
 
Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, 
maar een heidens werk om Christenen te bekeren. 
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Een beschouwing.    (Cor Pors) 

De tijd loopt nu snel naar kerst en oud-en-nieuw; we hebben in 
Spanje nauwelijks de zomer achter ons of de winter kondigt zich 
aan en alles verandert weer. De barbecue en tuinparasol 
verdwijnen naar de achtergrond en de open haard met een 
gezellig zitje ervoor schilderen de voorgrond; een boek van 
Dostojewski completeert de nieuwe sfeer.  

Tijd voor een beschouwing. Alles is in beweging en aan 
verandering onderhevig; niet alleen de jaargetijden spelen die rol, 
ook de techniek en wetenschap plaatsen ons steeds voor 
verrassende veranderingen. We hadden vroeger geen idee wat 
een TV was en het wereldnieuws werd toen – net als bij het lezen 
van een boek – door onze eigen voorstelling ingekleurd; nu zien 
we de werkelijkheid in HD op het “moment suprême”. Nog maar 
niet te spreken over I-pad of I-phone en twitter of facebook. Deze 
hebbedingetjes hebben ons gedrag zelfs veranderd. Ook ons 
denken over meer wijsgerige onderwerpen verandert in de loop 
der jaren. Je kunt daarbij ook aan religie en geloof denken. Zo 
heeft de Nederlandse wijsgerige schrijver Dr. A. Vloemans in het 
midden van de vorige eeuw reeds gewezen op de innige 
verbinding van de filosofie met wetenschap en religie. 

Ook Carel ter Linden legt deze relatie in zijn laatste boek “Wat 
doe ik hier in godsnaam”. Hij schrijft o.a. dat de invloed op de 
levensbeschouwing en het geloof, het toegenomen inzicht is in 
de wording van deze wereld en van alle leven, die nergens een 
scheppende hand verraadt, maar die volgens eigen wetten haar 
gang gaat.  

Hij schrijft verder: Het Israël van de bijbel geloofde, zoals veel 
andere volken, heilig in een schepper van deze wereld en van 
alle leven. De schrijver van het scheppingslied, waarmee de 
bijbel  opent, vergelijkt hem beeldend met een ambachtsman, die 
dit werk in 6 dagen klaart. Maar in werkelijkheid gaat het  
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uiteraard niet om een werkweek van 6 dagen, maar om een 
proces van miljoenen jaren. (In zijn poëtische vrijheid geeft de 
dichter Gods scheppingsdaden aan met zeven coupletten, gelijk 
aan een week, zonder daar natuurlijk een biofysische uitspraak 
over te doen). 

Carel ter Linden, die zijn boek een zoektocht noemt, rekent via de 
wetenschap over o.m. ons bestaan, natuurverschijnselen en 
ziekten, op integere wijze af met het aloude godsbeeld. Hij 
ontkent zeker niet het bestaan van God en probeert zo eerlijk 
mogelijk een antwoord te geven op de vraag wat hij gelooft en 
wat het woord “God”, dat in de verhalen van de bijbel bladzij na 
bladzij opduikt, voor hemzelf inhoudt.  Het zou te ver voeren om 
daar in deze beschouwing verder op in te gaan, maar deze 
omkeer in zijn denken beschrijft in het op één na laatste 
hoofdstuk, dat hij een leven na de dood ook anders beschouwt. 
Hij zegt: een levensvorm ná dit leven, ik kan het me niet 
voorstellen.                                                                             

 (Ik kan niet nalaten om op te merken dat ik veel van Carel ter 
Linden geleerd heb, het meest in 1987 toen ik met Soemintra in 
den Haag aan het verkeren was. Ik vind het daarom persoonlijk 
heel jammer dat hij iets is kwijtgeraakt, iets dat hij, voor zover ik 
hem ken, altijd heeft gekoesterd als een kostbaar kleinood). 

