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   Ter overweging 
 

Er zijn zaken in een stroomversnelling geraakt 

door mijn uitgever. Dat betekent dat ik in het 

najaar tweemaal een publicatie het licht doe zien. 

Ditmaal betreft het een uitgave van mijn gebeden. 

Ik schreef ze als monologen van een pelgrim: alsof 

men onderweg is door de tijd en daarbij in zichzelf 

spreekt tot de Ene, die woont in de stilte die Hij 

heeft laten vallen. 

Uit die bundel volgt hier een gebed, dat ik schreef 

toen ik de kathedraal in Chartres had bezocht. Ken 

was mijn ervaring, dat de kathedraal weliswaar vol 

is van licht en beelden (en wat voor licht!), maar 

dat ik daar steeds sterker het gevoel kreeg, dat de 

kerk in wezen leeg was, omdat we God elders 

moeten zoeken. Een bedelaar bij de uitgang opende mij de ogen: misschien is de Eeuwige God wel 

juist daar aanwezig, bij de zwakken, bij de mensen aan de marge van onze samenleving. In dat licht 

weet ik mij geraakt door de filosofie van Emmanuel Levinas, wiens radicale betrokkenheid op ‘de 

ander’ de ogen opent voor de aanwezigheid van God bij de ander… 

  voor het westportaal 

         

  ik wist ineens: 

  jij woont niet in de stenen 

  en schuilt niet in dat licht  

  (betoverend licht) 

  je bent een naam op mijn lippen, 

  een ander zonder veel verweer 

  ik offer jou een schietgebed, een kaars 

  

  bij de deur wordt onverwacht een hand geheven 

  automatisch geef ik mijn laatste muntgeld, 

  haar stem fluistert hees ‘pax vobiscum’ 

  verderop flitst het door me heen: 

  was jíj dat, die zwerver bij de deur 

  die mij vrede wenst op het pad naar huis 

  toen ik terug kwam, was je verdwenen 

  

  ergens in de kathedraal brandde nog mijn kaars 

 

  

  ds. Frans Ort 
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Verhalen in de zomer: Getijden van Frans Ort 

 
In de afgelopen jaren schreef ds. Frans Ort een hele serie korte 
verhalen. Regelmatig vertelde hij –samen met de vertellers van de 
BVvanVerhalen- Bijbelse verhalen in een nieuw jasje. Maar 
daarnaast schreef hij een serie korte verhalen die algemener van 
karakter zijn.   
De serie verhalen is ontstaan tussen 2012 en 2016. Het geheel 
speelt zich af in een denkbeeldig Frans dorpje aan de 
Normandische kust. De mensen komen er om een lang weekend 
uit te waaien op het strand, om op verhaal te komen of gewoon 

om in de zon te zitten. Zoals  zo vaak in het werk van Frans Ort is het motief de onverbiddelijkheid 
van de tijd: het definitieve en bepalende van gisteren, het ongewisse van morgen en de 
verwachtingen in het nu. Sleutelwoorden zijn weemoed, hoop, levensvreugde, verdriet, loslaten of 
juist opnieuw liefhebben. Op deze avond in de beginnende zomer leest hij een aantal van deze 
verhalen voor. Ze zullen worden afgewisseld door muziek. Iedereen die deze verhalen wil komen 
beluisteren, is van harte uitgenodigd! De verhalen worden naderhand uitgedeeld in een klein boekje, 
dat de deelnemers kunnen meenemen. De avond is op woensdag 4 juli aanstaande, het begint om 
20.00 uur en wordt gehouden in de serre van Rozendaal. 
 
vakantie 
Van 21 juli tot 18 augustus zijn wij met ons gezin op vakantie. Wij verblijven dan in ons vertrouwde 
huis in Normandië. Ik wens u allen een heel goede zomerperiode toe. Hopelijk is het een periode 
waarin u genieten mag van mooi weer en niet te hoge temperaturen! 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 
ds. Frans Ort 
 

Diaconiecollectes juli/augustus 
 
Zondag 1 juli: voor Platform Vluchtelingen Arnhem. Een blijvend belangrijk doel voor de diaconie. In 
het juninummer van de Nieuwsbrief werd een overzicht van de geschiedenis en de totstandkoming 
van het Platform opgenomen. 
Zondag 8 juli: Weer voor een oude bekende en daaruit mag men afleiden dat het Kruispunt hoog 
staat op het prioriteitenlijstje van de diaconie. U weet het: een paar keren per jaar wordt er door een 
groepje mensen uit Rozendaal voor de dak- en thuislozen gekookt. 

