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TER OVERWEGING 
 
In de afgelopen periode van anderhalf jaar werkte ik intensief aan een serie verhalen rondom 
de kruisweg van Jezus. Daarnaast groeide gaandeweg het idee om ook een serie kruiswegsta-
ties erbij te schilderen; het geen geschiedde. Dat resulteerde in een boekje met de titel Hij en 
ik. Het is een serie van veertien staties en veertien verhalen. Telkens wordt het lijdensverhaal 
van de Stille Week (en de Opstanding!) verteld door de bril van een van omstanders: Simon 
Petrus, Judas, Maria Magdalena, Maria de moeder, de vrouw van Pilatus, Simon van Cyrene 
et cetera. Deze cyclus zal in de Paasperiode in Dieren voor het eerst klinken, volgend jaar ligt 
het in de bedoeling om het geheel op Palmzondag in Rozendaal te laten zien en horen. Om u 
een indruk te geven van het werk volgt hier een geschilderde statie met het erbij horende 
verhaal. Het betreft het verhaal van Simon van Cyrene, of beter: Simon uit Kyrenaika, zoals 
de streek toen werd genoemd. 

 

ds. Frans Ort 

 

Kruisdrager tegen wil en dank 

 
Zij leidden hem weg om Hem te kruisigen.  
Onderweg dwongen zij een voorbijganger om zijn kruis te 
dragen.  
Het was een zekere Simon van Kyrenaika, de vader van 
Alexander en Rufus. 
  

 
 

 

Het was echt een goede morgen geweest.  
De hele tijd gewerkt in de groentetuin: alles was nu kant en klaar voor Pesach.  
Ik ging zo tevreden naar huis terug, terug naar onze zonen.  
Ik kon niet wachten om die twee paar donkere ogen weer te zien.  
‘Pappa, wat heb je meegenomen voor vandaag?’  
‘Pappa, wat gaan we vanavond eten?’ 
Zo liep ik terug. 
Tot ik die menigte zag. Normaal ontwijk ik zoiets liever.  
Je weet nooit wat ze met een Afrikaan als ik van plan zijn.  
Maar ik kon niet meer weg. Ik zat er vrijwel direct zo ongeveer middenin. 
Ik zag meteen die drie mannen die werden opgedreven  
richting de executieplaats buiten de stad. Met de balk op hun schouders. 
‘Een kruisiging‘, besefte ik, ‘die gaan eraan.’ 
Tot ik kreten door de menigte hoorde gaan: ‘daar ligt hij alweer!’ en ‘Messias van niks!  
Zelfs een kruis kan hij niet fatsoenlijk dragen! Roep toch je engelen erbij!’ 
Ik zag ook dat de soldaten onrustig waren, gehaast.  
Voor het donker was, moesten die mannen tenslotte dood zijn.  
Dan begon immers het grote feest. 
‘Iemand anders, zoek een ander om te dragen. Snél!’ 
Ze begonnen om zich heen te kijken, naar de menigte.  
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En ze zagen mij. 
Ik wist onmiddellijk dat ze mij eruit zouden pikken. Een Afrikaan uit Kyrenaika. 
Donkerder dan de anderen. Net iets langer dan de mensen om me heen.  
Dan ben je altijd de klos. 
‘Jij daar! Dragen! En opschieten een beetje!’ 
Eén ding: als dat soort soldaten je zoiets toesnauwt, dan sputter je niet tegen. 
Dat kan ik je verzekeren. Dan doe je wat ze je opdragen.  
Dus heb ik het kruis gedragen: 
ik liep, zo goed en zo kwaad als het mogelijk was, achter die ene veroordeelde aan. 
Eenmaal op Golgotha ben ik zo snel als ik kon, er vandoor gegaan.  
Ik ben letterlijk naar huis gerend. 
Daar kwamen de jongens meteen naar me toe met hun vragen.  
‘Pappa, wat is er gebeurd?’ 
‘Pappa? Waar bleef je zolang?’  
Ik kon alleen maar antwoorden, en dat heb ik de rest van de middag herhaald:  
‘ik heb een kruis gedragen en ik leef nog,  
ik heb een kruis gedragen en ik lééf nog.’ 

 

ds. Frans Ort 
 

******* 
 

IN MEMORIAM GERT DEN OUDSTEN 
 

Op 8 februari ontviel aan hen die hem liefhadden én aan onze gemeente Gert den Oudsten. 
Hij werd 89 jaar. Gert woonde jarenlang in zijn  geliefde Rozendaal; de laatste periode van zijn 
leven moest hij echter worden verzorgd. Hij was als laatste in een verpleeghuis in Laag Soeren. 
Tijdens de afscheidsviering hebben wij zijn leven herdacht: zijn plezier in reizen en rondleiden 
(vooral Zwitserland). Gert sprak met grote liefde over dat land: ‘alsof hij het persoonlijk had 
aangelegd’, zoals één van zijn nichten vertelde., Gert genoot van het samenzijn, zowel met 
zijn familieleden als in onze gemeente. Standaard zei hij altijd bij het handen schudden na de 
dienst: ‘wat fijn dat we dit samen hebben mogen beleven.’ Gert was zéér verbonden met zijn 
vrouw Joke, hij heeft haar verzorgd tot het niet meer ging. En toen hij zelf moeite had met 
zijn herinneringen , heeft hij haar heel vaak gezocht : ‘waar is Joke nu?’ We herdachten zijn 
typische humor en zijn positieve kijk op de wereld. En we stonden stil bij zijn geloof en ver-
trouwen: Gert was een trouw gemeentelid, hij was lid van de cantorij, hij was betrokken bij 
gemeenteleden en steevast bleef hij tot de organist was uitgespeeld, om daarna luid te ap-
plaudisseren voor het vertoonde orgelspel. We lazen de woorden uit Psalm 121: ik sla mijn 
ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Als afsluitende woorden klonk de 
stem van Christus die zei: ‘Ik ben met u alle dagen, tot de voleinding der wereld.’ Ik wens zijn 
neven en nichten, samen met allen die hem missen zullen, heel veel sterkte toe. 
 

ds. Frans Ort 

******* 
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KERKDIENSTEN 
 

5 maart 2023, 2e van de 40 dagen, Reminiscere 
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal, 10 uur 
voorganger: ds. Frans Ort, Maaltijd des Heren 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
 

12 maart 2023, 3e van de 40 dagen, Oculi                                                                                                                                                                            
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal, 10 uur                                                                                                                                      
voorganger: ds. Roel Bosch 
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
 

19 maart 2023, 4e van de 40 dagen, Laetare,  
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal, 10 uur                                                                                                            
voorganger: ds. Frans Ort                                                                                                                          
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
 

26 maart, 5e van de 40 dagen, Judica                                                                                                                         
kerkdienst vanuit de kerk van Rozendaal, 10 uur                                                                                                             
voorganger: ds. Bram Grandia                                                                                                                                           
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal 
 

******* 
bij de diensten: 

 zondag ‘Reminiscere’, 2e van de 40dagen 
 5 maart 2023, Maaltijd des Heren 
 liturgische kleur: paars 
 vg: ds. Frans Ort 
 lezingen: Exodus 24:12-18; Matteüs 17:1-9 
 
