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ter overweging: de wijzen uit het Oosten 
Zij zijn al zo oud als het christendom: de Drie Wijzen uit het Oosten. Op de vroegste 
afbeeldingen kom je ze al tegen. Drie mannen in vaak wat exotische kleren staan in 
eerbiedige houding voor Maria, die het Christuskind op haar schoot vasthoudt. En zij bieden 
dan hun geschenken aan: goud, mirre en wierook. En ook op de vertrouwde middeleeuwse 
schilderijen kom je ze tegen. Vaak rijk en (opnieuw!) exotisch gekleed leggen zij hun kronen 
op de grond en aanbidden knielend het kind in de kribbe. Grappig om te zien, dat zij van 
“wijzen” langzamerhand tot “koningen” zijn geworden. In de preken werden zij gezien als de 
vervulling van een profetie. Eén van de profeten spreekt erover, dat ook “koningen zullen 
komen om te aanbidden”. De wijzen uit het oosten waren de koningen in de profetie, zei 
men. En zo kregen de mannen hun kronen. En dat zij met zijn drieën waren, was ook een 
vondst van de uitleggers. Tenslotte staat in het verhaal van Mattheüs 1 nergens geschreven 
dat met hoeveel ze kwamen: er staat alleen “wijzen”… Maar omdat er sprake is van drie 
geschenken, dacht men al gauw dat iedere wijze één cadeautje mee had. Zo werden het er 
drie. Prachtig is het om te zien, hoe de uitleggers steeds meer détails aan de wijzen uit het 
Oosten toevoegden. Zo is degene die het eerst mag aanbidden, de oudste. Hij heeft een 
witte baard, dunnig haar en een oud gezicht. Naast hem staat een man in de kracht van zijn 
leven: hij heeft vaak een volle baard en roodbruin haar. De derde wijze tenslotte is duidelijk 
een jonkie. Geen baard, een jong en fris gezicht en een vitale uitstraling. Wie komen er om 
te aanbidden, vraagt de beschouwer. En de schilderijen antwoorden: jong en oud en alles 
wat ertussenin zit! Alle generaties komen Christus aanbidden.  
Bij ons in het Kerstspel op school was er altijd een zwarte koning, merkt iemand op. Dat 
klopt. Ook dat hoort tot de traditie rond de drie wijzen. Want wie goed kijkt in de latere 
afbeeldingen uit middeleeuwen, die ziet hun gezichten ook op een andere manier 
veranderen. De middelste wijze is een Europeaan, de oudste wijze is een Aziaat en de 
jongste wijze is een Afrikaan geworden. Wie komen er om te aanbidden, vraagt de kijker 
naar het schilderij. En het antwoord is: alle landen van de wereld aanbidden Christus, van 
Afrika tot Europa, van Europa tot Azië (Amerika was toen nog niet ontdekt!). 
Tenslotte is het opvallend wie het eerst zijn cadeau mag aanbieden op de schilderijen. Dat is 
de oudste wijze. Natuurlijk, ouderdom gaat voor. Maar er is meer aan de hand. Hìj geeft de 
mirre. En het Christuskind aanvaard die zachtjes uit zijn hand. Maar waarom dan die mirre? 
De mirre werd gebruikt om de overledenen te zalven. Als Jezus de mirre aanvaardt, 
aanvaardt hij ook het sterven op het kruis, zegt het schilderij. “Hij kwam op de aarde en 
droeg al zijn kruis.” Dit kind kwam om door zijn lijden alle schuld op zich te nemen en om 
door zijn sterven verzoening te schenken aan de wereld. 
Het is een hele geschiedenis op de schilderijen uit de christelijke traditie. Maar ze vertellen 
een verhaal aan ons – een verhaal dat over alle eeuwen heengaat. In de kerststal vinden we 
de wijzen: het zijn de koningen die kwamen uit alle windstreken van de wereld. Het zijn de 
generaties -oud en jong- die kwamen om te aanbidden. En het Christuskind is ook voor hen 
gestorven en opgestaan. Zegenend legt hij zijn handje op het hoofd van de aanbiddende 
koning. En daarmee verschijnen wij in wezen zelf in de kerststal. Want tussen die ouderen en 
jongeren, tussen die mensen van alle windstreken bieden ook wij onze liefde aan Christus 
aan. Kom en volg, zeggen de schilderijen. Kom en laten ook wij aanbidden. 
 
ds. Frans Ort 
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de aanbidding door de drie koningen, 
houtsnijwerk in de Sainte Chapelle te Parijs 

 
******* 

 

kerkdiensten 
5 december, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Petra Barnard, Blaricum 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
12 december, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Deodaat van der Boon, Hummelo 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
19 december, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Barbara Elenbaas, Oosterbeek 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
24 december, 21.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Elsje Pot, Arnhem 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
25 december, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: ds. Frans Ort 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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26 december, 10.00 uur 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal 
voorganger: pastor Janneke Bron, Velp 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken op Rozendaal 
 
Bij de kerkdiensten van november was het iemand opgevallen dat ik behoorlijk frequent 
stond ingeroosterd. In de komende maand ziet u mijn naam slechts eenmaal opduiken. Dat 
heeft te maken met het volgende. Ik stond op 19 december ingeroosterd in onze kerk. Maar 
op die zondag neemt de koster van de Ontmoetingskerk te Dieren afscheid in verband met 
zijn pensionering. Ik zou heel graag die dienst in Dieren willen doen. Na overleg met de 
kerkenraad is besloten te ruilen: ik zal naar Dieren gaan en de gastvoorganger van Dieren 
komt naar Rozendaal. Vandaar dat u mij deze maand iets minder frequent kunt tegenkomen 
in onze kerk… Dat ik de kerkenraad dankbaar ben voor de soepelheid om dit te regelen, 
moge duidelijk zijn. Ik hoop dat het hoe dan ook fijne diensten zullen zijn! 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

gedicht van Jaap van Dijkhuizen 
 

Pandemie 
 
 

Het klinkt ons monsterachtig in de oren 
een woord dat letters van de demon heeft 
en dat ook is als het de pest betreft 
die in een ver verleden volken decimeerde 
en zo haar naam echt eer aandeed 

  
maar in moderne tijden lijkt dat uitgesloten 
de wetenschap weet raad, heeft alles in de hand 
en knappe koppen kneden de geschiedenis 

 
de wereldleiders menen vol bravoure 
dat anno nu het leven maakbaar is 

  
maar de corona is vooral die van de zon 
symbool van bovenaardse krachten 
waar menselijke macht en zelfs deskundigheid 
slechts vol ontzag naar kunnen kijken 

 
******* 

 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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gang van zaken rond corona  
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november jl.  
gelden voor het kerkbezoek miv zondag 28 november a.s. de volgende  
regels: 
 

• Het aantal kerkgangers is gelimiteerd tot 53 personen (incl. predikant, ambtsdrager, 
cantor, organist en koster).  

