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Golgotha was er voor mij

Jezus stierf en kocht mij vrij

met zijn bloed betaalde Hij

Golgotha was er voor mij

Refrein

Halleluja, Jezus stierf voor mij

Halleluja, ik ben vrij

Halleluja, Jezus maakt mij blij

Golgotha was er voor mij

Al mijn zonden ben ik kwijt

Ik mag leven voor altijd

We leven in genade tijd

Jezus leeft in eeuwigheid

Vader, Zoon en Heil’ge Geest

Ik ben nu niet meer bevreest

Ik mag komen heel dichtbij

Golgotha was er voor mij.
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VOORWOORD

Sinds kort mag ik deel uitmaken van de redactie van het magazine Vanuit 
de Dorpskerk. Een nieuwe, maar ook hele leuke uitdaging voor mij. Voor u 
ligt alweer de tweede editie en ik hoop dat u de passie voelt wanneer u 
het magazine leest!

Passie is iets waar je veel tijd en energie in stopt. Het is de brandstof voor 
een bepaald project of voor je werk. Je doet het met hart en ziel. Het geeft je 
energie en maakt je blij! Wat is uw passie?
De passie betekent ook de laatste periode in het leven van Jezus. Zijn 
passie, Zijn lijden, Zijn sterven, omdat Hij zoveel van ons houdt. Met Pasen 
vieren we de opstanding van Jezus Christus en daarmee opent Hij de weg 
naar een nieuwe toekomst. Er hoeft nu niets meer tussen ons en God in te 
staan! 

We zijn heel blij dat gemeenteleden willen schrijven over wat hen drijft. 
Passie werkt heel aanstekelijk: waar het hart vol van is, loopt de mond van 
over. Laat u inspireren door hun verhalen!

Met vriendelijke groet 
namens de redactie,
Hedwig Overbeek
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Hoe QR-codes gebruiken
In deze glossy staan een aantal QR-codes. Deze verwijzen naar een plek op het 

internet waar meer informatie te vinden is.

Neem uw mobiele telefoon of tablet. Gebruik de app om foto’s te maken. Neem de 

QR-code in beeld en u ziet een link op uw scherm verschijnen. Tip deze aan en u 

wordt direct naar de juiste plaats op het internet geleid.

Probeert u het maar met de code hiernaast en u zult zien dat u op de website van 

de Dorpskerk terecht komt. (www.https://hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk/)
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Doorgeven en bijdragen
Het opzetten van dit blad kost veel tijd, inspiratie 
en creativiteit en dat doen we uiteraard graag!
Maar het produceren van het blad brengt wel 
kosten met zich mee. Graag zouden we naast de 
gemeenteleden ook anderen dit blad willen laten 
lezen. Samen delen wat er in de Dorpskerk 
gebeurt. Uw eigen blad weggeven aan uw buren 
of vrienden. 

Met uw financiële steun kunnen we meer 
exemplaren maken, waardoor u uw eigen blad 
met een gerust hart weg kunt geven en weer een 
nieuwe kan aanvragen.
Wilt u ondersteunen? Maak dan uw gift over naar 
de Kerkrentmeesters NL08 RABO 0300 1421 61 
onder vermelding van „Bijdrage Magazine“
Alvast hartelijk dank.
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vacature

Redactielid (m/v)

Voor het maken van het magazine Vanuit de 
Dorpskerk is de redactie op zoek naar een extra lid 
die 4x per jaar onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad het magazine wil uitbrengen.

Wij zoeken:
Een enthousiast lid welke meedenkt over inhoud, 
vorm en uitvoering, potentiele schrijvers voor het 
blad kan benaderen en stukken kan redigeren.

Wij bieden:
Een gezellig team dat nu via ZOOM vergadert, 
maar na corona met koffie/thee en wat lekkers de 
voorbereidingen zal doen.

Uw reactie kunt u sturen naar:
scribadorpskerkaalsmeer@gmail.com
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Opwekking 544

VAN DE KERKENRAAD

Op de voorkant van het 

magazine staat het kruis dat 

tijdens de startdienst van 2018 is  

ingelegd door gemeenteleden 

met mozaïeksteentjes. Iedereen 

draagt zijn steentje bij en maakt 

zo deel uit van de Dorpskerk.

Vooral dat laatste is het 

afgelopen jaar wel moeilijk 

geweest. Misschien zien we ons 

nog wel als dat ene steentje dat 

we neergelegd hebben, maar we 

voelen ons veel minder een 

geheel door het afgelopen 

coronajaar.

