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Kerkdiensten 
 

21 juni, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de Grote Kerk Velp 

voorganger: ds. Dirk Jan Brans 

collectedoel: Kerk in Actie (KiA): werelddiaconaat.  

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk 

 

28 juni, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de Grote Kerk Velp 

voorganger: ds. Dirk Jan Brans 

collectedoel: Stichting SOS Kayamandi, deze stichting zet zich in voor kinderen in townships in Zuid 

Afrika. Het betreft een gezamenlijk project van de diaconieën van de PgVelp en onze gemeente. 

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk 

 

5 juli, 10.00 uur 

openluchtdienst vanuit de openluchttheater De Pinkenberg te Velp 

voorganger: ds. Dirk Jan Brans en ds. Frans Ort 

collectedoel: Stichting Inloophuis Velp-zuid. Trefpunt voor mensen die contact zoeken en een 

luisterend oor. 

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk 

 

Vanaf 12 juli aanstaande zullen we weer diensten vieren in onze eigen vertrouwde kerk. Dit zijn 
audio-uitzendingen, die te vinden zijn via www.kerkomroep.nl, zoek op Rozendaal. Voorlopig zullen 
deze diensten niet openbaar zijn. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om de diensten op te starten 
zonder kerkgangers; alleen de noodzakelijke mensen zullen in de kerk zijn. We zullen de 
ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten houden. Het plan is om medio augustus weer 
te vergaderen als kerkenraad en dan te kijken hoe de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn. In 
principe hebben we vastgesteld dat we mogelijk op 30 augustus weer met kerkgangers de 

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! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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kerkdiensten zullen vieren. Daarover hopen wij u weer te berichten. Het advies in deze is: houd de 
Nieuwsbrieven, de website én uw mail in de gaten. 
 

 

12 juli, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de Kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. K. Vos, Naarden 

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

 

19 juli, 10.00 uur 

kerkdienst vanuit de Kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. G. Grandia, Doesburg 

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

 
26 juli, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de Kerk van Rozendaal 

voorganger: ds. J.A.D. van der Boon, Hummelo 

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

 
Uw giften voor de collecten tijdens de kerkdienst kunnen worden overgemaakt op de bankrekening 

van de Diaconie van de Protestantse gemeente Rozendaal, NL16 INGB 0000 933 939, als u datum en 

collectedoel erbij vermeldt, komt het op de juiste plaats terecht. Dank u wel! 

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 .  

Dank u wel!  

 

Beer, Egel en Eekhoorn luisteren naar de wind 
een troostverhaal na Pinksteren 

 
Frans Ort 
 
Hè? Egel deed verrast zijn ogen open. 
Het leek wel warmer. En het was duidelijk weer lichter. 
Toen wist Egel het zeker: mijn winterslaap is voorbij. 
Maar wat was het stil op straat.  
Er reden geen auto’s. Er liepen geen mensen. 
‘Dat zal het zijn’, dacht Egel, ‘het is zondag!’. 
En nog wat slaperig waggelde Egel naar de kerk. 
Gek hoor, de mensen in de straat zaten binnen, achter de ramen. 
Zelfs in dat grote huis met al die oudere mensen. 
Ze zaten maar naar buiten te kijken. Sommigen wezen: ‘kijk, een egeltje’. 
Maar naar buiten komen deden ze niet. 
Op het plein voor de kerk ging Egel zitten wachten. 
Zo gek: er kwam niemand. En de klok bleef stil. 
En er stond een bord op de deur: C-o-r-o-n-a spelde Egel moeizaam. 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