• Avondmaalsdiensten kunnen voorlopig geen doorgang vinden. 

• De toegang tot de kerk vindt plaats via de Serre. 

• Bij binnenkomst en vertrek dient u uw handen te desinfecteren en een mondkapje te 
dragen totdat u uw zitplaats heeft bereikt. 

• De 1,5 m regel geldt bij binnenkomst, de keuze van zitplaatsen en vertrek. 

• De liturgieën bevinden zich op de tafel in de Serre. 

• De collecten vinden plaats aan het einde van de dienst en worden ingezameld bij de 
schalen in de Gerfkamer (svp geen muntgeld gebruiken). 

• Het zingen blijft vooralsnog beperkt tot het gezamenlijk zingen van het slotlied. 

• Het geven van een hand aan de predikant na de dienst is niet toegestaan. 

• Het koffiedrinken na de dienst gaat tot nader order niet door. 

• Bij eventuele klachten wordt u vriendelijk verzocht om thuis te blijven en desgewenst 
de dienst via www.kerkdienstgemist.nl te  volgen. 

 
******* 

 

bij de kerkdiensten 
Op het moment waarop deze tekst wordt geschreven, bestaan er allerlei onzekerheden. De 
orden voor de diensten van december zijn wel in concept gereed maar moeten hun definitieve 
afronding in het overleg met de voorgangers nog krijgen. Als op de betreffende zondag wat 
hier onder staat niet overeenkomt met de orde van dienst die u hebt gekregen, dan is dat het 
resultaat van dat overleg. Dat kwam ook een aantal keren voor in de afgelopen weken. De 
diensten zelf blijven met alle tussentijdse aanpassingen vol van vreugde om te loven en te 
prijzen. Wat voor de komende tijd zeker blijft zijn de afbeeldingen die gekozen zijn uit de 
Paintografieën van Frans Ort.  Daarbij worden in de omschrijving bij de diensten steeds niet 
meer dan enkele suggesties gedaan omtrent hun ‘betekenis’. Maar: schroom vooral niet om 
er iets langer zelf naar te kijken en mee te maken welke gedachten en overdenkingen in uzelf 
opkomen. Ze zijn immers bedoeld om de reflectie die zeker de Adventzondagen van ons 
vragen en onze beleving van de Hoge Feestdagen die er aan komen eerder te ontsluiten dan 
die in een bepaalde richting te sturen! 
De ‘corona’-situatie van dit moment heeft ertoe geleid dat een aantal maatregelen, ook in de 
kerk, weer zijn aangescherpt.  Er valt nog niets naders te zeggen of de komende tijd daarin 
verandering brengt. 
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2e Zondag van Advent, 5 december 2021 
vg: Ds. Petra Barnard 
Lezingen: Maleachi 3:1-4; Lucas 3: 1-6  
Liturgische kleur: paars 
 
Vandaag wordt een ketting gelegd om begin en einde van het 
leven van Jezus. In Maleachi wordt ‘mijn bode die voor mijn 
aanschijn een weg bereiden zal’ aangekondigd. Lucas 
benadrukt de urgentie waarom die bode nú moet komen! 
Onder het bewind van Keizer Tiberias heeft Judea te maken 

met Pontius Pilatus als Stadhouder en Galilea met Koning Herodes.  Pasen (Pontius Pilatus) en 
Kerstmis (Herodes) worden op deze dag in een adem genoemd. 
Op de voorkant de 2e afbeelding uit de bundel ‘Strijkkwartet opus 2’ – De feesten in vorm en 
kleur’ van Frans Ort. De kleuren zijn iets opgelicht. Er schemert al ‘roze’ door het donkere 
blauw. Het vierkant is gebleven zoals op de eerste Adventzondag. Daar stond de suggestie: 
‘Verbeeldt dat vierkant een Hebreeuwse letter? De ‘chet’ waar chesed=goedertierenheid mee 
begint of de eindletter ‘mem’ waarmee ‘Sjalom’= vrede eindigt?’ Het vierkant van vandaag 
lijkt meer een raam, een deur, waardoorheen allerlei mensen die vanuit een ver punt rechts 
boven linksonder aankomen. Misschien wel: ‘eindelijk thuis’. Kunnen dat op deze afbeelding 
ook de vreemdelingen zijn die, zoals in onze tijd, voorgespiegeld is dat ‘ons’ Europa een en al 
hartelijke gastvrijheid zal uitstralen als zij hierheen reizen en die in tegendeel stuiten op 
‘niemandsland’, rollen prikkeldraad, meedogenloze grenspolitie en…door de situatie 
overvallen en dus stotterende politici. Niets van dat alles hier: er is, zo lijkt het, met fors 
uitgevallen muzieknoten rondgestrooid. Worden ze met gejuich en gezang ontvangen of….zijn 
die grote noten toch meer hulpstukken, krukken, verbeelding van het krakkemikkige bestaan 
dat zij achter zich lieten? Advent: zo veel te overdenken zonder de hoop op en het vertrouwen 
in de komst van het Kind ook maar een moment op te geven. 
 
We zingen: uit de ‘Vier liederen voor Advent’, voor de 2e zondag ‘Als zoon van Abraham’ op 
tekst van Henk Jongerius en de melodie van Jan Raas. De eerste Psalm is Psalm 80:1 en 2. Het 
Kyrie wordt gezongen met 299f. Na de lezing uit Maleachi wordt gekozen uit: Liedboek voor 
de Kerken Gez. 43 ‘De dag zal komen brandend als een oven’, Gez. 773: ‘Van grond en vuur 
zult Gij ons maken’ of uit ‘Op Vleugels’ Gez. 51: ‘Wie met profeten dromen droomt’ 1. 3 en 4. 
tekst Sytze de Vries, melodie Ab Weegenaar.  Na de Evangelielezing naar Lucas klinkt de 
acclamatie op wat gelezen is: ‘Heer, laat uw Woord spreken op de adem van uw Geest’, 332 
en na de verkondiging uit ‘Op Vleugels’ Gez. 9: ‘Johannes roept bij de Jordaan’, tekst John 
Chandler (1808-1876), vertaling Sytze de Vries, melodie Hamburg1690 – Winchester New en 
als gezamenlijk gezongen slotlied: Gez. 439 ‘Verwacht de komst des Heren’. 
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3e Zondag van Advent, 12 december 2021 
vg: Ds. Deodaat van der Boon 
Lezingen: Sefanja 3:14-20; Lucas 1:39-56 
Liturgische kleur: rose 
 