 
Zondag 15 juli: De inzameling is voor de Regenboog Groep Amsterdam onder 
het motto "Geef om een ander. help Amsterdammers uit (sociale) armoede" 
De Regenboog Groep Amsterdam is in de hele stad actief en houdt zich bezig 
met opvang en hulp aan bijvoorbeeld zwervers, dak- en thuislozen. Hulp wordt 
geboden bij het zoeken naar oplossingen met werk, sociale problemen en ook 
worden er cursussen gegeven. 
Zondag 22 juli: Voor het diaconaat in het algemeen met de aantekening dat er 

altijd geld nodig is om mensen in niet gewilde situaties te kunnen helpen. 
Zondag 29 juli : Deze zondag wordt gecollecteerd voor ons gemeenschappelijke (met Velp) project, 
waarover elders en eerder wordt en is geschreven. 
 
Zondag 5 augustus: Voor SchuldHulpMaatje in Rheden-Rozendaal dat nu bijna 3 jaar bestaat en 
'draait': de praktijk wijst uit dat de hulpvraag alleen maar toeneemt en er is dus alle reden voor de 
diaconie om door te gaan met -ook financiële- ondersteuning. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.deregenboog.org/sites/default/files/styles/content_width/public/logo.jpeg?itok%3DCtx_TilS&imgrefurl=https://www.deregenboog.org/en/file/logojpeg&docid=MI2Bih1AYBLNVM&tbnid=UG6H9_Jc3Uv5jM:&vet=10ahUKEwiFxLDy6fbbAhWBLFAKHSUQBWIQMwg4KAEwAQ..i&w=762&h=762&hl=nl&gl=nl&bih=659&biw=1455&q=de regenboog groep amsterdam&ved=0ahUKEwiFxLDy6fbbAhWBLFAKHSUQBWIQMwg4KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Zondag 12 augustus : KIA-collecte met als steekwoord zomerzending. 
Het gaat nu om opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte 
kinderen in Kameroen. De school Fedeme vangt deze kinderen op en 
adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het best met deze kinderen 
kunnen omgaan. Dit omdat de ouders zich schamen voor deze 
kinderen en hen verborgen (willen) houden. 
 
Zondag 19 augustus: Deze zondag weer een collecte voor het 
diaconaat algemeen (zie ook bij 22 juli hierboven) 
 

 
 

Zondag 26 augustus : Midden tussen de weilanden bij Hummelo ligt 
het Passion. Hier kunnen mensen uit de marge van de samenleving, 
zoals dak- en thuislozen in een time-out periode rust vinden en zich 
heroriënteren. 
 
namens de diakenen      Ans van Dijkhuizen. 
 

 
 
BENEFIETGEMEENTEMAALTIJD VOOR ONS GEZAMENLIJK PROJECT MET VELP  “OOG VOOR HOREN”. 
Komend najaar wordt deze gehouden op woensdag 31 oktober a.s. om 18.00 uur in de Serre van 
onze kerk. Noteert u vast de datum, nadere gegevens volgen later. 
 
NIEUW GEZAMENLIJK PROJECT MET VELP VOOR 2019. 
Komend jaar is Rozendaal aan zet om zorg te dragen voor een nieuw project. Gezien het nieuwe 
beleidsplan Kerk 2025 kiest Kerk in Actie voor samenhang van missionair- en diaconaal werk. Wij 
willen met Velp deze lijn volgen. Bovendien geven wij  voorkeur aan een project wat binding heeft 
met een lokale kerk. Indien u suggesties hebt horen wij graag van u.  
 
Namens de diaconie Wil Both.                                                                      

 
 
 
 
 
 

 

Van de kerkrentmeesters: 

Wij ontvingen van gemeenteleden een drietal giften: 10, - , 10,- en 250,-. 

Hartelijk dank aan deze gevers! 

