
 
Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, 
maar een heidens werk om Christenen te bekeren. 
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Hebzucht.     ( ingebracht door D. Rozema) 

De korte gelijkenis van de zogenaamde ‘rijke dwaas’  
( Leviticus 12: 16=>21) is eenvoudig. Ik hoef daar niet veel aan uit te 
leggen. Het verhaal nodigt uit om jezelf te vergelijken met die 
rijke man – en vervolgens vast te stellen, dat het met jou zo erg 
niet is… Je bent misschien ook wel gehecht aan de dingen die 
van jou zijn, maar niet in die mate als deze rijke man. Heel 
gemakkelijk lees je het verhaal dan als een morele les van Jezus:  
dat het gaat over wat je wel en niet mag doen, waar de grens ligt 
wat je met je geld mag doen voor jezelf en wat niet. Voor je het 
weet vervalt geloof tot moraal: een opsomming van regels met 
gewenst en ongewenst gedrag, zonder nog te weten waar die 
regels vandaan komen …  Daarvoor zijn we hier niet bij elkaar. U 
komt niet voor een lesje in moraal. En Jezus was geen moralist.   
Deze zomer ging het over de zogenaamde hoofdzonden. In de 
Bijbel is er onderscheid in drie soorten ontsporingen van mensen:  
Bij de eerste – avon – gaat het om schuld, doordat je een 
overtreding begaat.  De tweede – pesha – gaat over rebellie – 
grenzen overschrijden.  De derde – chata – wat in de Bijbel met 
zonde wordt vertaald –  gaat over het missen van je bestemming 
– over niet beantwoorden aan je essentie als mens, als beeld van 
God.  Als het gaat over zonde, gaat het over existentiële vragen 
van de mens – en natuurlijk vertaalt de uitkomst daarvan zich ook 
in moreel handelen, maar het is niet de essentie.   
De stelling van vandaag is dat hebzucht mensen aan hun 
bestemming voorbij leidt. Ik heb het over materiële hebzucht, 
bezitsdwang. We leven in een wereld waarin geld regeert. Ons 
economisch systeem gaat uit van een altijd groeiende economie. 
Groei is het adagium – altijd meer, daar is alles op gericht. Maar 
waarom eigenlijk? Je zou heel praktisch kunnen zeggen: om de 
oplopende kosten van de zorg te kunnen betalen als samenleving 
- en het gat in de begroting te dichten. Maar dat is de praktische 
reden. De drijfveer ligt op een veel dieper niveau: leven in een 
wereld die gericht is op economische groei impliceert dat we er  
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naar moeten streven, dat onze welvaart altijd verhoogd wordt. 
Waar is dat voor nodig? Worden we daar echt beter van? Nog 
meer luxe en overdaad voor wie toch al in luxe leeft? Anders is 
het voor steeds meer mensen, die elke euro moeten omkeren, 
om het meest noodzakelijk als voedsel, kleding en huur te 
betalen. Voor hen is de bodem allang bereikt.   
Ja, het kapitalisme heeft de wereld veroverd. Het weet ons te 
raken op een bijzonder gevoelig punt, namelijk dat we geneigd 
zijn onszelf te vergelijken met anderen en dan altijd meer te 
willen dan de ander. Heel gemakkelijk wordt er iets in ons 
‘getriggerd’. We zien iets in een reclame of bij een ander en dan 
willen we het ook hebben: een nog nieuwere versie van de 
iPhone,  het nieuwste automodel dat net op de markt is, 
vakanties naar exotische bestemmingen…     
Jezus waarschuwt voor hebzucht. Hij illustreert het met het 
simpele verhaaltje over de rijke dwaas. De man heeft een heel 
grote oogst gehad – veel rendement van zijn bedrijf. Hij heeft 
eigenlijk te veel. Dat is een probleem. Wat te doen? Weggeven of 
verkopen komt niet in hem op. Hij wil alles vasthouden – voor 
later. Tekenend is, dat het in dit kleine stukje tekst steeds gaat 
over ‘ik’ en ‘mijn’. De man is volledig op zichzelf gefocust. Hij ging 
bij zichzelf te rade: Wat zal ik doen? Ik zal grotere schuren 
bouwen en tot mijn ziel zeggen: Ziel , je hebt een overdaad 
opgebouwd voor de komende jaren. Rust, eet, drink, wees vrolijk. 