De Adventzondagen staan bol van de aankondigingen. Laten we 
die maar niet verwarren met voorspellingen. Dat zijn ze niet. 
M.i. moeten we deze zondagen, zeker t/m vandaag blijven zien 
in het licht van het voorafgaande kerkelijke jaar dat op 21 
november jl. werd afgesloten met de viering van ‘de 

Voleinding’. Op die zondag ligt de nadruk op de komst van het Koninkrijk van G’d, maar op de 
1e Adventszondag al wordt gevraagd te reflecteren op alles buiten onszelf èn in onszelf dat 
daadwerkelijk aanbreken van dat Rijk in de weg staat. Het is bij wijze van spreken met ingang 
van Advent verplicht TV kijken en wel alle Nieuwsuitzendingen! Daar kan bijna niemand écht 
gelukkig van worden! Maar het is ook heel bijbels om niet in de put te raken en zeker niet erin 
te blijven zitten. Vandaag heet de zondag daarom: Gaudete. We moeten toch toegeven aan 
ons (kunnen) weten dát de komst aanstaande is van ‘de messiaanse Koning die zijn land komt 
oprichten uit de staat van diep verval’.1 Soms denk ik wel eens: de Bijbelauteurs durven wel! 
Om dwars tegen de tijd in zo de hoop te verkondigen dat deze zondag ‘vooral het karakter van 
een vóór-feest heeft gekregen, van vreugdebetoon: de gerechtigheid en de vrede kussen 
elkander (introïtus: Psalm 85), het land gaat de verhoopte vruchten geven, want de tijd is 
vervuld (profetenlezing uit Jesaja 35), ja de woestijn zal bloeien als een roos.’2Al die vreugde 
verdrijft dan ook de kleur paars van alle reflectie. Vandaag is de liturgische kleur rose die 
‘geheimzinnig doorschemerige achtergrondkleur, ook in rouw en benauwenis’3. 
De afbeelding van vandaag correspondeert met al deze gedachten. De afbeelding is niet alleen 
kleuriger, het donkere blauw is roze geworden en met veel geel van een zomerse zon. De 
afbeelding drukt ook meer beweeglijkheid uit. Misschien is deze gedachte wel erg lichtzinnig: 
bovenin zie ik de schim van een ‘hamer’: werkelijk, er is nú ‘werk aan de winkel’. 
  
We zingen: Uit de ‘Vier liederen voor Advent’, voor de 3e zondag ‘Blinde ogen zien het licht’ op 
tekst van Henk Jongerius en de melodie van Jan Raas. De eerste Psalm is Psalm 85:1 en 2. Het 
Kyrie wordt gezongen met 299f. Na de lezing uit Sefanja wordt gezongen: Psalm 149, berijming 
voor zondag Gaudete door Willem Barnard. Na de Evangelielezing naar Lucas klinkt de 
acclamatie op wat gelezen is: ‘Heer, laat uw Woord spreken op de adem van uw Geest’, 332 
en na de verkondiging Gez. 456: ‘Kwam van Godswege’ 1.2.4.7. en 8. en als gezamenlijk 
gezongen slotlied het gezang voor zondag Gaudete: Gez. 450: ‘Verblijd u in de Heer te allen 
tijd’  
 

 
1 ‘De Adem van het Jaar’ uitg. Prof G. van der Leeuwstichting, Medelingen nr.48 pg. 29 ‘Derde Adventzondag 

(Gaudete) (rose).  
2 Idem  
3 Idem 
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4e Zondag van Advent, 19 december 2021 
vg: Ds. Barbara Elenbaas 
Lezingen: Micha 5:1-4a (6); Lucas 1:39-45 
Liturgische kleur: paars 
 
Na het oplichtende rose van de vorige Adventzondag keert 
vandaag het diepe blauw weer terug. Wel met woekerend 
groen, hier en daar doorweven met het rood van de passie 
van de Eeuwige voor zijn Schepping. Daarom staat in beide 
lezingen het werkwoord ‘verbeiden’ centraal: ‘in afwachting 
van iets, geduld oefenen’. Uit het geringgeachte Bethlehem 

zal de lang verwachte verlossing, of verlosser (!) komen: Bethlehem zal niet in staat zijn met 
‘duizenden’ de strijd aan te gaan, maar die ene, die uit haar voorkomt zal de kracht van de 
ENE dragen’. En dus zegt de profeet, zal ‘de rest van Jacob zijn als dauw (kunnen zijn) op 
gewas’ omdat ze vol hoop op hun ENE hebben gewacht. In het Evangelie vindt de 
ontmoeting plaats tussen de twee nichten Elisabeth en Maria. Zij zijn vol verwachting van 
hun toekomstige nageslacht.  
Verbeeldt onze afbeelding van vandaag de kindjes die al heel beweeglijk roeren op de trom 
van de toekomst, hoewel nu nog veilig opgeborgen in het binnenste van hun moeders. In de 
Naardense Bijbel valt dan het woord ‘voleinding’ in vers 45: ‘zalig zij die heeft geloofd dat 
er voleinding zal zijn van al wat tot haar gesproken is vanwege de Heer’. Laat het dan nu 
maar Kerstavond worden! 
 
We zingen: Uit de ‘Vier liederen voor Advent’, voor de 4e zondag ‘Gij, die u in dromen hult’ op 
tekst van Henk Jongerius en de melodie van Jan Raas. De eerste Psalm is Psalm 19: 1. 2. en 3. 
Het Kyrie wordt gezongen met 299f. Na de lezing uit Micha wordt gezongen: uit het Liedboek 
voor de Kerken Gezang 128: ‘O zalig, heilig Bethlehem’. Na de Evangelielezing naar Lucas klinkt 
de acclamatie op wat gelezen is: ‘Heer, laat uw Woord spreken op de adem van uw Geest’, 332 
en na de verkondiging Gez. 453: ‘Wachters van de tijd’ en als gezamenlijk gezongen slotlied 
Gez. 157a: ‘Mijn hart maakt groot de Heer’ 

 
Kerstnacht, vrijdag 24 december 2021 
vg: Ds. Elsje Pot 
Lezingen: Jesaja 8:23b-9:7; Lucas 2:1-20 
Liturgische kleur: wit 
 
