
 
Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, 
maar een heidens werk om Christenen te bekeren. 
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Ds. Willem van Buuren: 
Inloopmorgen dinsdag 12 november vanaf 10.30 uur (koffie) en 
bespreking (vanaf 11.00 uur) n.a.v. de film over “Broeder Rogér 
en Taizé” (deel 1, 52 min. met Nederlandse ondertiteling). 
 
Toen ik in mei van dit jaar, na 2 maanden in uw midden te zijn 
geweest, naar Nederland afreisde, heb ik mijn reis onderbroken 
met een bezoek aan de oecumenische gemeenschap in Taizé. 
Daar heb ik toen deze juist uitgekomen documentaire 
aangeschaft. Taizé is een klein dorp in het fraai golvende 
Bourgondische landschap met de vele romaanse kerkjes, tussen 
Cluny en Tournus. Vele malen bezocht ik deze gemeenschap, 
voor het eerst in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. En 
steeds weer is het bijwonen van de getijdendiensten aldaar een 
bijzondere confrontatie met de in vele talen gelezen 
bijbelwoorden, de gebeden, de eenvoud, de stilte, de bezinning, 
en … de vele jongeren. Het gehele jaar door bezoeken talloze 
groepen uit de gehele wereld deze inspirerende communiteit die 
nog steeds en steeds weer een aanrader is voor wie de reis van 
of naar Spanje met de auto maakt! 
De indrukken die ik bij de bezoeken en het gesprek in de film 
opdeed zullen worden afgedrukt, zodat voor iedere 
geïnteresseerde een reader beschikbaar is.  
 
Voor de komende 4 weken: 
De lezingen uit het boek “Richteren” (of Rechters, zoals 
sommigen vertalen), zijn nog niet ten einde. In de komende 
weken willen we ons in de kerk bezig houden met het vervolg. Ik 
denk nu vooral aan de zeer tot de verbeelding sprekende richter 
Simson. Bij velen is zijn spreekwoordelijke kracht bekend, zijn 
roeping echter al wat minder. maar wat was nu zijn geheim…? 
Het komt allemaal aan de orde in de komende kerkdiensten. En 
misschien helpt mij bij de voorbereiding wederom de muziek van 
G. F. Händel. Wie met mij het prachtig getoonzette oratorium wil 
beluisteren (b.v. in de avonduren) kan mij daarover aanspreken. 
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Simson is de richter die (met o.a. Gideon en Jefta) ook in de 
Hebreeën-brief wordt genoemd als geloofsgetuige. Daarmee 
wordt geen super-gelovige bedoeld (wie zou dat trouwens 
zijn…?), maar een mens die door zijn gelovig doen en laten een 
type is, die – ondanks alles – hoopvol verwijst naar Israëls 
bevrijdende God. Het is een messiaanse figuur dus, die in de 
oude verhalen van de vroege profeten wordt getekend als een 
krachtige bestrijder van “de vijand” rondom, maar ook als iemand 
die niets menselijks vreemd is, kortom een man met zwakheden. 
De vijand met zijn ketenen en touwen zit dus niet alleen buiten… 
 
Als teken van zijn bijzondere aan God gewijde positie geldt zijn 
haardracht. Daarin lijkt ook zijn kracht te zitten. Maar door zijn 
geheim te verklappen (of moeten we hier zeggen 
“verkwanselen”), wijkt Gods Geest en valt hij te prooi aan zijn 
vijanden. Daarin speelt de vrouw een rol met de naam Delila.  
Hoewel zij het einde inluidt, is het verhaal waarin hij zich aan 
haar over geeft, toch niet af zonder dat de “verblinde” nazireeër 
inzicht krijgt en zo opnieuw geestkracht ontvangt om de oude 
vijand te slaan als niet tevoren… 
 
Een Opera over Simson op donderdag 21 november om 14.30 uur in het 
gebouw van de Nederlandse Vereniging, Partida Marjal 3, Las Marinas, 
03700, Dénia. 
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. 
 
Ook vanaf deze plaats groet ik u allen, met name degenen die 

het moeilijk hebben en met ziek en zeer kampen. Het gaat u allen 

goed!     Willem van Buuren 
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Overweging bij Lukas 8,4-15  ( ingebracht door D. Rozema) 