4 
 

‘Wat zou dat zijn?’, vroeg Egel zich af. 
‘Blijven ze daarom weg?’ 
Nou zou Egel ze niet horen zingen. 
Ook niet zijn lievelingsliedje: over ‘gaan met God’ en ‘dat Hij met je is’. 
Plotseling miste Egel de stemmen en het lachen van de mensen heel erg. 
Er was gewoon geen dienst, begreep hij zo maar. 
Ineens wist Egel wat hij zou doen. 
‘Naar Beer en Eekhoorn!’, flitste het door zijn koppie. 
Zo scharrelde hij richting bos. 
Want daar waren zijn vrienden. 
Het was even zoeken, maar daar zaten ze. 
Met hun rug tegen de ruïne van de oude kapel, die daar stond maar die allang vergeten was. 
Alleen niet door de drie vrienden. 
‘Hé, Egel, ben je er weer?’, begroette Beer hem met zijn bromstem, ‘uitgeslapen?’ 
Egel lachte. En knikte. 
En hij vertelde van de lege straat. En de stille kerk. 
En dat iedereen binnen bleef. En dat ze niet zongen in de kerk. 
‘Dat klopt’,  zei Eekhoorn. 
‘Ze mogen niet naar buiten. Er is co-ro-na.’ 
‘Wat is dat?’, Egel snapte er niets van. 
‘Dat is iets waar je heel ziek van kunt worden.’ 
Eekhoorn hoorde altijd heel veel. 
‘Maar waar moet ik dan zondag naar luisteren?’, vroeg Egel bedremmeld. 
‘Wat denk je dat wij hier doen?’, antwoordde Beer. 
‘Luister maar, de wind zingt hier voor ons’. 
Egel rolde zich op en samen waren ze stil. 
Hoor! Daar kwam de wind. Je hoorde dat-ie eraan kwam. 
Het ritselen van de bladeren verraadde haar komst. 
‘Nou opletten, hoor’, zeiden Beer en Eekhoorn tegelijk. 
Want toen streelde de wind langs de kapotte ramen van de kapel. 
En langs de oude houten balken die vroeger het dak vormden. 
En ineens hoorden ze het alle drie. 
‘Ik zal met je zijn’, fluisterde de wind. 
Het leek wel of het een liedje was. 
‘Ik laat je nooit alleen’, floot de wind. 
‘Ik ben altijd bij je, want de wind is de stem van God. 
En als je je alleen voelt, zal ik je haren strelen.’ 
‘Nou is het net als altijd’, zei Egel zachtjes, ‘alsof God vlakbij is.’ 
‘Precies’, zei Eekhoorn. ‘We zijn niet alleen! Hoor je wel?’ 
‘Zal ik jouw liedje brommen?’, vroeg Beer zacht. 
‘Niet doen! Je mag niet zingen’, zei Eekhoorn, ‘dat is gevaarlijk’. 
Beer knikte. 
Maar heel zacht in zichzelf bromde hij een liedje.  
Met zijn lippen stijf op elkaar: Egels lievelingsliedje uit de kerk. 
Over God en dat Hij bij je  is. 
Egel rekte zich behaaglijk uit. 
‘Lekker warm’, zei hij zacht. 
Want de zon scheen op zijn stekels. 
Gelukkig was er een beetje wind. En licht.  
Want het was morgen. Zondagmorgen. 
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Openluchtdienst in de Pinkenberg 
 

Thema: beton of ballon? (of: wat maakt het leven licht?)  

Op zondag 5 juli houden de Protestantse Gemeente Velp en de Protestantse gemeente Rozendaal 

een gezamenlijke openlucht kerkdienst in het openluchttheater. We sluiten daarmee samen het 

kerkelijk jaar en onze samenwerking in de online-diensten af.    

Het openluchttheater de Pinkenberg heeft plaats voor 750 mensen maar is zo omgebouwd dat 100 

bezoekers er ruim kunnen zitten op corona-veilige afstand. Ook in de buitenlucht mag helaas niet 

samen gezongen worden: de zang zal daarom verzorgd worden door een gelegenheidskoortje. 

Voor de kinderen is er tijdens de dienst een speurtocht en na de dienst voetballen we op een veld 

van DVOV: jong tegen oud (jeugd tegen krasse knarren). Na het potje voetbal lunchen voetballers en 

publiek met elkaar op het gras. Als iedereen iets meeneemt, is er genoeg: we kunnen de gezelligheid 

delen, lunchpakketten helaas niet (in verband met de maatregelen). 

Na de dienst kunnen we in het openluchttheater (of langs de kant van het voetbalveld!) koffie 

drinken. Ook hier geldt: neem uw eigen beker en thermoskan koffie of thee mee. 

Parkeren 

Als u op de fiets komt, kunt u deze parkeren bij de ingang: Kluizenaarsweg 4. Komt u met de auto? 

Dan moet u deze parkeren bij het parkeerterrein tussen DVOV en VVO (adres: De Pinkenberg 4). Daar 

staat iemand die u wijst hoe u over het veld van VVO naar de ingang van de Pinkenberg kunt lopen. 

Reserveren 

Reserveren voor de dienst is verplicht en kan via de website van de PKN-Velp. Of per telefoon: 026-

3760277.  Meld u tijdig aan. Voor Velp 75 plaatsen, voor Rozendaal 25.  

Aanmelden 

Voetbal je mee? Super! Laat het weten aan ds Dirk Jan Brans, zodat hij weet hoeveel tegenstanders 

(jeugd) en medestanders (krasse knarren) hij heeft.  

Praktische zaken 

Ga thuis van te voren naar het toilet.  

Omkleden voor de voetbalwedstrijd? Daar is vast een beschut plekje voor te vinden. 