Het is daarom juist mooi dat het 

symbool van het kruis de 

steentjes bij elkaar houdt. En ik 

hoop en ervaar persoonlijk dat 

God ons nog steeds vasthoudt en 

dat Hij alles in zijn hand heeft. 

Door de groeiende online 

activiteiten merk ik dat we met 

kleine stapjes weer meer 

samenkomen en elkaar 

ontmoeten.

Op het moment van schrijven 

worden sommige maatregelen 

weer wat verruimd en mogen we 

misschien na Pasen weer met 

een beperkt aantal in de kerk 

samenkomen.

Ik besef me terdege dat ik een 

bevoorrechte plek in de 

gemeente mag innemen, 

waardoor ik zeer regelmatig de 

diensten fysiek mag bijwonen.

Als u voorheen de diensten 

bezocht of nu bekijkt via de 

livestream zal het u niet zijn 

ontgaan dat ik een passie voor 

muziek en zang heb. Meedenken 

in de voorbereiding en de 

uitvoering van een dienst doe ik 

al vele jaren. Samen met de 

voorganger de liturgie 

afstemmen. Op woensdagavond 

met de muziekgroep oefenen en 

op zondagochtend om 8.45 uur 

in de kerk zijn om de laatste 

puntjes op de i te zetten.

Altijd al, maar juist in deze tijd, is 

mijn lievelingslied Opwekking 

544. In dit lied wordt de liefde 

van Jezus beschreven. Zijn lijden 

en sterven. Begrafenis en 

opstanding. En waarom? Dat 

staat in de laatste zin. Nam U de 

straf en dacht aan mij….. Meer 

dan ooit!

  Meer dan rijkdom, 

  meer dan macht,

  Meer dan schoonheid 

  van sterren in de nacht,

  Meer dan wijsheid

  Die deze wereld kent 

  is het waard

  Te weten wie U bent.

  Meer dan zilver, meer dan goud,

  Meer dan schatten

  Door iemand ooit aanschouwd,

  meer dan dat,

  Zo eindeloos veel meer 

  was de prijs

  Die U betaalde Heer.

  In een graf 

  verborgen door een steen,

  Toen U zich gaf 

  verworpen en alleen;

  Als een roos 

  geplukt en weggegooid

  Nam U de straf en dacht aan mij,

  Meer dan ooit.

Wat een bemoediging. Hij dacht 

aan u, jou en mij toen Hij al het 

lijden moest doorstaan. Hij deed 

het voor ons, omdat Hij wist welk 

plan God de Vader had voor de 

wereld.

Jezus bleef niet dood, maar Hij 

overwon de dood. God heeft 

alles in Zijn hand. Ook nu in deze 

tijd weet Hij precies wat er 

gebeurt. Ook al snappen wij er 

helemaal niets van. Of zoals het 

in 1 Korinthe 13 staat: Want nu 

zien wij nog door een spiegel, in 

raadselen, doch straks van 

aangezicht tot aangezicht. Nu 

ken ik onvolkomen, maar dan zal 

ik ten volle kennen, zoals ik zelf 

gekend ben.

Laten we ons vertrouwen op 

Hem blijven stellen. Hij gaat 

mee. Mee in de toekomst. Wat 

ook mag komen. Hij is erbij.

De foto’s bij dit verhaal zijn van 

een kunstwerkje door Bert van de 

Pol uit speksteen gehouwen. Een 

beeldje dat je in één hand vast 

kunt houden. Een leeg open graf 

als teken van een levende Jezus. 

Zo houdt de levende God ook ons 

in zijn hand.

René Spaargaren (interim voorzitter)
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Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,                                       
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na: De man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa,  heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,

Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Bij de vraag of wij een mooi 
lied voor de Paasmagazine 
hebben, hoefden we niet lang 
na te denken. Allebei zingen 
we in I.K.Koor Caritas en dat 
heeft een repertoire wat vol 
zit met mooie liederen. Toch 
moesten we allebei gelijk 
denken aan een prachtig 
Paaslied, dat we nog wel 
hebben ingestudeerd, maar 
doordat er Corona kwam niet 
meer hebben uitgevoerd. Wel 
is het met Pasen hier in de 
Dorpskerk gezongen door een 
deel van onze muziekgroep. 
Dit was echter net iets anders 
dan dat wij hem hadden 
geleerd. Het gaat om het 
mooie lied; “Via Dolorosa”. 
Sela heeft dat heel mooi 
uitgevoerd, en op het koor 
hebben we een bewerking van 
Tom Fettke.