Neem het ervan. Zoals de man spreekt over zijn bezit, zo spreekt 
hij ook over zijn ziel, alsof zijn leven zijn bezit is. Daar gaat het 
mis. Je zou – met Nico ter Linden (in ‘Het verhaal gaat’) – kunnen 
zeggen dat zijn materiële rijkdom even groot is als zijn geestelijke 
armoede!    
Bijbels gezien is rijkdom oké. Het wordt zelfs als een zegen 
gezien. Er is niets mis met rijkdom en ook niet met rijke mensen. 
Zolang je leven er maar niet door vervormd wordt – en je niet 
leeft voor jezelf alleen of denkt dat je eigenaar bent van het leven 
– of de wereld. En voor je het weet, brengt rijkdom je wel op die 
gedachte. Dat is het gevaar van rijkdom!   
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Een grondtoon in de Bijbel – onder andere verwoord in het 
gedeelte over het jubeljaar – is dat je als mens geen eigenaar 
van de aarde bent, maar dat je er te gast bent. De aarde en alles 
wat zij voortbrengt  is niet iets wat je kunt bezitten, je hebt het in 
bruikleen om van te genieten en er voor te zorgen.    
“Maar wat ik aan geld verdien, is toch van mezelf en daar mag ik 
toch mee doen wat ik wil? Want als ik goed verdien, een goede 
baan heb, dan is dat toch omdat ik daar een opleiding voor heb 
gevolgd en ik hard werk?” Voor je het weet val je zelf in de valkuil 
van het ‘ik’ – en redeneer je als de rijke dwaas: ik werk toch hard, 
dus dan heb ik toch recht op een hoog salaris en financiële 
extraatjes?   
Het gaat niet om logische argumenten. Het gaat niet om morele 
afspraken. De fundamentele keuze waar het om gaat is het diepe 
besef dat je het leven en het goede dat je toevalt – een goed 
thuis om op te groeien, je gezondheid, je intelligentie – ontvangt – 
of niet. Het is geen recht. Het gaat uiteindelijk om de vraag wat 
heilzaam is, waar je meer mens van wordt, wat je bij je 
bestemming brengt als mens. Dat is de vraag die we vandaag in 
onszelf kunnen toelaten om bij onszelf na te gaan welke plaats 
onze bezittingen, ons geld, heeft in ons leven: ‘Wat mij vasthoudt, 
wat mij heeft, is het vele, geld en goed, aarden schatten, 
overvloed.’   Is dat waar in mijn leven – of heeft het bezit mij niet 
in zijn greep? Staat het ‘ik’ voorop – is dat waar alles om draait, 
uiteindelijk? En zo ja, wat geeft dat voor vervulling, word je daar 
echt gelukkiger van? Of is het een vorm van compensatie, het 
vullen van leegte – het verhullen van leegte dus eigenlijk?   
In bezit is geen heil. Want wat werkelijk van waarde is in het 
leven, kun je niet bezitten. Daar kun je niet meer om heen als 
ernstige ziekte je leven komt binnenwandelen, als je partner 
liever met een ander verder gaat, als je geliefde, met wie je 
zoveel geluk hebt ervaren in het samenzijn, niet langer leeft. Dan 
weer weet je dat je met al je geld het geluk dat er was, niet kopen 
kan – en niet meer terug kan krijgen. Investeer met je leven dus 
niet in wat je kopen kan, maar in wat heilzaam is.   
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De heilige Franciscus zei het zo: “Het is door te geven, dat men 
ontvangt, door te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat 
men vergiffenis ervaart, door te sterven, dat men verrijst tot 
eeuwig leven”. In woorden van de traditie: het hele leven is 
genade – je ontvangt zonder ergens recht op te hebben. Als je 
dat beseft, ben je heel anders rijk - geestelijk rijk. Dan ben je 
anders thuis in deze wereld – als gast. Dan kun je loslaten. Dan 
kun je delen met anderen. Dan heb je niet de kramp om vast te 
houden en de zucht naar steeds meer. Dan hoef je jezelf ook niet 
meer te vergelijken met anderen, want wat anderen vinden is niet 
belangrijk. Het gaat om jouw levenskeuzes. Om wat heilzaam is 
voor jou! Wat een opluchting is dat. Wat ben je dan rijk!   
    Ds. Gertrudeke van de Maas, Apeldoorn 