 
 

De diensten uit onze kerk 

Voorlopig zijn onze diensten alleen via www.kerkomroep.nl  te beluisteren. Op zondag om 10.00u 

‘live’ of later terug te luisteren. Aanwezig zijn de koster, voorganger, ambtsdrager, organist en 

cantor. De orde van dienst wordt aan u toegestuurd of thuis bezorgd. De informatie over de diensten 

in de Nieuwsbrief staat nog vol met dat wat aan liederen ‘te kiezen’ valt: het overleg met de 

(gast)predikanten is dan nog ‘onderweg’. Daarom verandert deze rubriek van titel: niet meer ’Bij de 

diensten’ maar ‘Bij de lezingen’. Want de lezingen bepalen niet alleen de liedkeuze maar ook de 

prentjes voorop of/en in de orde van dienst.   

Ada Waalboer. 

 
 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Bij de lezingen 
 
3e zondag van de zomer, 5 juli 2020 

Het is nog maar twee zondagen geleden dat de grote feesttijd werd afgesloten op de eerste zondag 

na Trinitatis. Dansend begonnen we het oefenen van het ‘koninklijke’ leven. De jubel is nog niet 

verstomd. De woorden van Zacharias  zijn van kort na de terugkeer van de ballingen uit Babylon in de 

laatste jaren van de 6e eeuw voor de jaartelling. Hij weet het niet natuurlijk, maar zijn beeld van de 

koning, rijdend op een ezelsveulen,  die naar ons toekomt, zal vijf eeuwen later gekopieerd worden  

in de vertelling door de evangelist Mattheüs. De koning naar G’ds hart voert geen leger aan met 

strijdwagens en paarden. ‘Wagens en paarden’, dat herinnert, nog veel verder terug, aan de 

bevrijdings-geschiedenis uit Exodus. Vier verzen heeft Zacharia nodig: die koning van de wagens en 

de paarden gaat ten onder in de zee, ‘weggevaagd wordt dan de oorlogsboog’ . De koning die kómt 

is: de redder, de rechtvaardig, een ootmoedige, rijdend op een ezel,  op een veulen, het jong van een 

ezelin. (de Naardense Bijbel vertaalt: ‘zoon van een jukdrager’) Ineens staat ook een andere episode 

uit  de oude verhalen in de schijnwerper: omwille van het verbond laat de Eeuwige ook’ de 

gebondenen los uit de put waarin geen water is’: Jozef die door zijn tien broers in een put geworpen 

is, ‘een put waar geen water is’!  Terugkeren moet men, naar de vesting, naar de stad Jeruzalem, 

uit…..de grote ballingschap.  

We zouden, afhankelijk van het vers waar wij in de profetie de klemtoon op leggen,  zowel Gezang 

151, ‘Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag,’ het gezang over de ‘wagens en de paarden’ kunnen 

zingen, vers 1 en vers 5. Of Gezang 550  ‘Verheug u gij dochter van Sion’ en daarmee stem geven aan 

de jubel van de teruggekeerde ballingen naar Jeruzalem. Of Gezang 643 ‘Zing nu de Heer! Hij zag ons 

aan’, aansluitend bij de laatste regels van de profetie: ‘heden meld ik dat ik  met het dubbele naar 

jullie terugkeer’. 

Matteüs laat in hfst 11:1-24 Johannes de Doper  vanuit de gevangenis vragen: ‘ben jij  de komende, of 

moeten we een ander verwachten? Jezus zegt tot de leerlingen van Johannes: ‘gaat voort en 

verkondigt Johannes waarvan ge hoort en opkijkt.’ Immers, Johannes heeft grote daden gedaan 

waardoor: ‘zalig is hij die één met mij, niet tot struikeling gebracht wordt’. Als Jezus daarna weer tot 

de scharen over zijn vriend Johannes spreekt, is hij scherper dan ooit. Weten jullie wel wie hij is? 

Geen doetje, in die aaibare gewaden vind je alleen koningen (van de ‘wagens en de paarden’). Jezus 

waarschuwt: kijk toch uit, want het koninkrijk der hemelen wordt van alle kanten bedreigd, jullie 

horen allerlei verhalen, waarschuwingen maar er verandert niks. ‘We spelen fluit voor jullie maar 

jullie dansen niet, we weeklagen en jullie treuren niet’. Geërgerd en grimmig dringt Jezus aan op 

omkeer,  want de dag des oordeels nadert! Maar dan slikt Jezus in de lezing van vandaag, Mt. 11:25-

30, zijn wrevel in: de Eeuwige heeft de onderwijzing verborgen voor de ‘wijzen en verstandigen en 

heeft ze onthuld aan onmondigen; ja, Vader, dat zó voor u welbehagen is geschied’. En weer citeert 

Jezus het eerste testament bij monde van de profeet Jeremia: ‘vraagt naar de paden van eeuwig, 

waar toch een goede weg is, en wandelt daarop en vindt rust voor uw ziel’. Jezus zal vast weten wat 

er daarop volgt: ‘maar zij zeiden: wij bewandelen die niet!’. Is het ontkenning of  net verworven 

inzicht? Jezus zegt: ‘Doe het nou maar, je kunt het best. ‘want mijn juk is passend en mijn last is licht’. 

