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‘Een goed verhaal’ 
‘Een goed verhaal’ was het jaarthema dat dit seizoen 
landelijk centraal stond in de Protestantse Kerk. 
 
 
 
 
 
 
 



Aan de hand van dit thema zijn enkele mensen in onze gemeente het afgelopen 
jaar een paar keer samen gekomen om goede verhalen met elkaar te delen: 
verhalen uit de Bijbel, maar ook andere verhalen die ons raakten. 
Vervolgens hebben de deelnemers er thuis op een creatieve wijze vorm aan 
gegeven, want een goed verhaal raakt je, geeft inspiratie. 
Er zijn prachtige werkstukken gemaakt, maar helaas konden deze niet worden 
getoond in de Oosterkerk. 
Daarom zijn ze nu te zien hier op de website van de Oosterkerk. 
 
Hierbij een gedicht van Marijke de Bruijne. 
 
Verborgen in oude verhalen, 
verteld zolang mensen bestaan, 
zijn woorden van hemel en aarde 
die over Gods wonderen gaan. 
W ‘ontdekken ze als we ervaren 
ontvangend in 't leven te staan. 
 
Verhalen die jong zijn gebleven 
want ook ons bestaan wordt verwoord 
in tijdloze, steeds nieuwe beelden 
sinds eeuwen door mensen gehoord. 
Z’ omsluiten ons warm als een deken, 
ze nemen ons op en gaan voort. 
 
Wij leven zelf nieuwe verhalen 
waarin ons de Geest tegenkomt, 
als groots en geweldige ervaren, 
als ruimte en rust in een storm. 
Wij zeggen weer voort wat wij zagen, 
verhaal waar geen einde aan komt. 
 
Rieke van Dijk - Veenstra 

 
 
 
 
 



 

Toelichting bij de vier afbeeldingen van Len van Til 
 
1 Jacobs droom,  Genesis 28:10-22 
 
Sinds eind 2018 loopt er vanaf de Valkenlaan tot de Hoogeveense Vaart het “Gedichten pad” 
of Tramlaantje. 
Daar staan gedichten, van verschillende dichters. De middag vóór de eerste bijeenkomst liep 
ik daar toevallig en het gedicht van Gerard Nijenhuis sprak me zeer aan: “Bomen”, ik nam 
een foto ervan.Die avond na de gedachtewisseling over Gen.28:10-22 dacht ik direct: dit ga 
ik visualiseren. Zoals de ladder aard en hemel verbindt, zo doet het gedicht dat ook. Jacob 
stelt een voorwaarde aan God: Als.... Dan...De dichter vraagt Gods hulp voor ons mensen. 
Het gedicht fungeert als ladder. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Bomen 
 
Een boom is een tweezijdig wezen: 
Zijn voet behoort de aarde toe,  
zijn bovenkant wordt nimmer moe 
om vogels uit de lucht te lezen. 
 
Zijn zwaartepunt ligt in het midden, 
daar wijkt het bladerdak uiteen 
en strooit zijn schaduw om zich heen 
tot waar ik zat en dit moest bidden: 
 
Bomen zijn tekens van Uw rijk, o God: 
zij voegen aard en hemel samen, 
zij ruisen zacht en zeggen amen 
en wisselen van kleur, net als ons lot. 
 
Spaar dan de bomen Heer, 
hun ruis van zee, hun schaduwlicht 
en spaar ons met hen mee. 
 
 
Gerard Nijenhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  Maria en Elisabeth,  Lucas 1:39-56 
 

 
 
 
De ontmoeting. In 1982 raakte ik in de trein in gesprek met een meneer tegenover me. 
In Den Haag liep hij met me mee tot het Mauritshuis waar ik de tentoonstelling “Omzien in 
bewondering” ga bezoeken. We nemen daar afscheid en hij stelt zich voor: “Jo Juda, en u 
moet beslist ook het schilderij van Rembrandt ‘Saul en David’ bekijken, prachtig”. Verward 
blijf ik achter, Jo Juda de concertmeester van het Concertgebouworkest! David uit het 
geslacht Juda.‘In Kerk & Israël onderweg’ november 2019, schrijft ds. Reinier Gosker: Ooit 
van Jo Juda gehoord? Hij vertelt daarin dat zijn vader en Jo Juda zijn geschilderd door Karel 
van Veen en in Den Bosch op de tentoonstelling hangen: Het gezicht van Gestel. Gijzelaars 
van Beekvliet 1942-1944.Als ik dat lees moet ik aan mijn ontmoeting in 1982 denken. David, 
de musicus die voor Saul harp speelt en Jo Juda de violist 3000 jaar later, beiden uit het 
geslacht Juda. Daartussen de ontmoeting van Maria met Elisabeth. Jo Juda is in1985 
overleden, maar Jezus leeft voort uit het geslacht Juda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 Openbaring van God aan Elia,1 Koningen 19:8-16 
 