De afbeeldingen voorop de orden van dienst, weer vanaf de 
eerste zondag van de 40-Dagentijd,  vertellen meer dan wat 
er in een van beide lezingen aan de orde is. Er wordt ook iets 
opgehelderd: zelfs al blijft de tekst van de lezingen eeuwen-

lang ongewijzigd. 
De  ‘theologie’ (‘de wetenschap der godgeleerdheid’) bepaald niet. Door de tijd heen blijkt 
die veranderlijk. Dat is maar goed ook, want iedereen die de bijbeltekst bestudeert, uitlegt, 
toepast, is kind van zijn of haar eigen tijd.  Ook de kunstschilder die de illustratie van vandaag 
maakte, Duccio di Buoninsegna (ca. 1255 – 1319).  
Het tempera geschilderde paneel bevindt zich op een enorm dubbelzijdig altaarstuk in de 
Dom van  
Siënna, de ‘Maestà’(‘Majesteit’, verwijzing naar Maria die als Moeder Gods het grote midden-
paneel van de voorkant siert.Tempera wil zeggen: een menging  van kleurpigmenten met ei-
dooier en water. Als het water door het drogingsproces van de verf is verdampt zijn de ach-
terblijvende eiwitten niet meer in water op te lossen. De afbeelding zal dan nauwelijks slijten 
of van kleur veranderen. Het werk moet geschilderd zijn tussen 1308 en 1311. U kunt het hele 
werk veel beter bekijken op het internet1 .  Onze afbeelding bevindt zich aan de achterkant, 

 
1 htpps://wga/hu/maestà  en/of  http://paulverheijen.nl/duccio-maesta.php 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

6 
 

helemaal aan de voet, (de ‘predella’) de tweede van rechts. Het ziet er, ondanks het iconische 
goud van de achtergrond,  een beetje haastig afgeraffeld uit. Maar ja, hierna nog één paneel-

tje rechts en….de Maestà was ein-
delijk voltooid! Jezus staat tegen 
een ‘lege’ achtergrond op een hoge 
berg. Mozes en Elia flankeren Jezus, 
ieder aan een kant.  
Alle figuren op het schilderij dragen, 
hoe vaag ook, een aureool of nim-
bus.   
 

                       voorkant                                                                  achterkant 

Mozes is gekleed in een donkere rood-bruine mantel links op het schilderij aan de rechter-
hand van Jezus. Hij wijst met zijn rechterhand naar Jezus en heeft in zijn linker een kleine 
opgerolde Tora rol, een verwijzing naar  ‘de vijf boeken van Mozes?’ Heeft de schilder echt 
gedacht dat het gewicht van de Tora niet uit te drukken is in de omvang van een rol omdat er 
staat geschreven: ‘Want dit gebod dat ik je heden gebied:  het is niet te wonderlijk voor je  en 
niet te ver weg is het; (…..): nee, zeer dicht bij je is het woord: in je mond en in je hart, om het 
te doen!’ (Deut. 30:11-14). Eerlijk gezegd denk ik van niet. De rol in Mozes’ hand is klein, het 
oude testament. Jezus heeft in zijn linkerhand een boek dat véél groter is: het nieuwe testa-
ment.  Jezus maakt met zijn rechterhand het pantocrator gebaar: het gebaar van heersen over 
het ‘al’, zegenend en vermanend tegelijk.  Aan het begin van een RK-hoogmis  wordt meestal 
het rood ingebonden Evangelieboek door de voorgangers binnengedragen, m.i. is dat ook een 
vorm van ‘verering’ van het ‘Evangelie’ boven het Eerste Testament. 
Elia draagt een paars gewaad, (paars: de kleur van boetedoening) en wijst met zijn rechter-
hand ook naar Jezus. Zijn nadrukkelijke positie aan de linkerkant van Jezus zegt m.i. iets over  
het christelijke denken van die tijd  over een profeet: in hun waarschuwingen wezen ze, zo 
vond men,  voortdurend op de ‘zondigheid’ van de mens. Niet uitgesloten is zelfs dat ook toen 
al die ‘zondigheid’ met name aan het Joodse volk werd toegeschreven en als zodanig ook 
bijdroeg aan de al lang bestaande verguizing van Joden.  Drukt Elia’s ietwat sjofele houding 
en de lengte van de nagenoeg helemaal afgerolde rol zijn voortdurende profetische bezorgd-
heid uit, zijn aanzeggingen, vermaningen: ‘mens, houd je toch aan de gebóden!’? Of: ziet hij 
er zo uit omdat de christelijke ‘boodschap’ nog weinig uithaalt: ‘bekeer u toch vooral tot Jezus, 
want Hij alleen is uw verlosser!’?  De gezichtsuitdrukkingen van zowel Mozes als Elia houden 
het midden tussen verbijstering en grote bezorgdheid: wat overkomt hen hier? Drie van de 
vier eerste apostelen Petrus, Jacobus en Johannes komen kennelijk zowel geschokt als ver-
wonderd overeind. Ook zij strekken hun wijzende handen uit naar Jezus. Duccio di Buonin-
segna heeft de goddelijke glans waarmee Jezus wordt doorstraald weer gegeven door over 
het rode onderkleed hem een koningsblauw gewaad aan te doen - de hemel overstraalt nu 
de aarde- en die  beide te doorgloeien met gouden strepen.  Wie zouden er ‘model’ hebben 
gestaan voor de  gezichten van de drie op de berg en de drie leerlingen daaronder? Jezus 
blikt duidelijk naar links, vanwaar schilderkundig gezien altijd ‘het kwaad’ komt. Zal dat de 
speerpunt van zijn leven en werken worden: de verzoening van ‘al ónze zonden’? Mozes’ 

beklimming van de berg van G’d in Exodus 24  is zeker geen voorspelling van de scène afge-

beeld op het schilderij. Het is eerder omgekeerd. Het gezág van Jezus’ spreken en handelen  
wordt  op de illustratie in een terugblik met Exodus in verband gebracht:  ‘Nu woont de glorie 

van de ENE op de berg Sinai en overdekt de wolk hem(…...).Te zien is geweest de glorie van 

de ENE als een verterend vuur op de top van de berg. – voor de ogen van de zonen Israëls’. In 
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de schoenen van Mozes en Elia samen zal Jezus voortgaan want uit die wolk heeft een stem 

gezegd: ‘dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik welbehagen heb: hoort naar hém.’  Dat is en 

blijft hij, zijn volk, samengetrokken in deze een mens. 
 
wij zingen: 

Morgenlied: LlvO II 60:  ‘Wij scholen samen’  
Onze Hulp NLB 291c  

Psalm: Antifoon Psalm 25:1.2.3. Antifoon cantorij, allen 

Kyrie : Cantorij, allen 

Na Exodus: Gez. 540:  ‘Het waren tien geboden’   1A 2A 3C 4A 5A 6C 7.8.9.10 A 

Na Evangelielezing: Acclamatie: ‘Heer, zie naar ons om en bevrijd ons’ 

Na Verkondiging: Gez. 545: ‘Christus staat in majesteit’ 

Tafelgebed: ‘Elke Dag’-  t. Henk Jongerius – cantorij en allen  

Slotlied: Gez. 851: ‘Gij hemelhoog verheven’ 1.2.3.4.A  5.6.C  7.8.9.10 A 

 
zondag ‘Oculi’, 3e van de 40 dagen 
12 maart 2023 
liturgische kleur: paars 
vg: ds. Roel van Oosten 
lezingen: Exodus 17:1-7; Johannes 4:5-26(42) 
 