Gelijkenis van de zaaier. 
Welke sporen laat je na in je leven? En wat laat sporen in jou 
achter? In het verhaal over de vader en zijn twee zonen, leert de 
vader zijn kinderen:  ‘Laat tekens achter op je weg’.  
De ene zoon knoopt grashalmen en legt stenen als markering 
neer. De andere zoon verbindt zich met mensen en laat een 
goede indruk achter in hun hart.   
Jezus vertelt een verhaal over een zaaier om de vraag te stellen 
wat Gods goede boodschap achter laat in mensen.  
Er is een menigte mensen op de been als Jezus ergens komt.  
Ze hangen aan zijn lippen als hij vertelt over het koninkrijk van 
God. Als hij daarover spreekt dan vertelt hij over zieken die 
genezen worden, over mensen die stoppen met een zelfgericht 
en hebzuchtig leven en zich leren verbinden met anderen, over 
gebrokenheid in het leven, dat geheeld mag worden, over 
sjaloom: leven in vrede – dat betekent een veilige levensruimte 
voor elk mens, waarbij niemand tekort komt.  
Wat  gebeurt er met die boodschap in mensen? Wat richt het uit?    
U voelt wel aankomen, dat ik u deze vragen vandaag vooral wil 
meegeven als vragen voor onszelf. Welke tekens laten wij in ons 
leven achter? Houdt dat misschien ergens het midden tussen het 
knopen van grashalmen en waardevolle tekens in de harten van 
mensen? En wat laat Zijn sporen in ons achter?    
De volgorde is het meest logisch andersom: waardoor wordt ons 
hart bewogen – en hoe is dat te merken in het leven dat wij 
leiden?   
In een bekende tekst van halverwege de 19e eeuw waarin een 
Indiaans opperhoofd met de naam Seattle zich teweer stelt tegen 
de westerlingen die de grond van zijn stam willen kopen voor 
economische vooruitgang. Twee levenswijzen botsen met elkaar. 
De indianen zien de grond, de dieren, de lucht, de zon – alles wat 
leeft – als hun broers en zussen. Dat kun je niet kopen met geld. 
Daarmee verbind je je bestaan. Het is deel van jezelf.  
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Ze zijn bang dat de christelijke westerlingen de grond alleen maar 
zien als middel tot grotere inkomsten. Zo ging het met andere 
natuurgebieden. Het indiaanse opperhoofd vraagt daarom: welke 
dromen heeft de blanke gezaaid in de harten van zijn kinderen?    
Deze vraag zou ik willen verbinden met wat Jezus vertelt. Welke 
dromen en visioenen, welke verlangens vinden een vruchtbare 
bedding in ons leven?   
Het eerste beeld dat Jezus gebruikt is dat van het zaad dat op de 
weg valt. Daar kan het niets goeds bereiken. Het wordt door de 
vogels opgegeten. Het is het beeld van mensen die zich afsluiten. 
Zo gesloten zijn, dat er niets goeds binnen kan komen.  
De dromen van een leven in heelheid kunnen niet binnen komen. 
Het kan zijn vanwege depressiviteit of een slecht zelfbeeld, of 
door een muur die je rondom je hebt gebouwd ter bescherming 
tegen pijn – maar die ook het goede tegenhoudt. Geslotenheid is 
hierbij het kernwoord. Er kan niets goeds binnenkomen.   
Het tweede beeld dat Jezus gebruikt is dat van het zaad dat op 
de rots valt. Dat zou ik willen typeren met de hypes in onze tijd. 
De boodschap komt binnen, en maakt enthousiast. Maar het is 
maar voor even. Want morgen is er weer iets anders dat onze  
aandacht vraagt en zijn we vergeten wat vandaag ons hart 
verwarmt. Het is een beeld van een leven, waarin geen tijd en 
rust is, waarin diepgang en trouw ontbreken. Het zaad ontkiemt, 
maar krijgt nauwelijks wortels in vaste grond. Een beeld dat wel 
erg past bij de tijd waarin we leven.   
Het beeld dat door alle tijden het meest krachtig is, is het derde 
beeld van het zaad dat groeit tussen de distels. Het wordt 
vergeleken met ik-gerichtheid, met hebzucht en met dagelijkse 
beslommeringen. Jezus noemt het in het evangelie volgens 
Lucas “” zorgen en rijkdom en genoegens van het leven””.   
Een sprekende vertaling hiervan vind ik het beeld van een 
meester die zijn leerlingen een les leert aan de hand van een 
vaas, stenen, kiezels, zand en water. De meester vult de vaas 
eerst met een aantal grote ronde stenen, dan volgen de kiezels. 
Die vinden ruimte tussen de stenen.  
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Vervolgens vindt het zand zijn weg tussen alle gaatjes die er nog 
zijn. En als alles vol lijkt, dan kan het water er nog bij.  
Als je de volgorde omkeert, zo leert de meester, dan kunnen de 
grote stenen er nooit meer allemaal in. En die grote stenen staan 
symbool voor wat het belangrijkste is. Geef die eerst een plek in 
je leven. Anders is daarvoor geen ruimte, zoals Jezus illustreert 
met de distels, die het andere doen verstikken.  
Niet alles kan tegelijk een goede bedding vinden in een 
mensenleven. Je moet keuzes maken.  Daarmee krijgen we een 
vraag aangereikt, welke volgorde wij in ons leven kiezen.  
Krijgt dat waarvan we zeggen dat het het belangrijkste is, ook het 
eerst een plek in ons leven? Je zult veel mensen horen zeggen, 
dat geld niet zo belangrijk is. Als je maar kunt leven. Een 
uitnodiging om te zien wat in ons leven het goede kan verstikken.   
Tot slot het beeld van het zaad dat in goede aarde valt. Het is 
maar een klein deel van het geheel. Maar oh, wat een enorme 
kracht gaat er uit van het evangelie, dat goede zaad:  het 
verlangen naar heelheid en vrede,  een leven in verbondenheid 
met alle mensen en alles wat leeft,  weten dat je het leven niet 