Namens het CvK, Hans Rexwinkel 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.nl/39/10914655/slides/slide_1.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.nl/slide/10914655/&docid=dPITtSrnpfHpUM&tbnid=TS2tfh47z2MwCM:&vet=10ahUKEwjznLun6PbbAhXOsqQKHZKnDnIQMwg0KAAwAA..i&w=960&h=720&hl=nl&gl=nl&bih=659&biw=1455&q=Passion Hummelo&ved=0ahUKEwjznLun6PbbAhXOsqQKHZKnDnIQMwg0KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.vredeskerkkatwijk.nl/cache/images/page/header-eurobiljetten.jpg&imgrefurl=https://www.vredeskerkkatwijk.nl/giften-en-de-belastingdienst&docid=tf0HJP6XRR8IUM&tbnid=nLN6jAxyrSNGbM:&vet=10ahUKEwiOgMCexfjbAhVKJ1AKHY68DfAQMwhrKC0wLQ..i&w=1500&h=780&bih=419&biw=1016&q=giften&ved=0ahUKEwiOgMCexfjbAhVKJ1AKHY68DfAQMwhrKC0wLQ&iact=mrc&uact=8
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Een dak voor Kreimeh 
In de Jordaanse stad Jofeh staat het centrum ‘Beit Saleem’. Daar komen vanuit de gehele 
Jordaanvallei gehandicapten om les te krijgen en te werken. Het centrum valt onder de 
verantwoordelijkheid van het Holy Land Institute for the Deaf, ons jaardoel in het kader van het 
wereldiaconaat. 
Figuurzaag 
Naast onderwijs voor dove kinderen wordt er ook les gegeven aan verstandelijk beperkte kinderen 
en mensen met andere handicaps. Één van de leraren is de dove Maher (22). Deze talentvolle jongen 
is bij het HLID opgeleid in hout- en metaalbewerking en geeft nu zelf les. Hij maakt prachtige 
producten met de figuurzaag. Daarnaast is hij onderhoudsman van de centra in Jofeh en Kreimeh.  
 

De dove Maher leert een jongen met het syndroom van Down de 
fijne kneepjes van houtbewerking. 
 
 
 
 
 
 
Container  
De buitenpost Kreimeh ligt noordelijk in de Jordaanvallei en 
bestaat nu nog slechts uit een verzameling keten en containers. 
Hier wordt naast onderwijs aan dove kinderen ook les gegeven aan 

kinderen met een andere handicap. ’s Zomers is het buiten ruim boven de 40 graden en binnen is het 
vaak nog warmer. En dan is het zeker geen pretje om in een container te leren of te werken. Daarom 
is er net zoals in Jofeh een dak nodig boven de containers om de hete zon tegen te houden. Deze 
overkapping gaat zo’n 3600 Euro kosten. Daarnaast is er nog hekwerk nodig met toegangspoort en 
moet de vloer worden aangepast voor rolstoelgebruik. Dat gaat ook enkele duizenden Euro’s kosten. 
Wat zou het mooi zijn als Velp en Rozendaal bij de komende collectes in ieder geval (een deel van) 
het dak bij elkaar zouden kunnen sparen! Een concreet doel om naartoe te werken. 
 

 
 
De containers in Kreimeh staan nu nog in de brandende zon, maar kunnen hopelijk worden voorzien 
van een extra overkapping, net zoals hier op de foto, genomen in Jofeh. 
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Van de Kikcie 
 

1) Terugblik Rozendaalse Zomerfair 2018 
 
Met veel plezier en voldoening kijken wij (= de KIK=Kunst 
in de Kerk- commissie) terug op de zomerfair. Het weer 
overtrof alle verwachtingen en leverde daarmee een niet 

te onderschatten bijdrage aan het succes. Zowel in de kerkzaal, in de serre  als buiten in onze 
prachtige tuin kon je een sfeer proeven waarin genoten werd van alles wat er te zien, te beleven, te 
beluisteren en te ontmoeten viel. Met name op zondag was de belangstelling verrassend groot, zeker 
bij het muzikale  optreden van een aantal jongeren op het Open Podium in de tuin.  Dit ter 
gelegenheid van Rozendaal 200. Voor een herhaling vatbaar! Dat gaan we dan ook zeker doen!  
We hebben namelijk inmiddels besloten door te gaan met de zomerfair. In 2019 zal die gehouden 
worden in het 3e weekend van juni, za 15 en zo 16 juni. Om alvast in de agenda te zetten! 
Namens de KIK-cie,  
Gerda van den Bijllaardt 
 

             

               

              
 
 

              
 
 
 
Zie voor alle foto’s onze website www.dekerkvanrozendaal.nl 

http://www.dekerkvanrozendaal.nl/
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2) Over film en high tea op zaterdag 28 juli 
 

        
 
 

                     
 
 
Kan ik u met bovenstaande afbeeldingen verleiden en overhalen om de film en high tea op 28 juli 
alvast in uw agenda te zetten?  Weliswaar moet de film nog gekozen worden maar dat komt wel 
goed! Aan het definitieve besluit gaat heel wat zoek- en denkwerk vooraf! Binnenkort komt er een 
apart mailtje waarin info over de film en hoe u zich kunt aanmelden.  