Vandaag ligt het accent in beide lezingen op dorst, gebrek aan 
drinkwater.  Het volk bereikt op hun woestijntocht Refidiem: ‘maar 
daar is géén water te drinken voor de gemeente’. De auteurs van 
Exodus weten dat voor een mens zonder drinkwater het levens-
einde snel in zicht komt. Zeker in de hitte van een woestijn.  Alles-
behalve subtiel – er is sprake van ‘bekvechten’-  spreekt het volk 

hun leiders aan: ‘geven jullie ons water, dan zullen we drinken’. Een hoofdstuk eerder werd 
het gebrek aan voedsel opgelost door de kwartels en het manna. Zes dagen vergaren, op de 
zesde dag dubbel, op de zevende dag komt er niets. Dan is het sabbat. Maar eigenwijzen 
trekken er toch op uit en vinden dus niets. ‘Dan zegt de ENE tot Mozes: ‘tot wanneer weigert 
ge mijn geboden en mijn onderrichtingen te bewaken? –‘. De leider van het volk wordt ver-
antwoordelijk gesteld voor hun niet houden van de geboden. Vandaag hoort Mozes het kla-
gen over het ontbrekende drinkwater en hij voelt nattigheid! ‘Wat bekvechten jullie met mij 
(Mozes)? – wat beproeven jullie de ENE!’  Is hier het scheppingsgeschenk van de ‘vrijheid in 
verantwoordelijkheid’ in het geding? Of is er sprake van een beproeving, een krachtmeting 
van de Eeuwige met Mozes, het volk, en/of met zichzelf? Vormen deze drie tekenen van kwar-
tels, manna en water een soort catechetische ‘leerweg’: wie niet horen wil moet maar voe-
len? De boeken van de Tora maken van G’d juist geen  mislukte onderwijzer die regeert met 
knoet en krijtje, die een pupil bij de minst geringste misdraging met de handen op de rug een 
paar uur in de hoek voor het bord zet. Het scheppingsverhaal vertelt dat hemel en aarde het 
bestaan danken aan het verlangen van déze ENE.  De eerste mens in de twee gedaanten kwam 
er ook. Maar: Hoé is Hij, Hij-die-is? De 40 jaar zwerven door de woestijn zijn bedoeld om op 
die vraag een zodanig antwoord te vinden dat leven in vrijheid en verantwoordelijkheid mo-
gelijk wordt. Het gaat er om dát Hij en hoé Hij G’d voor hen zal zijn. Maar kan dat vertrouwen 
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er komen, die verstandhouding,  tussen de Eeuwige en het door  Hem aangewezen volk? 2 
Kan de Eeuwige zeker zijn van de aanhankelijkheid van het door hem gekozen volk?  …‘Als ge 
horende hoort naar mijn stem en mijn verbond bewaakt, dan zul je mij kostbaarder wezen dan 
alle gemeenschappen;…’  Het water kómt, op gezag van de Eeuwige onder de staf van Mozes 
vandaan, uit de rots.  Mozes roept voor het oord als naam uit: ‘Masa en Meriva. Beproeving 
en bekvechterij!, om het bekvechten van de zonen Israëls en om hun beproeving van de Ene, 
als ze zeggen: de  Ene is in ons midden, of niet?’  
Onze afbeelding van vandaag is gemaakt door Marc Chagall (1887-1985), de Joods Russische 
kunstenaar die het merendeel van zijn leven, gedwongen door de steeds verder oprukkende 
Jodenvervolging in Europa,  doorbracht in Frankrijk en de Verenigde Staten.  Op de afbeelding 
zien we Mozes die met twee handen de beide stenen met de tien Woorden koestert.  Het 
begin staat op de plaat rechts: de geboden beginnen in het Hebreeuws met het woord (van 
rechts naar links gelezen)  met ‘Lo’= Niet. Het ‘niet’ staat op de afbeelding  3x rechts en 2x 
links:  resp.: ‘Niet zal dít er voor jou wezen: ándere goden, bij mijn aanschijn! (..)Niet zul je 
voor jezelf maken  een snijbeeld (….) Níet zul je je voor hen buigen en níet zul je hen dienen;  
Chagall heeft de rest van de teksten weggelaten, zelfs het gebod tot de Sabbat en het eren 
van vader en moeder opdat zij hun kinderen de geboden zullen leren. Het is alsof Chagall wil 
zeggen: kijk om je heen wat er gebeurt als je wat dan ook ‘aanbidt’  dat niets te maken kán 
hebben met de ENE, de unieke. Toch schildert hij op de linker steen nog: Níet doodslaan zul 
je; Níet vreemdgaan zul je’. Acht jaar na  de dood van zijn vrouw Bella in 1944, huwde Chagall 
met Valentina Brodsky. Grote liefdes moeten het voor Chagall zijn geweest. Liefdes die niet, 
nooit,  ‘doodgeslagen’ mogen worden. Je ontneemt niet wat hem of haar, ten dienste van het 
leven,  toekomt.  Lege plekken op die stenen voor al die miljoenen die onder de naziterreur 
werden vernietigd.   
En toch: Jezus zet de ‘de mond van de Eeuwige’, tegenover het verdacht gemaakte dubbele 
vreemdelingschap van de vrouw bij de bron van Jacob. Ze is afkomstig uit een stad in de ver-
dachte streek van Samaria, de voormalige hoofdstad van het teloorgegane tien stammenrijk 
Israël. Ze is óók een vrouw met een niet al te beste ‘reputatie’ vanwege al haar mannen.  
Judeeërs eten en drinken niet met elkaar! Het wordt van twee kanten opnieuw ‘bij elkaar’ 
komen. De kop water die Jezus van haar aanneemt en drinkt, overbrugt de gapende kloof. 
Zijn zij uit Judea zoveel beter dan zij uit Samaria? Daar gaat het m.i. niet om. Het gaat om wat 
Jezus als Tora mee- en uitdraagt: ‘welnu, als ge horende hóórt naar mijn stem en mijn verbond 
bewaakt, dan zult ge mij kostbaarder worden dan alle gemeenschappen; want van mij is heel 
het aardland;’ (Ex. 19) dan zal dat ándere water overal doorheen siepelen, dat water waarvan 
niemand meer dorst krijgt:  ’ het water  dat ik hem zal geven zal in hem worden een bron van 
water dat opwelt tot eeuwig leven!’ 

 

wij zingen: 

Morgenlied: LlvO II 59:  ‘Wij mogen hier opnieuw beginnen’ 
 Bemoediging NLB 291c: ‘Onze hulp’ - cantorij en gemeente 

Psalm: Antifoon Ps. 25: 7.8.9.10 Antifoon 

Kyrie  Cantorij, allen 

Na Exodus: Gez. 605: ‘De toekomst is al gaande’  
of Gez. 659: ‘Kondigt het jubelend aan’  

Na Evangelielezing: Acclamatie ‘Heer, zie naar ons om en bevrijd ons’ 

 
2 ‘De Profeten’-Abraham Joshua Heschel  uitg. Skandalon B.V. 2015  p, 297 v.v. ‘De theologie van het 
Pathos’ 
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Na Verkondiging: Gez. 188:’Bij de Jacobsbron’ 1Cv 2Cm 3A 4A ref. A 
Gez. 321: ‘Niet als een storm , als een vloed’ 1A 2A 3C 4A 5C 6A 7A 
Gez. 82: Kom naar het levend water’ zie pg 5 van de orde van dienst 