verdient, maar dat het je gegund wordt,  beseffen dat je niets kan 
vasthouden, maar dat alles je gegeven is; dat fouten maken bij 
het leven hoort, dat je uitdraagt dat mensen altijd een nieuwe  
kans mogen krijgen in het leven,  dat je vorm geeft aan wat eerlijk 
en recht is.  
Laat u daardoor voeden, laten dat je dromen zijn, de verlangens 
in je hart! En wat een tekens zul je dan nalaten – in je eigen leven 
en in dat van je kinderen en kleinkinderen.   
We zijn hier niet alleen als individuen, maar ook als 
gemeenschap. Dat is in deze tijd iets heel waardevols en 
zeldzaams. En het laat goede sporen na.    
Laten we het elkaar vertellen, wat er aan goeds leeft in de ander 
persoonlijk, ouders aan hun kinderen, kinderen aan hun ouders. 
Laten we het elkaar vertellen, wat er aan goeds is in deze 
geloofsgemeenschap – zodat het groeien kan.  
Voedt het goede en het zal groeien.   Ds. Gertrudeke van der Maas 
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Kerkenraadsvergadering  4 nov. 2013 ( secretaris). 
De voorzitter ( Cor Pors) heet iedereen hartelijk welkom.  
Willem opent de vergadering met het lezen van de tekst van lied 
743 uit het nieuwe liedboek. De agenda wordt op enkele punten 
aangevuld en de notulen zijn tekstmatig goed verwoord. Er zijn 
geen vragen naar aanleiding van de notulen. Alle belangrijke 
zaken komen bij de andere agendapunten wel aan de orde.  
Inkomende  en uitgaande post. Derk heeft de gemeente 
Vierpolders bedankt voor de gift van 500 euro voor de 
voedselbank in Denia. Een aantal instanties is gevraagd of men 
onze oude liedboeken wilde hebben. Niemand heeft 
belangstelling. In de grote slaapkamer van de pastorie is de airco 
uit de woonkamer geplaatst en in de woonkamer is een krachtige 
nieuwe airco geplaatst die ook op een voordelige manier de 
woonkamer kan verwarmen. Een kerkbezoeker adviseerde ons 
om als kerk op de beurs: “Leven en geloven” te gaan staan in de 
Jaarbeurs in Utrecht begin november. Wij hebben besloten de 
overkoepelende organisatie IPNZE te vragen dit volgend jaar te 
doen namens de kerken in Spanje, Portugal en Turkije.  
Onze predikant voor december en januari (Maaike Schepers) 
vraagt ons reeds informatie om zich goed te kunnen 
voorbereiden op haar komst. 
De redactie van HALLO heeft besloten onze kerkinformatie weer 
wekelijks te  plaatsen. 
Pastoraat. Willem heeft een aantal kerkleden bezocht en we 
doen suggesties voor nieuw te bezoeken leden. 
Inloopochtenden.  De inloopochtend over de DodeZee rollen is 
goed bezocht en was zeer informatief. De Bijbelstudie op 
dinsdagmorgen 29 oktober (over psalm 103) trok iets minder 
belangstellenden, maar was de moeite waard. Willem had vier 
verschillende vertalingen naast elkaar uitgewerkt. 
In de Nederlandse Club in Denia is op donderdagmiddag 24 
oktober om 14.30 uur de DvD vertoond: Matterhorn.  
Een indrukwekkende film.  
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Op de inloopochtend op dinsdagmorgen 12 nov. zal een film over 
Taizé worden getoond als inleiding op een discussie over deze 
bijzondere spirituele plek in Noord-Frankrijk. 
Op donderdag 21 nov. (om 14.30 uur) zal de opera Samson & 
Delilah worden vertoond in de Ned. Club . 
De samenwerking met de Ned. Club ervaren wij als zinvol.  
Het is goed als kerk aanwezig te zijn in deze Nederlandse 
samenleving. Zoals u weet, is de pastorie formeel lid van de Ned. 
Club en bezoekt de predikant (ev. met partner) meestal op 
woensdagmorgen de instuifochtend (de werkster maakt dan, als een 
wervelwind de pastorie schoon). 
Op zondag 24 nov. (laatste zondag van het kerkelijk jaar) zullen 
wij in de kerkdienst de mensen gedenken die ons het afgelopen 
jaar zijn ontvallen. Ook u kunt een kaarsje aansteken voor een 
geliefde persoon die u ontvallen is in de afgelopen periode. 
Behandeling van de actielijst: De pastorie heeft een nieuw 
bankstel, een nieuwe airco en een nieuwe linnenkast. Het nieuwe 
bed is besteld en de nieuwe garagedeur wordt deze week 
geplaatst. We zijn nog op zoek naar een grote (circa 1 meter) 
kaarsen standaard voor in de kerk.  
Rondvraag: Een nieuwe bezoeker van onze kerk vond het niet 
prettig dat wij met open schalen werken. Dit is echter de 1ste 
keer dat iemand aangeeft daar moeite mee te hebben. We laten 
het daarom toch maar zo. 
Bidden voor de collecte-opbrengst. Zoals u misschien heeft 
gezien, doen we het wat anders de laatste weken. De 
collectanten wachten achter in de zaal totdat de organist is 
uitgespeeld en dan brengen ze de collecten (namens de 
gemeente) naar de avondmaalstafel en wachten daar. 
Vervolgens spreekt de predikant een dankgebed uit over de 
offeranden en pas daarna gaan de collectanten zitten. 
Dit is een advies van Willem en de kerkenraad vindt het een 
mooie symboliek. 
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De andere verandering zit aan het begin van de dienst. U heeft 
dat steeds op de liturgie kunnen lezen.  
Nadat de organist om 11 uur een akkoord op het orgel heeft 
gegeven, stopt de gemeente met praten. In deze stilte spreekt de 
ouderling van dienst het consistoriegebed uit met de predikant en 
kunt u ook die stilte benutten voor gebed. Vervolgens komen 
ouderling en predikant binnen en de ouderling doet de 
afkondigingen. Na de afkondigingen zingen we een lied.  
Daarna gaan we staan en begint de dienst. 
  