Het denken van de meeste mensen in onze kerk van Denia heeft 
de afgelopen decennia ook een verandering doorgemaakt en ik 
heb uit veel gesprekken kunnen opmaken dat dit 
veranderingsproces niet bij iedereen in dezelfde richting was, om 
het zo maar eens te noemen. Ik geef u enkele verschillen, die ik 
eenvoudigweg kort weergeef, waarbij ik me realiseer dat ik een 
wellicht kwetsbaar resultaat van een veranderingsproces een 
beetje geweld aan doe: 
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* Er zijn er die twijfelen aan het bewegingsloze bestaan van God 
en laten Hem van tijd tot tijd dynamisch/handelend gebeuren; 

* Er zijn er die in het veranderingsproces nog heel veel moeite 
hebben met de vele dogma’s, die hun door vroegere kerkgang 
of/en opvoeding thuis zijn opgelegd;  

* Anderen hebben zich een bevrijdende denkwijze over de 
Eeuwige eigen gemaakt niet in de laatste plaats omdat ze 
gelukkiger omgaan met de wijze woorden van Jezus en Zijn 
voorbeeld hoe te leven en om te gaan met de naaste; 

* Tenslotte nog de mensen die net als de vorige groep om zo te 
zeggen een christelijke levenswandel nastreven, maar denken 
dat het na de dood absoluut is afgelopen, of dat minder belangrijk 
vinden en aan God overlaten.  

Het veranderingsproces in onze kerk gaat natuurlijk nog steeds 
door, niet in het minst in de zondagse diensten en de discussies 
tijdens inloopochtenden, waarbij vaak een nieuw licht geworpen 
wordt op oude verhalen. Een voorbeeld hiervan is bij uitstek 
Willem van Buuren. Om dan maar een recente preek bij de kop te 
pakken: De profeet Jefta, die zijn eigen dochter aan de Heer 
moest offeren, omdat hij had gezworen dat als hij de overwinning 
op de Filistijnen zou behalen, hij het eerste dat hem uit zijn huis 
tegemoet zou komen zou offeren. Helaas, het was zijn enige 
dochter. Een volkomen onbegrijpelijke daad, totdat Willem ons 
Jefta liet zien als de man, die van de Ene een eigen godsbeeld 
gemaakt had, zoals zoveel christenen door alle eeuwen heen dat 
ook gedaan hebben. Zo verandert je denken op slag weer een 
beetje en krijg je meer respect voor de Eeuwige, die dat offer 
natuurlijk van geen mens verlangt. 
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En zo zit onze kerk vol met lieve mensen, grote en kleine 
wijsgeren, die allemaal geloven, maar ieder net wat anders dan 
de ander, ja, soms héél anders. En, daar wordt door iedereen 
met respect en tolerantie mee omgegaan. Fantastisch! De 
charme van Dénia!  Daarom voel ik me zo thuis in deze 
Interkerkelijke gemeente, waar ieder geeft om de ander.Ik spreek 
hierbij de wens uit dat wij met onze soms uiteenlopende 
denkbeelden, hoe verschillend ook, een juiste koers blijven 
houden, al dan niet geïnspireerd door (ook) een verscheidenheid 
aan voorgangers. 

Als voorzitter van de kerkenraad wens ik u een heel plezierig en 
gezegend kerstfeest toe en alle goeds voor het jaar 2014.  
 
 
I.P.N.Z.E.  Stichting Interkerkelijk Pastoraat onder 
Nederlanders in Zuid Europa.  
Aan de Nederlandse Interkerkelijke Gemeenten 
in Spanje, Portugal en Turkije.  Herfst 2013.  
                                              
Zusters en broeders, 
Wat vliegt de tijd, zeggen we vaak tegen elkaar, vooral als we 
ouder worden. Bijna al weer een jaar voorbij en over een tijdje 
mogen we opnieuw vieren het geboortefeest van die Jezus van 
Nazareth, Kerstfeest. In de kerkelijke traditie is het Kerstfeest het 
begin van een nieuwe periode. 
Ik zeg wel eens dat de kerk niet achter loopt, maar voor, want ze 
viert haar nieuwjaar voordat de wereld om haar heen zijn 
nieuwjaar viert, liefst met veel lawaai en veel vuurwerk. 
Wij vieren ons nieuwjaar rond een kind in een kribbe, met 
verhalen en liederen over engelen, herders en wijzen. 
“Gods genade is verschenen, is openbaar geworden tot redding 
van alle mensen, heilbrengend.” (Titus 2:11)  Deze woorden van 
de zendeling Paulus spreken mij altijd weer aan. 
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Wie is God, wat is God, hoe is God: de Eeuwige, de Liefdevolle. 
Dat is duidelijk geworden.  
God, geen toezichthouder, maar Degene die erbij is, met je 
meegaat, vanaf je geboorte. 
Een kind, geboren in een stal, daar toen in Bethlehem. 
In onze stallen is Hij verschenen, geboren, om ons te leren en te 
laten zien wat mens-zijn is, wat leven is. Dat te weten daar knap 
je van op, dat is heilbrengend, dat betekent heling. 
En dan niet alleen voor u en mij, maar voor alle mensen, voor 
iedereen, ook voor die niet bij ons kerkelijk clubje horen. 
Eén van onze IPNZE-predikanten hoorde ik tijdens een 
kerkdienst eens zeggen: ”Ik heb gezien en geleerd, dat er 
tekenen van het Koninkrijk kunnen worden opgericht ook door 
niet-kerkelijken.”  
“Wie niet tegen ons is, is voor ons”, zei die Jezus zelf eens. 
Ja zó Kerst vieren, betekent dat je leert om anders mens te zijn, 
want zoals Paulus verder zegt:”Ze leert ons dat we goddeloze en 
wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig 
en vroom in deze wereld moeten leven, uitziende naar de grote 
Toekomst van dat Kind Jezus.” 
Namens het I.P.N.Z.E. spreek ik de wens uit, dat u allemaal zo 
straks het grote Feest zult vieren en zo de toekomst ingaat als 
nieuwe mensen, wetend dat niemand er alleen voor staat. 
Gezegende dagen en alle goeds. 
Met hartelijke groet, namens het bestuur van het I.P.N.Z.E.,  
      Ds.Doeke Land. 