Na  de woorden bij de Schriftlezing zouden we Gezang 482 kunnen zingen ’Er is uit ’s werelds duistere 

wolken’, een gezang dat we doorgaans met Kerstmis zingen. Het gaat om een nieuwe vertaling door 

André Troost. Ons ‘juk’, in het gedicht van Troost, heeft de gedaante van een bezetting, soldaten in 
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laarzen, wapentuig – beeldspraak voor alles wat mensen aan ellende en ongerief kan overkomen -,  

wordt verbrijzeld. Wij mogen als nieuwe mensen rust vinden als we de leerweg van Jezus als  zijn 

passende en lichte ‘juk’, leidraad voor ons leven,  op ons nemen. 

We beginnen het ochtendgebed met  psalm 27 en eindigen de dienst met Gezang 315 ‘Heb dan, o 

God, voor alle leven”. 

De afbeelding op de voorkant is een schilderij van W.Barthautz (1700-1800)’Zittende vrouw met juk’. 

Het houten juk ligt al wel over haar schouders, maar wat ze te dragen heeft blijft achterwege. Ze zit, 

aan haar rug te zien, op het moment dat ze nog even geniet van haar vrijheid, om moed te 

verzamelen  voor wat ze straks dragen gaat. Ze zit in het centrum van de afbeelding, op zand of een 

brok steen in een lege achtergrond. Hoe realistisch deze tekening ook is, ze laat ruimte voor 

mijmering over alle beeldspraak omtrent ‘het juk op de schouders’, zowel het opgelegd krijgen als 

afgenomen worden. Waar wacht deze vrouw op?  Stevig gebouwd, haar onbedekte onderarmen, 

geheel gekleed in gebruikelijke werkkleding voor de 18e eeuw. Over de tekenaar/schilder is niet veel 

bekend, hoewel er veel afbeeldingen bestaan over alledaagse tafereeltjes en allerlei 

handwerkslieden met hun oude beroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4e zondag van de Zomer, 12 juli 2020 

De eerste dienst volgens het eigen rooster van 

diensten na 8 maart j.l. De illustratie op de orde 

van dienst voor vandaag maakt duidelijk dat er 

van alles door gegaan is, buiten de ongemakken 

van de wonderlijke inperking van het dagelijks 

leven om. Er moet gezaaid worden, anders valt er 

niets te oogsten. Dit schilderij maakte Vincent van 

Gogh (1853-1890) naar een schilderij van een 

collega, Jean-François Millet ( 1814-1875). Millet was zelf 

afkomstig uit een boerenfamilie. Betekende de talloze 

De Zaaier – 1850  

Jean François Millet 
Zaaier naar Millet’ (1880) 

Vincent van Gogh 
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afbeeldingen die Millet van het boerenleven maakte dat hij vol eerbied het leven dat hij kende zo 

graag weergaf? Er zijn kunsthistorici die menen dat het omgekeerde het geval was: Millet beeldt het 

boerenwerk wel af maar is erg zuinig met de kijk die de figuren op zijn schilderijen op dat 

boerenwerk hebben. Zijn  zaaier is niet meer dan een stevige bonk die zaait. Nergens straalt ervan af 

dat de zaaier ook oogst verwacht! Vincent van Gogh heeft het schildersvak net op zich genomen en, 

om het vak te leren, kopieert hij een aantal werken van Millet, o.a. de zaaier. Van Goghs schilderij 

komt geheel overeen met dat van Millet, de man prominent in het midden, de zaaiende beweging.  

En toch lijkt het alsof Van Goghs zaaier met meer precisie zaait, alsof zijn zaaier meer groei, bloei èn 

oogst  te wachten staat. De kleuren zijn lichter, de contouren duidelijker. De gezichtsuitdrukking is 

duidelijker, verwachtingsvoller.  