 
Herinnering aan Zomercantorij in Rozendaal! 
 
Ook dit jaar wordt er in de zomermaanden traditiegetrouw een 
zomercantorij georganiseerd.  
De zomercantorij start op 1 juli en loopt door tot en met 26 
augustus. Iedereen die dat leuk vindt kan weer meezingen met de 
zomercantorij. Net als voorgaande jaren hoeft u niet goed te 
kunnen zingen of ervaring te hebben als koorzanger, het 

belangrijkste is dat u plezier beleeft aan zingen. 
U bent van harte welkom als u zomaar een keertje komt, maar ook als u vaker komt. U mag alleen 
komen en samen met anderen. U hoeft niet verbonden te zijn aan (de kerk van) Rozendaal, ook 
mensen uit Velp, Arnhem, Westervoort en nog verder weg zijn van harte welkom. 
Als het u heel goed bevalt mag u ook na de zomer blijven, maar dat hoeft natuurlijk niet. 
Uiteindelijk telt alleen dat u het leuk vindt om (een keer) samen met anderen te zingen.  
De zomercantorij repeteert elke zondagmorgen om half tien in de serre en zingt vervolgens om tien 
uur in de dienst. Er wordt hoofdzakelijk éénstemmig gezongen en het betreft voor het merendeel 
(redelijk) bekende liederen. 
De zomercantorij wordt afwisselend geleid door Ada Waalboer en Anita Nibbelink.  
We zien ook dit jaar weer uit naar een zomer vol zang en zangers! 
Ada Waalboer 
Anita Nibbelink 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP6KzLv_jbAhWCJ1AKHfPAC4wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.edubiebdenhaag.nl/volwassenen-educatie/filmclub-voor-anderstaligen/&psig=AOvVaw2pAz8XdomJwwahyWpghn3s&ust=1530348736650625
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://werkgroepbulgarije.nl/wp-content/uploads/2015/03/welkom-high-tea-e1427027658754.jpg&imgrefurl=https://werkgroepbulgarije.nl/terugblik-high-tea/&docid=huBgTjS8k9JAwM&tbnid=zevkuPQvUuGOnM:&vet=10ahUKEwjc16STlffbAhVoGZoKHVTFCesQMwh-KE4wTg..i&w=3499&h=1789&bih=419&biw=1016&q=high tea&ved=0ahUKEwjc16STlffbAhVoGZoKHVTFCesQMwh-KE4wTg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.unclehenrys.co.uk/assets/images/content/_square/High-Tea-2-square.jpg&imgrefurl=http://www.unclehenrys.co.uk/shop/the-shop/cafe-high-tea-for-two&docid=ONvpI4ZwhUPTyM&tbnid=7a9D6dzsQ1sw8M:&vet=10ahUKEwjc16STlffbAhVoGZoKHVTFCesQMwhMKBwwHA..i&w=800&h=800&bih=419&biw=1016&q=high tea&ved=0ahUKEwjc16STlffbAhVoGZoKHVTFCesQMwhMKBwwHA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZpeGo2K3bAhUIvRQKHeN8Au4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pknzeevangenoudendijk.nl/vieringen/eredienst/cantorij&psig=AOvVaw3fHhSuuxENzPNKB2dp9tBR&ust=1527778405194620
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De Serre van Rozendaal 
 
                  
11 juli: lezing in de Serre van Rozendaal VAN 
SABELSPOORT TOT RIJNPOORT 
 
Subtitel: Een virtuele wandeling tussen 2 van de 4 
stadspoorten van Arnhem. De gids neemt u mee, maar u kunt 
lekker blijven zitten!  