Het is een lied met passie, het 
vertelt ons de weg van onze 
Verlosser, die Hij gegaan is. 
Eerst tussen al het volk, 
geliefd en gehaat. Maar ons 
steeds als voorbeeld stellend 
hoe we met God en onze 
naaste om horen te gaan. Dan 
krijgt het volk het min of meer 
voor het zeggen en neemt 
men de Heer gevangen, leidt 
Hem voor en wordt Hij 
veroordeeld tot het kruis. En 
Jezus, bijna door God, maar 
zeker door de mensen 
verlaten, gaat die weg. Vol 
van liefde geeft Hij zijn leven, 
om ons mensen die in hem 
willen geloven het leven te 
geven. Eeuwig leven!! Wat 
God is begonnen, wat de 
mensen hebben verworpen, 
wordt weer geheeld door het 
lijden, sterven en weer 
opstaan van onze Heer Jezus. 
Geprezen zij God, die ons zo 
lief heeft.

LANGS DE VIA DOLOROSA
Margriet en Henk van Klinken

Henk is kerkvoogd en
Margriet ondersteunt

de Diaconie
youtube-link
via dolorosa
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IN GESPREK MET
Marianne en Peter van de Velde

Marianne en Peter zijn bijna 30 

jaar geleden na hun trouwen bij 

de Dorpskerk gekomen.

Ruim daarvoor hebben ze elkaar 

leren kennen in een 

Amsterdamse bloemenzaak 

waar zij beiden werkzaam 

waren.

Het is ons vak om met bloemen 

te werken. Of zoals Marianne het 

zegt: „Ik ben ingeënt met 

bloemen.“ Haar vader had in 

Luxemburg een groothandel in 

bloemen en planten en alles wat 

daarmee te maken had.

Vroeg op

Peter is altijd al vroeg op. Zo ook 

op zondag. De consistorie ruikt 

dan naar verse bloemen als hij 

daar bezig is ze klaar te zetten.

Hij is echt een man van de 

praktijk. Lekker met je handen 

mooie dingen maken waar je 

andere mensen weer blij mee 

kan maken.

Taak

Vlak nadat ze in de Dorpskerk 

waren gekomen, heeft Peter de 

taak op zich genomen om 

wekelijks de bloemen te 

verzorgen van onze gemeente.

Peter verzorgt boeketten voor 

jarigen. Een bemoediging voor 

zieken. Missionaire boeketten of 

prachtige stukken ter decoratie.

Vooral bij het laatste komt 

Marianne haar passie naar voren.

Bloemstukken voor speciale 

gelegenheden, zoals 

bijvoorbeeld het avondmaal of 

feestdagen, komen regelmatig 

van haar hand.

Ook de Seniorenmiddagen 

worden voorzien van mooie 

stukken.

Het huis van de familie van de 

Velde lijkt regelmatig op een 

bloemenzaak! Het lijkt soms zo 

vanzelfsprekend dat er bloemen 

voor in de kerk staan, maar de 

logistiek om ze daar te krijgen 

vergt veel tijd.

De passie voor deze taak in de 

kerk wordt versterkt door de 

blije mensen die de bloemen in 

ontvangst nemen. Het is de 

drijfveer om dit met plezier te 

blijven doen.

Liturgisch bloemschikken

In veel kerken doet men aan 

liturgisch bloemschikken.  Met 

vorm en kleur wordt het thema 

van een dienst of de kleur van 

het kerkelijk jaar weer gegeven.

Op de vraag of zij wel eens 

nagedacht hebben om liturgisch 

te gaan bloemschikken was hun 

antwoord duidelijk: „Het is niet 

helemaal ons ding. Het kan best 

mooi zijn, maar wij vinden alle 

bloemen en planten een teken 

van Gods schepping.“

Ondanks dat we met weinig 

mensen in de kerk zijn tijdens de 

online diensten verzorgen Peter 

en Marianne nog steeds elke 

zondag de bloemen en extra 

aankleding.

Ik ben
ingeënt met

bloemen

10
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Ik ben te gast bij Dik Vollmuller. Hij 

begint direct te vertellen, dat hij 

blij verrast is dat hij gevraagd was 

om mee te doen aan Passie door 

Kunst. Dit is een project van 

Aalsmeer over Hoop. Achter mij 

zie ik al een prachtig schilderij 

staan. De verleiding is groot om 

het daar direct over te hebben. Ik 

besluit om toch eerst maar iets 

over Diks passie voor schilderen te 

vragen. 