Hoewel de liturgische kleur van deze vierdag wit is, de kleur 
van het Hoogfeest, sluit de afbeelding van vandaag aan bij de 
herders die ontsteld raken. Nee, hoe donker deze afbeelding 
ook lijkt, nergens wordt ‘grote vrees’ gesuggereerd. In 
tegendeel. Maar laten we ons een herder voorstellen die in 
‘die landstreek, in het open veld vertoevend door de 

nachtwaken heen waakte over zijn kudde’. Niet midden in onze winter want in het oude 
Palestina was het ook daar veel te koud voor het hoeden van schapen. Maar ja, zo gaat het 
met de mooiste verhalen: er komt al gauw romantiek aan te pas en voor ons is dat de 
donkerste tijd van het jaar geworden. Het vooruitzicht van ‘voorjaar’ heeft de 
geboortegeschiedenis opgepakt en naar áchteren geplaatst: dan passen zowel de kaarsen, de 
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kerstboom èn de warme chocolademelk beter bij de vertelling. Dat het wel voorjaar moet zijn 
geweest voor onze herder, verklaart het bij nacht buiten zijn met zijn kudde. Hij moet de 
nachtelijke hemel op zijn duimpje hebben gekend. Met alle sterren die hem en zijn schapen 
zwak verlichtten. Dan is er ineens een engel die hem de geboorte van een kind aanzegt.  Een 
heel leger van engelen die ‘Gloria in Excelsis Deo’ zingen, - en niet zo zachtjes ook! De 
zwartheid van de hemel is ineens vol van allerlei door elkaar flitsende kleuren. Een waaier van 
regenboogkleuren in al hun nuances strooit vuurwerk avant la lettre rond tot in alle uithoeken 
van de aarde: ‘glorie aan God in den hoge en op aarde vrede in mensen van welbehagen’.  
 
We zingen: Nadat de klok heeft geluid Gez. 473: ‘Er is een roos ontloken’ en na de Bemoediging 
Gez. 494:’Vanwaar zijt Gij gekomen’. Na het Drempelgebed klinkt Psalm 2, de Psalm voor de 
Kerstnacht, 1. en 2. Het Kyrie komt uit het Dienstboek voor de Kerk – een Proeve uit het eerste 
Ordinarium van Frits Mehrtens en als Gloria Gez. 305: ‘Alle eer en alle glorie. Na de lezing uit 
Jesaja klinkt Gez. 460: ‘De nacht loopt ten einde’ en na de lezing uit het Evangelie naar Lucas 
de Lofprijzing 339b. Na de verkondiging Gez. 476: ‘Nu zijt wellekome’ en als gezamenlijk 
gezongen slotlied; Gez. 481: Hoor, de engelen zingen de eer’. 
 

1e Kerstdag, zaterdag 25 december 2021 
vg: Ds. Frans Ort 
Lezingen: Jesaja 52:7-10; Johannes 1:1-14 
Liturgische kleur: wit 
 
Het is kerstochtend geworden. De afbeelding laat een en al 
beweging zien. Alsof de sterren van vannacht hun kringlopen 
dansen! Of zijn het glijbanen waarop de zingende engelen 
zich vermaken?  Of een ingewikkelde spiraal waarop het Kind, 
de tweede Adam, vannacht zijn weg naar beneden, naar de 

‘rode’ aarde4, heeft gezocht? De afbeelding drukt tegelijk uit dat de komst van het Kind wel 
vrede brengt ‘voor mensen van Zijn welbehagen’ maar die vrede heeft handen en voeten 
nodig van diezelfde mensen, van ons. Want de aarde ‘beheren, bewaken èn bewaren’ is en 
blijft een reusachtige klus. Vraag het o.a. de klimaatonderhandelaars maar op Klimaattop in 
Glasgow, november jl.. ‘Maar is te doen’, beloven het licht èn de Schrift, nu het donker is 
verdreven! Over het lot van de vluchtelingen in het niemandsland bij Polen is, terwijl dit 
geschreven wordt, nog niets bekend, net zomin als over het verdere verloop van de 
coronapandemie.  
 
Wij zingen: Na het luiden van de klok klinkt Gez. 489:’Kom ons in diepe nacht ter ore’. Na de 
Bemoediging Gez.477: ‘Komt allen tezamen’. Na het Drempelgebed wordt de Psalm voor de 
Kerstmorgen gezongen: Psalm 98: 1 en 2. Na het smeekgebed klinkt het Kyrie van Frits 
Mehrtens uit het Dienst voor de Kerk en als Gloria Gez. 468 ‘Prijs de Heer, die herders prijzen’. 
Na de lezing uit Jesaja Gez. 448: ‘Het volk dat wandelt in het duister’ 1.2.3.4.5 en na de Lezing 
van het Evangelie naar Johannes de Lofprijzing 339b. Na de verkondiging klinkt Gez. 492: 
‘Verschenen in mildheid’ en als gezamenlijk gezongen slotlied Gez. 487: ‘Eer zij God in onze 
dagen’.   

 
Naardense bijbel: Het woordspel in het Hebreeuws tussen adam (mens), adama (grond, bodem) en dam (bloed) 

wordt weergegeven door toevoeging van –rood– bij mens en grond. Zo is duidelijk dat adam (roodbloedige 

mens) en adama (door ijzeroxide roodkleurige aarde) zijn afgeleid van dam (bloed). 
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Zondag Stefanus, 26 december 2021 
vg: Pst. Janneke Bron  
Lezingen: Jeremia 26: 1-15; uit: Handelingen 6 en 7 
Mattheüs 23:24-39  
Liturgische kleur: rood 
 
Eén dag na Kerst wordt, zo lijkt het, de ‘romantiek’ van de 
opgetuigde kerstboom, het copieuze kerstdiner in de warme 
familiesfeer, de warme chocolademelk met kerstkransjes, het 
stalletje met Jozef, Maria, het Kind, de ezel en de os, alweer aan 