Gebed van Franciscus  ( ingebracht door D. Rozema) 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  
Waar haat het hart verscheurt,  
laat mij liefde brengen.  
Waar wordt beschuldigd, 
laat mij vergeving schenken.  
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,  
laat mij eenheid stichten.  
Waar twijfel knaagt,  
laat me geloof brengen.  
Waar dwaling heerst,  
laat me waarheid uitdragen.  
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  
laat hoop doen herleven.  
Waar droefenis neerslachtig maakt,  
laat me vreugde brengen.  
Waar duisternis het zicht beneemt,  
laat me licht ontsteken. 
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Maak dat wij niet zozeer zoeken  
om getroost te worden,  
als wel om te troosten.  
Om begrepen te worden  
als wel om te begrijpen.  
Om bemind te worden  
als wel om te beminnen. 

Want wij ontvangen door te geven.  
Wij vinden door onszelf te verliezen.  
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken  
en wij worden tot eeuwig leven geboren  
door te sterven.  Amen.    St. Franciscus van Assisi (1182-1226) 

Daarna overhandigde de Heer mij twee stenen platen, met 
Gods vinger beschreven, op die platen stonden alle geboden 
die de Heer u vanuit het vuur had bekendgemaakt, toen u bij 
de berg bijeengekomen was. Deut. 9: 10    ( Henk de Jong) 
Als je alle 318 treden van de toren van de Sint-Catharijnekerk 
beklimt en Den Briel overziet met zijn bijzondere geschiedenis en 
de verre omtrek, dan maakt dat al veel indruk. Maar als je in de 
kerk opkijkt naar de plek waar de orgelklanken vandaan komen, 
dan is het waarschijnlijk helemaal raak: wat een kolossaal 
tiengebodenbord hebben ze daar aan de oostgevel weten te 
bevestigen!  Wat heeft de makers uit 1677 bezield? 
Zou het Goddelijk grote bord bedoeld zijn om de bijeengekomen 
kudde daar beneden evenzeer te imponeren als in het 
oorspronkelijke verhaal het geval was? Elke zondagmorgen 
worden wij kerkgangers er weer bij stilgezet: Wat Gods vinger 
opschreef. Onuitwisbaar in steen gegrift staat het er. Ik weet niet 
hoe jullie voorganger dat doet. Gaat hij met jullie daar onderaan 
de berg Sinai staan?  En? Is het nog altijd een berg die gehuld is 
in laaiend vuur en bliksem en donder? Krijg je de neiging om vol  
 



 7

 
eerbied op je knieën te vallen? Of werkt het allang niet meer zo? 
Heeft het eigenlijk wel ooit zo gewerkt bij jou? 
Laten we ons maar geen illusies maken, de voorlezing van de 
wet verwordt zomaar tot een verplicht nummer, een onderdeel 
van de liturgie dat vervliegt zodra de woorden zijn gelanceerd. Je 
mist het pas als de dominee het overslaat. En misschien zelfs 
dan nog niet eens. Vaak wordt gebruik gemaakt van een van de 
vele bewerkte versies van de wet die in omloop zijn, speciaal 
voor de kinderen, speciaal voor de ouderen of nieuw-
testamentisch getoonzet, of met woorden van Jezus of van zijn 
apostelen. Schudt dat je wel werkelijk wakker? Of betrap je jezelf 
erop dat er steeds meer nodig is om je aandacht erbij te houden?  
Met bewondering en verwondering denk ik aan de maker van 
Psalm 119, hoe hoopvol bleven voor hem die tien woorden die 
God schreef op twee stenen platen- tot tweemaal toe. Lees dit 
alfabetgedicht eens in 22 dagen aandachtig door. Acht verzen 
(één letter) per keer. Onderstreep wat je opvalt. En als je het met 
twee of met meerdere mensen leest: Denk dan eens samen na 
over dat ene gedeelte en vertel elkaar wat jou in jouw 
levenspraktijk het meest raakt. Want dat is ongetwijfeld de 
bedoeling van Hem die ze ons meegeeft voor onderweg, die 
indrukwekkende “”Tien Woorden””. Ds. Hans Hagg 

 
Kerkenraadsvergadering  7 oktober 2013.  ( secretaris) 
De voorzitter  Cor Pors heet iedereen hartelijk welkom. Er is deze 
keer slechts één ambtsdrager afwezig. 
Willem opent de vergadering met het lezen van de tekst van 
Augustinus ( blz. 1350) uit het nieuwe liedboek. De agenda wordt 
onveranderd vastgesteld en de notulen zijn tekstmatig goed 
verwoord. Er zijn ook geen vragen naar aanleiding van de 
notulen.   
Ingekomen en uitgestuurde post. De secretaris stuurt altijd 2 
dagen voor de vergadering een overzicht op van de ontvangen 
en uitgestuurde post. Daardoor kunnen we dit onderdeel altijd  
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snel afhandelen.  
Derk vraagt aandacht voor de brief aan de HALLO. Begin dit jaar 
stond informatie over onze diensten wekelijks in de Hallo. Dit 
blijkt ineens gestopt te zijn. De redactie van HALLO is gevraagd 
om onze kerkinformatie weer wekelijks te vermelden. 
Pastoraat. Willem vertelt welke bezoeken hij heeft afgelegd bij 
leden, zonder in te gaan op de details. 
Bram kreeg een tip dat er een Nederlandse vrouw erg ziek in het 
ziekenhuis in Denia lag. Deze erg zieke mevrouw( Siegrund 
Raabech) bleek een Deense mevrouw te zijn die in Denia woont 
en geen familie of vrienden hier heeft!!!!.  Wij hebben een tijdje 
gesproken over wat onze rol/taak in deze is of zou moeten zijn. 
Bram gaat bij de gemeente informeren of er in Denia een 
Deense- of Scandinavische gemeenschap is, waarmee we haar 
in contact kunnen brengen. ( wordt vervolgd). 
Inloopochtend.  Op de volgende data zal een Inloopochtend 
plaatsvinden. Dinsdagmorgen 15 oktober met als thema: De 
Dode Zee Rollen en op 12 november de DvD over Thaisé.  
Bijbelstudie zal plaatsvinden op dinsdagmorgen 29 oktober  
(over psalm 103). 
Met de Nederlandse Club in Denia gaan we in hun clubgebouw 
op donderdagmiddag 24 oktober om 14.30 uur de DvD vertonen: 
Matterhorn (over hoe een vreemdeling een eenzame bevrijdt uit zijn 