 
We beginnen bij de enige overgebleven stadspoort: de Sabelspoort. Fier staat hij nog overeind, een 
icoon van de Middeleeuwen.  
De tijd, dat je ‘s nachts maar beter binnen de poorten kon zijn. De schutterijen hielden de wacht op 
de stadsmuren. Deze omgeving is als gevolg van de Slag om Arnhem sterk veranderd. Het 
Provinciehuis is het symbool van de naoorlogse opleving van de stad.  
We wandelen over de oude markt, langs het oude en nieuwe stadhuis, de Eusebiuskerk en het 
Presikhaeffs Huys, eveneens gebouwen uit de Middeleeuwen.  
Dan duiken we het oude stadshart in. Het stegenkwartier door met een keur aan monumenten en 
verhalen. Daarna via de chique winkelstraat de Bakkerstraat door, via het Hemelrijk en de 
Weverstraat naar Rozet, hét gebouw van 2014.  
Daar bekijken we de omgeving van de Rijnpoort. Ooit de belangrijkste van de 4 poorten, want hier 
was de haven. Nu een kunstwerk, waar het verkeer doorheen raast. 
Achter de Rijnpoort lag het handelskwartier. 
En hier vond de bloedige “Slag van 1813” plaats, waarbij de Pruisische troepen samen met de 
Russische Kozakken ons bevrijdden van de Franse bezetter.  
Oude en nieuwe foto’s illustreren de route. Waarschijnlijk is veel een feest van herkenning: 
“De Ruteck’s!”, maar veel zal ook nieuw zijn. 

 
Zoals elke woensdag is de Serre, Kerklaan 15, geopend voor ontmoeting en koffie van 10.00 tot 12.30 
uur. De lezing door Jan Storms van ‘t Gilde Arnhem  begint om 10.30 uur.  
Hartelijk welkom, toegang vrij. 
 

Raad van Kerken Velp/Rozendaal  
Velleper donderdagen: Op 26 juli en 2 augustus worden dit jaar de 
Velleper donderdagen gehouden. Als Raad van Kerken Velp/Rozendaal zijn 
we voor de dertiende maal present. In de Emmastraat hebben we een kraam 
voor de kerk staan, als een vooruitgeschoven post in de drukte van de 
braderie. Er worden op straat kaarsen uitgereikt. Dat kaarsje kan in de kerk 
worden opgestoken. Vorig jaar hebben 1250 mensen per dag daar gebruik  

                                            van gemaakt.   Bert Beekhuis   
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Programma  2018 – 2019 
 
 
 

Het programma van de VRIENDEN voor het komend jaar is gereed.  
De brochure met de nadere bijzonderheden zal eind augustus worden verzonden aan de donateurs. 
Indien U twijfelt of U op de donateurslijst voorkomt kunt U een mail sturen aan 
vrienden@dekerkvanrozendaal.nl. 
Het programma is als volgt: 

CONCERTEN 
in de Kerk van Rozendaal 

Zondagmiddag: 15.30 uur, na afloop ‘meet and greet’ 

 

21 okt. 2018:  Ensemble Oostenwind: dwarsfluiten en piano 

    en een Trio met klarinet, hoorn en piano 

9 dec. 2018:  Duo Saxyon: saxofoon en accordeon 

3 febr. 2019: Vocaal Ensemble Omnitet: zang en piano 

7 apr.  2019: Leids Barok Ensemble 

FILOSOFISCHE KRING 

In de Serre van de kerk van Rozendaal 

Maandagavonden: 20.00 tot 22.00 uur 

8 en 22 oktober, 5 en 19 november en 3 december 2018 

Thema: Sleutelen aan de grenzen van de mens 
 
Er zal een vijftal lezingen worden gegeven over de invloed van moderne technologieën, 
biotechnieken, robotica en cybernetica op de verlenging en verbetering van het leven van de 
menselijke soort. 
O.a. wordt gesproken over Transhumanisme, d.i. de filosofische opvatting dat de mens is beland in 
het post-Darwin tijdperk en dat die mens zijn evolutie in eigen hand kan gaan nemen, de uiterste 
grens wil verkennen en zelfs overstijgen. 
Kunnen we dat als mensheid en moeten we dat ook willen? 
De morele component komt daarbij zeker aan de orde. 
De inleiders zijn afkomstig van o.m. de Radboud Universiteit en de T.U. Twente. 
Het definitieve programma zal eind augustus worden gepubliceerd. 
   