De vergadering wordt afgesloten met een gebed uit het liedboek  
( zie blz. 515). 
 
Getallen.   ( ingebracht door Bram Gerth) 
In mijn inleiding van het Joodse verhaal wat in de “Kerkband” van oktober 
stond schreef ik dat de Joden ruim duizend jaar geleden hun tempel, 
offerplaats en hogepriesters kwijtraakten. Dat moet natuurlijk tweeduizend jaar 
zijn. U had dit natuurlijk al opgemerkt, maar mij er niet mee geconfronteerd, 
waarvoor mijn oprechte dank. 
 
Maar nu we het toch over getallen hebben, 5774 zegt u dat wat. 
Inderdaad, volgens de Joodse jaartelling leven we in het jaar 
5774 gerekend vanaf de schepping. Dus een kleine 6000 jaar 
geleden schiep G´d de aarde en daarna Adam en Eva uit klei.  
Dit is wat de Joodse traditie zegt, maar zo staat het niet precies 
in de Tora. De chronologie, die zesduizend jaar, komt uit de 
midrasj “de grote orde van de wereld”. Deze midrasj wordt 
toegeschreven aan Josef ben Halafta.  
Maar met de wetenschappelijke vindingen die het ontstaan van 
het universum, de aarde en het leven op aarde op een heel 
andere manier beschrijven, heeft de Tora voor sommigen aan 
kracht ingeboet. Hoe staan Joden eigenlijk tegenover dit 
probleem; geloof in een almachtige G´d  die de aarde in zes 
dagen schiep versus wat we nu weten over de wereld om ons 
heen? 
 