beklemming). Op 21 nov. zal de opera Samson & Delila vertoond 
worden. 
Daarna blikken we terug op de Startzondag. We horen alleen 
maar enthousiaste reacties. Velen hebben zich ingezet om een 
bijdrage te leveren aan de dienst maar zeker ook aan de lunch op 
de Montgó. Een echte gemeente-activiteit.( Zie elders in deze 
Kerkband). Tijdens de rondvraag hebben we nog een discussie of 
je zo maar (zonder toestemming van betrokkene) een 
gebedsintentie in het gebedenboek mag schrijven. 
Niet ieder is er van gediend met naam en toenaam openlijk in de 
gemeente genoemd te worden. Ieder wordt gevraagd daar 
terughoudend mee om te gaan. De zinvolle ochtend wordt 
afgesloten met een gebed uit het liedboek ( blz. 1256). 
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In Memorian:  Bob van de Putte  ( Bram Gerth) 

Op 7 oktober is toch nog onverwacht overleden Bob van de Putte.  
Heel veel mensen hebben Bob gekend en gewaardeerd.  
Hij was een bescheiden en vriendelijk mens. Gedurende de periode dat 
Josée in augustus de diensten in onze kerk leidde was Bob nog korte 
tijd in ons midden. Hij was toen al ernstig ziek. We zullen aan Bob, 
Josée en de beide dochters denken wanneer we a.s. zondag voor ze 
bidden en voor ze zingen. Een kaars zal worden aangestoken als een 
dankbare herinnering aan het leven van Bob. 

 
Eén jaar lid van deze kerk.      (Richard & Maureen Sommen.) 
Het nieuwe kerkseizoen is gestart en hoe! Nu we ongeveer een jaar in 
deze kerk komen, maakten we deze start voor het eerst bewust mee. 
Van te voren heb we het er thuis samen over gehad hoe het zal zijn en 
wat je er van moest verwachten. Volle bak in onze kerk en een 
gezellige sfeer. De dienst was zeer goed in elkaar gezet en had een 
andere vorm dan normaal. Tussendoor dronken we koffie.  
Er was niks aan te merken op de dienst. Het was apart en leerzaam, 
maar wel een tikkie te lang. Daarna gingen we lunchen op de berg de 
Montgó....heel bijzonder hoe druk deze lunch werd bezocht.  
Zelfs vakantiegangers die voor het eerst in onze kerk waren, waren er 
bij. Vele dames hadden de heerlijkste hapjes gemaakt en met z’n allen 
hebben we heerlijk gegeten. We hebben gezongen en genoten. 
Iedereen ging met een grote glimlach naar huis.  
De organisatoren en de makers van de heerlijke hapjes verdienen dan 
ook een dikke pluim. Het mooie in onze kerk is dat we steeds weer met 
z’n allen iets moois neer weten te zetten. Iedereen is er vrij en er is 
ruimte voor ideeën en iedereen kan en mag er zich zelf zijn.  
Wij als de jongsten kunnen zeggen, dat we ons zeer thuis voelen en 
dat de kerk in Denia echt onze kerk is. Geweldig is ook dat iedereen 
(koper-)geld spaart voor de voedselbank. Helaas is er veel honger in 
en rond Denia. Veel mensen staan op straat en hebben geen eten. Wij 
hopen dat we met z”n allen blijven geven om dit voedselproject van 
geld te voorzien....vele kleintjes maken iets groots.  
Als wij helpen mensen eten en drinken te geven, dan geven we feitelijk 
Gods mensen te eten...met z’n allen voor elkaar.......! 
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Zondag 29 september, startzondag.   ( Bram Gerth) 

De naam startzondag is misschien een beetje ongelukkig 
gekozen omdat na Pinksteren de kerk nooit heeft opgehouden te 
bestaan en dus ook niet opnieuw gestart kan worden. Laten we 
het werkwoord starten maar verbinden met het winterseizoen. 
Gemeenteleden die de zomer in Nederland hebben doorgebracht 
bezoeken de zondagse diensten weer, er zijn open huizen, 
filmochtenden en andere activiteiten. 
Terug naar 29 september. De kerk was goed bezet, de dominee 
niet in toga, de preek anders dan anders en de koffie met gebak 
werd genuttigd in een ingelaste pauze tijdens de dienst.  
Een bijzondere dienst dus maar ook een bijzonder geslaagde 
dienst als je dat van een kerkdienst mag zeggen. 
Na de dienst was er de picknick op Cabo Sant Antonio.  
Schot in de roos. Prima georganiseerd en met een keur aan eten 
en drinken. De meteorologische omstandigheden waren 
optimaal. 28 graden, licht bewolkt en windstil. De stemming was 
zeer geanimeerd en de deelnemers zo bewegelijk dat 
nauwkeurig tellen onmogelijk was. We houden het maar op 64. 
Heel veel mensen hebben heel veel tijd gestoken in dit 
evenement. Nee, nee, nee, nee we noemen geen namen maar 
de vele salades met en zonder fruit, met aardappels of met 
eieren, hartige en niet zo hartige taarten, kippenpootjes 
(gebraden) en andere lekkernijen die deze middag tot een succes 
hebben gemaakt zijn natuurlijk niet uit de lucht komen vallen.  
Dus iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan dit festijn. 
Bewondering ook voor HET MUZIKALE talent in ons midden dat 
kans zag om  64 (?) individuen  in een oogwenk om te toveren tot 
een vierstemmig koor. De Spaanse bezoekers die niet tot ons 
gezelschap behoorden hebben het er nog over. 
De naam startzondag mag dan de lading niet dekken, een succes 
was het wel.   

