Protestantse Gemeente Rozendaal
Nieuwsbrief 2020-3 Maart extra

Beste mensen,
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn wij allen genoodzaakt om ons dagelijks leven ingrijpend aan
te passen. Zoals wij u al eerder bericht hebben, kan ook het kerkelijk leven niet op de gebruikelijke wijze
doorgang vinden. In elk geval tot en met 12 april zullen er geen openbare, voor iedereen toegankelijke
zondagse erediensten in de Kerk van Rozendaal gehouden worden ( de gastpredikanten hebben hierover
bericht gehad). Ook het stilte-uur op zaterdag, het kringenwerk, de Nicodemuskring, de bijeenkomsten in de
Serre, vergaderingen en dergelijke zijn tot nader order afgelast.
De afgelopen dagen is door ds. Frans Ort, zijn collega’s in de regio en andere direct betrokkenen hard gewerkt
om een aangepast programma voor de kerkelijke gemeenten in de regio op te stellen.
Onderstaand vindt u het programma voor onze gemeente in Rozendaal.
Meditatief moment
Op zaterdagmiddag 21 maart om 14.30 uur zal er vanuit de Kerk van Rozendaal een meditatief moment worden
verzorgd door ds. Frans Ort. Andries van Rossem verzorgt daarbij de muziek.
Dit is te volgen (en later opnieuw te beluisteren) via www.kerkomroep.nl.
Erediensten via internet
Iedere zondagmorgen om 10.00 uur zal er een gezamenlijke, verkorte dienst vanuit de Grote Kerk te Velp
uitgezonden worden die thuis digitaal (met beeld en geluid) te volgen is via www.kerkdienstgemist.nl. Deze
diensten zijn een initiatief van de Protestantse gemeente te Velp, Rheden en Rozendaal. Daarin zal de
predikant die die zondag dienst heeft voorgaan met de ouderling van dienst en de organist. Van het studioteam
zal iemand aanwezig zijn om de uitzending te verzorgen evenals de koster. De digitale uitzending is
rechtstreeks te volgen of kan later worden teruggezien via internet. Wat de gang van zaken zal worden na 6
april is op dit moment onduidelijk. Wij houden u daarvan op de hoogte. Dit gebeurt middels de mailgroep.
Het gaat om de diensten op de volgende data:
data
22 maart
29 maart
5 april
9 april (WD)
10 april (GVr)
11 april (StZat)
12 april (EPd)

locatie Velp
Klaas Eldering (Grote Kerk)
Ds. van de Wal (Grote Kerk)
Dirk Jan Brans (Grote Kerk)
Frans Ort/Dirk Jan Brans (Grote Kerk)
Ida Eldering (Grote Kerk)
Lisette van Buren (Oude Jan)
Dirk Jan Brans/Frans Ort (Grote Kerk)

Avondgebeden op de woensdagavond
Verder wordt op de woensdagavonden een serie avondgebeden georganiseerd, die ook weer via
www.kerkdienstgemist.nl kunnen worden gevolgd of nagekeken (eveneens beeld en geluid). Hierbij zullen de
regionale voorgangers voorgaan. De diensten zijn om en om uit de Ontmoetingskerk te Dieren en de Grote
Kerk te Velp. De avondgebeden beginnen om 20.30 uur en duren ongeveer een kwartier tot twintig minuten.
Het gaat om de volgende data:
25 maart
Dieren
1 april
Velp
6 april
7 april
8 april

Velp (gemeenteleden)
Velp (gemeenteleden)
Velp (Klaas Eldering)

8 april
15 april
22 april
29 april

Dieren
Velp
Dieren
Velp

Audio-cursus ds. Frans Ort
Omdat wij ook genoodzaakt zijn de resterende bijeenkomsten van het Vormings- en toerustingsprogramma te
laten vervallen, zal ds. Frans Ort een drietal audio-cursussen verzorgen. De eerste daarvan vindt komende

donderdag, 26 maart, plaats vanuit de kerk in Rozendaal. Hij hoopt te spreken over een ‘goed’ gedicht. Het
geheel begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een half uur. Ook deze uitzendingen zijn te beluisteren via
www.kerkomroep.nl.
Het gaat om de volgende avonden:
26 maart
2 april
9 april
23 april

een ‘goed’ gedicht (poëzie)
kanttekeningen bij de Mattheüs Passion van J.S. Bach
viering Witte Donderdag vanuit de GK Velp
hoe God verdween en toch weer terugkwam (poëzie)