de kant gezet. Mocht dat dan niet, genieten van het feest van kaarslicht dat de duisternis van 
het Kerstnacht met zingende engelen verdreef?  Natuurlijk wél. Maar de Schriften poetsen 
nooit ons romantische hart op. In tegendeel. Die hebben een ‘ongelofelijke haast’ om met 
Herman van Veen te spreken: het Kind is niet gekomen om ‘klein’ te blijven, het Kind is, ook 
bij zijn geboorte, de grote Stem van de Eeuwige. En daarvan, van die Stem, is Stefanus de 
eerste getuige. Over deze Stefanus en zijn lot als eerste getuige zou u vandaag het een en 
ander kunnen horen. Daar is in het concept van deze dienst rekening mee gehouden. En als 
dat toch anders wordt, dan kunt u de geschiedenis van Stefanus in Handelingen 6 en 7 
teruglezen.  
De afbeelding wil m.i. iets laten zien van het lot van deze eerste getuige, een lot dat velen na 
hem, tot in onze tijd, treft.  Aan de bovenkant is de afbeelding weer donker geworden, terwijl 
van onderaf het licht nog altijd overeind blijft. Het is doorkliefd met speren of stangen van 
notoire ontkenners van geloofswonderen.  Rechtsboven lijkt een mens omvergeworpen te 
zijn. Boven het oog heeft een steen hem geraakt? Links van het hoofd kan weer, in rose, 
een Hebreeuwse letter staan, de ‘alef’, niet in het bekende kwadraatschrift (ּא) maar 
in handschrift: IC   en gekanteld. De alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en telt 
voor één, voor de ENE. De letter wordt niet uitgesproken, zoals ook de Naam van de Eeuwige 
nooit wordt uitgesproken. En dat kantelen van de letter? Misschien wel omdat Stefanus, 
omvergekegeld, zo de alef toch in het gezicht kijkt: ‘Ik ben met jou, Stefanus!’. Ver gezocht? 
Zeker: maar dat doet associëren. Stefanus herhaalde de woorden van Jezus zo vaak en heftig, 
dat tegenstanders hem van godslastering beschuldigden en hem stenigden.  Wie Jezus zó 
navolgt gaat dan wel de toekomst van het Koninkrijk van G’d tegemoet, maar voor alsnog een 
hoogst onzeker bestaan. 
 
Wij zingen: Als eerste lied: Gezang 488: ‘In den beginne was het woord’, na het smeekgebed 
het Kyrie van Mehrtens uit het Dienstboek van de Kerk en als Gloria Gez. 471:’In dulce jubilo’. 
Na de lezing uit Jeremia Gezang 831: ‘Gestuurd op wegen ongedacht’: 1.3.4.5.6. en na de 
geschiedenis van Stefanus uit het Liedboek voor de Kerken Gezang 85: ‘De hemel is 
opengesprongen’ Na de lezing van het Evangelie naar Mattheüs de Lofprijzing 339b. Na de 
Verkondiging wordt gekozen uit: Gezang 272: ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’ of Gezang 
728: ‘De heiligen ons voorgegaan’ en als gezamenlijk gezongen slotlied kiezen we uit: Gezang 
726: Hoor, een heilig koor van stemmen’ 1.  2. en 6. Of Gezang 727: Voor alle heiligen in de 
heerlijkheid’ 1.2.3.4. 
Ada Waalboer 

******* 
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advent aan de IJssel 
In Dieren wordt -net als vorig jaar- een serie filmpjes gemaakt door Hans Schimmel. Onder 
de titel advent aan de IJssel worden er gedurende de adventsperiode steeds verschillende 
filmpjes opgenomen en ook geplaatst op internet. Vorig jaar was de kwaliteit goed en waren 
de filmpjes erg populair: velen hebben ze bekeken. Ook dit jaar is er een serie opnames 
gemaakt. Woensdag 1 december gaat de eerste van de opnames online. Als u via google 
gaat zoeken op de titel dan kunt u ze ook bekijken. Ik hoop dat u met plezier zult meekijken 
en meeluisteren! 
 
ds. Frans Ort 

******* 
 

diaconiecollectes december 

Eerste Kerstdag 25 december: Kinderen in de Knel, voor kinderen die opgroeien met geweld, 
in armoede en/of zonder ouders: miljoenen kinderen hebben geen veilig tehuis; KIA komt op 
voor deze kinderen en steunt wereldwijd hulpprogramma's, welke die steun niet kunnen 
missen. 
zondag 26 december: Werelddiaconaat, geen speciaal project waarvoor we collecteren, 
maar wel een oproep om al die diaconale projecten te steunen die voortdurend hulp en 
ondersteuning nodig hebben. Te geven van onze welvaart 
zondag 5 december: Voor ons diaconaat voor het in stand en op peil houden van een 
buffertje, zodat we financieel kunnen bijspringen waar dat nodig is. 
zondag 12 december: Stoelenproject Arnhem; daklozen kunnen hier de nacht doorbrengen 
en na een eenvoudig ontbijt "moeten" ze weer de straat op. Er komen steeds mee daklozen 
bij en wat WIJ kunnen doen is royaal doneren, zodat er meer slaapplekken bij kunnen 
komen. 
zondag 19 december: voor De Instap, hulp aan ex-gedetineerden bijvoorbeeld een tijdelijke 
woonplek, hulp bij basisvoorzieningen, begeleiding bij het integreren, het wordt gesteund 
door het Ministerie van Justitie, gemeenten en kerken. 
Kerstavond 24 december: SOS Kayamandi, ons gezamenlijk project met Velp 
 en met de gedachte dat wij boffen dat we in het (erg) rijke deel van de wereld geboren zijn 
en kunnen leven. 
 
voor de diakenen     Ans van Dijkhuizen 
 
P.S. De diakenen vragen nog bijzondere aandacht voor de 'Kersttas'. Net als vorig jaar is het 
niet mogelijk om in de haardkamer boodschappen te ontvangen en de tassen samen te 
stellen. Dat gaf iets gezelligs om elkaar van 'binnen' en 'buiten’ de kerk te spreken. 
I.v.m. de corona is er weer voor gekozen om kerstpakketten te laten maken. Elders in deze 
Nieuwsbrief vindt u meer over deze actie. 
Wij vragen u wel om een financiële bijdrage! 
Ans van Dijkhuizen 

******* 
 

actie Kersttas 
 
Al vele jaren organiseren de kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal de Actie  
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Kersttas. In de dure maand december verzorgen wij een extraatje voor diegenen die van een 
minimuminkomen moeten leven. Wij merken dat nog steeds veel mensen dat extraatje goed 
kunnen gebruiken.  
 
De coronamaatregelen dwingen ons wel het, net als vorig jaar, anders te organiseren.  
Het lijkt ons weer niet verstandig om mensen te vragen boodschappen naar de 
inzamelpunten te brengen en die door een grote groep (vaak oudere) vrijwilligers te laten 
sorteren en inpakken. We hebben daarom weer besloten de artikelen centraal in te kopen. 
Het worden weer kerstpakketten. Aan de hand van de reacties vorig jaar is het pakket iets 
gewijzigd, maar ook dit jaar wordt het weer een mooi kerstpakket met nuttige en gezonde 
levensmiddelen en een paar feestelijke artikelen voor de kerstdagen.  
Hierbij een foto van het pakket van 2020. 
 