  
Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, ‘God zal ons redden’ is zijn 
naam. Open uw hart, geloof uw ogen, vertrouw u toe aan wat gij 
ziet: hoe ’t woord van God van alzo hoge hier menselijk aan ons 
geschiedt. Geen ander teken ons gegeven, geen licht in onze 
duisternis dan deze mens om mee te leven,  een God die onze 
broeder is. Zing voor uw God, Hij openbaarde in Jezus zijn 
menslievendheid. Zo wordt de wereld nieuwe aarde en alle vlees 
aanschouwt het heil. Gezang 489: 1 en 2 Nieuwe Liedboek. 
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LICHT.    (Ds.Maaike Schepers.) 
Wat is licht? In de 17e eeuw beweerde Christiaan Huygens als 
eerste dat het licht een golfverschijnsel is. Dit werd 
tegengesproken door Isaac Newton. Hij stelde dat licht uit een 
stroom van snelle deeltjes bestaat. Dit leidde tot felle discussies. 
In de 19e en 20e eeuw is vastgesteld dat licht uit golf en deeltje 
bestaat. Bovenstaande mannen hadden dus beiden gelijk! Hoe 
dan ook, een mens heeft licht nodig om te kunnen leven. Zon, 
maan en sterren brengen het basislicht naar de aarde. Zonder 
licht is er geen groei, geen oogst en geen duurzaam bestaan.  
Licht kunnen we pas goed kennen als we weten van duisternis. 
December wordt wel de donkerste maand genoemd. De maand 
met het minste aan licht. We hebben het over ¨de donkere dagen 
voor Kerst¨. Sommige mensen hebben in de winter ¨lichttherapie¨ 
nodig om te kunnen functioneren. 
Licht geeft een andere kijk op het leven. Licht hebben we nodig 
om het gezellig te maken. Denkt u maar aan de vele kaarsen die 
er gebrand worden. Licht hebben we nodig als we b.v. in het 
donker de straat op gaan.  
Tot dusver heb ik over het uiterlijke licht geschreven, maar naast 
het uiterlijke gaat het in deze maand vooral ook om het innerlijk 
licht. Licht is een belangrijk thema in de bijbel. Er zijn legio  
plaatsen waar over licht gesproken wordt. In Genesis spreekt 
God ¨er moet licht komen¨en er was licht. God zag dat het licht 
goed was en Hij scheidde het licht van de duisternis. Innerlijke 
duisternis kan vele oorzaken hebben. Ziekte, verdriet en dood 
kunnen ook innerlijke duisternis veroorzaken. Hoe donker kan het 
om ons heen zijn! En toch… zelfs in al het duister kunnen we ook 
lichtpuntjes ervaren. Als we omzien naar elkaar, als we opkomen 
voor de kwetsbare medemens.  
Jesaja mocht profeteren: ¨het volk zal een schitterend licht zien. 
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht  
beschenen.¨ Eeuwen later wordt dit Licht zichtbaar in de geboorte 
van een hulpeloos kind. Niet geboren in een paleis, maar in een 
stal, de aller- allerarmste plaats. Want eigenlijk was er geen  
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plaats voor Hem. Terwijl keizer Augustus een greep doet naar de 
heerschappij om wereldmacht te worden, begint God een 
volkomen nieuw begin. Waar het duister van de macht hoogtij 
viert, wordt een Kind het teken van Lichtbrenger. Hij zal de 
duisternis verdrijven en het Licht voor de wereld zijn. Dit Licht zal 
overal schijnen, in ziekenkamers, in gevangenissen, in 
krottenwijken, maar ook in ons. 
Laat u/ik ook dit Licht toe in ons hart?  Gezegende Kerst!  
        