 10

 
Al in de Middeleeuwen waren verschillende rabbijnen het erover 
eens dat de wereld waarschijnlijk een stuk ouder was dan die 
zesduizend jaar. Al in de 11-de eeuw berekende de Spaanse 
rabbi Bahya ben Asjer op basis van de kabbala dat de wereld 
miljarden jaren oud was en rabbijnen als Maimonides  
(12-de eeuw) en Gersonides (14-de eeuw) vonden dat niet alles 
wat in Genesis staat letterlijk genomen hoefde te worden.  
Sterker nog, Maimonides schreef dat als wetenschap en Tora 
niet met elkaar in overeenstemming waren, dit kwam omdat òf de 
wetenschap niet goed begrepen werd, òf de Tora verkeerd 
geïnterpreteerd werd. Over het standpunt van Aristoteles dat het 
universum altijd al heeft bestaan schreef hij bijvoorbeeld dat dit 
feit, noch het tegendeel ervan, te bewijzen was en dat hij daarom 
de bijbelse interpretatie dat het universum een specifiek begin 
had, kon omarmen. Ook Nachmanides (13-de eeuw)  hoewel 
vaak kritisch over de rationalistische gezichtspunten van 
Maimonides, moest toegeven dat er een aantal dingen niet 
precies klopten als je het scheppingsverhaal letterlijk leest. 
Wetenschap werd door middeleeuwse rabbijnen dus zonder 
ernstige problemen omarmd. Tot zover dus geen problemen!. 
De problemen begonnen eigenlijk pas met Darwin. De min of 
meer “toevallige” selectie die tot het ontstaan van de mens  
leidde, lijkt namelijk in tegenspraak te zijn met het idee van een 
gestuurde schepping. Maar daar werd snel een oplossing voor 
gevonden. De 19-deeeuwse rabbijn Eliyahu Benamozegh schreef 
dat als de evolutietheorie onderdeel van de mainstream 
wetenschap zou worden, dit niet in tegenspraak met de Tora zou 
zijn, zolang men er maar vanuit ging dat het hele proces  
door G´d gestuurd werd (wordt). 
Aan het einde van de 19-de eeuw heeft de meerderheid van de 
conservatieve Joden de evolutietheorie als wetenschappelijk feit 
geaccepteerd. In die tijd is ook de orthodoxie nog niet van zijn 
stuk gebracht door de inzichten van Darwin. “Als de theorie ooit 
bewezen zou worden, dan zou dit nog niet in strijd zijn met de 
orthodoxe overtuigingen maar zou men nog meer ontzag moeten  
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hebben voor G´d”. Want die had in zijn eindeloze wijsheid en 
eeuwigdurende almacht maar één deeltje nodig om tot de 
oneindige diversiteit aan soorten die we vandaag kennen te 
komen”. 
Modern-orthodoxe rabbijnen en wetenschappers, niet zelden 
verenigd in één persoon, houden zich druk bezig met dit 
onderwerp en zoeken naar manieren om Joodse theologie in 
overeenstemming te laten zijn met de wetenschappelijke 
bevindingen dat de wereld een paar miljard jaren oud is. De 
Amerikaanse natuurkundige Judah Landa bijvoorbeeld, stelt dat 
de evolutie is gecreëerd door natuurwetten, die op hun beurt 
weer zijn gecreëerd door G´d. Landa verwerpt echter het idee 
van Darwin dat de evolutie geen doel heeft. Hoewel hijzelf, 
Landa, geen bewijs heeft dat het leven zelf een doel heeft, kan 
de wetenschap niet uitsluiten dat zo´n doel wel degelijk bestaat. 
De conservatieve Joden gaan ervan uit dat G´d het universum 
heeft gecreëerd en dus het leven heeft geschapen  maar houdt 
geen officiële leer aan over hoe dat precies is gegaan. 
Wel leggen zij de nadruk op het belang van wetenschap om 
kennis te nemen van de wereld om ons heen en zoekt naar 
manieren om de evolutie te begrijpen. Het is zelfs een plicht om  
dit te doen want alleen zo kun je er achter komen hoe 
wonderbaarlijk G´ds werk is. 
Dit soort gezichtspunten, die achter de miljarden jaren van 
kosmische en biologische evolutie plaats bieden aan geloof in 
een Schepper die deze processen aanstuurt, raken dicht aan het 
“intelligent design” maar Joden distantiëren zich over het 
algemeen van die term en het idee. Liever gebruiken de Joden 
de term “theïstische evolutie”. Het verschil tussen die twee 
zienswijzen is klein maar belangrijk. De conservatieve rabbijn 
David Fine (nog in leven) schrijft dat gelovige wetenschappers 
claimen dat het geloven in G´d niet in tegenspraak is met de 
studie van de evolutie omdat wetenschap alleen zoekt naar 
natuurlijke verklaringen van gebeurtenissen. 
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De voorstanders van het “intelligent design” daarentegen, 
ontkennen dat er een mogelijkheid bestaat om het leven op aarde 
puur vanuit natuurlijke mogelijkheden te verklaren. Het is zoals 
gezegd een klein maar zeer essentieel verschil. 
Joodse theologen benadrukken dat intelligent design geen 
wetenschap is maar een religieus concept. Bovenstaande maakt 
wel duidelijk dat in het jodendom absoluut ruimte was en is voor 
wetenschap, sterker nog, dat het beoefenen van de wetenschap 
wordt aangemoedigd. 
De ultra orthodoxe Joden hebben wel moeite met de 
evolutietheorie maar zorgen er wel voor dat ze zich duidelijk 
distantiëren van de orthodox-christelijke visie. De ultra orthodoxe 
joden zien de wetenschap niet als vijand van hun leer. 
Integendeel, ze vinden het belangrijk om zo veel mogelijk te 
kunnen begrijpen van G´ds schepping. Wat ze afwijzen is het 
idee dat de wetenschap de enige waarheid zou zijn. 
Eén van de theologische problemen waarmee ze te kampen 
hebben is de speciale plaats van de mens in de schepping.  
G´d schiep eerst al het andere, ook de dieren en toen pas de 
mens naar zijn beeld en gelijkenis. Met deze passage wordt een 
essentieel verschil gemaakt tussen mens en dier en krijgt de 
mens een status aparte. Een verschil dat door de evolutietheorie 
niet onderschreven wordt, want daarin komt alle leven voort uit  
één en dezelfde materie. Dit afstammen betekent trouwens niet 
dat we afstammen van de apen. Mens en aap hebben wèl 
gemeenschappelijke voorouders. Moshe Feinstein, overleden in 
1986 schreef daarover dat er gewoon geen filosofisch houdbare 
manier is om de overtuiging te hebben dat wij slechts 
geëvolueerde dieren zijn en dat we tegelijkertijd kwalitatief iets 
anders zouden zijn.  
Voormalig orthodox opperrabbijn Jonathan Sacks ziet de 
evolutietheorie juist als een van de meest religieuze ideeën ooit. 
Hij vindt het onbegrijpelijk dat het tot atheïsme zou leiden. 
Volgens Sacks laat het scheppingsverhaal zien dat de Schepper 
de schepping creatief maakte. Met andere woorden.  
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Het leven is creatief zodat het zich kan aanpassen en 
ontwikkelen. Dat is een teken dat het leven een goddelijke creatie 
is. Leo Mock, docent jodendom aan Tilburg University en zelf 
orthodox stelt het maar even duidelijk. “Het feit dat er een 
evolutie is, sluit niet uit dat er een schepper is. Ik vind het een 
weinig interessante discussie. Je geloof in G´d hangt niet af van 
de uitleg van het scheppingsverhaal. Er staat zoveel in de Tora 
wat wetenschappelijk niet kan”. 
“Toen de evolutie theorie in de 19-de eeuw bekend werd, waren 
de rabbijnen daar niet ongerust over. Tegenwoordig gaat de 
orthodoxie wel steeds meer richting het standpunt dat de wereld 
in zes dagen geschapen is en 5774 jaar oud is” stelt Mock “ maar 
denken moet vrij zijn. Je mag wel iets verwerpen maar dan moet 
je wel weten waar je het over hebt”. 
Mock is voorstander van het slaan van bruggen tussen beide 
standpunten. “We kunnen van elkaar leren”. Volgens hem 
moeten we een andere vraag stellen. “Waarom is het eigenlijk zo 
belangrijk waar iets vandaan komt? Waarom is het niet belangrijk 
waar het heen gaat?”  
Door mij verkort artikel. Origineel geschreven door Sarah Whitlau en 
verschenen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 18 oktober 2013. 
 
Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, 
en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. 
Exodus 33: 19b    (ingebracht door Henk de Jong) 
God geeft genade aan wie Hij die wil geven. Hij is barmhartig 
voor wie Hij barmhartig wil zijn. Dat klinkt een beetje als: “Ik maak 
zelf uit wie daarvan profiteren mag; daar heb jij niets mee te 
maken” God neemt die vrijheid en niemand kan daar iets aan 
veranderen. Dat zal waar zijn, maar het roept een ongemakkelijk 
gevoel op. Maakt het dan voor God niets uit wie Hij voor zich 
heeft ? Riekt dit niet naar willekeur?  
Eerder in Exodus heeft God een uitspraak gedaan die sterk op de 
bovenstaande lijkt: 
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“Ik ben die Ik ben” Dat was zijn antwoord op Mozes´' vraag naar 
Gods naam Ex.3:13 
Het was tegelijk een toelichting op de naam Jahwe (de Heer). 
“Wat Ik ben” zo wilde God kennelijk zeggen,” dat ben Ik 
helemaal. Dat zal Ik ook blijven, want zo heet Ik. Daar kun je 
absoluut van op aan” Maar wat is God dan? De uitspraak “ Ik ben 
die Ik ben” laat dat eigenlijk in het midden. God vult het echter 
direct voor Mozes in: Hij is de God van Abraham, Isaäk en Jacob 
(Ex 3: 15) Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden 
aangeroepen door alle komende generaties. 
Omdat Hij dat is, kan Hij de ellende van zijn volk in Egypte niet 
langer aanzien. 
Hij zal het bevrijden en brengen naar een land dat overvloeit van 
melk en honing. (Ex3:17). Dat had Hij namelijk aan de 
aartsvaders beloofd. Hij is wat Hij is en dus doet Hij wat Hij zegt. 
De farao en de Egyptenaren moeten tot hun schade erkennen 
wat Gods naam betekent. De Egyptenaren zullen beseffen dat Ik 
de Heer ben, als Ik mij tegen hen keer. ( Ex 7:5 ) en als Ik in mijn 
majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb 
gebracht. ( Ex 14:18). Ook de Israëlieten ervaren wat het voor 
hen wil zeggen dat God “Ik ben die Ik ben” heet. Voor hen wordt 
het “ Jullie God, die jullie uit Egypte bevrijd heeft” ( Ex 20:2 ),in de 
aanhef van de wet. Die bevrijding voltrok Hij om in hun midden 
zijn intrek te nemen. “En zij zullen inzien dat Ik, de Heer, hun God 
ben, die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen, 
Ik ben de Heer hun God”. (Ex 29:46). 
God heeft dat laatste nog niet gezegd, of de Israëlieten maken 
het zelf onmogelijk, ze buigen liever voor een gouden kalf dan 
voor een God die vrij is, maar op wie je toch altijd aankunt. 
Ternauwernood weet Mozes te voorkomen dat God hen 
vernietigt. Hij krijgt Hem zelfs zo ver dat hij weer 
hoogstpersoonlijk met hen mee trekt naar Kanaän. 
 ( Ex 33: 15-18). Mozes zei: “ Als u niet zelf meegaat, laat ons 
dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij 
goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat?  
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Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de 
volken. De Heer zei tegen Mozes:  Ik verzeker je dat ik zal doen 
wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen” 
Op dat moment vult God zijn naam verder in.” Ik ben die Ik ben” 
gaat klinken als 
 “Ik ben genadig voor wie Ik genadig ben en barmhartig voor wie 
Ik barmhartig ben”. 
Dat is de basis voor het voortbestaan van Israël en de uitvoering 
van Gods plannen. 
Als God genade geeft en zich ontfermt, doet Hij dat met hart en 
ziel. Daar kun je een geschiedenis van eeuwen en zelfs een 
eeuwigheid op bouwen. 
Zeg nou zelf; klinkt dat als willekeur?      Gert Kwakkel 