+++++++++++++++++ 
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JOODS  VERHAAL   ( Bram Gerth) 

Zorgen om het teruglopend kerkbezoek. Wie denkt er zo nu en 
dan niet aan. Is er een remedie? 
Doen we iets verkeerd? Is het de tijd en/of de omstandigheden? 
Ik las een prachtig verhaal, althans ik vond het een prachtig 
verhaal. Het is een Joods verhaal, een moedgevend verhaal, 
want verloren de Joden een kleine duizend jaar terug niet hun 
tempel, het hart van hun religie, hun offerplaats en hun 
hogepriesters? Ging er niet steeds meer verloren en betekende 
dit niet het einde? Was het daarmee afgelopen met het 
Jodendom of laat G´d niemand vallen ook al verandert er veel 
aan en in onze religieuze beleving? Daar gaat dit (korte) verhaal 
over. 
 
De Baäl Sjem Tov ging, wanneer het volk van Israël bedreigd 
werd door één van de vele vijanden, naar een plek in een bos. 
Daar ontstak hij van vers gehakt hout een vuur, sprak een vurig 
gebed uit voor G´d en de bedreiging werd teniet gedaan. 
Tientallen jaren leefde het volk van Israël in vrede maar tijdens 
het leven van de Magied van Mezeritsj werd het volk opnieuw 
bedreigd en er leek geen uitweg te zijn. Maar de Magied van 
Mezeritsj ging naar dezelfde plaats in het bos, en zei. “Meester 
van het Universum, ik weet niet hoe ik het vuur moet ontsteken, 
maar ik ken wel het gebed. Laat dat genoeg zijn.” En het was 
genoeg. 
Vele, vele tientallen jaren later of misschien wel honderden, werd 
het volk van Israël opnieuw bedreigd. Toen ging Rebbe Mosje 
Leib Sasov naar de plek in het bos en zei met gebroken stem: 
Meester van het Universum, ik weet niet hoe ik het vuur moet 
aanmaken en het gebed ken ik ook niet, maar zoals U ziet ken ik 
wel de plek in het bos. Laat dat genoeg zijn.” En het was genoeg. 
Nog weer vele,vele jaren later toen Israël weer door één van de 
omringende volken in het nauw dreigde te worden gedreven was 
het de beurt van de Ruzjiner Rebbe om het land voor een ramp 
te behoeden. Hij zat thuis op een stoel in de kamer, zijn hoofd 
rustend in zijn handen, zijn ogen gesloten en hij sprak: 
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 “Meester van het Universum, ik weet niet hoe ik het vuur moet 
ontsteken, het gebed ken ik niet en ook de plek in het bos is mij 
onbekend. Ik kan slechts het verhaal vertellen. Laat dat genoeg 
zijn”. En het was genoeg. 

Bron: Nieuw Israëlietisch Weekblad. (Naverteld door Bram Gerth). 

 

De Dode Zee-rollen / Bijbelstudie   (Willem van Buuren) 

Inloopmorgen dinsdag 15 oktober vanaf 10.30 uur (koffie) en 
bespreking (vanaf 11.00 uur) over “De Dode Zee-rollen”. 

Juist voordat ik naar Dénia zou afreizen, stelde mijn dochter me 
voor samen in het Drents Museum de tentoonstelling over de 
vondsten van Qumran te bezoeken. Tijdens mijn studietijd was ik 
ook al in deze bij de Dode Zee gevonden belangwekkende 
manuscripten geïnteresseerd, dus zou dat voor mij een 
hernieuwde kennismaking worden. We reisden af naar Assen en 
werden geconfronteerd met een prachtige expositie,waarbij ik 
constateerde dat de stand van het onderzoek toch wel weer een 
stuk verder gevorderd is. De indrukken die ik daar opdeed zullen 
worden afgedrukt, zodat voor iedere geïnteresseerde een reader 
beschikbaar is.  