Pastoraat
U begrijpt dat huisbezoeken op dit moment niet mogelijk zijn in verband met infectiegevaar. Wij streven ernaar
om de komende week een aantal telefonische contacten te starten om met elkaar verbonden te blijven. Dat
wordt de komende dagen uitgewerkt.
Tenslotte
Belangrijk is om op de hoogte te zijn. Wij streven ernaar u via de mailgroep zo duidelijk mogelijk ‘bij te praten’.
Houd daarom uw mailbox in de gaten.
Wij beseffen dat de bovenstaande aanpassingen van grote invloed zijn op ons gemeenteleven. Het elkaar
ontmoeten en met elkaar meeleven zijn daarbij van wezenlijk belang. Wij zullen de komende tijd moeten
zoeken naar andere manieren om toch met elkaar in contact te blijven. Telefoon en internet bieden daarvoor
gelukkig voldoende veilige mogelijkheden. Wij nodigen iedereen uit om daar ook gebruik van te maken. Bel en
mail elkaar om te horen hoe het gaat en of extra hulp nodig is!
Het voelt vreemd om juist als kerkgemeenschap onze godsdienstige praktijken zo anders in te vullen dan we
gewend zijn. Maar we vertrouwen erop dat we ook in deze situatie door de Geest met elkaar verbonden
kunnen zijn en blijven.
We vertrouwen als kerk op een goede afloop en bidden om nieuwe wegen om elkaar niet uit het oog te
verliezen. Dat we daarin creatief leren zijn en open staan voor het onverwachte.

Gemeentemaaltijd 3 maart
Tot mijn genoegen heb ik dinsdag 3 maart om 18.00 uur kunnen aanschuiven bij de gemeentemaaltijd
in de Serre. Ik kwam pas laat aan, maar kon nog een mooi plaatsje vinden. Op het menu stond die
avond chili con carne (er was ook een pan sin carne voor de vegetariërs) en er was gekookt door 5
kooksters. Ik kwam aan de tafel te zitten waar de pan van Niesje op tafel stond. En ik bofte, want het
was een culinair genoegen uit haar pan opgeschoteld te krijgen. Een ronde na de eerste hap langs
andere tafels leerde mij trouwens dat het wat dat betreft ook daar goed was. Enfin, ik heb mijn ogen
en oren voldoende open gehad om er zeker van te zijn dat iedereen niet alleen heerlijk at maar ook
met genoegen en geanimeerd converseerde met zijn/haar tafelgenoten ( en daar gaat het natuurlijk
ook en misschien wel vooral om).
Na het toetje werd er koffie en thee aangevoerd en onder het genot daarvan ging onze gast Chris
Möhlmann, een van de pastores van het Kruispunt over zijn werk daar met en voor de daklozen van
Arnhem vertellen. Hij deed dat wat mij betreft zeer boeiend, bevlogen en gaf een kijkje in het
dagelijkse 'gebeuren' in Het Kruispunt. Een aantal van ons weet wel ongeveer hoe het bij het koken
door vrijwilligers (zoals een aantal leden/mensen van en rond de kerk van Rozendaal) toegaat, maar
het verhaal van Chris ging verder. Hij liet zien hoe lastig en soms zwaar het is met de bezoekers om te
gaan. Er wordt daar in het Kruispunt namelijk veel meer gedaan dan eten en eten koken. De
bezoekers hebben er een soort 'thuis' waar zij ook terecht kunnen met allerlei problemen. En u kunt
aannemen dat de - sociale en levensbeschouwelijke- vragen en problemen van de Arnhemse daklozen
echt van een totaal andere orde zijn dan die van de modale Rozendaler. Er is ook niet veel

voorstellingsvermogen voor nodig om te bedenken dat de benadering van hen zeer confronterend
kan zijn en vaak ook is.
Kortom, Chris wist duidelijk te maken dat je uit het juiste en vooral stevige hout moet zijn gesneden
om in het Kruispunt te werken.
Tenslotte beantwoordde Chris nog een aantal vragen die gesteld werden, op heldere en overtuigende
manier.
Wat mij betreft hulde voor de werkers daar, evenals voor onze kooksters die avond en niet te
vergeten
alle anderen die ervoor zorgden dat wij die avond zorgeloos aan gedekte en van alles voorziene tafels
konden aanzitten.
Jaap van Dijkhuizen