 
Niet van deze wereld…  ( ingebracht door D. Rozema) 
Van: Jos de Heer, nieuwe voorzitter Vacare. 
Juist in de drukte en hectiek van dat wat wij met een 
beschaamde uitdrukking ‘het gewone leven’ noemen, om nog 
maar te zwijgen over ‘de werkelijkheid’, is de titel  voor mij hoogst 
actueel, iedere dag weer opnieuw. De bladeren vallen van de 
bomen, de stormen beuken op de ramen en de slagregens slaan 
om je oren. Hoe ver is mijn zomer van mij af? Maar wat ik beleefd 
heb, is nog zo levend en nabij als het bloed dat door mijn aderen 
stroomt.  
Deze zomervakantie heb ik een pelgrimage te voet gemaakt naar  
het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella. Ik heb 
de hele route van de zogenaamde 'camino frances' gelopen, van 
het Franse St.Jean-Pied-de-Port in de Pyreneeën tot Santiago, 
820 kilometer.  
De pelgrims sliepen in herbergen in stapelbedden, op snurkzalen 
variërend van 4 tot 40 bedden. Rond half zes gingen de I-Phone 
wekkers af en rond zes uur gingen de meesten op pad, nog in het 
donker. Dat was heel bijzonder, met het licht van maan en sterren 
te lopen en langzaamaan de zon te zien opkruipen over de 
goudgele velden. Het was dan nog heerlijk fris en zo bleef je de 
hitte die zich vanaf elf uur uitbreidde een beetje voor. Meestal liep  
je zo´n 6 a 7 uur, met een paar pauzes in barretjes in dorpen, 
waar je altijd van harte welkom was en andere mensen trof.  
Ik had geen idee van waar ik aan zou beginnen en hoe het zou  
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zijn, maar ik hoopte dat ik het hoofd leeg zou lopen en het hart 
vol. Dat verlangen is op verrassende wijze vervuld! Het alleen 
lopen in een prachtig landschap is weldadig, het is louterend en 
verlichtend. We raakten er met elkaar ook niet over uitgepraat 
hoe je de geestelijke energie voelde van het meer dan 1000 jaar 
oude pelgrimspad, waar in de loop der tijden miljoenen mensen 
hun lief en leed met elkaar en hun God gedeeld hebben. Je 
voelde daar onmiskenbaar iets van en dat gaf een verbondenheid 
in het zoeken van de eigen levensweg.  
Het was precies zoals ik hoopte, iedere dag opnieuw alleen het 
onbekende tegemoet in vertrouwen op mijn lijf en de Eeuwige. Ik 
ben theoloog, maar vraag me niet hoe dat nu precies in elkaar zit. 
Maar het werkt en ik heb tot mijn verwondering ervaren dat met 
iedere stap die ik zette op de oude pelgrimsroute, ik het leven dat 
ik ontving ook zelf ter hand nam en de dingen op mijn weg kon 
aanvaarden. Daarin ervaarde ik hoe het leven werkelijk was. Je 
bent op weg, je weet niet waar je uitkomt en dat doet er ook niet 
toe, want nu leef je, gaandeweg, ademend en van stap tot stap. 
Er te zijn in verbondenheid met alles dat is, is een godswonder. 
Dat is het leven, en tijdens zo’n pelgrimage besef je dat helder.  
In het ‘gewone’ leven kun je jezelf nog inbeelden dat er nog 
andere zekerheden zijn. Totdat er dingen in je leven gebeuren. In  
die breekbare en kwetsbare positie zoek je de bron van je leven, 
dat wat je draagt. Dat kun je niet bedenken, ook niet als theoloog 
en predikant.  
Ik heb ervaren dat het mij geschonken werd, van stap tot stap en 
van dag tot dag. Niet zonder angst en tranen, maar steeds was er 
achter en na de strijd diepe troost. In vele vormen kwam die naar 
me toe. In een opgaan in het prachtige landschap en een gevoel 
van eeuwige verbondenheid met de natuur, in ontmoetingen met 
mensen, in een kop echt goede koffie of een glas bier.  
Iedere dag wil ik uit dit besef leven en hoe drukker het is, des te 
actueler wordt dit voor mij.  A Dieu. 
  