Inloopmorgen dinsdag 29 oktober vanaf 10.30 uur (koffie) en 
bespreking (vanaf 11.00 uur) van een bijbelgedeelte. Ik dacht 
allereerst aan Jona’s Psalm, die in mij de teksten van Psalm 130 
en 139 opriepen, maar ook moet Ps. 103 vermeld worden, 
waarvan hier ook nog muziekvoorbeelden zijn. In ieder geval zal 
ik weer readers maken, met zo mogelijk meerdere vertalingen. 
Het is de bedoeling dat we met elkaar in gesprek raken over 
betekenissen en ervaringen die deze teksten bij onszelf 
oproepen. 
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Nog een enkele gedachte bij de Jona-diensten: 

Zondaren, zondige vluchtelingen, dát zijn toch de ánderen…! Of 
zouden wij dat ook zelf kunnen zijn…? En waarom dan wel…?  

Zou het kunnen zijn dat onze godsdienstige en niet-godsdienstige 
gedachten misschien toch wat minder bijbels zijn dan we denken 
en we minder goed weten wat goed is en wat ons ten goede 
komt, dan we veelal met stelligheden propageren? Want wat 
blijken wij werkelijk te weten…? En waarom denken we dat ook 
zo snel voor anderen te weten…? Een discipel van de Heer zal in 
dit ondermaanse nooit méér worden dan hij of zij ís, en dat is: 
leerling. Het duidt op een proces dat tot aan onze laatste snik 
doorgaat. En daarin zijn we hopelijk gelijk aan de kinderen, die 
ons voorgaan in het leergierig zijn en dus niet oproepen tot 
infantiliteit...! Zou daarom het slot van het verhaal van Jona ons 
met vragen achterlaten…? 

Voor de komende periode: 

Na een start in de kerk met de richter Gideon uit het boek 
“Richteren” (of Rechters, zoals sommigen vertalen), willen we 
ons in de komende weken bezig houden met het vervolg. Ik denk 
aan Abimelech, de fabel van Jotham, Jefta en Simson. Daar valt 
veel over te vertellen, maar ook ik ontkom niet aan comprimeren 
of schrappen. Wat het precies gaat worden weet ik op dit moment 
nog niet, maar misschien helpt mij daarbij ook de muziek, die G. 
F. Händel componeerde. Twee prachtige oratoria van zijn hand, 
zitten in de krat met CD’s en DVD’s die ik hierheen meenam om 
zelf nog eens te beluisteren. Dus voor degenen die van barok 
houden: vraag maar of we (b.v. in de avonduren)  het oratorium 
van Jefta en/of Simson met elkaar kunnen beluisteren. 
Ook vanaf deze plaats groet ik u allen, met name degenen die het moeilijk 

hebben en met “ziek en zeer” kampen.  Willem van Buuren. 
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MATTERHORN. 

Na overleg met het bestuur van de Nederlandse Vereniging in 
Dénia is besloten op twee donderdagmiddagen aldaar een 
film (24 oktober om 14.30 uur) en een opera (21 november 
om 14.30 uur) te vertonen. Met name de opera sluit aan bij 
de thematiek die ik gedurende een aantal weken ook in de 
kerk ter sprake zal brengen.  Willem van Buuren 

 

Matterhorn is een onlangs op het Internationaal Film Festival 
Rotterdam bekroonde tragikomedie van ca. 90 minuten, 
geregisseerd door Diederik Ebbinge, met Ton Kas, Rene van 't 
Hof en Porgy Franssen. Het gaat over een eenzame man van 54 
jaar: Fred, die in een benauwend klein Nederlands dorp woont 
(waarvan het strenge godvrezende klimaat velen zullen 
herkennen), en waar weinig opzienbarends gebeurt. Zijn vrouw is 
dood en zijn zoon is weg. Het enige vertier is de kerk, de 
streekbus en zijn karige maaltijden om exact zes uur. 
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De film begint met een busrit door een verlaten landschap. De 
enige reiziger is Fred. Er klinkt muziek: de aria Erbarme dich uit 
de Matthäus Passion van Bach.  Het is een cassette-opname van 
zijn destijds 8-jarige zoon John met pianobegeleiding. Kenners 
weten dat die aria  direct volgt op de melodieuze vertelling van 
het verraad door Petrus. Draagt de hoofdpersoon in de bus 
schuld met zich mee…? 
Fred leeft met een gemis. Zijn vrouw Trudy verongelukte. Ooit 
had hij haar ten huwelijk gevraagd bij de Alpenberg Matterhorn. 
Met hun enige kind heeft hij geen contact meer.  
We zien hoe verlammend rouw en schuld kunnen werken: zijn 
gezicht blijft in de plooi en robotachtig beweegt hij zijn lichaam. 
Ook uit de vaste rituelen van bidden, eten, naar de foto’s kijken, 
krijg je de indruk dat het leven uit hem is weggevloeid. 
 