Afgelasting concert Trio Carmo 22 maart 2020
Beste mensen,
kon ik U eerder deze week nog ons concert van het Trio Carmo op 22 maart aankondigen
aankondigen, nu is het duidelijk dat we deze voorstelling nu niet moeten laten plaatsvinden.
We zullen proberen in onze volgende serie hier nog een plek voor in te ruimen.
We wensen U allen een goede gezondheid en tot ziens bij een volgende gelegenheid
Bert Veraart,
secretaris van de Vrienden van de kerk te Rozendaal

De Serre van Rozendaal

Vervolgbericht over de openingstijden van de Serre van Rozendaal
Gisteren hebben we via het nieuws kunnen vernemen dat o.a. culturele
activiteiten tot aan 6 april niet door zullen gaan en dat gelegenheden
hun deuren gesloten zullen houden.
Eerder dit weekend is er van ons een bericht uit gegaan waarin wij
hadden aangegeven de komende twee weken geen inloopochtend te
organiseren.
Wij sluiten ons nu aan bij de landelijke richtlijnen en zullen ook tot 6
april gesloten zijn.
Daarmee vervalt niet alleen de activiteit van 18 maart, de lezing over de wederopbouw van Arnhem,
maar ook de activiteit van 1 april, Jiddische liederen. Het spijt ons dat de situatie niet anders is en
begrijpen goed dat een aantal van u het wekelijkse gesprek zal missen.
Wellicht kunt u elkaar bellen of mailen om toch een prettig contactmoment te hebben.
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.
Zorg goed voor uzelf.
Met een vriendelijke groet
het gastenteam van de Serre van Rozendaal

Teken van leven uit de kerktuin

Dankzij o.a. deze harde werkers!

NIEUW PROJECT “SOSKAYAMANDI”.
In april a.s. geven wij “de aftrap”
voor ons nieuw gezamenlijk
diaconaal project VELP/ROZENDAAL
stichting “SOS- KAYAMANDI” in
Zuid-Afrika. In VELP wordt dit
project zondag 5- en in ROZENDAAL
zondag 26 april geïntroduceerd
door iemand van de Stichting uit
Dieren Er zal iedere twee maanden
gecollecteerd worden en de duur
van dit project bedraagt twee jaar.
Er zijn ook enkele activiteiten
gepland. Hier onder volgen de
doelstellingen en gegevens van
deze stichting.
Stichting SOS Kayamandi werd in maart 2005 opgericht en zet zich in voor de kinderen in de
townships Kayamandi en Cloetesville, bij Stellenbosch in Zuid-Afrika. Hier wonen ongeveer 35.000
mensen , velen nog in golfplaten bouwsels. Er komt veel aids voor en de bevolking is erg arm en er
heerst veel werkloosheid.
Onze stichting is 14 jaar geleden begonnen met het broodproject. Dit omdat veel gezinnen geen geld
hadden om voedsel te kopen en de kinderen zonder gegeten te hebben naar school kwamen.

Momenteel krijgen dagelijks 1200 kinderen 2 boterhammen met pindakaas. In samenwerking met
de universiteit van Stellenbosch wordt jaarlijks gerapporteerd over de voedingstoestand van de
kinderen. Twee gezondheidswerkers bezoeken de allerarmste gezinnen en er wordt extra hulp
geboden, bijvoorbeeld door kleinere kinderen uit dat gezin dagelijks pap te geven.
Ook zorgen we voor 18 weeskinderen in 3 kleinschalige weeshuizen. Zij worden goed verzorgd door
lieve pleegmoeders! Sommige komen getraumatiseerd binnen, maar knappen op door liefde en
veiligheid. Soms zijn er gesprekken met een psycholoog nodig. Kinderen met een leerachterstand
worden kosteloos geholpen door studenten van de universiteit tijdens hun stage perioden.
“Onze” kinderen in de weeshuizen hebben vaak geen netwerk, niet alleen zijn de ouders overleden
aan aids , maar ook ooms en tantes, opa’s en oma’s. Dit is zeker ook een probleem als de oudere
kinderen het weeshuis gaan verlaten , een baan hebben, gaan studeren. Bij problemen kunnen ze
dan bij niemand terecht, hoe mooi zou het zijn om voor die kinderen een opvanghuis te kunnen
realiseren.
Onze bestuursleden vragen geen onkostenvergoedingen/reiskosten, zodat iedere ontvangen euro
naar de kinderen gaat. Een van onze bestuursleden woont gedeeltelijk in Zuid-Afrika en een
bestuurslid van onze raad van advies woont met haar gezin in de township Kayamandi. Ook
bezoeken andere bestuursleden regelmatig de projecten. Er is dus een goede controle op de
besteding van de gelden.
Dankzij giften en sponsors zijn wij als stichting in staat een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling
van de kinderen. Om de hulpverlening te kunnen blijven continueren zou het fijn zijn als sponsors ons
gaan of blijven steunen.
Zie ook onze website; www.sos-kayamandi.nl
Bea Lanting-Boer
Voorzitter stichting SOS Kayamandi