In de dienst lezen we bij Jesaja dat wie de ENE zoekt, Hem zal vinden, om te ontdekken dat Zijn 

gedachten en wegen niet de onze zijn! Zaad heeft Hij aan de zaaier gegeven, en dat wordt het brood 

waarvan wij eten. Wie de wegen gaat van de ENE wacht geen doornbos of distels, maar cipressen en 

mirte, kortom vreugde. Gezongen wordt: gezang 265 ‘Gij waakt en draagt’, of 772 ‘Jesaja heeft 

eeuwen geleden voorzien’, of 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’. Mattheüs vertelt de gelijkenis 

van de zaaier die ruimharig zaait en van het zaad dat in de goede voren moet terecht komen om 

vrucht te kunnen dragen. Het gaat om de góede aarde als beeldspraak voor de mens die het woord 

hoort en het verstaat.  Na de verkondiging wordt gezongen gezang 181 ‘Een heel klein zaadje’, 764  

‘Een zaaier ging uit om te zaaien’ of 765 ‘Gij hebt met uw brede gebaren’. De dienst begint met Psalm 

84:1 en 2  en eindigt met gezang 418 ‘God, schenk ons de kracht’ of 426 ‘God zal je hoeden’. 

 

5e zondag van de Zomer, 19 juli 2020 

Nog een keer ‘De zaaier’ van Vincent van Gogh, maar nu uit 1888. 

In dit landschap lijkt het hoog zomer, niet bepaald de tijd om nog 

te zaaien! Maar de kunstenaar Van Gogh is zelf in zijn 

schilderkunst veel verder gerijpt, misschien wel daarom die 

enorme zon aan de horizon waarvan de kijker zich kan afvragen: 

komt de zon net op of staat de zon op het punt van ondergaan? 

De figuur van de zaaier is naar hetzelfde schilderij van Millet als 

vorige week, of inmiddels naar zijn eigen schilderij van de zaaier 

uit 1880. Er zijn nu ook vogels te zien die het zaad wegpikken. De 

zaaier lijkt al een hele weg afgelegd te hebben van links naar 

rechts. Nog even, hij loopt uit de lijst. In de dienst lezen we weer uit Jesaja. Daarin wordt de 

grootheid van de Eeuwige afgezet tegenover de nietigheid van de mens, met als inzet het gebod 

géén afgoden te dienen: ‘Met wie wilt ge mij vergelijken, wie moet ik evenaren?- zegt de Heilige. 

Gezongen kan worden: gezang 825 ‘De wereld is van Hem vervuld’, 843 ‘Wat te kiezen’, of 986 

‘Oorsprong van leven en licht’. In Mattheüs is de beeldspraak over het koninkrijk nog niet ten einde. 

Jezus vertelt aan de schare nu  de gelijkenis van het goede zaad in de akker. Hij zegt wel te weten dat 

er  tussen het goede koren ook ‘ratelgras’ opschiet.  Maar het mag niet worden gewied, moet blijven 

staan. Aan de leerlingen legt Jezus de gelijkenis later verder uit. Als het ratelgras overeind blijft staan 

tot ‘de oogst’, zal het dán bijeen gelezen worden en worden verbrand. Wanneer is het tijd voor de 

oogst? ‘De voleindig van de wereldtijd’. Vrolijk zal die tijd niet zijn voor de mensen van het ‘ratelgras’: 

De Zaaier – (1889) 

Vincent van Gogh 



9 
 

want ‘bijeengelezen worden dan alle struikelblokken en wie wetteloosheid doen’. Het gaat niet om 

die vuuroven, om het geween en het tandengeknars. Het gaat om degenen die ‘als rechtvaardigen 

zullen stralen als de zon’: wie oren heeft moet horen!’  Tot zo lang moet zelfs het ratelgras tijd krijgen 

om van ’zonen-en-dochters van de bozen’ te worden tot ‘zonen-en-dochters van het koninkrijk’. Na de 

verkondiging  wordt gezongen: gezang 715 ‘Zoals de halmen buien in de wind’ of, net als vorige week,  

765 ‘Gij hebt met uw brede gebaren’. We zijn de dienst begonnen met Psalm 92: 1 en 2 en besluiten 

met gezang 413 ’Grote God wij loven u’ of, als dat niet na Jesaja gezongen is, 825 ‘De wereld is van u 

vervuld’. 

 

6e Zondag van de Zomer, 26 juli 2020 

Kent u ze nog, de oude zondagschoolplaatjes? De orde van 

dienst heeft vandaag op de voorkant zo’n  oude bijbelplaat: de 

nog jonge Salomo, ‘die de wijsheid van God begeert’. Je zou 

het niet zeggen, dat voor deze jongeman dit het toppunt van 

verlangen is! De lezing van 1 Kon. 3:5-12 vertelt als introductie 

dat Salomo net de schoonzoon geworden is van de Egyptische 

Koning. Wonderlijk: de banden tussen het oude Israël en 

Egypte worden weer aangehaald. Salomo zal bekend worden 

als degene die het huis van God, de Tempel, naast zijn eigen 

Paleis te Jeruzalem zal bouwen. Wie weet heeft Salomo 

daarvoor zoveel, ook ‘internationaal’, aanzien nodig dat een 

huwelijk  met de dochter van de Farao daaraan bijdraagt. Maar nee, het ambt van Farao is niet meer 