 

        

mailto:vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
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Een kijkje in het muzikale keukentje (9) 
 
De bordjes met de Cantica zijn afgeruimd. Er komt een grote schaal met een nieuw gerecht. Een volle 

schaal met achtentwintig ‘bijbelse vertelliederen’.  Onmiddellijk komt de associatie 
boven aan de rubriek uit het vorige Liedboek waarmee de ‘Gezangen’ begonnen. 
Het boek opende met de 150 berijmde Psalmen op de Geneefse melodieën en sloot 
na het zoekregister op de beginregels – was men toen al licht verontrust over de 
‘psalmvastheid’ van de kerkganger? -  en de opsomming van de dichters die aan de 
nieuwe psalmberijming hadden meegewerkt op pagina 268 dat psalter af. Daarna 

kwam een dubbelblanke pagina en daarna bleek Gezang 1 op pagina 1 de rubriek ‘bijbelliederen’ te 
openen. Er volgden honderdzestien liederen die op diverse manieren reageerden op allerlei bijbelse 
plaatsen vanaf Genesis 1:3 tot aan Openbaring 21:5-8. Onder die ‘bijbelliederen’ zijn ook een aantal 
cantica die nu als zodanig in het NLB staan opgenomen zoals de Lofzang van Hanna, Mozes/Miriam, 
Maria, Zacharias en Simeon, sommige daarvan wel met andere teksten en/of melodieën. Van die 
bijbelliederen uit 1973 zijn er zeven in het NLB  opgenomen als variant van een van de psalmen die 
dan zorgen voor het psalmnummer, aangevuld met ‘a’, ‘b’, etc. Gezang 13A is daarmee Psalm 23 A 
geworden, Gezang 13B haalde het NLB niet, maar 14 is Psalm 23B geworden, Gezang 15 Psalm 103A, 
Gezang 16 Psalm 116A Gezang 19 Psalm 130A, Gezang 20 Psalm 146A en Gezang 21 Psalm 146C. Van 
de overige liederen kwamen er nog 55 in het NLB terecht.  Toch zijn de bijbelliederen van 1973 bepaald 
niet de ‘bijbel vertelliederen’ van 2013. In een tussentijdse rapportage  op het Nieuwe Liedboek in 
ontwikkeling schrijft eindredacteur-coördinator Pieter Endedijk: 

“Er was bij de opzet oorspronkelijk afgezien van een aparte rubriek ‘Bijbelliederen’(of schriftgezangen), zoals 
in het Liedboek voor de kerken. De nadelen van zo’n aparte rubriek zijn groter dan de voordelen: in de praktijk 
worden deze liederen vaak uitsluitend gezongen als het aangegeven Bijbelgedeelte aan de orde is, terwijl 
deze liederen juist veel vaker bruikbaar zijn. (…) Vaak heeft de dichter die bedoeling ook gehad. Zo draagt 
Gezang 1 uit het Liedboek oorspronkelijk de titel ‘Nieuwjaarslied’ . Naderhand ontdekte de redactie dat er 
een gering aantal liederen is waarbij de teksten bewerkingen zijn van een bijbelperikoop (zonder nadere 
uitleg of toepassing) en waarbij het betreffende lied moeilijk in een andere rubriek is onder te brengen omdat 
er geen relatie is met een bepaalde gelegenheid of tijd van het jaar.”1 

De coördinator voegt er dan aan toe dat dit vooral het geval is bij …..de liederen van Hanna Lam uit 
‘Alles wordt Nieuw’, en daarmee verwijst hij naar een bekende bron van kinderliederen.  

‘De redactie overweegt om deze ‘bijbelse vertelliederen’ onder te brengen in hoofdrubriek 1 of 2’. 