Slotlied: Gez. 800: Wat zou ik zonder U geweest zijn’ 1A 2V 3A 4M 5A 

 
                                                                                           
zondag ‘Laetare’, 4e van de 40 dagen                                                                                    
19 maart 2023 
liturgische kleur: roze 
vg: ds. Frans Ort 
lezingen: 1 Samuel 16:1-13;  
Johannes 9:1-13 (14-25) 26-39 

 
Bij officiële rituelen, van welkom of af-

scheid,  verwachten wij toch enig ‘decorum’, nietwaar? Koning Saul is op gezag van de Eeu-
wige door de profeet Samuel  ‘afgezet’. ‘ik heb berouw gekregen dat ik Saul gekroond heb tot 
koning, want hij is omgekeerd van achter mij: mijn uitspraken doet hij niet gestand!’(1 Samuel 
15:11)  
Er gaat een opvolger worden aangewezen. Samuel hoort: ‘vul je hoorn met olijfolie en ga 
heen: ik zend je tot Jesse de Betlehemiet, want ik heb bij zijn zonen voor mij een koning gezien!’  
Er volgt op deze ‘roeping’ een reactie zoals we elders ook in de bijbel tegenkomen: Samuel 
wil niet. Zullen de aanhangers van de afgezette koning, of de koning zelf, hem niet  ombren-
gen?  Toch moet hij gáán, de Eeuwige zal hem souffleren. Als hij in Betlehem aankomt: ‘hui-
verend gaan de oudsten van de stad hem tegemoet en zeggen: betekent je komst vrede?’  
Bijbelse humor: zo bang als Samuel is geweest voor ‘de oudsten’,  zo bang zijn zij voor hem. 
Wat komt hij doen? Alsnog verhaal halen? Het ‘aftellen’ van de zonen van Jesse begint. Als 
Samuel de oudste ziet, Eliav, zegt hij: ‘vast is hier tegenover de ENE zijn gezalfde’.   Dat ‘te-
genover de ENE’ (Oussoren) is in de Nieuwe Bijbel Vertaling weg vertaald: ‘Bij hun aankomst 
viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker 
degene die de HEER wil zalven’.  Maar m.i. is daarmee ook meteen verdwenen hoe de Eeuwige 
de(een) koning op aarde ziet: als….Zijn hulpe tegenover! Bepaalt dat niet de uitoefening van 
het Koningschap door de mens: staan voor het recht, de gerechtigheid, barmhartigheid en 
dat dan in dienst van vooral de zwakken tegenover de op alle gebied meer welgestelden? De 
auteurs van de bijbel schrijven op dat de Eeuwige tot Samuel spreekt:   ‘verkijk je niet op zijn 
aanzien en de hoogte van zijn gestalte, want hem heb ik verworpen!-want het gaat niet om 
wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Ene ziet het hart aan!’  
Wat een aanwijzing voor het opstellen van kandidatenlijsten bij verkiezingen in onze huidige 
tijd! Maar ja, hoe problematisch wordt dan (met in ons achterhoofd die  ‘leerboom’ van het 
Paradijs: hoed je voor oordelen!) ons ’oordeel’ over het ‘hart’ van de kandidaat?  Vader Jesse 
presenteert zeven stoere zonen. Maar, zo zegt Samuel: ‘al dezen heeft de ENE niet gekozen!’. 
Bijbels gezien, is er geen nood: de grote feesten kennen allemaal een ‘achtste (onverwachte, 
bevéstigende )  dag’. Zo blijkt er ook een achtste zoon te zijn, die herder is bij het wolvee. 
David komt: ‘hij is rossig, daarbij mooi van ogen en goed om te zien’.  ‘Rossig’, dat wordt ook 
gezegd van de tweelingbroer van aartsvader Jacob, Esau. Vermoedelijk zegt dat minder over 
de haarkleur dan over de tijd van het jaar, het seizoen, of de jeugd van David:  zijn huid is nog 
‘jong’ en niet bruin gebrand door de zon. De Eeuwige bevestigt Samuel dat deze de 
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uitverkorene is. ‘Dan neemt Samuël de hoorn met de olijfolie en zalft hem in de kring van zijn 
broeders; de Geest van de Ene grijpt David aan vanaf die dag en opwaarts;’ 
Maar nu dat ‘decorum’! Paolo (Cagliari)  Veronese (1528-1588) schildert zijn ‘Zalving van Da-
vid’ in een rommelige kring van mensen. De scène bevindt zich centraal in een grote ‘drie-
hoek’ in een door de klassieke oudheid bepaalde omgeving, hetgeen niet ongewoon is voor 
een laat-renaissancistisch werk.  Als de afbeelding sterk vergroot wordt dan is te zien dat Da-
vid van links komt aangerend, achternagezeten door een rund of is dat alleen z’n schaduw?  
De eerste figuur die we van links zien staan heeft het hoofd achterover gebogen en kijkt met 
een verbijsterende blik naar boven. De rossige gloed waarvan in de tekst sprake is, is in het 
gekrulde haar terecht gekomen van een broer van David, die Samuel helpt met het vullen van 
het kannetje olie. Zijn rode mantel verraadt op zijn minst afgunst, jaloezie.  Samuel, gehuld in 
een goudkleurige buis over een blauw gewaad – ook hier wordt zijn betrouwbaarheid aange-
stuurd door de hemel? -  giet vanuit een kleine kan de olijfolie in de hoorn. Aan zijn  voeten 
de al geknielde jongeling David met ontbloot hoofd en rug.  De vrouw rechts van het midden 
kan de moeder zijn: is voor haar kind dat tot nog maar kortgeleden haar zuigeling was het 
koningschap bestemd?   Het kind op haar linkerschouder glijdt daar bijna vanaf, haar linker-
arm en hand komen vreemd onder haar kleed vandaan als ze  zich vastgrijpt aan het stenen 
muurtje van een balkon of terras. Overal op de afbeelding zijn allerlei gezichten te zien in een 
of andere staat van ongeloof en verwarring. Aan die verwarring maakt een andere herders-
jongen een eind door achter de rug van de geknielde jongeling op hem te wijzen. Hij heeft zijn 
andere hand op een zilveren vat (met de voorraad olijfolie?) waarin een gezicht gespiegeld is, 
alsof de Eeuwige meekijkt? Van een geregisseerde, ‘liturgische,’ met enig stijlvol decorum 
gepaard gaande ceremonie is geen sprake.  
En David? Heeft hij zijn roeping aanvaard? Na de zalving staat er: ‘de Geest van de ENE grijpt 
David aan: van die dag en opwaarts’. Zijn opleiding tot koning is begonnen. In het vervolg van 
de geschiedenis lezen we dan ook dat de afgezette Koning Saul, weliswaar depressief, zo lang 
‘op de winkel past’. De jonge David komt met zijn citer aan het hof terecht om de Koning  op 
te vrolijken. 
Zo gaat dat kennelijk: gezalfd worden tot koning is één ding, maar dát daarna moeten worden 
zijn èn blijven, moet er nog van komen.   In het Evangelie laat Jezus zien dat het koninklijke 
‘zijn’ hèm toekomt: ‘voor onderscheid -en-oordeel ben ik in deze wereld gekomen, zodat die 
niet kunnen kijken,  gaan kijken, en die kijken blinden worden!’  Hij plukt uit de leerboom van 
Goed- en Kwaad geen ‘verboden’ vrucht maar de Tora. En dan mag zelfs het Sabbatsgebod 
niet verhinderen dat blinde mensen weer kunnen kijken! Dat kijkende, wijze, mensen daar 
dan weer verblind door raken, tja……. 
 