 
 
En hieronder enkele van de vele reacties die wij vorig jaar hebben ontvangen: 
“Wij worden hier zo blij van. Eindelijk een kadootje om uit te pakken. Wat we zelf niet 
gebruiken geven we weer door.” 
“Een extraatje en een teken van begrepen voelen, je bent niet alleen.” 
“Een lichtpuntje in de duisternis mede omdat ik mijn pakket met een ander gezin, die geen 
uitnodiging had, heb kunnen delen.” 
“Dat is haast niet te verwoorden, SUPER!” 
“Wat een mooie doos met bruikbare spullen. Vond het heel fijn deze te ontvangen. Bedankt” 
De kerken verenigd in DIANA (Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding in de gemeenten 
Rheden en Rozendaal) organiseren deze actie samen met Stichting STRAK. Via 
www.stichtingstrak.nl konden mensen zich aanmelden als ze dachten in aanmerking te 
komen voor een kersttas. Daarnaast zullen de diaconieën, Parochiële Caritasinstellingen en 
kerkgemeenschappen zelf pakketten bezorgen bij de bij hen bekende adressen. In totaal 
zullen er 450 pakketten worden uitgedeeld. 
Als gevolg van de kleine wijziging van het pakket, maar vooral door de gestegen prijzen, is 
het pakket wel duurder geworden. Uw geldelijke steun is net als de andere jaren 
onontbeerlijk! Dit jaar vragen we u dus weer uitsluitend om een financiële bijdrage.  
U kunt uw bijdrage storten op NL82ABNA0503231592 t.n.v. Stichting STRAK. 
U kunt uw bijdrage natuurlijk ook overmaken op de bekende bankrekening van de diaconie. 
Namens de diaconie van Rozendaal: Miep Dijkhuis, Eefje Hijwegen en Ans van Dijkhuizen 

http://www.stichtingstrak.nl/
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gedicht actie Kersttas, gelezen op 5 december in de Pg Dieren 
 

Ook in 2021 is er een actie Kersttas. 
Wij zouden graag zien dat het anders was, 
maar ook dit jaar zijn er weer veel pakketten ingekocht 
en is er door veel mensen om een pakket verzocht. 
De pakketten worden in de gemeenten Rheden en Rozendaal uitgegeven 
aan mensen die van een minimum moeten leven. 
Dit extraatje wordt door hen zeer gewaardeerd 
zo heeft de enquête ons vorig jaar geleerd. 
In 2020 ontvingen wij van particulieren, kerken en fondsen voldoende poen 
waardoor wij het dit jaar weer op deze wijze durven doen. 
Maar wij willen u er wel op wijzen 
dat wij meer uitgeven door de gestegen prijzen. 
Maakt u alstublieft weer een bijdrage over naar onze bank 
dan zeggen wij u nu al vast: “Heel hartelijk dank”. 
Wij hopen dat de actie dit jaar ook zal slagen 
en wensen ook u hele fijne Advent- en Kerstdagen. 
 
Namens DIANA en Stichting Strak 
Hierbij nog de bankrekening voor het gemak 
NL 82 ABNA 0503231592 t.n.v. Stichting Strak 
Jurriën Kruk 

 
******* 

 
 

bericht uit ons gemeenschappelijke diaconieproject 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking tussen Stichting SOS Kayamandi en de Zuid-Afrikaanse organisatie Home 
from Home. 
 
De beide oprichters van de organisatie Home from Home, Jane Payne en Pippa Shaper, 
beiden maatschappelijk werker, bedachten dat een kleinschalige woonvorm voor maximaal 
6 weeskinderen met 1 pleegmoeder het beste zou zijn. Inmiddels begeleidt deze stichting 
inmiddels 36 weeshuizen, verdeeld over de Westkaap, waaronder ook onze 3 weeshuizen. 
Zij zijn het die de meest urgente weeskinderen aanwijzen, ook zoeken zij nauwkeurig of er 
nog broers of zusjes zijn, zodat zij bij elkaar komen te wonen. Ook zijn zij bij 
sollicitatiegesprekken met nieuw pleegmoeders. Zodra de moeders in functie zijn, zorgen 
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Jane en Pippa ervoor dat deze moeders ondersteund en geschoold worden. Ze bezoeken de 
maandelijkse vergaderingen van de 3 weeshuizen waarbij besproken wordt hoe het met de 
kinderen gaat en adviseren zij om zo nodig hulp voor een betreffend kind te zoeken. Verder 
wordt er goed gekeken hoe de pleegmoeders functioneren. Dit alles om ervoor te zorgen dat 
de kinderen zo veilig en liefdevol mogelijk kunnen opgroeien. 
Ik heb deze twee dames meerder malen ontmoet en ben onder de indruk van hun passie. Zij 
hebben als leefregel de Afrikaanse filosofie over Ubuntu. Dit betekent onderling verbonden 
zijn, meeleven met elkaar, het geven en nemen, vrede stichten. Dit is hun uitgangspunt om 
aan liefdevolle gezinnen te werken. 
Heel fijn om met hen samen te werken! 
Bea Lanting-Boer 
Voorzitter stichting SOS Kayamandi 
 
De film van de opera van Mozart "COSI FAN TUTTE" verzorgd door de Stichting SOS-
KAYAMANDI zelf, die in de Grote kerk van Velp vertoond is op 20 november jl. heeft 4600 
euro opgebracht, een fantastisch bedrag aan kaartverkoop en giften! Het was een 
schitterende uitvoering, opgenomen in Glenborough/Engeland. Alles is keurig verlopen 
volgens de huidige Corona-regels. 
 
Namens de diaconale werkgroep Velp/Rozendaal, Wil Both 
 

 
******** 

 

schrijfactie Amnesty International 
In verband met de coronamaatregelen wordt u maandelijks de mogelijkheid geboden een 
online petitie of e-mail te versturen. De petitie of mail wordt vanaf een versleuteld e-
mailadres verstuurd en uw eigen e-mailadres is niet zichtbaar voor de ontvanger. Alleen 
naam en woonplaats worden aan de autoriteiten doorgegeven. 
 
Iran 
De Iraanse activiste Narges Mohammadi kwam oktober 2020 vervroegd vrij na een straf van  
16 jaar wegens actievoeren tegen de doodstraf en zuuraanvallen op vrouwen. In mei 2021 is 
ze opnieuw veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf en 80 zweepslagen voor ‘verspreiden van 
propaganda’ omdat ze had geklaagd over haar martelingen in de beruchte Evrin gevangenis. 
Amnesty roept de autoriteiten op deze straf te vernietigen en Narges Mohammadi 
onmiddellijk vrij te laten. Via https://www.amnesty.nl/forms/pet-iran-mohammadi kunt u 
deze petitie tekenen.  