Jos de Heer is voorzitter van Vacare, platform voor iedereen die 
zich samen met anderen wil oefenen in meditatief leven.  
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Kerkenraadsvergadering 2 december 2013.      
     (notulist:  Henk de Jong) 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk 
welkom. 
Maaike leest ter overdenking een gedeelte uit Jesaja 40 voor.  
Agenda kan ongewijzigd vastgesteld worden en ook de notulen 
worden zonder problemen goedgekeurd en de vragen die er zijn 
naar aanleiding hiervan kunnen later behandeld worden. 
Bij de inkomende post zitten suggesties voor een meer groene 
kerk. Er zal werk gemaakt worden om ook nachtstroom voor de 
pastorie te verkrijgen. 
Op het verzoek van de Nederlandse Club om medewerking voor 
het bakken van oliebollen  ten bate van de voedselbank willen we 
positief reageren. Nader nieuws volgt. 
Over de inloopochtenden kan gezegd worden dat ze alle drie 
geslaagd waren en zeer interessant. Fijn dat zoveel mensen 
gebruikt hebben gemaakt van de mogelijkheid om een kaarsje 
aan te steken op zondag 24 november. 
Eventuele bezoeken worden doorgesproken en de leerhuizen  
voorlopig vastgesteld. 
Op 17 december is er  openhuis en zal Maaike Prediker 3 
inleiden zodat we er samen verder over kunnen spreken. 
Op 16 januari in de Ned. Club te Denia een film  
over “ de enige zoon”  (niet de verloren zoon). 
21 januari is er  weer een openhuis in de pastorie met een 
inleiding en vragen over bepaalde delen uit Handelingen. 
Het aftreden van Bram Gerth per 1 januari brengt het probleem 
met zich mee dat er twee vacatures zullen zijn op dat moment. 
Iets om over na te denken. 
Met de kerstdienst op 25 dec. as. zullen we weer een kwartier 
eerder beginnen om kerstliederen te zingen.  
 
Maaike sluit de vergadering met een gedicht uit “ Geloof ,Hoop 
en Liefde.” 
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Chanoeka.    (Bram Gerth.) 

 
Het duurt niet meer zo lang of we vieren het kerstfeest waarbij 
licht in de vorm van kaarsen een grote rol speelt. Hoe de plaats 
van het licht en het dennengroen in onze kerstviering terecht is 
gekomen daar zullen we het hier niet over hebben, dat is een 
verhaal apart. 
Maar ook de Joden hebben omstreeks dezelfde tijd het feest van 
het licht, “Chanoeka”. Het wordt groots gevierd en duurt 8 dagen. 
Het is geen feest wat in de Thora terug te vinden is, dus niet een 
echt religieus feest. Chanoeka vindt zijn oorsprong in de Talmoed 
en de Talmoed is na de Tenach, het Oude Testament, het 
belangrijkste boek in het Jodendom. Dit boek bevat commentaren 
van belangrijke rabbijnen en schriftgeleerden op de Tenach, 
veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders 
van een bepaald standpunt. Door deze aanvankelijk mondelinge 
traditie van uitlegging en verklaring van de Wet en de Profeten 
vanaf de tijd van Mozes is er zo een zeer uitgebreide bibliotheek 
ontstaan van alle mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, 
anekdotes, legenden en mythen. 
In de apocriefe boeken vinden we de verhalen van Juda de 
Maccabeër die in het jaar 169 voor de jaartelling in opstand 
kwam tegen Antioches de vierde die het Joodse volk op 
ongekende wijze onderdrukte en ook de tempel ontwijdde door 
varkens te offeren op het altaar. 
Het lukte de Maccabeërs om de Grieken te verslaan in het jaar 
164. Ze troffen de tempel niet alleen ontwijd maar ook verwoest 
aan. 
In de Talmoed vinden we dan het verhaal waarin beschreven 
staat dat er in de tempel een klein verzegeld kruikje met door de 
priester gewijde olie  werd gevonden  dat net genoeg olie bevatte 
om de menora, de zevenarmige kandelaar, één dag te laten  
branden. De kelkjes van de menora werden met de gewijde olie 
gevuld en toen was er daar dat wonder. De menora bleef niet één 
dag maar acht dagen branden. 
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Dit wonder wordt dus nog steeds groots gevierd met de 
Chanoekia, een achtarmige kandelaar met een kleinere negende 
arm waarop een kaarsje staat waarmee elke dag van het feest 
een kaars wordt aangestoken tot ze alle acht branden.  We 
moeten niet uit het oog verliezen dat de tempel in Jeruzalem van 
onschatbare waarde voor de Joden was en is. 
Maar bij het lezen van het Chanoeka verhaal moest ik ineens 
denken aan dominee Willem van Buuren die in de drie maanden 
dat hij in onze diensten voorging ons steeds heeft voorgehouden  
altijd te zoeken naar het “waarom” van een verhaal. Waarom 
staat een verhaal in de Bijbel zoals het er staat en wat heeft het 
ons nu, op dit moment, te zeggen. 
Nieuwsgierig ben ik op zoek gegaan naar een hedendaagse 
uitleg van dit verhaal door rabbijnen. Het grappige is dat er 
talloze uitleggingen zijn die de Joden maar ook wij, ter harte 
zouden kunnen nemen. 
Ik heb er twee uitgezocht. De eerste is van rabbijn Menno ten 
Brink en de tweede van opperrabbijn Benyomin Jacobs. 
 