wij zingen: 

Morgenlied: LlvO II 54:  ‘Waar de nacht de mensen houdt omvangen’ 
  
 

Bemoediging NLB 291c: ‘Onze hulp’ - cantorij en gemeente 

Psalm: Antifoon Ps. 122 Antifoon 

Kyrie  Cantorij, allen 

Na I Samuel: Gez. 319:’Alles wat er staat geschreven”  
1A 2A 3C 4A 5C 6A 7A 

Na Evangelielezing: Acclamatie ‘Heer, zie naar ons om en bevrijd ons’ 

Na Verkondiging: 
 

Uit ‘Voor wie gedenken’  
Gez. 83  ‘Blinde ogen gaan weer open’ zie pg 6 van de orde van dienst 

Slotlied:  Voor zondag Laetare Gez. 546: ‘Wees blijde nu’  1A 2A 3C 4A 5A 
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 zondag ‘Judica’ , 5e van de 40 dagen 
26 maart 2023 
liturgische kleur: paars 
vg: ds. Bram Grandia 
lezingen: Ezechiël 37:1-14;  Johannes 11:1-4 (5-16)17-44 
 

De Evangelist Johannes  beschrijft de geschiedenis van de 
herrijzenis van Lazarus net zo beeldend als Duccio di Buon-
insegna dat schildert op de Maestà in de Duomo van 
Sienna.  Zie zondag 5 maart ‘Reminiscere’ . Het paneel van 

de herrijzenis van Lazarus is het allerlaatste paneeltje aan de voet van de achterkant van het 
werk. Het laatste paneeltje is met grote precisie geschilderd.  Het evangeliegedeelte is ons 
overbekend. Buoninsegna laat de herrezen Lazarus verschijnen als een ‘dode’.  Ingebakerd in 
windsels. Alleen de zweetdoek die om het hoofd gebonden was, is weg. Het gezicht heeft 
lijkvlekken! De twee zusters van Lazarus staan bij Jezus. Maria  valt voor zijn voeten neer.  Een 
van de omstanders knijpt zijn neus dicht. De schilder geeft het graf weer zoals hij dat in zijn 
eigen tijd kent: als een bovengronds graf,  een ‘huisje’, gebouwd tegen een rots aan dat de 
vorm heeft van een kapelletje.  Overigens: het is in Zuid-Europa  niet ongewoon om boven-
gronds te begraven.  Maar ook dichterbij huis zijn ze te vinden, de bovengrondse grafkapel-
len.3 
Maar ónze geliefden stierven en als er nu al sprake is van ‘opstanding’, 

dan door alle herinneringen in ons hart. 
Maar omarmen? Dat is er nooit meer van 
gekomen. Daarom kan deze geschiedenis 
van Lazarus behoorlijk knerpen.  
Wat is het centrum van Jezus’ bewogen-
heid? Opheffen van het gemis van zijn 
vriend met diens zusters Marta en Maria? 
Sussen van zijn intense woede over het ‘be-

staan’ van de dood? Geen van beide? Met uitzonderlijke gedrevenheid 
probeert hij m.i. zijn toehoorders ervan te doordringen dat er in al hun 
nijpende omstandigheden onder de Romeinse bezetting zeer ‘binnenkort’ een verandering 
komt  àls……men zich rekenschap geeft  van de oude, maar veronachtzaamde, wijsheid: de 
leerweg van de Eeuwige. Het meer en meer negeren van het leven zoals de ENE dat voor ogen 
staat, kan niet anders dan tot méér en méér brokken leiden, zeker nu de machthebbers die 
het volk regeren niet meer uit de eigen gelederen opkomen maar vanuit het verre Rome. 
Velen is de moed in de schoenen gezonken en daarom reist Jezus rond. Om hen die moed, 
die hoop, ‘het woord van liefde, vrede en recht (..): vlak vóór u ligt de weg ten leven.’ (Gez. 
316:4) terug te geven: ‘het koninkrijk van de Eeuwige, dát staat voor uw deur!’  
Maar ja…..die vreemde machten en tegenkrachten zijn ongenadig sterk geworden. Wat moet 
een geestdriftige verkondiger van ‘verandering’ daar wel niet tegenover zetten?  Noch de 
Eeuwige, die Hij Vader noemt, noch Hijzelf als de Zoon is een ti-ta-tovenaar. Er bestaan geen 
hemelse toverdrankjes  noch -stokken. Zijn boodschap lijkt in weinig vruchtbare grond terecht 
te komen, ondanks de praxis van de zg. ‘wondertekenen’  die bij zijn woorden hoort. Telkens 

 
3 Afbeelding 1: de Ceméterio dos Prazeres – Lissabon; Afbeelding 2: de centrale begraafplaats te 
Brugge-Assebroek in België. 

Centrale begraaf-
plaats Brugge-Asse-
broek 

Cemetério Prazeres Lissabon 

https://rkd.nl/nl/explore/images?filters%5Bnaam%5D=Duccio+di+Buoninsegna
https://rkd.nl/nl/explore/images?filters%5Bnaam%5D=Duccio+di+Buoninsegna
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slaat er nieuwe twijfel toe. ‘Judica’ heet deze zondag. Dat willen de lezingen van vandaag: 
recht verschaffen. (ps. 43:1) Jezus gaat vier dagen4 niet bij zijn zieke vriend Lazarus op bezoek. 
De zusters van Lazarus zeggen allebei tegen Jezus: ‘Heer, als u hier was geweest zou mijn broer 
niet zijn gestorven’.  Hoe vaak is ons gezegd of tenminste gesuggereerd dat deze uitspraak 
tekens zijn van hun groot geloof?  Het midden van onze afbeelding wordt niet door Jezus 
gevormd, ook niet door Lazarus. Het zijn de zusters Marta en Maria die het midden vormen, 
Marta rijzig staande en Maria aan Jezus’ voeten.  Maria is in een rood gewaad gehuld. Haar 
rechterhand en arm komen onder het rood vandaan: gekleed in vaal blauw, teken van de 
nederigheid?  Rood is de kleur van wat elk mens in leven houdt: het bloed en staat aan de 
ene kant voor passie en liefde, maar aan de andere ook voor woede en zelfs voor gevaar, 
verraad. Het is wat de schilderkunst een ‘signaalkleur’ noemt.  Jezus draagt rood, maar daar-
over heen het blauw van ‘de hemel’. Hij strekt zijn rechterhand naar Lazarus uit. Achter Jezus 
staat ook iemand in het rood gekleed: Judas?   Het lijkt alsof die eerdere ‘klagende uitspraken’ 
van de beide zusters helemaal niet worden opgevat als ‘groot geloof’. In tegendeel. Jezus zegt: 
‘ik ben de opstanding en het leven, wie gelooft in mij zal leven, ook als hij sterft; en al wie leeft 
en gelooft in mij zal niet sterven tot in eeuwigheid’  Dat beaamt Marta meteen. Maar op de 
afbeelding heft Marta  haar rechterhand tegen Jezus. Om hem tegen te houden? Na Marta  
komt Jezus in de tekst Maria tegen. Maria die hem later zal zalven met kostbare mirre en zijn 
voeten met haar haar zal afdrogen, kan alleen nog weeklagen. Nee, Jezus is dus nog helemaal 
niet ‘verlost’  van het ‘toverdrank’-denken, in tegendeel.  Dan: ‘bevangt woede zijn geest en 
is alles in hem in verwarring’. Omdat Lazarus gestorven is?  M.i. wordt zijn woede ingegeven 
door het wegsmeltende ‘geloof’ in de Eeuwige, zijn Vader, zelfs bij Maria. Aan wie het maar 
horen wilde heeft hij het steeds gezégd: de Eeuwige is ons mensen trouw, genadig en barm-
hartig! Wat moet de ENE nu nog doen om het vertrouwen van  de mensen, hun aanhankelijk-
heid en hun passie voor Hem en elkaar te ‘winnen’? Geloven al die mensen dan alleen maar 
in toverstokken en -dranken? Is Jezus als de zoon die onder alle omstandigheden alleen maar 
verwijst naar de Vader, in de ogen van mensen alleen Gods toverstaf?  De woede van Jezus 
komt met tranen aan het licht.  Laat het dan maar  zichtbaar, voelbaar worden: zelfs de dóód 
is niet zó zwart, zó sterk, dat de ‘hemel’ die niet met één pennenstreek ongedaan kan maken, 
ook nog na vier dagen! Dat is m.i. de geschiedenis van Lazarus. Niet zijn herrijzenis, maar de 
ópstandigheid van Jezus: mens, wat doe je jezelf aan door je niet aan de geboden, de inzet-
tingen te houden.  ‘Vanwege de scharen die rondom staan heb ik het gezegd opdat ze zullen 
geloven dat gij mij hebt gezonden’.  De Lazarus die in doodsgewaad in de opening van zijn graf 
staat, is van die opstandigheid het gevolg. Dat Koninkrijk? Dat is er al. Het wacht alleen, al 
eeuwen, èn óngeduldig, op de voltooiing: op de allerlaatste mensen die hun laatste, inmiddels 
bedorven,  toverdranken weggieten  en hun eigen toverstokken breken?  
wij zingen: 