wat het ooit was:  Farao Siam  gaat op plundertocht en voor alle zekerheid stelt hij zijn leven veilig 

door de buit èn zijn dochter  aan Salomo, de ’omhooggevallen leider van een Judese herderstam’1, 

zoon van Koning David en Batséba’ aan te bieden. Een nog jonge Salomo dus die zich het 

koningschap nog eigen moet maken! Tot dusver brengt Salomo offers volgens de wetten van zijn 

vader David en al doende wordt hij in een droom geroepen door de Eeuwige. ‘En nu Ene, mijn God, 

hebt gij uw dienaar wel koning gemaakt in plaats van David, mijn vader, - maar ik ben nog maar een 

kleine jongen….’ Een kleine jongen die al koning is van ‘een talrijke gemeenschap die niet te schatten 

en niet tellen is’! In de roman van Joseph Heller (1923-1999) ‘God weet’2 wordt verteld dat Salomo 

nu niet bepaald Davids lievelingszoon is. Hij is in Davids ogen meer een ‘sukkel’  die de hele dag met 

een kleitablet rondloopt om zogenaamd wijze uitspraken van vader David te noteren. Misschien 

daarom dat op deze afbeelding de jonge Salomo wat in de war lijkt als de Ene hem op zijn verzoek 

‘een hart zo wijs en onderscheidend’ schenkt ‘dat er niemand geweest zal zijn als jij vóór jouw 

verschijning en ná jou er niemand als jij zal opstaan’.  Na de lezing uit Jesaja wordt gezongen: Gezang 

119 a ‘Uw woord omvat mijn leven’ of  

846 ‘De wijsheid van vóór alle tijden’ of 849 ‘Zoek de wegen van de wijsheid’.  In het evangelie van 

Matteüs vervolgt Jezus zijn uitleg aan de leerlingen in drie ultrakorte gelijkenissen, die van een 

verborgen schat in de akker, de koopman op zoek naar schone parels en het in zee geworpen 

                                                           
1
 ‘Jeruzalem – de biografie’ Simon Sebag Montefiore – pg. 59 Uitgave Rainbow b.v. in samenwerking met 

Nieuw Amsterdam Uitgevers 2011 
2
 ‘God weet’-Joseph Heller, uitg Baarn  1985 
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sleepnet dat een diversiteit aan vissen bijeenbrengt. Twee keer verkoopt een mens álles wat hij heeft 

om de schat aan te kopen, in de derde gelijkenis wordt het goede van het rotte gescheiden. Zo zal 

het in de ‘voleinding van de wereldtijd’ zijn: de bozen zullen afgescheiden worden van de 

rechtvaardigen. Geween zal er zijn, tandengeknars.  Het is een ultieme waarschuwing aan 

Schriftgeleerden. Zij die wijs zijn maar opgeven hun kennis te schiften wat wel of niet van waarde is, 

blijven met lege handen achter.   

Na de verkondiging zingen we Gezang 241 ‘Gij die mijn liefste kleinood zijt’ of (als dat niet vorige 

week gezongen is) 843 ‘Wat te kiezen’. De dienst is begonnen met psalm 47 en eindigt met Gezang 

418 ‘God schenkt ons de kracht’. 

Ada Waalboer 

 

Van de Diaconie 
 

DE RUDOLPHSTICHTING heeft hart voor kwetsbare kinderen en jongeren. Onze wens en ons werk is 

dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen om op te groeien in een gezin en in een 

stimulerende leefomgeving. Jeugddorp De Glind/Barneveld biedt deze combinatie van het gewone 

dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen. Al vanaf haar ontstaan is de RUDOLPHSTICHTING actief  

in Jeugdddorp De GLIND en steunen we kinderen, gezinshuizen en het dorp. 

GEZINSOUDERS GEZOCHT: helpt u mee? 

Er zijn nieuwe gezinsouders nodig in Jeugddorp De Glind/Barneveld. Door pensionering en 

verhuizingen komen een aantal woningen met bestemming  “gezinshuis” beschikbaar. Ons is 

gevraagd of wij hier aandacht aan willen besteden, vandaar deze oproep! 

Materiaal is beschikbaar op www.rudolphstichting.nl/voorkerken of neem contact met ons op.  

Rudolphlaan 2  , 3794 MZ     De Glind                Tel nr. 0342 45 90 10   info@rudolphstichting.nl 

De diaconie. 