.

Bij de diensten
Deze dagen lijken we in een ‘tableau vivant’ gevangen te zijn. Of wonen we in het ‘sprookje’ van
Doornroosje. Zo’n tableau vivant heeft naar alle waarschijnlijkheid oudere papieren. ‘Plaatjes bij
verhaaltjes’ werden o.a. bij volkse ‘wagenspelen’ ingezet om een boodschap van gewicht over te
kunnen dragen aan het publiek. De bijbel leende zich zeker voor stilstaande uitbeelding door levende
mensen. Op de vroegere zondagsschool was er het bord waarop gedurende de vertelling het ene na
het andere personage op het flanel werd vastgeprikt. En als er in het verhaal van de ‘goede herder’
schapen te kort waren, dan werden die zonder gewetenswroeging ‘geleend’ uit de doos van kerst! Of
de huidige vorm van het biblio drama waarin deelnemers een van de rollen in een bijbels verhaal op
zich nemen en vertolken, al dan niet geïmproviseerd naar eigen inzicht. Favoriet zijn de kersttallen
met
échte mensen, echte dieren en soms zelfs een écht, net geboren Kind. Eeuwen geleden bedacht men
vreemdsoortige ‘schilderijen’ die weliswaar drukke mensen ‘in beweging’ suggereren, maar schijn
bedriegt: er wordt niets gezegd en hun handelingen worden gevangen in één moment, en meteen
‘stil’ gezet. Iets daarvan is nu in ons dagelijks leven aan de gang. Alles en iedereen buitelt over elkaar
heen, maar tegelijk zijn we tot staan gebracht door piepkleine moleculen die samen het virus ‘corona’
vormen. Die gaan hun onbegrijpelijke, eigengereide gang, maken niet of wel ziek. Terwijl ze bijna
onbeheersbaar rond ‘reizen’, zijn wij van ‘hogerhand’ zoveel mogelijk ‘bevroren’, stil gezet. Het
kerkelijke tableau vivant ziet er ongeveer zo uit: de een nog net op de drempel van de kerk, de ander
bij het ophangen van zijn of haar jas, een derde met de orde van dienst al op schoot bij het opzoeken
van de liederen, een vierde met een kaarsje in de hand in de gedachtenishoek. In de gerfkamer is de
voorganger gevangen in het aandoen van de toga, de ambtsdragers in het doorspreken van de laatste
details en in de Tuinkamer houdt de net gevulde koffieketel de adem in en stokt de cantorij in de laatst
gerepeteerde noten. De koster staat met het touw van de klok in de hand, de organist hangt midden
in een loopje van een Bach prelude. Of lijkt dit toch meer op het sprookje van Doornroosje en wachten
we geduldig op ‘de prins’ die door de ondoordringbare heg om het kasteel heen breekt om de prinses
wakker te kussen?
Of wij die ‘prinses’ zijn is twijfelachtig, maar ‘wakker’ gekust zúllen we worden: Pasen zal het zijn, of
we al die diensten kunnen vieren of niet. Waar we ook zijn, het ‘Licht komt ons met stralen tooien, en
gaat ons voor van hand tot hand!’ (gez. 600)
Een ketting van diensten t/m Pasen
Palmzondag, 5 april 2020
De 40-dagentijd loopt uit op ‘Palmzondag’, waarop vandaag niet de
eigenlijke intocht van Jezus in Jeruzalem, rijdend op het veulen van een
ezelin, wordt gelezen. We lezen in het evangelie van Mattheus 26:1-27
dat Jezus, twee dagen vóór Pesach, aan de dis zit met zijn leerlingen en
van de vrouw met het albasten flesje met kostbare mirre dat ze uitgiet
over Jezus’hoofd.
Er is iets aan de hand met die mirre. Hier bij Mattheus gaat het om
‘kostbare’ mirre. Dan moet het wel zoete mirre geweest zijn die veel
zeldzamer is dan bittere mirre. Aan de mirre die de magiërs meenamen
op Epifanie voor het Kind in de kribbe wordt toegeschreven dat dat
staat voor het lijden en de dood die Hem te wachten staat. Het woord
Francsco Bachiacca (1494‘kostbaar’ moet wel bijna wijzen op een daad van ongekende liefde
1557)– Maria Magdalena
zoals bedoeld in het Hooglied 1:13 en 5:5, of waar ‘de lippen van de
geliefde eruit zien als leliën die druipen van mirre’ (5:13)
In het boek Exodus is de ene plaag de andere opgevolgd. Het gaat om veel meer dan een beetje sarren
van Farao. Steeds weer is er hoop dat hij zal toegeven en de Hebreeën zal laten gaan.