De tekenles op school

“Als kind vond ik vroeger tekenen 

altijd erg leuk. Gek genoeg heb ik 

daar later niets meer 

meegedaan. Toen mijn pensioen 

in inzicht kwam wilde ik iets 

anders gaan doen naast het 

bezoekwerk wat ik met veel 

plezier doe. Bij Willeke Frima 

ging ik op schilderles. In 

ontdekte dat ik graag olieverf 

gebruik. Je kunt er mooie 

effecten meemaken. Ik schilder 

graag stillevens. Door te 

schilderen ben ik anders naar 

voorwerpen gaan kijken. Verder 

let ik nu meer op de 

uitdrukkingen van mensen. Dit 

komt van pas wanneer ik 

portretten schilder. Zo heb ik op 

één kleinkind na ze allemaal op 

het doek vastgelegd.” 

Het leven van Jezus

Ik vraag Dik wat het thema is van 

Passie door Kunst. “Dit jaar zijn 

de Bijbelverhalen zo gekozen 

dat, in grote lijnen, het leven van 

Jezus in beeld komt. Er doen zo'n 

twaalf kunstenaars en een aantal 

kinderen aan mee. Ik zal niet 

alles verklappen, maar ik mag de 

twaalf jarige Jezus in de tempel 

schilderen. Ik ben mij eerst gaan 

verdiepen in het Bijbelverhaal. 

Ook heb ik diverse a�eeldingen 

over dit verhaal bekeken. 

Langzaam ontstond het idee om 

geen realistisch schilderij te 

maken maar meer een 

impressie.”

De passie van Jezus

Samen kijken we naar het 

schilderij. Dik vervolgt zijn 

verhaal. “Jezus had een drive om 

bezig te zijn met de dingen van 

zijn Vader. Daarover gaat ook dit 

verhaal. Als twaal�arige besluit 

hij zeg maar, zelf naar de kerk te 

gaan. Daar raakt hij in gesprek 

met de ouderen. De mensen 

rondom zijn verbaasd over zijn 

vragen en antwoorden. Moet je 

nagaan dat Jezus nog meer 

toenam in wijsheid. Zijn ouders, 

Jozef en Maria, verbazen zich dat 

zij hun zoon in de tempel aan te 

treffen tussen de priesters en 

farizeeën. In dit schilderij heb ik 

geprobeerd die alom getoonde 

verbazing vast te leggen.”

Herkenbaar levensverhaal

Rina, de echtgenote van Dik, vult 

haar man aan. “Dik was zelf ook 

al heel jong bezig met het geloof. 

Als jonge knaap shopte hij met 

een vriend graag op zondag. Ze 

bezochten allerlei soorten 

kerken. En nog steeds heeft hij 

een enorme passie voor Vader 

God.” Dik glundert. “Ja,” zegt hij, 

“op het oudste jongenskamp van 

de Hervormde Jeugdraad in 

Otterlo heb ik heel bewust voor 

Jezus gekozen. Het was met Dik 

PASSIE 
DOOR KUNST

met medewerking van Aalsmeer over Hoop
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Baarse. Ik zou je nu nog de plek 

op het bospad kunnen 

aanwijzen. Tot op de dag van 

vandaag heb ik passie voor het 

werk in Gods wijngaard. 

Bijvoorbeeld in het zorgcentrum 

Aelsmeer mag ik veel mensen 

bemoedigen en troost aanreiken. 

Het evangelie van Jezus staat 

altijd voorop. Ik loop graag in de 

voetsporen van Jezus, die een 

spoor van liefde achterliet.”

Uitzicht op de kerk

Vanuit de huiskamer van Dik en 

Rina zie ik de Dorpskerk volop in 

de zon staan. “Mooi hè,” zegt 

Dik, “ik loop elke dag een paar 

keer langs de Dorpskerk met 

onze hond Femke. Ik ben van die 

kerk gaan houden. Daarom vind 

ik het leuk dat Passie door Kunst 

dit jaar in de Dorpskerk is. Helaas 

niet in de periode rondom Pasen. 

De richtlijnen met betrekking tot 

het corona-virus zitten ons danig 

in de weg. De nieuwe datum is 

zaterdag 12 juni tot en met 

zondag 20 juni 2021. Deze datum 

is gekozen omdat het heel fijn 

zou zijn als de tentoonstelling 

nog voor de zomervakantie kan 

plaats vinden en men acht dit 

een reële datum met betrekking 

tot de versoepelde regelingen 

betreffende het corona virus.” 

Met de woorden “Ik kijk ernaar 

uit” besluit Dik onze gezellige 

ontmoeting.