 
Schriftgezag   (ingebracht door ds. W. v. Buuren) 

Van één uwer ontving ik ter lezing een boekje met de  
titel: “In de geest van Simson” van ds. Hans Visser.  
Ja, als je juist met deze uitdagende richter bezig bent, wil je wel 
weten wat anderen erover schrijven. Dus zette ik me aan de 
lectuur, waarin een mooi stukje is opgenomen over de Schriftuur. 
Collega Visser verwijst naar de grote Deense filosoof 
Kierkegaard, die ergens vertelt over reizigers die de bijbel als 
reisgids gebruiken. Maar daarbij is het probleem dat die reisgids 
betrekking heeft op een land waar de situatie ingrijpend 
veranderd is. De reizigers raken in de war en begrijpen er niets 
meer van. En ik citeer nu het vervolg: 
“Bijbelteksten worden veelal gebruikt voor het onderbouwen van 
allerlei denkbeelden. Mensen slaan elkaar met teksten om de 
oren. En de lust vergaat je om de bijbel nog langer open te slaan. 
Kierkegaard vertelt van de tekst: ‘Heb geen zorgen voor de dag 
van morgen’, die wordt losgelaten op een koopman die net failliet 
is gegaan. Ik heb altijd het gevoel, dat het zo ook met veel preken 
gaat. Het slaat eigenlijk nergens op. Het is als met een reisgids 
voor Spanje uit de 17e eeuw, ronddolen in Scandinavië. 
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Ik wil over de bijbel geen misverstand laten bestaan. In een 
reisgids voor gelovigen van twee-, drieduizend jaren geleden, valt 
veel te leren. God zit niet verstopt in de bijbel. God is méér dan 
de bijbel. Geloven is niet: beamen wat de bijbel zegt, maar is het 
grondvertrouwen dat de God die toen mensen inspireerde, ook 
nu in mijn eigen subjectiviteit present is als de uitdagende en 
bemoedigende inspiratiebron. Deze God wordt nooit je bezit.  
Hij is geen verzekeringspolis die heil garandeert.  
God is inspiratie die je plotseling kunt ervaren in het diepst van je 
bestaan, maar die je ook weer terstond kwijt bent. God valt nooit 
samen met je diepste zelf. Als je dat denkt, dan ben je net zo 
fundamentalistisch en inhumaan bezig als de mensen die de 
bijbel laten buikspreken en denken dat dit de stem van God is. 
God is ongrijpbaar en doet net of Hij niet bestaat. Je zult het zelf 
moeten uitzoeken. Geen vrome praat over god en mens die 
elkaar zo nodig hebben.  
De mens moet de moed hebben om enkeling te willen zijn, heen 
en weer geslingerd tussen hoop en vertwijfeling. Maar soms komt 
de opdracht: probeer uit te vinden hoe de Christus, in wie God 
zich bekend heeft gemaakt, gestalte aanneemt in situaties waarin 
ik als enkeling handelend begin op te treden. Ik moet zelf de 
reisgids samenstellen aan de hand van voorbeelden die mij 
vanuit de geschiedenis worden aangereikt.”   
 