We beginnen met het keervers van de Veertig Dagentijd. Vandaag voor de laatste keer, gevolgd door
Psalm 130 waarin wij met heel ons wezen wachten en vertrouwen op G’d. Na de lezing uit Exodus
zingen we Psalm 46 omdat we vervuld zijn van het besef dat G’d zijn mensen zal bevrijden.
Na de verkondiging zingen we gezang 605: de toekomst is al gaande zingen drie van de vier verzen,
waarin Jezus’ doop verbonden wordt met de doortocht van het volk door de zee. Het laatste vers zegt:
de toekomst houdt ons gaande of de tegenstand nu van buiten of…van binnen komt!1
Als slotlied is gezang 943 gekozen. Een gedicht van William Cowper waarover, zo zegt het Compendium
een sluiter ligt. Vanwege de symboliek van het licht dat de duisternis doorboort gaat het gerucht dat
dit lied is ontstaan in het jaar waarin de dichter probeerde zichzelf van het leven te beroven. Maar
misschien is dat toch wat al te letterlijke interpretatie. Er is wellicht sprake van het licht dat komt na
de donkere nacht, als uitdrukking van een hartstochtelijk verlangen naar dat licht. Zoals ons ook kan
overkomen in een periode van alsmaar dagen met de grijsheid van wolken en regen. (vers 2) De
dichter schrijft G’d ondoorgrondelijkheid toe, die hij ‘donkere majesteit’ noemt, al is dat begrip
gevonden door de vertaler-dichter Jan Willem Schulte Nordholt. De laatste wist ook de puzzel van de
laatste 2 regels op te lossen (God is his own interpreter – God is zijn eigen tolk): ‘Godzelf vertaalt de
duisternis in eindelijk eeuwig licht!’ Waarmee het gedicht niet zozeer een loflied is geworden maar veel
meer een gezang van troost.2

Joodse Seder- bron onbekend

Donderdag 9 april Witte Donderdag
We bevinden ons in de ‘Goede Week’ Op Palmzondag
is, nadat de mirre over Jezus’ hoofd gegoten, daarna
door Mattheus verteld van het verraad van Judas.
Vandaag is de kleur paars van de 40-Dagen tijd weer
verdwenen en wit geworden.
Jezus is ongetwijfeld voor de dagen van Pesach naar
Jeruzalem gereisd en heeft aan de vooravond
daarvan met zijn leerlingen de Seder gevierd: de
avond waarop de Uittocht uit Egypte wordt beleefd.
Weliswaar een gebeurtenis van eeuwen geleden, ook
al in Jezus’ dagen, maar het ritueel van deze avond zit
zo in elkaar dat iedereen die er aan deelneemt dat
voelt alsof hij of zij die Uittocht zelf heeft