Het eerste vertelt ons: …................Het wonder gebeurde.  
Het brandde acht dagen lang, alle dagen van de her-inwijding 
van de tempel. Maar zegt de schrijver, het is een verhaaltje, een 
sprookje waarvan de echte betekenis anders is. De olie waarmee 
het vuur van het jodendom weer werd aangestoken door de 
strijders die van de assimilatie van het hellenisme af wilden,die 
strijd voerden om gewoon Joods te mogen zijn in het Joodse 
land, dat vuur zal nooit meer doven. 
Acht dagen staat voor de messiaanse gedachte. Acht dagen 
werd er feest gevierd bij de inwijding van het eerste heiligdom. 
Acht dagen duurde de inwijding van de tempel. De achtste dag is 
de dag die niet bestaat. Het is de dag waarop we onze jongetjes 
besnijden terwijl ze neergelegd worden op de stoel naast die van 
Elia, de profeet die de messiaanse tijd komt aankondigen.  
Door het wonder van Chanoeka bekend te maken, kunnen we 
proberen het licht steeds brandende te houden. 
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Het tweede verhaal vertelt ons: De Chanoekia wordt 
aangestoken in de deuropening, voor het raam, op straat, als het 
donker is. De zuivere vlammetjes staan niet louter voor 
gezelligheid. De lichtjes symboliseren de oprechtheid en de 
kracht die we allen in ons hebben en roepen op om de strijd van 
toen ook nu te strijden. Juist als het donker is, als de wereld bijna 
vergeten is dat er een allerhoogste bestaat die ons hierheen 
heeft gestuurd om Hem te dienen, niet alleen in de synagoge 
(kerk) maar juist in het alledaagse.  
In een situatie van geestelijke duisternis wordt er van ons 
verlangd om licht en spiritualiteit te brengen. Maar niet alleen 
binnenshuis en niet uitsluitend voor onze eigen gelederen.  
De Joden hebben een opdracht: verlicht de duisternis ook buiten, 
naar de samenleving waarvan we een onderdeel zijn.  
Net zoals de vlammetjes ons oproepen om onze opdracht onder 
alle omstandigheden uit te voeren, zo vertellen de lichtjes ook 
aan de ons omringende maatschappij: wordt alsjeblieft niet 
Joods, maar weet wel dat ook u de duisternis moet verdrijven. 
Gezamenlijk moeten we werken aan een samenleving  
waar G´d weer wordt erkend. Daarom is het zo geweldig dat zelfs 
in ons Nederland op zoveel plaatsten een grote chanoekia 
brandt, midden op straat om de wereld te tonen dat hoe donker 
het ook mag zijn, wij, Joden en niet-Joden, altijd licht moeten en 
kunnen uitstralen en gezamenlijk de strijd van toen ook nu 
moeten strijden. Niet tegen de Grieken maar tegen de duistere 
machten waaraan onze wereld is  bloot gesteld. 
 
Zomaar twee uitleggingen van een oeroud verhaal uit de Talmoed 
er vanuit gaande dat ook oeroude verhalen het waard zijn om 
verteld te worden en er een hedendaagse uitleg aan te geven. 
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Bijbelstudie.                            Door Ds. Maaike Schepers 
Dinsdag, 17 dec. a.s. nodig ik u uit voor een bijbelstudiemorgen. 
Deze zal gaan over Prediker 3, 1 – 15. Schijnbaar is het gedicht 
van Pred. 3, 2 -8 zwaarmoedig.  
Het ademt een zekere gelatenheid. Waaruit bestaan onze 
levensdagen? Alles lijkt betrekkelijk, zo niet onverschillig. 
Wat doet het ertoe? De mens gaat toch dood.  
Maar….Pred. 3 spreekt ook een andere taal. 
Daar willen we met elkaar over nadenken. 
U bent van harte welkom in de pastorie, vanaf 10.30 uur staat de 
koffie klaar. 
 