Ds. Gert de Ruiter

Aalsmeer
over

Hoop



5000  paar  sokken
voor
Albanië

Hoe kun je kerk naar buiten zijn als je binnen moet 
blijven? Hoe kunnen we elkaar blijven ontmoeten 
als we elkaar niet op mogen zoeken?
Zo zaten we als diaconie te brainstormen over wat 
dat zou kunnen betekenen in deze rare tijden.  

Eén van de landen waar wij als Dorpskerk mee 
verbonden zijn is Albanië. Via Fred en Wilma 
Westerink zijn wij betrokken bij het werk dat zij 
doen in de gevangenissen. Via hen hoorden wij dat 
de winters erg koud kunnen zijn en dat veel mensen 
het zich niet kunnen veroorloven om sokken te 
kopen.
In de gevangenissen is geen verwarming. In 
psychiatrische ziekenhuizen lopen de mensen op 
blote voeten. Wanneer Fred en Wilma deze locaties 
bezoeken komen zij vaak verkleumd thuis omdat 
het daar zo koud is. Wat zal het voor de mensen 
betekenen die in gebouwen moeten verblijven?
Fred is blij dat ze af en toe weer mensen mogen 
bezoeken. Soms elke week, maar ook komt het 
voor dat ze maar maandelijks bij hen langs mogen 
gaan.

Zo werd het idee geboren om met z’n allen iets voor 
onze medemens te gaan doen en ieder in z’n eigen 
huis.
Sokken voor mensen in het ziekenhuis, sokken voor 
de gevangenen en voor hun families die geen 

Onder de titel Warmte voor Albanie zijn er een aantal acties op 
gezet om geld voor sokken op te halen. Door het maken van 

mondkapjes, mutsen, taarten, kaarten en dergelijke is er een 
prachtig resultaat behaald.

Margriet van Klinken en Rietje Hulsbos
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Hoe kun je deze 
mensen helpen 
als je zelf bij de 
verwarming zit 
in Nederland?
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inkomen hebben.
En zo zijn we met z’n allen aan de 
slag gegaan!
Er werden volop sjaals, mutsen, 
sokken, (van piepkleine 
babysokjes tot maat 47) en zelfs 
dekentjes gebreid en gehaakt.
Boter-en kokoskoeken 
gebakken. Mondkapjes genaaid 
en kaarten gemaakt welke 
allemaal verkocht werden.

Kinderen hebben spaarpotjes 
geknutseld en daarin gespaard.
De tieners van Oost zijn de 
keuken ingegaan. Ze kregen een 
startbedrag van 5 euro per 

persoon en zo gingen ze voor u 
aan het bakken.
Uiteindelijk hebben ze voor 
500!!! euro zoete en hartige 
taarten gebakken.

Van al het geld dat opgehaald is 
in deze actie heeft Wilma in 
Albanië een marktkoopman heel 
blij gemaakt. Ze bestelde 5000 
paar sokken bij hem!

Via verschillende bedrijven in 
Nederland is er ook van alles 
binnen gekomen. Denk hierbij 
aan mutsen, werkbroeken, 
petten en 600 joggingpakken!

Dorcas gaf alle overgebleven 
snowboots mee, dat was al een 
lading op zich!
Al deze spullen zijn verzameld en 
met de hulp van Hoop Voor 
Albanië richting Tirana gegaan. 
(www.hoopvooralbanie.nl )

Of u nu iets maakte, iets kocht of 
verkocht, geld gestort heeft of 
de actie in gebed heeft gebracht, 
met z’n allen hebben we er een 
groot succes van gemaakt!
We willen u namens Fred en 
Wilma hartelijk bedanken!

U kunt het werk van Fred en Wilma Westerink volgen op:
   www.gevangenenzorgalbanie.nl
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Mij is gevraagd of ik iets wil delen over 
mijn passie in oliegebruik.
Normaal schrijf ik makkelijk en zonder 
veel problemen. Maar de laatste tijd is 
alles wat 'normaal' zo vanzelfsprekend is 
op eens heel lastig en moeilijk geworden.
Dit schrijven kost mij dit keer dan ook 
enorm veel energie en moeite. Toch wil ik 
een klein stukje delen in wat geur met 
mij en ons doet. Wat we er van kunnen 
leren, en er bewust van kunnen worden.
Welke geur verspreid jij? Hoe ruik jij 
vandaag?

De badkamerla stond vol met 
producten die een van onze kids 
gebruikte voor een huidprobleem. 
Niets hielp. Producten vol met hulp-, 
vul- en bij-ingrediënten.
Als ik dat er nou allemaal eens uit zou 
gooien, wat zou er dan gebeuren?
Terug naar de basis! Terug naar het 
begin! Zo begon mijn zoektocht zo'n 
drie jaar geleden.