Morgenlied: LlvO II 65:  ‘Zoek de stilte vindt de ruimte’ 
  
 

Bemoediging NLB 291c: ‘Onze hulp’ - cantorij en gemeente 

 
4 Vier dagen is voorbij ‘de derde dag’. De ‘derde dag’ verwijst ook naar de Schepping. Het is de dag 
waarop het droge land en de gewassen worden geschapen. Het is de eerste keer dat G’d twee maal  
‘het is goed’ uitspreekt.   
‘In de joodse offercultus moest vlees binnen drie dagen gegeten worden, daarna werd het absoluut 
als bedorven beschouwd.  Het gastrecht kent de zegswijze: ‘gasten en vis blijven drie dagen fris’. Over-
vraag noch gast noch gastheer, zoals je ook van vlees en vis niet kunt verwachten dat het na drie dagen 
nog eetbaar is!  
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Psalm: Antifoon – Psalm 43: 1A 2A 3C 4A 5A - Antifoon 

Kyrie  Cantorij, allen 

Na Ezechiël 37 Gez. 609: ‘Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied’ 
Gez. 840: ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’ 

Na Evangelielezing: Acclamatie ‘Heer, zie naar ons om en bevrijd ons’ 

Na Verkondiging:  Gez. 948: ‘Als Gij er zijt’ 
Gez. 804: ‘De Heer heeft naar mij omgezien’  
 Slotlied: Gez. 834: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 

 
Ada Waalboer 
 

******* 
 
VANUIT DE DIACONIE 
 

collecten maart 

 

zondag 5 maart: Kia Voorjaarszending, Palestina - samen bijbel lezen opent deuren 

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 pro-
cent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties 
in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun ei-
gen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving 
en zoeken naar oplossingen. 
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven 
veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen 
over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld. 
 

zondag 12 maart: Jeugddorp De Glind 
Stichting Jeugddorp en alle aangesloten partners – leveren maatwerk (niet teveel, niet te wei-
nig) aan jeugdigen met een (complexe) ontwikkelingsvraag. 
 

zondag 19 maart: Actie Vakantietas 
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer 
klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de Actie Vakantietas kun je hen als ge-
meente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. 

 

zondag 26 maart: KIA Werelddiaconaat 
Bangladesh – kansen creëren voor jongeren In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren 
hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt 
vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daar-
voor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorga-
nisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoor-
beeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast een training in ondernemers-
vaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 

 

namens de diakenen, Alfred Eeltink 
 

******* 
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diaconale vakanties 

Bij de diaconie is een gids ontvangen van Het Vakantiebureau van de PKN. In deze gids is het 
aanbod voor 2023 van diaconale vakanties vermeld. 

De vakanties worden georganiseerd in opdracht van en met financiële steun van de PKN, en 
ze zijn bedoeld voor mensen voor wie zelfstandig op vakantie gaan niet (meer) vanzelfspre-
kend is, b.v. senioren (met en zonder zorgbehoefte), of voor mensen die in een sociaal isole-
ment zijn gekomen. 
Kent u iemand voor wie een dergelijke vakantie een optie zou kunnen zijn of wilt u de gids 
eens inzien, neem dan contact op met een van de diakenen. 
 

namens de diakenen, Eefje Hijwegen 
 

******* 
AMNESTY INTERNATIONAL 
 

Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online actie voor men-
senrechten.  
Palestina 
De Palestijnse zussen Wissam (24) en Fatimah (20) al-Tawil worden al maandenlang mishan-
deld door hun vader in het vluchtelingenkamp in Rafah, Gaza. Ze wisten meerdere keren te 
ontsnappen. Maar telkens als ze hulp zochten, werden ze onder dwang teruggebracht naar 
hun vader. De autoriteiten die de vrouwen zouden moeten beschermen, werken juist mee 
met hun vader. Sinds 6 januari 2023 is niets meer van de twee vernomen. 
Roep de autoriteiten in Gaza op Wissam en Fatimah te beschermen! 
 https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-pa-tawil 
 
 

 

 
 

 
******* 

 
OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN 

 

In de afgelopen tijd is het bekend geworden dat wij in Rozendaal ook plaats zullen bieden aan 
een aantal vluchtelingen uit de Oekraïne. Vanuit de burgerlijke gemeente zijn wij gevraagd 
om als kerk daar mogelijk een bijdrage in de opvang te leveren. In de afgelopen kerkenraad 
hebben wij daarover van gedachten gewisseld en zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij 
positief op deze vraag zullen (en willen) reageren. Hoe dat vorm zal krijgen en welk beroep er 
daarbij gedaan zal worden op u als gemeenteleden, dat is vooralsnog onbekend. Vanzelfspre-
kend doen wij dit in nauw overleg met de burgerlijke gemeente en de betreffende instanties. 
In elk geval zal een delegatie van onze diaconie aansluiten bij de gesprekken met de gemeente 
hierover. Wij houden in de komende Nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

ds. Frans Ort 
******* 

 

https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-pa-tawil
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         LEDENLIJST 

 

Tijdens onze gemeentemorgen in januari kwam ook de vraag naar voren of het misschien 
mogelijk was om een ledenlijst van onze gemeente te maken en te verspreiden onder de-
gene die op die lijst staan. Op deze plaats doe ik een oproep aan u:  

• wilt u met uw naam en adres genoemd worden op een dergelijke ledenlijst? 

• wilt u (als u dat geen bezwaar vindt) dat kenbaar maken aan onze scriba, Leanne Zijl-
stra-van Prooijen? 

Haar e-mailadres is: leanne.zijlstra@dekerkvanrozendaal.nl. 
Wij horen graag voor Pasen uw reactie. 