Liederen voor kinderen èn jongeren waren immers vanaf het begin van de totstandkoming van het 
NLB een prioriteit geweest.  De 28 bijbelse vertelliederen zijn in het NLB zelfs een eigen hoofdrubriek 
geworden. Endedijk signaleert ten opzichte van de bijbel- of schriftliederen uit het LB 1973 natuurlijk 
wel  een bestaand verschijnsel: n.l. dat een boven of onder een gezang aangegeven ‘verwijzing’ naar 
een bepaald Schriftgedeelte, de tijd van de dag, of een bepaalde periode in het kerkelijk jaar een lied 
bijna per definitie ongeschikt lijkt  te maken voor een andere gelegenheid. Het komt b.v. voor dat in 
een gezang verwezen wordt naar de Sacramenten Doop en Avondmaal doordat woorden als water, 
brood en wijn in de verzen van het gedicht zijn gestrooid. En wat dan te doen met die verzen in 
diensten waarin noch gedoopt wordt, noch het Heilig Avondmaal gevierd wordt of wanneer de 
schriftlezingen waarna het lied gezongen gaat worden, niet reppen van  een of beide sacramenten? 
Of: moeten we gezangen vermijden met de verwijzing naar de ‘schapen van de Heer’ als er helemaal 
niet gelezen noch gepreekt wordt over de Heer als Herder? Kan er in de dienst alleen gezongen worden 
over ‘de storm’ als er gelezen is over de ‘storm op het meer’? En dan komen we met die ‘storm op het 
meer’ nog goed weg want het NT laat 3 van de 4 evangelisten dat verhaal vertellen, n.l. in Mat. 8, Marc. 
4 en Lucas 8! Het gaat om de vraag in hoeverre de gebruiker/zanger van het liedboek de teksten van 
liederen in ‘nauwere’ dan wel ‘bredere’ zin zal opvatten. 
Het probleem dat Endedijk schetst t.a.v. de bijbelliederen uit1973 doet zich m.i. des te sterker voor bij 
de bijbelvertelliederen! In het eerste geval wordt alleen geappelleerd aan de bereidheid van de 
Liedboekgebruiker om de poëzie wat minder ’letterlijk’ te nemen te nemen dan er feitelijk in de tekst 

                                                           
1 Pieter Endedijjk, 7 september 2011. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_Lrzh87ZAhUKKVAKHV4xBX8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.stickythings.nl/muzieknoten-sticker-1&psig=AOvVaw2lPG6z0x2MTdOXlx-wkShi&ust=1520094610264968
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staat. Als er gesproken wordt over water dat uitgelegd zou kunnen worden als doopwater, verwijst dat 
niet meteen naar het ontbreken van de doophandeling op een betreffende zondag, maar meer naar 
zelf gedoopt zijn of naar de doop van eigen of andermans kinderen en kleinkinderen, kortom naar een 
sacramenteel ritueel dat ‘des geloofs is’. Zo kan dat ook zijn met de verwijzingen in allerlei woorden 
en woordbeelden naar de viering van het Heilig Avondmaal. Het hoeft niet daadwerkelijk gevierd te 
worden om als kerkganger toch te beseffen dat dat sacrament deel uitmaakt van kerk en geloof, 
liturgie en kerkmuziek. Maar bij de bijbelvertelliederen ligt dat anders. Voor het merendeel van de 28 
liederen geldt dat het omwerkingen, berijmingen, op melodie gezette ´inkortingen´ van schriftlezingen 
zijn. Kan het bijbels vertellied gezongen worden ná de lezing waar het een variant op is, als een 
‘beamen’ van wat net aangehoord is, bij wijze van Lofprijzing? M.i. kan dat liturgisch niet. Het hardop 
lezen van de Schriften is n.l. niet een soort van hors-d'oeuvre bij de preek die daarna wel zal volgen, in 
tegendeel. Het hardop lezen van de Schriften is de verkondiging zélf, is het ‘hóren’  van wat niet 
verzwegen kan worden. Misschien is zelfs de preek eerder een over het algemeen zeer smakelijk en 
altijd maar weer variërend, ‘nagerecht’ bij de schriftlezingen!  Bijbels gezien is ‘horen’ gelijk aan ’doen’ 
Doe wat gedaan moét worden en….je hebt gehoord wat er gezegd is. Of hóór wat je kunt horen en je 
zult dan toch niet nalaten te doen wat gedaan moet worden?  
Ja, ik hoor menige lezer nu ‘brommen’: als het altijd zó zou werken, dan leefden we allemaal al in een 
hemels paradijs op aarde! Tegelijk: ik wil juist niets afdoen van het belang van de relatie tussen de 
schriftlezingen en de psalmen en gezangen. Het zijn de schriftlezingen die de geprogrammeerde 
psalmen en gezangen bepalen en…niet andersom! Als dat laatste bestaansrecht zou hebben, dan 
reizen we terug in de tijd die nog niet zo heel lang achter ons ligt: die van de willekeur van de ‘werkers’ 
in de zondagse dienst. Willekeur die tot uitdrukking kwam in de eigenmachtige keuze van wat gelezen 
werd, waarover gepreekt werd en wat de gemeente bijna bij wijze van verstrooiing, - zeker na wel érg 
lange preken -  te zingen kreeg. 
Die zondagse kerkdienst is na de Liturgische Beweging van na de Tweede Wereldoorlog wel degelijk 
een 'wijngaard' geworden waarin gemeenteleden, zangers, ambtsdragers, musici en voorgangers 
leerden dat de opeenvolging van de seizoenen, snoeien en voldoende sproeien en bemesten de beste 
vruchten voortbrengen! Maar als de door het rooster voorgestelde lezingen bij wijze van spreken een 
schaal overheerlijke geurige en volledige rijpe bramen aanreiken, gaat geen enkele liturg dat toch nog 
een beetje dunnetjes overdoen met het zingen van een ‘bijbels vertellied’, dat een altijd slapjes 
blijvende omwerking, bekorting, berijming van die schaal volrijpe bramen zal zijn? De meeste bijbel 
vertelliederen zijn bedoeld voor jonge kinderen. Op muziek gezette bijbelgedeelten in de 
veronderstelling dat door deze liederen te zingen, de bijbehorende verhalen beter beklijven.  Ze 
reageren nauwelijks tot niet op het gelezene door te proberen in omtrekkende cirkels iets van een 
breder verstaan tot uitdrukking te brengen, maar perken dat weidsere verstaan eigenlijk in door  de 
schriftlezing zelf nog eens over te doen, de beelden uit de lezingen te herhalen, te verpakken in een 
meestal berijmde liedtekst aan de hand van eerder theologisch vastgestelde uitgangspunten. Maar als 
deze liederen daardoor met name voor het jonge kind een ‘leesfunctie’ hebben, kan het lied alleen 
gebruikt worden in plaats van de schriftlezing en niet náást de schriftlezing. Natuurlijk het is waar, hoe 
oud een mens ook is, in hem of haar huist het jonge kind van weleer. Maar ik geloof dat het 
programmeren van het bijbelse vertellied in het huidige Liedboek veel nauwer luistert dan ooit de 
bijbelliederen deden uit het LB van 1973 deden. 
Uiteindelijk heeft de positie van de te zingen liederen in een orde van dienst altijd te maken met 
enerzijds de samenstelling van de aanwezige gemeente en anderzijds met de inhoud van de totale 
‘liturgie’. Daar waar het jonge kind in de kerkdienst ontbreekt, kunnen de Schriften best zónder de 
meeste van de categorie ‘bijbelse vertelliederen’.   Er zijn m.i. natuurlijk uitzonderingen, ook onder de 
28 bijbelse vertelliederen: de gezangen 162, 175, 176, 179, 181 en 188 hebben allemaal op de een of 
andere manier genoeg ‘afstand’  tot de bijbehorende bijbeltekst om ook op andere momenten een 
aansprekende rol te kunnen vervullen. Wordt vervolgd. 
 