Dan maakt Fred op een dag als bij toeval kennis met een 
zwakbegaafde zwerver die in het dorp ronddoolt. Deze zegt geen 
woord, maar zijn ogen spreken boekdelen. Van de donkere 
pupillen gaat een appel uit: “zie mij, help mij…!” En het 
beantwoorden van dat appèl zal zijn hele leven veranderen. De 
zwerver krijgt de kamer van zijn zoon aangeboden, waarvan dan 
de dorpsbevolking schande spreekt: twee mannen in één huis, 
dat is toch ongehoord? Fred deert het niet, want de vreemdeling 
luidt een kentering van zijn leven in. Hij gaat beseffen dat hij met 
zichzelf in het reine kan komen, zijn schuldgevoelens kan 
overwinnen en voorzichtig weer stapjes in de wijde wereld kan 
zetten. Hij komt tot leven, zijn gezicht gaat uit de plooi, zwierig 
wordt zijn loop. In een dronken bui vraagt hij de zonderlinge 
zwerver zelfs ten dans. Dan herkent hij in de oogopslag van de 
danspartner zijn vrouw. En als hij naar haar portret kijkt weet hij: 
ik heb nog iets goed te maken. Daarvoor wil hij terug naar de 
Matterhorn en zal hij zijn verloren zoon opzoeken, die hij 
vanwege homoseksualiteit op straat had gezet.  
Het verhaal toont wat de begrippen bevrijding, uittocht en 
opstanding kunnen betekenen. Figuurlijk staat Fred op uit de 
dood en komt weer tot leven, bevrijd van schuld en eenzaamheid.  
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De vreemde zwerver speelt daarbij een sleutelrol: hij is brenger 
van nieuw leven. Hij is de ander, die aan de Ander doet denken. 
Niet voor niets blijkt zijn naam Theo (Godsgeschenk) te zijn. 
In een tijd waarin vreemde vluchtelingen, zonderlinge zwervers 
en rare hulpvragenden door overheden, en deels door de crisis, 
onder druk worden gezet, is het goed herinnerd te worden aan de 
aloude woorden: “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij 
op…”   Maar de bevolking ziet in het wonderlijke duo Sodom & 
Gomorra, niet beseffend dat juist het schenden van het gastrecht 
tot verwoesting leidt. De zwerver, die ook een ongeluk blijkt te 
hebben gehad, is een dierenliefhebber. En wanneer zij als 
artiesten worden gevraagd op verjaardagsfeestjes van kinderen 
(ja, ook op zondag!), blijkt hoe aanstekelijk dat kan zijn. Tegen 
het eind van de film zien we wederom in vreemde, tegendraadse 
beelden, dat de zo gelovige buurman gaat veranderen, de 
zwerver zich wil hechten, en Fred zijn zingende zoon opzoekt. 
Soms moet je een hele reis maken om tot de ontdekking te 
komen wat leven is en wat de betekenis van geloven wil zijn. Om 
zeker te weten dat je – ontdaan van alle ballast – mag zijn die je 
bent…? 
Na de filmvertoning is er gelegenheid voor samenspraak.  
 
Samson & Dalila  21 november. 
Samson & Dalila is een uit 1876 daterende opera van de Franse 
componist Camille Saint-Saens, gedirigeerd door Julius Redel, 
met Placio Domingo, Shirley Verrett en Wolfgang Brendel, naar 
teksten van het gelijknamige profetische bijbelboek uit de tijd van 
de Richters, op DVD uitgebracht met Engelse, Duitse en 
Spaanse ondertiteling door Arthaus.  (111 min.) 
Om de toegankelijkheid te vergroten (ik ben me zeer wel bewust 
dat lang niet ieder van opera houdt) zal ik voor deze presentatie 
readers maken met Nederlandse vertaling, die zo mogelijk vooraf 
beschikbaar kunnen worden gesteld.                 

       Willem van Buuren 
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Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 
Alles is vergeven en vergeten. 
Deze woorden komen niet letterlijk zo uit de Bijbel, maar zijn wel 
gebaseerd op de boodschap van vergeving en verzoening zoals 
die overal in de Bijbel verkondigd wordt. 
 
Het woord de Heren luidt: Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en 
hun zonden niet meer gedenken.  Jeremia 31: 34 
  
 
Het ene doen en het andere niet laten.. 
Het is niet altijd of-of. Als er twee dingen te doen zijn, dan moet je 
ze ook alle twee doen. We hebben vaak de neiging om het ene te 
doen ten koste van het andere.   
Als het gaat om de wetten van het geloof, kunnen we ons soms 
ook zo gedragen. 
 