 Het Gebed.    ( ds. Willem van Buuren) 

Op de valreep los ik hiermee mijn belofte in om nog een stukje 
voor het kerkblad klaar te maken. Van een uwer had ik een 
boekje te lezen gekregen, waarin een mooi gedeelte is gewijd 
aan het gebed. Het is van de hand van ds. Hans Visser (van het 
Pastoraat en Diaconaat uit de Rotterdamse binnenstad. 
Omdat het gehele stuk te groot is, beperk ik me tot het volgende 
gedeelte. 
“Het gebed”  is voor mijn leven een grote bron van inspiratie 
geweest. Van Barth en Miskotte leerde ik daarover veel.  
Heel lang dacht ik dat bidden afhankelijk was van mijn 
gemoedstoestand, b.v. ‘nood leert bidden’. Als het gebed 
afhankelijk wordt van de psychische toestand, is het gevaar niet 
denkbeeldig dat er in het gebedsleven regelmatig crises 
optreden. Dat heb ik zelf enkele malen in mijn leven ervaren. 
Tijdens deze crisisperioden greep ik dan naar het boek van de 
Psalmen. Daarin leerde ik hoe te bidden.  
De Psalmen gaven mij ook inzicht in wat bidden eigenlijk is en 
hebben mij doen begrijpen wie de God is tot wie ik bid. Zo heb ik 
in mijn leven begrepen dat bidden eigenlijk een daad is, een 
opdracht. Bidden is niet afhankelijk van de gemoedstoestand. 
Bidden en doen valt niet te scheiden. 
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Het gebed hoort thuis in de binnenkamer en het gebeurt in het 
verborgene. Bidden is een geloofsintimiteit. Bidden is spreken tot 
God. Dat vraagt om stilte en concentratie. Bidden tot God is 
natuurlijk anders dan een gesprek met mijn buurman. 
Veel mensen denken dat God niet antwoordt. Maar wie lang en 
intensief bidt en zich overgeeft aan de stilte, kan in het diepste 
binnenste ervaren dat God luistert, commentaar geeft, soms 
zwijgt, vragen stelt of bemoedigt. 
Er is dan sprake van een gesprek. Dat gesprek valt niet vast te 
leggen. Bidden is geen preek, ook niet een uiting van 
stichtelijkheid, geen demonstratie van geloof. Bidden is evenmin 
gelijk aan meditatie. Bidden is communiceren met God van wie je 
gelooft dat Hij de Schepper is van hemel en aarde. 
Natuurlijk zal iedereen die bidt zich afvragen wat bidden precies 
voor zin heeft.  
Ik wil wat. God wil misschien ook wat. Is het niet zo dat bij God 
alles al vast ligt? Waarom zou ik bidden tot iemand die alles al 
voor mij heeft uitgestippeld? 
Juist daarom is het goed dat degene die bidt ook de bijbel leest, 
om te weten hoe mensen in die tijd tot God baden.  
Dan kunnen we leren dat het een gevecht is. Denk aan het 
gevecht van Jakob met God aan de Jabbok. 
Bidden is ook onderhandelen met God. Denk aan het gesprek 
tussen Abraham en God over de val van Sodom en Gomorra.  
En bidden is opstand, protest. Denk aan Job, die zijn 
geboortedag vervloekt, die zijn vrienden verwenst als zij komen 
aandragen met allerlei theologische theorieën. Job, die God 
uitdaagt om verantwoording af te leggen. 
Het gebed hoort bij de relatie tussen God en de mensen.  
God wil gebeden zijn. In het geloof hoef je je nooit beter voor te 
doen dan je bent. Je gooit je masker af. Voor God vervul je geen 
rol. Je hebt geen functie meer. Je kunt met lege handen tot God 
komen. In een gebed kun je loven, danken en prijzen. Je kunt 
vragen, je kunt boete doen, je kunt je schamen voor God. 
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Het ‘Onze Vader’ is een mooi gebed om veel van te leren.  
De eerste beden ‘Uw Naam worde geheiligd’, ‘Uw Koninkrijk 
kome’, ‘Uw wil geschiede’ gaan over Gods zaken. De bedoeling 
is dat Gods zaken onze zaken worden, want God kan nooit God 
zijn zonder ons. God wil niet alles alleen doen. Hij rekent op 
mensen. Zo heb ik dat ook vaak in mijn leven ervaren. God heeft 
je nodig. Aan de slag, niet achterblijven! Daarom ook is bidden 
gelijk aan doen.” 
Nu alles voor vertrek gereed is, groet ik u allen op de valreep. Het was 
wederom een boeiende periode die ik in uw midden mocht 
doorbrengen. Dank voor het vertrouwen en de tekenen van 
genegenheid. Met name degenen die het moeilijk hebben en met ziek 
en zeer kampen, wens ik kracht en moed om door te gaan. Velen van u 
heb ik gesproken, maar altijd toch weer minder dan je zou wensen. We 
hopen op een vervolg waarin dat goed  
gemaakt kan worden. Heb het goed lieve mensen  en sjaloom...!             
.     Willem van Buuren 