Na veel lezen, verdiepen in en 
onderzoek doen naar, kwamen wij in 
aanraking met Essential Oils.
Olie zonder toevoegingen, maar puur. 
Klaar voor gebruik.
Inmiddels zijn de oils een natuurlijk 
alternatief voor ons geworden. We 
maken er mee schoon, gebruiken het in 
verzorgingsproducten. Het zorgt 
ervoor dat wij met een kritisch oog 
blijven kijken naar de dingen die we 
aanschaffen.

Kan het ook anders?
Die vraag stel ik mijzelf veel.
Koop ik nieuw of tweedehands, 
makkelijk uit de supermarkt of vers bij 
de boer vandaan. Afwegingen en 
bewustwording.

De oils geven heerlijke geuren af. Ook 
in de tijd van de bijbel werd er veel 
gebruik gemaakt van geur. Zo werden 
er dagelijks geurige offers in de tempel 
gebracht en werd Jezus gezalfd door 
Maria met een heel flesje Nardusolie.

IN DE OLIE
Martine van Soest



Moet je je eens even 
proberen in te denken 
hoe het daar in huis 
heeft geroken.
En wat als Maria later 
weer de geur van 
Nardusolie zou ruiken. 
Geur is onlosmakelijk 
verbonden met onze 
herinneringen. Zou ze 
bij het ruiken niet direct 
weer terug denken aan 
de tijd die ze doorbracht 
aan de voeten van 
Jezus.

Goud, Wierook en 
Mirre
In ons gezin neemt 
Wierookolie 
(frankincence, lebonah 
in het hebrews) een 
bijzondere plaats in.
Daar is mijn zoektocht 
echt begonnen. Wat staat er in 
de bijbel en hoe werd het 
gebruikt.
Wierookolie word veel genoemd 
in de bijbel. Een olie die veel 
gebruikt werd in de tempel. Maar 
het was ook een van de 
geschenken die Jezus kreeg bij 
zijn geboorte. 
Goud, Wierook en Mirre.
Goud stond voor Zijn 
Koningsschap, Wierook voor zijn 
Priesterschap en Mirre voor zijn 
Bestemming.
Maar wierook bevat ook sterk 
antiseptische en antibacteriele 
stoffen.
Het diende in die tijd als een 
natuurlijk antibioticum. Maar 
wierrook verzacht en kalmeert 
ook emoties. Wat zullen Jozef en 
Maria dat toch nodig hebben 
gehad in die tijd. Voor hen waren 
het hele gebruikelijke en 
bruikbare geschenken. 

In ons gezin is de wierookolie een 
bijzonder kostbare olie 
geworden.
Naast dat ik er veel over gelezen 
en uitgezocht had, heb ik hem 
o.a. heel bewust ingezet tijdens 

de laatste dagen van het leven 
van mijn oma hier op aarde.
Het hielp mij tijdens mijn 
gebeden als ik bij haar in de 
kamer was. Haar handen heb ik 
er meermalen mee gemasseerd. 
De geur verspreidde zich dan 
door de hele kamer. Het 
versterkte als het ware mijn 
woorden. Mijn gebed steeg 
omhoog. Mijn woorden werden 
door geuren bekrachtigd. Zelfs 
bij haar uitvaart.

Bewustwording
In de bijbel staat prachtig 
beschreven dat wij als een 
reukoffer zijn voor God.  
Bewustwording van welke geur 
je wil verspreiden.
Ruik jij vandaag fris, omdat je net 
onder de douche vandaan komt? 
Je God bij elke stap betrekt?
Of ruik je naar zweet?

Je eigen zwoegen, doorgaan 
totdat je letterlijk niet meer kan.
Dat heb ik de afgelopen tijd zelf 
mogen ervaren.
Maar juist nu mag ik ervaren dat 
wanneer ik terug ga naar de 
basis, naar mijn Vader en 
Heiland, ik een aangename geur 
mag verspreiden. Een geur 
waarbij ik rust en Zijn lieflijke 
geur mag ervaren. 
De oils die wij gebruiken 
bekrachtigen dat alleen maar 
meer. Wanneer ik de wierookolie 
ruik, denk ik aan wat God voor 
mij en voor ons gezin heeft 
gedaan. Aan wat Hij ook in de 
toekomst zal doen. En totdat ik 
bij Hem mag wonen zal ik Zijn 
aangename geur blijven 
verspreiden als levend reukoffer 
voor Hem!
Welke geur verspreid jij vandaag? 
Een spoor van liefde... De geur 
van Gods liefde?