Juli 2018 Ada Waalboer.  
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Agenda PG Rozendaal 2018 
 

juli   Zo 1  10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

 Wo 4 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Wo 4 20.00 uur Getijden, verhalen met Frans Ort 

  Zo 8  10.00 uur Ds. G. Bomer, Doesburg                  HA        

  Wo 11 10 – 12.30 uur 
10.30 uur 

Serre van Rozendaal:  
lezing Van Sabelspoort tot Rijnpoort 

 Zo 15  10.00 uur Ds. G. Grandia, Doesburg 

 Wo 18 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Zo 22 10.00 uur Ds. D. Juijn, Velp 

 Wo 25 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Za 28 14.30 uur Film en High Tea in de Serre 

 Zo 29 10.00 uur Ds. G.W. van der Brug, Zutphen 

    

augustus Wo 1 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

  Zo  5  10.00 uur Ds. L. van Hilten-Matthijsen, 
Apeldoorn 

 Wo 8 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

  Zo 12  10.00 uur Ds. G.  Grandia, Doesburg               HA                                               

 Wo 15 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal 

 Wo 15 20.00 uur Film in de tuinkamer 

  Zo 19  10.00 uur Ds. M. Beekhuis-Wassenburg, 
Rozendaal 

 Wo 22 10 – 12.30 uur Serre van Rozendaal  

  Zo 26  10.00 uur Ds. F.Z. Ort, Rozendaal 

 
Voor meer informatie: www.dekerkvanrozendaal.nl  
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