meegemaakt.
We beginnen met het zingen van Psalm 67 en we zingen het Kyriegebed met ‘Gij eens een bevrijder,
zult Gij u ons nu nog horen, Gij ooit in ons midden, keert Gij u weer naar ons toe?’ op tekst van Sytze
de Vries en getoonzet door Willen Vogel. Daarin klinkt het verlangen naar de toekomst, gewekt in de
tijd van overdenking in de 40-Dagentijd. ‘Ontferm u Heer naar de maat van uw liefde, met de ruimte
van uw hart’. In Exodus voltrekt zich de 10e plaag. Het ultieme dieptepunt in het knechtschap van het
volk is bereikt: Farao piekert er niet over om hen te laten gaan. Mozes moet uitleiden en is negen keer
Farao tegemoet getreden. Nu het om leven of dood gaat zal de Ene zelf ‘de verderver’ van deur tot
deur laten gaan. Alleen waar het bloed van het geslachte lam aan de deurposten is gestreken ‘zal hij
het de verderver niet gunnen om in uw huizen te komen om iemand te treffen’.3 Wij zingen gezang 395
waarin Jezus’ maaltijd met de leerlingen voor ons tot opdracht wordt om dat te blijven doen ‘tot zijn
gedachtenis’. In het 4e vers wordt daaraan de christelijke insteek toegevoegd dat wat wij ‘misdeden nu
voorgoed is verleden en dat wij mogen leven van vergeving, nu en telkens weer’. In de 5e vers wordt
wel degelijk gewezen op de paasmaaltijd aan de vooravond van Jezus’ dood.

Compendium op het Liedboek – toelichtingen op gezang 943 door Pieter Endedijk; Christiaan Winter
Idem: toelichtingen op gezang 943 door Jan Willem Schulte Nordholt; Pieter Endedijk
3
Naardense Vertaling Ex. 12:23
1
2

In het evangelie van Johannes (Joh.14:15-31) voorvoelt Jezus dat zijn einde nadert. Ook dat het verdriet
van de leerlingen bodemloos zal zijn en alleen te overkomen door wet en profeten trouw te blijven,
bijgestaan door ‘de trooster voor altijd’ die komen zal.
Na de verkondiging zingen we gezang 377, een gezang dat steeds begint met ‘Zoals ik ben’ en
vervolgens alle leegte, twijfel, onzekerheid strijd etc. verwoordt waarmee de mens zich desondanks
voegt bij Het lam. We vieren de Tafeldienst met het Tafelgebed ‘De Tafel der armen’, op tekst van
Huub Oosterhuis en melodie van Antoine Oomen. Voor wie ‘niets hebben’. Dat valt heel letterlijk te
nemen, zeker in de zin waarin de tekst zich tégen ‘die in weelde zwelgen en van niets weten’ keert.
Aan het eind van de dienst lezen we met Mattheus (26:30-46) mee hoe Jezus met open ogen naar de
Olijfberg gaat om te bidden en om daar te beseffen dat het voor zijn vrienden allemaal te veel van het
goede en het slechte geworden is: zij zien geen kans te blijven waken.
De dienst eindigt met gezang 536 ‘Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze veertig
dagen; de tien geboden en de veertig slagen, dit hele leven dat geen leven is.’ Eigenlijk het lied voor de
zondag die aan Aswoensdag vooraf gaat, Quinquagesima. Maar wellicht mogen we de tekst van Willem
Barnard (melodie Frits Mehrtens) ook opvatten als een overdenking van de hele 40-dagentijd die net
achter ons ligt, in het besef dat we nu wel akelig dicht in de buurt komen van het hart van kerkelijk
jaar: Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, en de dage van Pasen..

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag
Op deze avond komen we stil een onversierde
kerk binnen en zullen nóg stiller naar buiten
gaan. We realiseren het ons eigenlijk niet: op
deze dagen met diensten hebben alle
gebeurtenissen zich t/m de kruisiging al
voltrokken. Van ‘liturgie’ in eigenlijk zin is ook
deze avond geen sprake. Centraal staat het
lezen van ‘de Passie’. Met het lezen daarvan
gedenken we wat er is gebeurd. We beginnen de dienst met het zingen psalm 22 ‘God mijn God
waarom hebt Gij mij verlaten’? We zingen stil en teruggetrokken als het ware mee met Jezus, de Man
van Smarten’ in zijn laatste momenten.
In de lezing uit Exodus (12:29-42) buigt Farao voor de Eeuwige. De ouderwetse gebiedende wijs van
de werkwoordsvormen maakt de onverbiddelijkheid van het Faraonische besluit duidelijk:
“Staat op, trekt uit, weg van mijn gemeenschap, èn gijzelf èn de zonen Israëls; gaat heen en dient de
ENE, naar uw woord.’. Farao voegt er nog prikkelende inzichten aan toe: ‘neem ook je wol- en rundvee
mee, ga zo gauw jullie kunnen want anders ‘zijn wij allen kinderen-des-doods’. Hij heeft er niets van
begrepen. De Eeuwige ziet om naar zijn volk. Volgens plan, nog van vóór de eerste plaag!
Wij zingen gezang 4 uit het Liedboek van 1973 ’Wij eten weer het bitter brood’.
Daarna lezen we de Passie volgens het evangelie van Johannes (18:1 – 19:42). We wisselen af met het
zingen van Gezang 558 ‘Jezus, om uw lijden groot’ . Na de Passie zingen we gezang 590 ‘Nu valt de
nacht’. De voorbeden zingen we met de tekst ‘Omwille van de harde verdrukkingen’ en de cantorij
zingt uit de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach het koraal ‘Wer hat dich so geschlagen’. Na
het gezamenlijk gebeden Avondgebed verlaten we stil de kerk.