 

https://www.amnesty.nl/forms/pet-iran-mohammadi
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******* 

 

verzoek Amnesty Velp-Rozendaal 
Amnesty Velp-Rozendaal is op zoek naar een collectecoördinator.  
Van 13 t/m 19 maart 2022 vindt de jaarlijkse collecte van Amnesty International plaats. Een 
goede organisatie en coördinatie is daarbij erg belangrijk. Daarom zijn we op zoek naar een 
collectecoördinator voor Velp en Rozendaal. Het betreft een vrijwilligersfunctie.  
De lokale organisatie van de collecte gebeurt door de collectecoördinator. De 
werkzaamheden van de coördinator bevatten onder andere het bellen van collectanten, het 
bestellen, uitdelen en innemen van de collectematerialen en het maken van een stratenplan. 
De coördinator is daarnaast ook verantwoordelijk voor het afstorten van de opbrengst en de 
afwikkeling van de administratie. Voor al deze werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden 
van een online community. Voor een volledig overzicht van de taken zie: 
https://velprozendaal.amnesty.nl/images/Taken_collectecoördinator.pdf 
Hou je van organiseren en contact met mensen? Neem dan contact met ons op via 026-
3620443 of agneskwant@gmail.com 

 
******* 

 
Zorg voor het klimaat raakt het hart van de kerk 
De kerken hebben een belangrijke rol te spelen in de huidige klimaatcrisis. Dat is de 
overtuiging van theologe Trees van Montfoort, auteur van Groene Theologie, het 
theologieboek van het jaar 2019. Als kerken relevant willen zijn, moeten ze laten zien dat ze 
midden in de wereld staan. Zorg voor milieu en klimaat moet niet beperkt zijn tot kleine 
specialistische groepjes in de kerken, niet slechts een van de thema’s in de marge en niet 
alleen praktisch van aard. In haar boek pleit ze ervoor dat de zorg voor het klimaat het hart 
van de kerk raakt. Het betekent een ander licht op de bijbel. Het betekent een herziening 
van ons christelijk wereldbeeld. Een herwaardering van de natuur, waar de mens een 
bescheiden deel van is.  
Niet alleen met het coronavirus, maar ook met de klimaatverandering roept de natuur ons 
tot de orde. Dwingt ons tot een antwoord. Van Montfoort laat zien dat christenen een 
antwoord in de bijbel kunnen vinden. In Groene Theologie neemt ze daartoe de lezer bij de 
hand. 

 
 

Op zondag 9 januari 2022 komt ds. Trees van Montfoort op uitnodiging van ds. Frans Ort 
naar de kerk van Rozendaal, waar ze deelneemt aan de dienst, met daarna een korte 
introductie gevolgd door een gesprek. De dienst begint om 10 uur. Het ligt in de bedoeling 

https://velprozendaal.amnesty.nl/images/Taken_collectecoördinator.pdf
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om rond het boek Groene Theologie en in samenwerking met de Raad van Kerken 
Veluwezoom deze bijeenkomst als startpunt te nemen voor de vorming van een 
Oecumenische Groene gespreksgroep, geleid door ds. Ida Eldering uit Velp en Hennie de 
Pous uit Dieren 
Data: 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 2 juni.    
Tijd: 20.00 – 22.00 uur vanaf 19.30 uur inloop met een drankje. 
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32 Velp, zaal Biljoen. 
Er zal een intekenlijst klaarliggen.   
 
Wie nu al zijn of haar interesse in deze groep wil laten weten, kan mailen naar 
ida.eldering@hotmail.com, henniedepous@iofc.nl of naar de secretaris Raad van Kerken 
Veluwezoom Hannie Brouwer < brostro@hetnet.nl>.  
 
Hannie Brouwer, secretaris RvK Veluwezoom 
 

******* 

herstel voegwerk aan onze kerk 
Bij de regulaire inspectie van ons kerkgebouw door de Monumentenwacht is gebleken dat 
een deel van de voegen in de gevels van de kerk in slechte staat is en vervangen dient te 
worden door nieuw voegwerk. Tevens wordt rondom het gebouw een grindgoot aangelegd, 
waarmee het uitspoelen van de voegen boven de bestrating wordt voorkomen. Dit is een 
omvangrijke activiteit, welke uitgevoerd gaat worden door een gespecialiseerd bedrijf. 
De werkzaamheden beginnen op 17 november aanstaande en de oplevering staat gepland 
op 22 december van dit jaar. 
Het is mogelijk dat u enige hinder ervaart en wij vragen daarvoor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet namens het CvK, 
Hans Rexwinkel 
 

******* 
 

gesprekskring Nicodemus 
Zoals we al hebben rondgemaild, is de laatste bijeenkomst van onze gesprekskring op 26 
november afgezegd vanwege de toenemende zorg omtrent de verspreiding van het 
coronavirus. De eerstvolgende bijeenkomst (corona volente) zal op de laatste vrijdag van 
januari 2022 zijn: 28 januari. Als het allemaal kan, zullen we om 10.15 uur beginnen met 
onze gesprekken. De koffie en thee staan vanaf 9.45 uur voor u klaar. Wij hopen van harte 
dat we kunnen zeggen: tot ziens in januari! 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 
 

nieuws vanuit de KIK 

mailto:ida.eldering@hotmail.com
mailto:henniedepous@iofc.nl
mailto:brostro@hetnet.nl
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Helaas stemmen de ontwikkelingen rond de corona-pandemie niet positief. We hebben 

daarom besloten om de geplande filmvoorstelling van 15 december te laten vervallen. Dat 

betekent dat u tot aan het eind van dit jaar geen activiteiten van onze commissie kunt 

verwachten. We zullen begin 2022 weer van ons laten horen. 

Goede feestdagen gewenst en blijf gezond! 

  

De commissie Kunst in de Kerk, 

Liesbeth van Hulst, Els Westerveld, Erik Kool. 

 
******* 

 
 

herfst in de kerktuin 
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Hierbij een viertal foto’s van de stand van zaken van de natuur in onze kerktuin. De foto’s zijn van de 
hand van Erik Kool. Er viel een hoop te genieten in onze tuin! 
 
ds. Frans Ort 
 

******* 

Psalm 23, een vertaling van Theo Berendsen 
 

 U bent bij mij 
 
 
 God is mijn herder 

ik zal niets tekort komen 
 
Hij legt mij op nieuwe graslanden 
Hij leidt mij naar rustige wateren 
Hij herstelt mijn leven 
 
om Zijn Naam  
leidt Hij mij 
naar wegen van gerechtigheid 
 
want hoewel ik ga 
door een duister dal 
vrees ik geen onheil; 
want U bent bij mij 
Uw stok en Uw staf 
vertroosten mij 
 
voor mijn aangezicht 
ordent U de tafel 
tegenover mijn vijanden 
 
met ollie 
doorsmeert U mijn hoofd 
mijn beker overstroomt 
 
ja, welzijn en solidariteit 
zullen mij volgen 
alle dagen van mijn leven 
 
ik zal wonen in Gods huis 
tot in lengte van dagen 

 
******* 
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datum inleveren volgende kopij 
De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 25 december 
aanstaande. Ik dank hierbij iedereen voor het accuraat en ook op tijd inleveren van de kopij 
voor deze Nieuwsbrief: dat werkt bijzonder fijn! Ik heb nog een verzoek: zou u als het even 
kan, de kopij in Word willen aanleveren? Dat vergemakkelijkt voor mij het ‘inboeken’ in de 
Nieuwsbrief… Mijn e-mailadres luidt: f.ort@upcmail.nl 
 