Eind januari bespraken we met elkaar bovenstaand gedeelte. God openbaart zich aan Elia, 
niet in het natuurgeweld maar in het suizen van een zachte stilte. Thuis begin ik te lezen bij 
vers één van hoofdstuk 19. Elia zegt in vers 4b: Het is genoeg, neem nu, Heer, mijn leven, 
want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een 
bremstruik. Eind januari staan de kranten vol met “voltooid leven”. Het onderzoek van Els 
van Wijngaarde komt uit. Trouw rapporteert er uitgebreid over. Wanneer is je leven 
voltooid? En dan zie ik dat er niets nieuws is onder de zon. Elia komt tot de conclusie dat zijn 
leven geen zin meer heeft. Maar God laat Elia door een engel weten dat Hij andere plannen 
heeft. Uitgebeeld: Elia in de rots opening ziet het leven weer zitten, hij heeft God ontmoet 
en krijgt een opdracht van de Heer. Al lijkt het landschap en het leven nog zo 
onherbergzaam, er gloort licht. 



4 Mozes geroepen Exodus 3 en 4  

Mozes is als kind opgevoed aan het hof van de Farao’s. 
Als kind uit een slavenvolk dat afgebeuld werd bij het bouwen van de piramides, 
moet dat een enorme overgang zijn geweest. 
Hij kent van binnenuit de macht van de heerser, die zichzelf als een god ziet. 
Mozes kende waarschijnlijk de piramide van Chephren, die toen al gebouwd was. 
Bij het brandende braambos krijgt Mozes de opdracht van God om naar de 
machtige Farao te gaan (waarvoor hij gevlucht is), om te pleiten om zijn volk te 
laten gaan. God zegt, dit moet je tegen de Israëlieten zeggen als ze vragen: Wat 
is zijn naam?  

IK BEN DIE IK BEN 
Afgebeeld de machtige Koning Chephren en zijn piramide tegenover het nietige, 
brandende braambos waarin de God van Israël zich openbaart aan Mozes. Wat 
een moed van Mozes en Aaron om toch te gaan, vertrouwend op de God van hun 
volk.  



Werkstukken van Wil de Jong 

 

 



De weefsels van de vier seizoenen verbeelden zowel het 
gewone jaar met de jaargetijden als de seizoenen van het 
leven: 
groei, bloei, oogst en begin van verval, als laatste de echte 
stilstand. 
Daarna, toch, als teken van hoop een nieuw voorjaar: 
 Het Gaat Door: de lijn der geslachten. 
  

 
 
 
Het paarse vilt: 

Het verhaal van mijn grootmoeder. 
Mijn moeder moest van school af, als 12-
jarige, thuiskomen om de huishouding te 
doen. 
Dat was omdat haar moeder, mijn 
grootmoeder, zo erg astma had dat ze heel 
weinig kon. 
Daarvoor had je lang niet de medicijnen van 

nu, ze was ernstig benauwd. Wel maakte ze mooi handwerk. 
Toen mijn moeder 16 was overleed haar moeder. Moeder bleef thuis tot ze 
trouwde. 
Toen ze 23 was kreeg ze mij; ze vertelde me veel over haar moeder, zo door de 
tijd heen.... 
Ze was voor mij geen onbekende grootmoeder, ze is in mijn leven altijd aanwezig 
geweest, 
Ik heb handwerk wat door haar gemaakt is. 
Voor deze bijeenkomsten van het Meditatief Creatief Leerhuis heb ik wol gevilt, 
een dikke lap schapenwol, in paars en wit. 
Paars als kleur van de rouw, omdat ik haar nooit levend gezien heb. 
Wit als blijdschap, je hebt toegevoegd.  
Vilten is verweven, verbinden, draden die onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. 
Van dit vilt naai ik een tas: ik draag je met me mee. 
 
Willy de Jong. 
  
 

 



 

Beeldje Herma Zilverberg 

 
 
 
 
Dit beeldje staat voor storm in het leven en steun zoeken bij elkaar. 
In de coronatijd waren veel mensen eenzaam. De kunst is dan om ook 
steun te zoeken bij God, maar dat is niet altijd even makkelijk. 
Maar het is goed om elkaar in stormachtige tijden overeind te 
houden en om je verhaal te delen. 
 

 

 



Teksten en werkstukken van Goke Goedhart  
 
 

1. Bij de brandende kaars 
Rondom de Paaskaars delen we in de lichtkring samen met 
elkaar de verhalen. 
Ontmoeting in vertrouwen. 
Ontmoeting in Gods aanwezigheid. 
 
 

 

 



 
2. Collage van een wandeling 

Voorblad: 

 
 
Samen met Gea wandel ik elke week door de wijk. Zij woont in 
een woonlocatie van Philadelphia. Onderweg komen we veel 
mensen tegen. Dan zwaaien we naar elkaar. We doen 
boodschappen en gaan natuurlijk ook een kopje koffie drinken 
met wat lekkers erbij. We hebben  heel veel plezier met elkaar. 
Het is elke week weer een feest. 

 



Achter blad:  
 
 

 

 
 