Kleingeld,    ( Bram Gerth)   
Als je er maar genoeg van hebt dan wordt kleingeld vanzelf 
“grootgeld” en dat is de bedoeling van de grote doorzichtige 
plastic ton die achter in de kerk staat bij de glazen tafel. 
Het idee is om elke week thuis de kleine muntjes te verzamelen 
en die voor of na de dienst in de ton te deponeren. 
Wanneer de ton vol is zullen vrijwilligers de munten tellen, ze 
omwisselen bij de bank en het bedrag overhandigen aan onze  
Baptistenbroeders (en zusters) die er dan op hun beurt weer voor 
zullen zorgen dat dit bedrag wordt aangewend om de honger bij 
de minst bedeelden op afstand te houden. Veel mensen zien we  
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al trouw hun muntjes, soms met enige moeite, door de gleuf 
werken maar niet iedereen doet nog mee en het zou  fijn zijn als 
dat wel het geval was. 
Als iedere kerkganger per dag 15 cent opzij zou leggen dan is dat 
ruim een Euro per week. Bij een gemiddeld aantal kerkgangers 
van 55 personen....... Precies en dat is dus een heel bedrag waar 
veel mee gedaan kan worden. Niet vergeten dus om het kleingeld 
te sparen en ´s zondags in de bus te doen. 
 Alvast bedankt namens de voedselbank!!!!!! 
 
Collecte uitkomsten over 2013.             

                                      Onder-   sociale  Voeds.  Aantal      Gem.    

 Kerk     diac.    houd    proj..     bank.    bezoek.     gift. 

1e half jaar: 3596     2121    1147    1527     6019      1330         6,31 

Kwartaal 3  2317     1815    875        659     2328         777         7,21 

Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 
Dit is geen wet van Meden en Perzen. 
Om aan te geven dat een bepaald besluit niet altijd geldt maar 
veranderd kan worden als het nodig is.  
Want wetten van die volken waren onherroepelijk, zoals we 
weten uit het boek van de profeet Daniël en Ester. Beide boeken 
spelen zich af in de tijd dat Perzië en Medië wereldrijken waren, 
ongeveer 500 jaren voor Christus. 
Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een 
bevelschrift dat onveranderlijk is, naar de wet der Meden en 
Perzen die niet kan worden herroepen. 
Daniel 6: 9 en 13. Ester 1:1. 
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Met de mantel der liefde bedekken. 
Als je iets verkeerds verborgen houdt om de betrokkene te 
sparen, als je iets verzwijgt wat niet goed is dan bedek  je het met 
de mantel der liefde. Zoals de twee zoons de naaktheid van hun 
vader Noach bedekten met en kleed.  
Ook op andere plaatsen in de Bijbel komt dit voor. 
Toen zag Cham zijn vaders naaktheid en vertelde het aan de 
beide broers buiten. Daarop namen Sem en Lafet een mantel, 
legden die op hun beide schouders, liepen achterwaards en 
bedekten hun vaders naaktheid. 
Genesis 9: 22, 23. Spreuken 10: 12,  2 Corinte 13: 7.  
Jacobus 5: 20 en 2 Petrus 4: 8. 
 
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  
 
 
 

Muziek agenda:   KerstconcertKerstconcertKerstconcertKerstconcert    
Montgó Chorale geeft op zondag 15 dec. om 18.30 uur een 
“”Charity”” concert in Pedreguer in kerk La Santa Cruz  
( place Mayor 26).  
Kosten 10 euro pp. ( kinderen gratis). 
Kaarten:  Javea: Humpty Dumpty 
  Denia: Hostal Loreto 
  Moraira / Xara: de HELP shops. 
  En aan de zaal. 
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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 november is ds. Willem van Buuren voorganger. 
In dec. & jan. zal ds. Maaike Schepers voorganger zijn (D.v.).   
 
• 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 
ontvang ik 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 