 

ds. Frans Ort 
******* 

 
OP VERHAAL IN ROZENDAAL 
 

Het is een beetje in het vooruit, maar ik zou bijzonder graag zien dat u de volgende avond in 
uw agenda wilt vrijhouden. Op woensdagavond 5 april vertel ik een cyclus verhalen rondom 
de Kruisweg. Volgend jaar zal de Kruisweg die ik geschilderd heb in onze kerk worden ge-
toond, maar vooruitlopend hierop vertel ik ditmaal een serie verhalen rondom het lijden en 
sterven van Jezus. De vertellende persoon, uit wiens perspectief ik de verhalen heb geschre-
ven, is ditmaal Judas Iskariot. Of beter: Juda uit Kirjat, zoals hij in zijn tijd werd genoemd. De 
serie is geschreven met zweet in de handen omdat Juda een figuur is waarover de kunstenaars 
en vertellers unaniem negatief zijn. Hij is de verrader (terwijl alle andere leerlingen minstens 
zo hard wegrenden als dat ze hem verweten!) En in de middeleeuwse schilderijen wordt hij 
met nauwverholen antisemitische trekken afgebeeld. In mijn optiek (mede geïnspireerd op 
het boek Judas van Amos OZ) is Juda echter een van degenen die met Jezus zéér nauw ver-
bonden was, misschien zelfs nauwer dan Simon Petrus. Maar hoe en waarom zal ik hier nog 
niet vertellen. In elk geval hoop ik dat u dit waagstuk om ánders te kijken naar deze Bijbelse 
figuur mee wilt maken. We komen om 20.00 uur samen in de kerkzaal van onze kerk. Tot 
ziens! 
 

ds. Frans Ort 
******* 

 
NICODEMUSKRING 

 

De komende samenkomst van de Nicodemuskring zal plaatsvinden op vrijdag 24 maart aan-
staande. We zullen dan opnieuw spreken over het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons 
leerde. De oplettende leden zullen bemerken dat die 24e niet de laatste vrijdag is van de 
maand maart. Vandaar dat ik u er extra op wijs om deze datum goed in uw agenda te noteren. 
Wee komen dus samen op 24 maart: vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar, om 10.15 uur begin-
nen wij en rondom 11.30/11.45 uur zullen we ons gesprek afronden. U bent van harte uitge-
nodigd in de Serre van onze kerk. 

 

ds. Frans Ort 
******* 

 

mailto:leanne.zijlstra@dekerkvanrozendaal.nl
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KUNST IN DE KERK 

 

schilderijen in de 40-dagentijd 

 

Gewoontegetrouw tonen we in de kerkzaal in de weken voor Pasen schilderijen die ons iets 
zeggen over het paasverhaal. Een soort eigentijdse versie van de kruiswegstaties.  
Dit jaar zijn er werken van Gelske Kwikkel te zien. Acht schilderijen, die ze gemaakt heeft n.a.v. 
een verhaal in een boek van Bock. Dit ging over de dagen van de Stille week die werden ge-
koppeld aan de kleuren en eigenschappen van de planeten.  
Gelske Kwikkel is in 1950  geboren in Leeuwarden. Eerst was ze verpleegkundige en van 1973 
tot 1975 heeft ze gewoond en gewerkt in Ghana. Daarna via Hoofddorp en Zwolle in 1980, in 
Wageningen komen wonen. Gelske heeft de opleiding tot kunstzinnig therapeut gevolgd op 
de Wervel in Zeist en Hogeschool Leiden. Sinds die tijd geeft ze ook les in schilderen en expo-
seert ze regelmatig.  

 
toelichting van Gelske Kwikkel: 
- jeudi, dag van Jupiter, oppergod van de Romeinen 
- meest stralende ster aan de hemel, geel 
- Pesachmaal, Mt 26, 20 – 30 
- ontmoeting 
 
 
 
 

afbeelding van dag 5, donderdag. 
 

******* 
 

Rozendaalse zomerfair, 10 en 11 juni  
 

Na drie jaar onderbreking vanwege co-
rona pakt de commissie Kunst in de Kerk 
(KIK) de draad weer op en hebben we 
weer een zomerfair gepland. In het week-
end van 10 en 11 juni is de kerk omgeto-
verd in een expositieruimte en de tuin in 
een gezellige markt. 
De te exposeren werken in de kerkzaal 
hebben als thema “duurzaamheid”. Ook 
zullen er schilderijen te zien (en te koop) 
zijn, die gemaakt zijn door een kunstena-
res die elke maand dat de oorlog in Oekra-

ine duurt, een werk maakt. De opbrengst gaat volledig naar humanitaire projecten in Oekra-
ine.  
In de tuin zal een podium opgebouwd worden voor amateur musici. We hopen vooral op 
jongeren die hun werk kunnen laten horen en bijdragen aan een feestelijke sfeer in de tuin. 
In die tuin zullen de bekende kraampjes aanwezig zijn met sieraden, jams, glaswerk, keramiek 
en zelfs een taartenatelier. Ook in de kerkzaal zal  muziek te horen zijn. En we zullen zorgen 
dat er aan lekkere hapjes en drankjes geen gebrek is. 
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In volgende nieuwsbrieven wat meer bijzonderheden, o.a. over de namen van de kunstenaars 
en musici die zullen bijdragen aan de fair. Voor nu: noteer de data in uw agenda en enthousi-
asmeer familie en vrienden hiervoor. 
 

de commissie Kunst in de Kerk (KIK), 
Liesbeth van Hulst, Els Westerveld, Annette van Schelven, Erik Kool 
 

******* 
 

15 maart: film “Son of Man” in de tuinkamer 

 

In de 40-dagentijd vertonen we de indrukwekkende film 
“Son of Man”. De film uit 2006 plaatst het lijdensverhaal van 
Jezus dat we kennen uit het Nieuwe Testament in een Afri-
kaanse setting. De actie van het Evangelie is verplaatst naar 
de denkbeeldige bezette staat Judea ergens in het zuiden 
van Afrika, waar armoede en geweld de orde van de dag be-
palen. De tv brengt verslag van oproer en bezetting. Jezus 
wordt geboren in een schuur in een sloppenwijk. Zijn bood-
schap van gelijkheid en geweldloosheid begint hij te predi-
ken na een ontmoeting met een in zwart leer gehulde duivel 
tijdens zijn besnijdenis volgens de Xhosa-rite.  
De film is sober van stijl en heeft des te meer aandacht voor 
de uitstekende stemmen van de deels in Xhosa zingende 
hoofdrolspelers. 
De film begint om 14.30 uur, inloop met koffie/thee vanaf 
14.15 uur. Zoals gebruikelijk praten we na onder het genot 
van een glas. Welkom! 

 

de commissie Kunst in de Kerk (KIK): 
Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Annette van Schelven, Erik Kool.  
 

******* 
 
RELATIE KASTEEL ROSENDAEL EN DE KERK VAN ROZENDAAL 
 

Heel lang is er een nauwe relatie geweest tussen de bewoners van het kasteel Rosendael en 

de kerk van Rozendaal. Dat begon in 1758, toen Lubbert Adolf Torck, heer van Rosendael, op 

eigen kosten een kerk liet bouwen en een kerkelijke gemeente liet stichten. Tot 1977 is er van 

betrokkenheid sprake geweest, toen Willem Frederik Torck baron van Pallandt, als laatste 

adellijke bewoner van het kasteel, kwam te overlijden. Graag bieden we een thema-rondlei-

ding aan, waarbij op deze relatie zal worden ingegaan. De rondleiding begint op het kasteel, 

waar Kees van Keulen zal rondleiden. Na koffie of thee wandelen we vervolgens, via het "Kerk-

hek", naar de kerk van Rozendaal, waar door Dineke Akkermans hierover zal worden verteld. 