 

Diaconiecollectes 

We hebben nu al een paar maanden 'virtuele' kerkdiensten. En het laat zich aanzien dat dit nog wel 

een tijd(je?) zal duren. Maar de noden in de wereld en om ons heen zijn allerminst virtueel: denk aan 

vluchtelingen(kinderen) , opgepakt in kampen waar de toestanden slecht of liever: mensonterend 

zijn, dak- en thuislozen en dat zijn alleen maar de meest in het oog springende noden. We weten 

allemaal heel goed dat er eindeloos veel meer ellende en hulpbehoevendheid is. 

Concreet: de komende collectes zijn bestemd voor inloophuizen, diaconaat dichtbij en 

werelddiaconaat, Pinksterzending en voor tal van organisaties die jaarlijks van ons een bijdrage 

krijgen. Verder is ons nieuwe project begonnen waarover u elders in de Nieuwsbrief meer kunt lezen. 

http://www.rudolphstichting.nl/voorkerken
mailto:info@rudolphstichting.nl
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Kortom: geld blijft hard nodig en om het geven voor u wat eenvoudiger en concreter te maken geven 

wij hier voor het overmaken van grotere (en kleinere) bedragen het IBAN rekeningnummer van de 

diaconie: NL16INGB0000933939.  De diakenen zorgen ervoor dat de giften op de goede plek 

terechtkomt. 

Voor de diakenen     Ans van Dijkhuizen 

 
 

ZOOM! festival start in Rozendaal 
 
Donderdag 4 juni was een mooie dag. Na maanden van lockdown eindelijk weer een live optreden 
van musici. En wel in onze eigen kerk. Vanwege de restrictieve maatregelen die nog steeds gelden, 
had de organisatie het jaarlijkse ZOOM! festival teruggebracht tot vier dagen, op vier plaatsen en 
met maximaal 30 bezoekers per concert. In Rozendaal vond de aftrap plaats: door Bert Bomer, 
burgemeester Ester Weststeijn en vervolgens door Jan Terlouw.  
Er waren in de kerk van Rozendaal achtereenvolgens drie concerten. ’s Middags Emily Hultmark uit 
Londen met fagot en daarna het Ruysdael Kwartet met “Heiliger Dankgesang eines Genesenen” van 
Ludwig van Beethoven. En ’s avonds het Strijkkwartet in C van Beethoven en als laatste concert het 
Strijkkwintet in C van Schubert. Steeds weer virtuoos gespeeld door het Ruysdael Kwartet, bij het 
laatste optreden versterkt met Jeroen den Herder, cello. 
Een gedenkwaardige dag met enthousiaste en gelukkige musici en geroerd publiek. De kerk was 
‘verbouwd’ ten behoeve van het 1 ½ meter criterium. De toekomst waarop we ons moeten instellen? 
Het zorgde in ieder geval voor een serene sfeer en met goed zich van allen op de musici, zoals de 
burgemeester zei. De tuinkamer was verbouwd tot een professionele regiekamer waar zo’n zes 
technici het geluid en vijf camera’s in de gaten hielden. U kunt de opnames bekijken via de website: 
www.zoomfestival.nl.  
 
Namens de KIK, Erik Kool 

 

http://www.zoomfestival.nl/
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De Kruisweg naar Marcus, te Wychen 

Op vrijdag 6 maart waren Jaap van Dijkhuizen en ik uitgenodigd in Wychen om een avond te 

verzorgen rond Een Kruisweg naar Marcus. De 14 schilderijen waren aan de Protestantse Gemeente 

aldaar uitgeleend. Ik zond Gerda van den Bijllaardt een kort verslag van deze avond, ten behoeve van 

Kunst in de Kerk. Gerda echter overleed drie weken later aan de gevolgen van corona. Mijn verslag 

zal denkelijk niemand hebben bereikt. Daarom hier alsnog. 

De Kruisweg was zeer ruim opgehangen in een grote vierkante kerkruimte. De ongeveer dertig 

aanwezigen werd gevraagd eerst in stilte deze Kruisweg te lopen, waarna ik een inleiding gaf van een 

klein half uur. Vervolgens droeg Jaap enkele gedichten voor uit zijn bundel Via Crucis 2.0 en was er 

gelegenheid tot het stellen van vragen, waar ruim gebruik van werd gemaakt. Tot slot werden Jaap 

en ik gefêteerd met ieder een geschenkenbon en een fles wijn. Aan de verkooptafel werden 

vervolgens flink wat boekjes en bundels verkocht. 