tamar@fotografie
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HET KINDERMOMENT
Opa’s Passie
Nees Sparnaaij

Meneer van Doorn zit heerlijk in 
zijn grote fauteuil. Hij luistert 
met zijn ogen dicht naar de radio 
en tikt met zijn vingers mee op 
de maat van de muziek, terwijl 
hij een slok koffie neemt. Hij kan 
altijd zo genieten van het 
zonnetje dat door het raam naar 
binnen schijnt en hem verwarmt 
op zijn stoel. Hij zit echt even in 
zijn eigen wereld en hoeft aan 
niets te denken en zit alleen 
maar te genieten. Terwijl een 
viool net aan zijn solo begint 
klinkt opeens de deurbel. Tring… 
Triiing… Triiiiiing... Ho maar, niet 
zo ongeduldig, één keer bellen is 
genoeg, denkt hij terwijl hij 
opstaat uit zijn stoel en naar de 
voordeur toeloopt. Hij haalt de 
voordeur van het slot en trekt de 
deur naar zich toe. Hij schrikt 
zich een hoedje van wat hij ziet.
Met een opengebarsten lip en 
een grote scheur in zijn jas staat 
Freek op het stoepje bij de 
voordeur. Naast hem staat zijn 
beste vriend Jaap met een bal 

onder zijn arm. “Opa?”, zegt 
Freek met verstikte stem en een 
traan in zijn ooghoek. “Ach 
jongen toch, kom snel binnen. 
Wil jij ook verder komen Jaap?” 
“Nee meneer, ik ga naar huis 
mijn moeder vraagt zich vast af 
waar ik blijf.” Opa slaat een arm 
om Freek heen en leidt hem naar 
de woonkamer. “Wat is er 
allemaal aan de hand?” 
Half snikkend begint Freek te 
vertellen. “Die grote jongens van 
de Rozenstraat waren bij het 
trapveldje en ze pestten Jaap en 
toen nam ik het voor hem op en 
toen gingen ze vechten en 
toen…” “Rustig maar”, zegt opa 
terwijl hij hem zachtjes met zijn 
hand op de bank drukt. “Laten 
we eerst maar eens wat aan die 
lip van jou doen. Ga lekker zitten 
dan pak ik even wat uit de 
keuken. Even later komt opa 
terug met een zak ijsklontjes met 
een theedoek eromheen en een 
glas water. Freeks lip begint 
meteen minder te prikken als hij 

de koude doek tegen zijn mond 
houdt. Opa gaat naast hem op de 
bank zitten. Uit de speakers van 
opa's radio galmt een hoge stem 
begeleid door violen en allemaal 
andere instrumenten. Bij opa 
thuis staat altijd muziek aan. Hij 

is gek op muziek, alleen is het 
wel van die oude mensen 
muziek. Klassieke muziek … 
Bach, Mozart, Vivaldi, 
Beethoven. Freek houdt daar 
niet zo van, hij luistert liever 
liedjes op Youtube van rappers of 
uit de Top 40. Toch wordt hij wel 

Hij luistert 
liever 

liedjes op 
Youtube
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Van 27 maart tot en met 4 april 

vindt het Joodse feest Pesach 

plaats. Het Joodse volk herdenkt 

dan het einde van de slavernij en 

de uittocht uit Egypte. Door de 

deurposten in te smeren met het 

bloed van een lam voorkwamen 

de Israëlieten dat hun eerstge-

boren kinderen werden gedood.  

De symboliek van het bloed van 

het lam en de redding is ons 

bekend. Maar het verhaal van de 

uittocht uit Egypte kent nog veel 

meer mooie betekenissen.

Het wonder van de Rietzee, dat 

de zee zich splitste en het volk er 

doorheen trok, staat misschien 

wel centraal. De Israëlieten 

gingen tussen de “gedeelde 

stukken” door als een soort 

bekrachtiging van het verbond. 

Kent u het verhaal van het 

verbond tussen God en Abraham 

nog? De oversteek van de 

Rietzee is zowel een verbonds-

sluiting als een overdracht van 

eigendom: De Israëlieten zijn 

voortaan Gods bezit in plaats van 

slaven van de Farao.

Voor de Rietzee was het een 

goddelijke strijd tegen de 

Egyptenaren, geen menselijke. 