******** 
 

Paintographs, een kleine uitleiding 
bij de expositie BRYG, anatomie van de kleuren in de Ontmoetingskerk te Dieren 
 
eerste aanzetten 
Twee jaar geleden ben ik op vakantie begonnen met schilderen: eenvoudige materialen als 
ecoline, viltstiften, aquarelpotloden en houtskool vormden het uitgangspunt. De resultaten 
waren niet bemoedigend: ik vond de verfsels die ik maakte, niet veel aan. Nadat ze een poosje 
in een map gezeten hadden, heb ik ze op een druilerige zondagmiddag in november uit de 
kast gehaald en in een opwelling gescand en opgeslagen in mijn computer. Na een serie 
fotobewerkingen van de scan ontstonden er werkelijk verbluffende kleurencombinaties: alsof 
er ín de verfsels nog een andere wereld huisde.  
 
paintographs 
Omdat het een gemengde techniek is (volgens een door mijzelf uitgevonden procedé), koos 
ik als benaming voor het werk het woord paintograph. Het is tenslotte een mengeling van 
schildertechniek (painting) en fotografie (photograph). Nee, er is geen schildering in de 
traditionele vorm: geen doek met verf erop. Het zijn prints, die ik verzamelde in een boek. En 
niet zozeer de afbeelding is de kunst, het geheel van het boek vormt het kunstwerk. Dit boek 
onder de titel partituur hoop ik in het komende jaar het licht te doen zien. 
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abstract expressionisme 
Ik heb geen talent voor natuur-, landschaps- of portretschilderen. Mij ligt het abstracte meer: 
je penseel laten dansen op het papier, spatten, willekeurige lijnen tekenen en soms letterlijk 
het verfrommelen van het resultaat om het vervolgens weer glad te strijken. De foto’s die ik 
er dan van maak, worden bewerkt en daardoor ontstaan paintographs die door hun felle 
kleuren, abstracte vormentaal en schijnbaar toevallig ontstane compositie een beeld vormen 
dat ik de moeite waard vind om te bewaren. De afkorting BRYG is voor typografen meteen 
bekend: het verwijst naar de basiskleuren Blue, Red, Yellow en Green. Is dit uniek? De 
werkmethode wel: die heb ik nergens op internet kunnen terugvinden. De term paintograph 
bestaat wel, maar dat gaat altijd om foto’s waar iemand iets overheen schildert. De door m ij 
gekozen vormentaal past in de stroming van het abstract expressionisme; de bekendste 
schilders zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Jackson Pollock, Mark Rothko en Willem 
Dekooning zijn vertegenwoordigers van deze stroming. Ik schaar mijzelf met een ironische 
grijns in dat gezelschap met in gedachten de muis die tegen de olifanten zegt: ‘wat stampen 
we lekker, hè?’ 
 
anatomie van de kleuren: een filosofische vraag 
Met deze werken is het voor mij alsof je in het hart van de kleuren doordringt: de diepte die 
door de bewerkingen ontstaat, samen met de vele kleurnuances tonen een werk dat de kijker 
meer onthult dan op de oorspronkelijke schilderingen te zien is. Het ontwerpproces op de PC 
is bijna alsof je in een soort trance de dingen voor je ogen ziet veranderen. En dat brengt mij 
ook bij een waarneming die verder gaat dan alleen het pure plezier om de vormen en de 
kleuren. Ik bedoel dit: in de twintigste eeuw zijn we werkelijk platgebombardeerd met de 
opvatting, dat dit de werkelijkheid is en dat we het daarmee moeten doen. Dit is het: hier en 
nu, niet meer en vooral niet anders. Voor mij is dit schilderwerk en de fotobewerking daarvan 
een herontdekking van de opvattingen van de Griekse filosoof Plato: achter deze werkelijkheid 
woont nog een andere werkelijkheid. Deze is te ontdekken door ingewijden. In wezen bent u 
als beschouwer nu een ingewijde: achter de betrekkelijk saaie realiteit van mijn schetsen 
ontdek je een nieuwe dimensie, een feest van vorm en kleur. Kijk ernaar en laat het geheel op 
je inwerken. En schep dan je eigen verhalen of beelden met dat wat je ziet. 
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maar is het kunst? 
Dat laatste is voor mij de vraag. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet (en wat ik werkelijk 
essentieel vind), is dat kunst niet noodzakelijk huist in het bijzondere. Het bijzondere tot kunst 
uitroepen is geen moeilijke zaak. Het is een veel grotere kunst om het bijzondere te ontdekken 
in het alledaagse. En dat is wat er hier gebeurt: de vegen, strepen en ecolinevlekken die samen 
een heel gewone tekening opleveren die ik zo op Vaderdag had kunnen krijgen, verandert 
ineens in een dansende en vlammende afbeelding die (in elk geval) mij fascineert. Of dat kunst 
is? Wie zal het zeggen? En met die vraag besluit ik de inleiding en wens ik de beschouwers 
veel plezier bij het kijken. 
 
Frans Ort  
  

 
 
 

******* 
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afsluiting: Advent, een gedicht van Jaap van Dijkhuizen 
 
 advent 
  
 als alle ballast overboord 
 de emballage verwijderd 
 de dingen niet meer van belang 
 de glamour in de vuilcontainer 
 
 als wat hecht losgeweekt 
 de dingen afgeschreven 
 de bolster afgepeld 
 de pit in blankheid vrij 
 de kleren uitgetrokken 
 status belangrijkheid gestript 
 wij nergens door omhuld 
 wat afhoudt kortom weg 
 nu klaar om te ontvangen 
  
 geen buitenkant meer over 
 het binnenste alleen te zien 
 
 als ooit dat alles eens 
 ruimte dan voor hem gemaakt 
 dan komt hij niet 
 hij kwam 
  

******* 
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wij wensen u allen 

bijzonder gezegende 

Kerstdagen 

en alle goeds voor 2022! 

 

de kerkenraad van de 

Protrestantse gemeente 

te Rozendaal 

 

 


