnen ook zullen navolgen. Maar Jezus’ daad is meer dan alleen maar
voorbeeldig en is niet alleen een daad ter navolging. Hij is ook de priester die
de reinigingvoltrekt. Uiteraard een uitwendige wassing om het stof en vuil van onderweg af
te wassen bij het binnenkomen van een huis. Maar wie bij God wil ‘binnenkomen’ zal zich
ook innerlijk reinigen. Er kan geen smet aan deze ontmoeting kleven, die moet zich in
‘schoonheid’ kunnen ontvouwen.
Ieder jaar op de Witte Donderdag wast de paus van Rome een twaalftal mensen de voeten,
komend uit een sloppenwijk, de laatste jaren meestal voeten van gevangenen. Alles wordt
voor het ‘plaatje’ goed in beeld gebracht. In tal van parochies, maar inmiddels ook in
protestantse gemeenten, wordt dit gebruik als een liturgisch ritueel nagevolgd. Daar kun je
van alles van vinden. Maar ik zou zo graag de paus eens willen vragen of hij, als opvolger van
de aanvankelijk weigerachtige Petrus, niet beter zich de voeten kan latenwassen. Van
voorganger tot ontvanger.

"Toelaten dat je bemind wordt is veel moeilijker dan zelf lief te hebben"

Het is oneindig gemakkelijker om de andere tot jouw project van liefdadigheid te maken,
dan zelf het project van iemand anders te zijn.
Natuurlijk, Jezus vraagt ook of zijn leerlingen dit gebaar aan elkaar willen doen, en dat doen
we graag want dan blijven we de actieve doener, het handelend subject. Maar de weigering
van Petrus legt hier het geheim bloot: het gaat er allereerst om dat hij dit liefde-betoon
moet aanvaarden. Hij moet van zich laten houden. Toelaten dat hij bemind wordt, en dat is
veel moeilijker dan zelf lief te hebben. Je hebt niet zelf de keuze, een ander kiest voor jou.
Mag ik van jou houden? Dat is wat je noemt leven van genade.
Alles wat er sindsdien gegroeid is aan kerk, gemeenteleven, omgang met de Schriften, tot en
met een twaalfdelige dogmatiek, het is alles terug te brengen tot de ontmoeting met deze
dienstknechtgestalte, die vraagt: Mag ik? Pas daarna klinkt ‘doen jullie zo ook aan elkaar!’
Miniatuur uit Van liefde gesproken (zie hiernaast). Daar verschenen onder de titel ‘Een
linnen doek’.

*******
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De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende. Bij het maken van de Nieuwsbrief
wordt nogal wat werk verricht. Het opstellen ervan is deel één, maar daarna wordt het
ook geprint en bij een aantal gemeenteleden bezorgd. Deze service is kosteloos. Wij
zouden u echter willen vragen om uw waardering voor de Nieuwsbrief mogelijk vergezeld
te doen gaan van een gift aan de diaconie: de diaconie zal het geld daarvoor bestemmen
voor het project dat we dit jaar (samen met Velp) ondersteunen: de Stichting SOS
Kayamandi. Deze stichting zet zich in om kinderen in de township Kayamandi op school
van een deugdelijk ontbijt te voorzien. U kunt uw gift overmaken op
bankrekeningnummer NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. de Diaconie Protestante gemeente
te Rozendaal. Dank u wel!
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