Zaterdag 11 april De Nacht voor de 1e
Paasdag
Deze dienst vormt in onze tijd een dilemma.
De zaterdag tussen Goede Vrijdag en 1e
Paasdag
heeft
twee
tegengestelde
karakters. De dagdienst wil opnieuw Jezus’
kruisgang en zijn graflegging te binnen
brengen . Maar de avond- en/of nachtdienst
zijn al toegesneden op het feest van Pasen.
Het dilemma wordt veroorzaakt door het
verschil van beleving tussen nacht en dag. Bij
ons begint de nieuwe dag met de
zonsopgang
’s morgens vroeg. In de bijbel
De Uittocht – bron onbekend
begint de nieuwe dag als de zon ondergaat.
Met andere woorden: als wij op Stille
Zaterdag opstaan, is de Bijbelse ‘Sabbat’ al halverwege! Die is na zonsondergang op ónze Goede Vrijdag
al begonnen! De Sabbatskaarsen worden niet op de avond van ónze zaterdag ontstoken maar…op de
avond van ónze vrijdag en eindigt als de zon op zaterdag óndergaat. Als wij op zaterdagavond dus de
opmaat naar 1e Paasdag vieren is een beetje eigenaardig om de ‘stilte’ van de zaterdag voluit de
continueren.
Van oudsher werden in de Paasnacht die dan in de christelijke kerk echt op de grens gevierd werd van
de nachtelijke duisternis en het eerste ochtendgloren, de geloofsleerlingen die de hele goede week
hadden gevast, voorbereid waren op hun belijdenis en vaak ook nog op hun doop, in witte gewaden
gehuld, alsof zij waren ‘schoongewassen’. Zij werden opgenomen als lidmaat van de kerk waarna zij
voor het allereerst van hun leven deden wat Jezus ‘tot zijn gedachtenis’ aan zijn volgelingen had
opgedragen: zij namen mét alle aanwezigen deel aan het Heilig Avondmaal van de christelijke
gemeenschap.
De dienst begon (en begint ook bij ons) met de lof aan het Licht: buiten wordt de nieuwe Paaskaars
aangestoken aan het brandende Paasvuur en onder het zingen van ‘Licht van Christus” en het lezen uit
Genesis( 1:1-5; 2:1-3) wordt de nieuwe Paaskaars op de standaard gezet. Dat beamen we met het
zingen gezang 162 ‘In het begin lag de aarde verloren’ . Daarna lezen we ‘verhalen van bevrijding’,
voornamelijk uit de doorgaande lezing van het boek Exodus (13:17; 14; 15:1a), steeds afgewisseld met
verzen van de spiritual ‘When Israël was in Egypt’s land’ (gezang 168). Dat lied is een zo genoemde
Negro-Spiritual. Moeten wij, witte mensen, dat eigenlijk in onze kerken wel zingen? M.i. wel degelijk.
Uit verregaande solidariteit met elk mens dat in zijn of haar ‘Faraonië’4 gevangen heeft gezeten en is
bevrijd. Niet in het minst de gekleurde mens van over de hele wereld die lang geleden bevrijd werden,
ook in Nederlandse koloniale gebieden om niet te zwijgen over de gekleurde mensen uit New Orleans
in de VS waar deze spiritual ooit ontstond.
Wij vieren deze avond geen HA. Maar omdat deze avonddienst het hart vormt van het begin van de
christelijke kerk herhalen we de vorm van vorig jaar waarin wij gezamenlijk onze band met kerk en
geloof gedenken: belijdenis, doop en HA. De doop en het HA zijn de twee sacramenten, die voltrokken
worden na onze belijdenis. De gedachtenis van onze belijdenis omringen we met het zingen van psalm
67 zoals op Witte Donderdag, de doop met gezang 249 ‘Heer, zie ons aarzelend staan’ en het HA met
de twee zegenbedes over boord en wijn, gezang 229. Daarna stappen we door het donker naar het
licht, en zingen na het Kyriegebed gezang 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ . Na het Halleluja
van het Paaslicht lezen we het Paasevangelie uit Mattheus (28:1-10a). De dienst wordt besloten met
de feestelijke 150ste Psalm in de bewerking van Peter Molenaar.
4