Wee u huichelaar, want gij geeft tienden van de munt, de dille en 
de komijn, maar gij hebt het gewichtigste van de wet 
verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.  
Dit moet men doen en het andere niet laten. Matt. 23:23 

 

 
Levensbeschouwelijke sites:  
www.pkn.nl    www.cgk.nl 
www.reliwerk.nl   www.rondomdebijbel.nl 
www.vrijzinnig.nl   www.vrijzicht.nl 
www.protestant.nl   www.christelijkweekblad.nl 
www.kerknieuws.nl   www.hetgoedeleven.com 
www.refdag.nl   www.bruggenbouwers.com  
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Muziekagenda             ( ingebracht door  Cor Pors )                              

XVII. Internationale orgelfestival in Pedreguer,  Iglesia de la 
Santa Creu  van 4 oktober tot  1 november 2013              
                               
***Vrijdag, 18 oktober, 20.30 hr 
Koor Cantores Sanctis Diebus (Salesbury – Engeland) 
Josep Vicent Giner, orgel 
Polifonische renaissance en symfonische romantiek 
Werken van T.L. de Victoria, A. Bruckner,  
Ch. V. Stanford, J. Brahms 
 
***Vrijdag 25 oktober, 20.30 hr 
Quintet de Metalls “Al Vent” 
Vicente Flich, orgel 
Concerten, dansen en fanfares 
Werken van J. Pachelbel, J.S. Bach, G.F. Händel, E. Gigout 
 
***Vrijdag 1 november, 20.30 hr 
Cor de la rectoria 
José Martinez, tenor, Joan Carles Morales, bariton 
Francesc Pineda, violoncel, Úrsula Segarra, harp 
Josep Vicent Giner, orgel 
Jaume Morell, dirigent 
Gewijde muziek uit Parijs aan het eind van de XIX Eeuw 
 
Entrée per concert 12 Euro 
Abonnement voor 5 concerten 40 Euro 
Voorverkoop Casa  Municipal de Cultura  te Pedreguer van 
maandag tot vrijdag van 11 – 14 hr. Tel. 966 456 200 
Voorverkoop en abonnementen Ilse Kübler tel. 965 788 840. 
Proakustik. Dénia,  Carrer Diana 49, maandag – vrijdag 9.30 – 
13.30 hr, Costa Blanca Nachrichten, Benissa. 
Avda Pais Valencia, 56,  tel 965 733 542 
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Mededelingen:                   ( secretaris )  
  
Onze sociale projecten zijn:  

*  Dominicaanse Republiek,   
*  Ooghulp Wereldwijd,  
*  Lilianefonds,  en  
*  Oikocredit.  

Collectes voor de diaconie gaan voorlopig naar de voedselbank 
in Denia  (naar  mensen die door de crisis onze hulp hard nodig 
hebben).  
 
• Predikant: In de maanden sept. t/m nov. is ds. Willem van 
Buuren onze voorganger. 
 
• De  Kerkband komt meestal medio van de maand beschikbaar. 
Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is 
op de website (en ik heb uw emailadres nog niet), stuurt u dan 
een email aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). 
Kopij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan 
hetzelfde adres.  
 
 
 • Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke 
gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u dat dan 
doorgeven aan de secretaris (zie onder).   
 
• De  kerkenraadsvergadering wordt in principe gehouden op de 
1ste maandag van de maand.  Als u iets wilt inbrengen, dan 
ontvangen we graag de stukken twee dagen van te voren. 
 
 
Email secretaris:   ned.int.gem.denia@gmail.com   
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Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia 
Reg.no.  3053-SE/A C.I.F.: R-0300445D 

 
Kerkgebouw: Evangelio-El Arca de Noé, Calle Sanchis  
                                   Guarner 9, 03700 Denia.   
Kerkdiensten: Elke zondag om 11 uur (aansluitend   
                                   koffie/thee drinken)               
Pastorie,   tevens correspondentieadres: 
                                   Calle Aristeu 23, Marquesa 1,  03700 Denia 
Predikant:  Bezoek graag telefonisch aankondigen  
   tel. 96 578 5045  of  655 520 864 (mobiel) 
Kerkenraad:             Telefoon: 
Voorzitter:  Cor Pors,  Javea,          96 646 0841 
Vice-voorz.  Bram Gerth, Javea         96 579 5152 
Secretaris  Derk Rozema, Javea,        68 671 7454 
Penningm.  Piet v.d. Brugge, Benissa  96 574 8970 
Tiny Berkman     Els Poblets          96 647 4705 
Henk de Jong    Javea           96 597 4303 
Chris de Jong    Teulada (Huismeester)      67 772  9509 
Lid   Vacature: 
De emailadressen van de kerkenraadsleden vindt u op de website. 
 
Organisten:  Edo Luynenburg         96 575 6547 
   Chris Ooms          96 578 3694 
   Cor Pors          96 646 0841 
              Peter Neeteson  
Hulp in nood: Martine Gerth          96 579 5152 
   Ati de Jong          96 597 4303 
Internet website:     www.kerkdenia.nl  
Email:   ned.int.gem.denia@gmail.com 
Vrijwillige bijdragen: 
Spanje:          Bankrelatie: B.B.V.A. te Javea.                              

Rek.nr.: 0182 0142 00        0201505998/bic=bbvaesmm               
                       t.n.v. Iglesia evangélic holandesa  
Nederland:    Bankrelatie: ING te Geldrop              

Rek.nr.: P 42 23 567  
(Of  IBAN: NL02 PSTB 0004 223567) 
t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. Denia 