Na de Rietzee wordt er 

gestreden door de Israëlieten 

zelf. Ten diepste doet God een 

beroep op de menselijke 

verantwoordelijkheid. God wil 

dat wij onze eigen strijd voeren. 

Veranderen doen we niet door 

een wonder van buitenaf, maar 

wel door een verandering van 

binnenuit.

Veel schatten zijn zo nog te 

ontdekken in de Joodse uitleg 

van de Thora.

Fijne paasdagen!

PESACH
Paul Stroes

rustig van de muziek die nu uit de speakers galmt. 
“Vertel nu eens wat er gebeurd is jongen.” Freek begint het hele verhaal 
van vooraf aan te vertellen.
“We waren aan het voetballen met de jongens uit de wijk. Jaap had mij 
vanmorgen opgehaald om zijn nieuwe bal uit te proberen. 
Het was echt een lekkere bal. We gingen poten en we hadden echt leuke 
teams en waren echt lekker aan het spelen totdat die jongens uit de 
Rozenstraat aankwamen. Ze pakten de bal af en wilden ermee vandoor 
gaan. Jaap werd boos en riep dat het zijn bal was en dat ze hem terug 
moesten geven. De grootste van die jongens, Marcel, kwam naar hem toe 
met een gebalde vuist. „Wat moet je nou ventje!“ Riep hij. Dit is mijn 
veldje en ik pak wat ik wil. Toen gaf hij hem een duw en wilde hem 
trappen. Ik vond het zo oneerlijk! Wat er toen gebeurde weet ik niet 
precies meer, maar ik ben er tussen gesprongen, waarna die Marcel mij 
keihard sloeg. Hij liet daardoor wel de bal vallen, waardoor Jaap zijn bal 
terug had. Marcel draaide zich daarna om, riep nog iets gemeens en 
vertrok samen met de andere jongens. Toen ik om me heen keek zag ik dat 
de andere jongens er vandoor waren gegaan. Ik was alleen nog met Jaap. 
Jaap vroeg hoe het met me ging en is toen met me meegelopen naar uw 
huis. U woont het meest dichtstbij van de mensen die ik ken.”
“Heel goed dat je hierheen gekomen bent. Als er wat is kun hier altijd 
terecht. Wil je een dropje voor de schrik?” Dat wil Freek wel en opa loopt 
naar de keuken om de dropjespot te pakken. Ondertussen galmt er een 
heel koor door de woonkamer. “Opa?”, vraagt Freek, “Waarom luistert u 
deze muziek? Ik kan het niet eens verstaan.” Dan beginnen opa's ogen te 
glimmen en begint hij te vertellen. “Dit is de Matheus passie, Freek. Het is 
een van mijn lievelingsstukken. Het is eigenlijk een verhaal dat gezongen 
wordt. De tekst en de muziek passen zo prachtig bij elkaar. Je moet alleen 
wel het Duits kunnen verstaan. Al toen ik een klein jochie was, luisterde 
mijn vader dit altijd op Goede Vrijdag. Sindsdien luister ik altijd in de tijd 
rond Pasen naar het stuk.”  “Maar waar gaat het dan over opa? Wat is die 

passie dan?” “Passie is een bijzonder 
woord met twee betekenissen, eigenlijk 
betekent het lijden. Dit stuk gaat dan ook 
over het lijden van de Here Jezus, maar 
passie betekent ook dat je ergens heel 
veel van houdt. Je kunt bijvoorbeeld een 
passie voor voetballen hebben of voor 
paarden. Het verhaal van Goede Vrijdag 
en Pasen gaat ook over allebei. Door het 
lijden van Jezus laat Hij zien dat Hij heel 
veel van ons houdt en om ons geeft. Als 
het niet goed gaat, kun je vaak zien of 
iemand echt om je geeft. Net zoals jij een 
klap kreeg die eigenlijk voor Jaap 
bedoeld was. Door voor hem op te 

komen laat je zien dat je om hem geeft.” “Wow opa, als je dat weet klinkt 
deze muziek opeens heel anders. Is er toevallig niet 
ook een hiphopversie van?” Opa begint te lachen. 
“Niet dat ik weet jongen. Kom dan bel ik je moeder om 
te vertellen hoe het met je is en dan lopen we samen 
naar je huis.” “Kunnen we niet nog heel even samen 
naar het verhaal luisteren opa? Met een dropje erbij?”, 
vraagt Freek met een glinstering in zijn ogen. “Oké 
dan Freek, dan luisteren we nog één dropje en dan 
lopen we naar huis”,  antwoordt opa met een glimlach. youtube-link

kindernevendienst



Hij is opgestaan!
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