In de auto terug, bestuurd door mijn echtgenoot en chauffeur Henk, hebben we vooral gesproken 

over de corona crisis die als een zwaard van Damocles in de lucht hing. Vijf dagen later zou de 

‘lockdown’ worden afgekondigd. De twee weekeinden daarvoor waren Henk en ik nog genodigd 

geweest bij het afscheid van twee predikanten: in Eefde op 23 februari ging ds. Arie Broekhuis na 32 

jaar (!) met emeritaat, op 1 maart vertrok uit Hengelo Gld. ds. Aleida Blanken naar Lemmer. Beide 

zondagen zaten we nog dicht opeengepakt in een bomvolle kerk. Op 1 maart werd alleen nog 

gevraagd geen handen te geven. 

Het is traditie geworden dat mijn/Uw Kruisweg naar Marcus om het andere jaar wordt uitgeleend. 

Het ging al eerder naar zowel de lutheranen als de remonstranten in Arnhem, naar Oosterbeek, 

Eefde, Amersfoort, Venray en Dieren. Op powerpoint is het gebruikt in vele protestantse kerken in 

Nederland – inmiddels in alle provincies behalve Flevoland. 

Ik ben al jaren gewend op Goede Vrijdag ergens een dienst rond deze Kruisweg bij te wonen, vaak 

incognito. Dit jaar moest ik van de Regering thuis blijven. Op internet echter volgde ik een dienst 

vanuit Wychen, voorgegaan door ds. Margreet Spoelstra, die aanvankelijk de gedichten (‘Blijf bij me’) 

bij deze Kruisweg schreef. Sober en ingetogen, zoals ik dat graag zie. 

Als de traditie wordt voortgezet, zal de Kruisweg volgend jaar weer worden gebruikt in de Kerk van 

Rozendaal. 

Gerard Ursem. 

 

Vakantie ds. Frans Ort 
Deze zomer ben ik van 18 juli tot en met 16 augustus op vakantie. Wij zullen weer richting 
Normandië gaan; één van onze zonen blijft thuis om zijn afstudeerproject af te ronden. Ik zal in 
dringende pastorale gevallen of bij overlijden worden vervangen door mijn collega ds. Bert Bomer. 
Hij is telefonisch bereikbaar op de volgende nummers: 03 13 41 09 18 of 06 30 58 27 48. 
 

Tenslotte 
Voor wie het leuk vindt om na(ar) te luisteren, wijs ik u op de podcast (oftewel het audio-leerhuis) 
dat elke donderdagavond van half acht tot acht uur te volgen is via www.kerkomroep.nl, zoeken naar 
Rozendaal. Aan staande donderdag zullen we het iets eerder opnemen, maar u kunt het naluisteren. 
Laat u verrassen… 

 
 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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CHRISTUSBEELD, steun in deze tijd 
 

 
 
Tegen de Pyreneeën (aan de kant van de Middellandse Zee) ligt de Franse streek de Roussillon. Een 
streek waar het wemelt van de Romaanse kerken. In een klein dorpje aan de voet van de Pyreneeën 
bezochten wij lang geleden zo’n klein donker kerkje. Maar toen we voor de deur stonden, viel onze 
blik onmiddellijk op een dorpel, waar deze Christusfiguur in is uitgebeiteld. Geweldig! In al die jaren 
is dit de enige Christusafbeelding gebleven waar Jezus op glimlacht. Hij zit op een troon in een ovale 
mandorla. Naast hem links en recht staan een alfa en een omega. Hij houdt zijn rechterhand geheven 
in een kenmerkend gebaar. Dat gebaar betekent dat hij ons vrede wenst. We kijken namelijk naar de 
verheerlijkte Christus. Hij is begin en einde, alfa en omega. Hij groet ons met vrede en aan zijn 
gezicht is te zien dat hij zich met liefde en vriendelijkheid naar ons toewendt. Deze dorpel zat er al 
ten tijde van de Katharen, ten tijde van de pest, ten tijde van de Napoleontische oorlogen, ten tijde 
van de Groote Oorlog, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, tot op vandaag. Al die eeuwen heeft 
deze kerk dag en nacht de boodschap naar buiten gebracht van de vriendelijke toewending van 
Christus’ gelaat. We zijn niet alleen: Hij is met ons. Dát zegt dit tympaan van bijna duizend jaar oud. 
 Nu we op onszelf zijn teruggeworpen, stuur ik u via Kerknieuws deze foto: tot steun. Hoe we deze 
dagen ook ervaren: die Ene houdt zijn hand naar ons uitgestrekt. Hij groet ons met vrede en Hij 
glimlacht: het is goed nieuws dat Hij brengt. Als ik er een tekst bij zou mogen zetten, is het die uit 
Mattheüs 28: 20 ‘Ik ben met u alle dagen, tot de voleinding der wereld!’ Ik wens u hierbij zijn zegen 
toe. 
Aan onze kerkmuur hangt nog steeds de vlag met de tekst: 
 
  HOUD MOED 
  HEB LIEF  
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
ds. Frans Ort 