Als afsluiting zal een paar minuten het orgel worden bespeeld.   

Datum en tijd: zaterdag 11 maart 2023 en dinsdag 18 april van 11.30 tot 13.00 uur.   
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Entree kasteel en park, incl. koffie/thee: € 18,50 volwassenen en kinderen 4 t/m 18 jaar € 
5,00. Donateurs GLK en museumkaarthouders € 5,00 bij scannen kaart.  
Informatie: rosendael@glk.nl.   
Reserveren noodzakelijk via de website: www.glk.nl/rosendael. 
 

******* 

 
zondag 26 maart 2023, concert in de kerk van 
Rozendaal, Kerklaan 15, 6891CM Rozendaal,     
aanvang 15.00 uur 

 
        Julian viool en Valentijn cello Jeukendrup 

       m.m.v. Ensemble Cantico d’Archi 
 

 

 

Julian (15) viool  en Valentijn (13) cello zijn beide prijswin-
naars van het Prinses Christina Concours en het Britten Con-
cours. Zij traden diverse malen op voor de televisie en ga-    
ven vele concerten in binnen- en buitenland.  

Valentijn studeert aan de Academie voor Muzikaal Talent in 
Utrecht bij Matthias Naegele. Hij was finalist bij het Koninklijk 
Concertgebouwconcours.  
Hij trad onlangs nog op bij Podium Klassiek. Hij heeft een 
Eerste Prijs gewonnen in de internationale Gustav Mah-
ler Prize Cello Competition. Dit is een online concours, 
georganiseerd door het Gustav Mahler Instituut in Praag, 
waaraan hij heeft meegedaan met een live-opname van 
werken van Bach en Paganini, die gemaakt is tijdens zijn 
optreden in de Oude Jan in Velp op 16 oktober 2022. De 
jury was onder de indruk van Valentijns spel, en noemde 
in het bijzonder zijn interpretatie van Bach. 

https://rheden.nieuws.nl/nieuws/185361/va-
lentijn-jeukendrup-wint-eerste-prijs-interna-
tionaal-celloconcours/ 
Julian studeert viool aan de School voor Jong 
Talent van het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Eerder was hij leerling van Coosje 
Wijzenbeek en maakte hij deel uit van de Fancy 
Fiddlers. Hij won prijzen bij het Prinses Christi-
naconcours en het Britten Vioolconcours en 
trad diverse malen op voor de televisie, o.a. bij 
Podium Witteman. Hij gaf concerten in Duits-
land, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland, o.a. in het Concertgebouw en Tivoli Vredenburg. 
Incidenteel krijgt Julian lessen van Vera Beths, internationale masterclasses volgde hij bij de 

mailto:rosendael@glk.nl
http://www.glk.nl/rosendael
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Aurora Festival Summer School en bij stervioliste Sophia Jaffé op het Allegro Vivo Festival in  
Oostenrijk. 
 
Zij worden begeleid door Cantico d’Archi, bestaande uit leden van de familie Jeukendrup. 
Zij brengen voor u een gevarieerd programma. Muziek van Bach en Vivaldi die wordt gecom-
bineerd met pareltjes uit de virtuoze viool-en celloliteratuur en bekende werken worden af-
gewisseld met verborgen schatten uit diverse stijlperiodes door deze musici. 
 
De kerkzaal gaat open om 14.30 uur. De entreeprijs is: € 15,-  per persoon, voor Vrienden  
€ 13,-. Gelrepas- en studentenkaarthouders € 5,-. Kinderen onder de 10 jaar gratis. 
De kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voor aanvang van het concert.  
U kunt ook reserveren via email:   vrienden@dekerkvanrozendaal.nl 

 
******* 

VOORJAAR IN DE TUIN 
 

   
 
Twee foto’s uit de kerktuin om te laten zien dat de natuur ontwaakt: Helleborus en 
sneeuwklokjes. De schoenlappersplant en het nieskruid bloeien trouwens al een paar 
weken. En binnenkort de krokussen, bosanemonen, narcissen.  
We houden u op de hoogte! 
 

de tuincommissie 
 

******* 

INLEVERDATUM NIEUWE KOPIJ 

De kopij voor de volgende Nieuwsbrief mag worden aangeleverd voor 25 maart aanstaande. 

Wilt u, als het even kan, de kopij in Word aanleveren? Velen gebruiken de letter al die voor 

de Nieuwsbrief gebruikt wordt: de Calibri 12cpi. Het zou helemaal fantastisch zijn wanneer u 

die letter (en dat letterformaat) ook al zou willen gebruiken. Dat vergemakkelijkt voor ons het 

‘inboeken’ in de Nieuwsbrief aanzienlijk.  

Frans Ort: f.ort@upcmail.nl;  Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl  

 

******* 

 
 
 
 

mailto:vrienden@dekerkvanrozendaal.nl
mailto:f.ort@upcmail.nl
mailto:a.mopman@kpnplanet.nl
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STEUNACTIE VOOR OEKRAÏENE 
In de afgelopen maand is Walter Jansen van de boekhandels Jansen en de Feijter te Velp 
(binnenkort 25 jaar!) en ’t Colofon te Arnhem een actie gestart waarbij hij kunst inzamelt om 
te veilen ten bate van het Rode Kruis in Oekraïne. Hij schreef daarbij ook een aantal kunste-
naars aan. Ik heb de moed genomen om een poëziebundel aan te bieden. Ik zal u een lang 
verhaal besparen, maar de bundel kan (middels sponsoring van de drukkers en de uitgever) 
geheel kosteloos worden gerealiseerd. Dat betekent dat deze bundel momenteel te koop is 
en dat het gehele bedrag ten goede komt aan deze actie. Over de bundel zelf kan ik duidelijk 
zijn: het is werkelijk een unieke bundel. Het betreft namelijk poëzie die ik zonder woorden 
heb gemaakt. Onze oudste zoon lijdt aan dyslexie en in een opwelling beloofde ik hem een 
bundel gedichten voor dyslectici te maken. Onze jongste zoon leverde een belangrijke bij-
drage middels zijn foto’s uit november 2016. Zo ontstond een serie gedichten-zonder-woor-
den die in de Nederlandse literatuur op deze manier nog nooit zijn verschenen. U kunt de 
bundel aanschaffen in de genoemde winkels in Velp en Arnhem, u kunt er ook een recht-
streeks bij mij bestellen, mijn e-mailadres is f.ort@upcmail.nl  DE titel is 360 graden, het ge-
heel wordt gevormd door een serie beeldgedichten die met behulp van foto’s uit mijn (en 
Florian’s) archief zijn ‘geschreven’. De bundel beslaat bijna 100 pagina’s, is gedrukt op luxe 
fotopapier en kost twintig euro. Ik hoop van harte dat u nieuwsgierig genoeg naar wat er ge-
maakt is én dat u een bundel zult willen aanschaffen voor deze prachtige actie. Op de vol-
gende pagina treft u een voorbeeld aan van mijn beeldgedichten. Het is een sonnet en 
draagt de titel: vertrek uit het verleden. 
 
ds. Frans Ort 
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******* 

vertrek uit het verleden 