Dat woord gebruikte Willem Barnard om zijn afschuw aan te duiden over de manier waarop mensen vermalen
worden in landen die zuchten onder afschuwelijke regimes, daarmee verwijzend naar de noodzakelijke uittocht
in Exodus

Zondag 12 april: 1e Paasdag
Na het donker van gisteravond en wachtend op de eerste
zonnestraal is het écht gebeurd: in Exodus is het volk droogvoets
door de zee gegaan. Het Faraonische leger moest het meemaken:
het water sloot zich weer boven de hoofden van ruiters en
paarden. Een Joodse midrasj zegt het zo: de engelen begonnen
meteen feest te vieren, maar de Eeuwige sprak hen bestraffend
toe: ‘Pas op jullie met die onbeheerste vreugde….zij zijn ook mijn
schepselen!’ Maar mensen zijn geen engelen en met Mozes en
Mirjam zingen ze luidkeels: ‘Ik wil de Here zingen, want Hij is
hoogverheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee’. In het
evangelie van Johannes vindt Maria het graf leeg! Dat brengt naast
het verdriet nu ook nog ontsteltenis. Wij horen deze verhalen
natuurlijk niet voor het eerst en met enige ‘zekerheid’ in het hart
kunnen wij de dienst daarom beginnen met gezang 624 ‘Christus,
Doortocht door de Rietzee – Karin onze Heer, verrees’ en gezang 623 ‘Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven’. Als de klok heeft geluid gaan we verder. We
Kraus Tanzanis 1989
zingen gezang 630 ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’ en na het
Drempelgebed gezang 604 ‘De eerste dag der week’. Na het Kyriegebed zingen we weer voluit Gloria
met gezang 305 ‘Alle eer en alle glorie’ . Na de lezing uit Exodus 15-1-18 zingen we Psalm 114 ‘Toen
Israël uit Egypteland ging’. Het Paasevangelie van Johannes 20:1-18 wordt voorafgegaan door het
Halleluja en als Lofprijzing zingen we gezang 620 ‘Hoor aan, gij, die Godskinderen zijt’ als een zangspel
voor cantorij en gemeente. Na de verkondiging zingen we gezang 627 ‘Wij delen verdriet en zorgen
met hen die Gij achterliet’. Maria mag dan in de tuin de opgestane Jezus hebben ontmoet, het kostte
wel even tijd eer van het diepe verdriet om Jezus’ sterven omgeturnd te kunnen zijn naar het
onvoorwaardelijke vreugdevolle omarmen van zijn opstanding! De cantorij zingt ‘Rejoice, the Lord is
King’ tekst Charles Wesley, melodie John Darwall, samen met de gemeente. Tijdens de voorbeden
klinkt de acclamatie ‘God van leven en licht, maak alle nieuw, halleluja’ en tot slot gezang 628 ‘Nu moet
gij allen vrolijk zijn’.
Voor nu: we wensen elkaar ondanks deze onzekere tijden: vrede en vreugde!
Anita Nibbelink en Ada Waalboer.

Van de scriba:
In deze extra nieuwsbrief geen april agenda omdat daarin vooralsnog weinig te melden valt.
U hebt kunnen lezen dat de diensten t/m Pasen niet doorgaan maar in een andere vorm online
aangeboden worden. Toch heb ik bovenstaand artikel van Ada willen plaatsen omdat het net als altijd
Interessante informatie geeft.
Het lijkt me van belang om via de nieuwsbrieven contact met elkaar te houden. De volgende zal dan
ook verschijnen zodra er iets relevants te melden is.
De kerkenraad wenst u alle benodigde sterkte voor de komende dagen/weken/maanden???
Gerda van den Bijllaardt