 

Gedachteniszondag.  (Ingebracht door de secretaris) 
Afgelopen zondag (24 november) hebben we in het midden van 
de gemeente de namen genoemd van hen die van ons 
heengingen in het jaar dat achter ons ligt. Namen die blijven 
klinken zo lang wij leven, namen die geborgen blijven tot ver over 
de grenzen van ons leven, in de trouw van God.  
Bij elke naam heeft Bram een kaars aangestoken om hen te 
gedenken en hen toe te vertrouwen aan God.   
Ook gemeenteleden konden vervolgens een kaars aansteken 
voor een geliefde die hen ontvallen was. Heer, herinner U de 
namen van hen die gestorven zijn.  
Het is goed om als geloofsgemeenschap deze momenten samen 
te vieren en te gedenken om zo een kring van troost en 
bemoediging te vormen voor de nabestaanden. 
We noemen de namen: 
Max Plazier.. Overleden: 17 april 2013.  Leeftijd: 93 jaar. 
Dick Knol Overleden: 23 juli 2013. Leeftijd: 85 jaar. 
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Wil Reijnders Overleden: 3 sept. 2013 Leeftijd: 80 jaar. 
Bob Kosian Overleden: 7 okt. 2013      Leeftijd: 87 jaar. 
Nagekomen overlijdensbericht van Hans Hoek, die op 22 
november 2013 overleed. Hij was 77 jaar. Hans was gedurende 
vele jaren een regelmatige bezoeker van onze kerk. Hij was het 
die ons orgel vanuit Nederland naar Spanje vervoerde en hij was 
in alles sterk geinteresseerd.  
Wij wensen Stijnie en de kinderen veel sterkte toe. 
 

Hier noemen wij de dure namen. 
( naar de melodie van lied 295) 

 

Hier noemen wij de dure namen 
van de levenden van ooit, 
die met het geloof getooid 
aan de levensgrenzen kwamen. 
Heer, herinner U ‘t bestaan 
van hen, die zijn voorgegaan. 

 
Eens gingen zij de weg van mensen 
met hun pijn en kwetsbaarheid, 
steeds gebonden aan de tijd, 
tussen droom en tussen wensen. 
Heer, herinner U ‘t bestaan 
van hen, die zijn voorgegaan. 

 
Christus, u hebt de dood bestreden 
en bent  voor ons opgestaan, 
wil ook met hen verder gaan 
en de eeuwigheid betreden. 
Heer, herinner U ‘t bestaan 
van hen, die zijn voorgegaan. 

 
Tekst: Alfred C. Bronswijk 
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Vechten om vrede   (ingebracht door Henk de Jong). 

“ Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het 
zwaard”.  Mattheüs 10 : 34. 
 
Wat is dat nu? Hoe kan Jezus nu zo iets zeggen? Ik dacht dat Hij 
juist wel gekomen was om vrede te brengen. Heeft Hij niet tegen 
Petrus gezegd dat hij zijn zwaard moest opbergen? Ieder die het 
zwaard opnam, zou door het zwaard vergaan ?  
Hoe kan Hij nu juist beweren dat Hij niet gekomen is om vrede te 
brengen, maar het zwaard? 
Wie dit merkwaardige woord van de Heiland begrijpen wil, moet 
goed verstaan in welk verband Jezus dit zegt. Hij heeft zijn 
discipelen zojuist uitgezonden om het evangelie te verkondigen. 
Niet bij ieder zullen zij een goed gehoor vinden. Jezus voorziet 
tegenstand, haat en vijandschap. Niet iedereen is van het 
evangelie gediend. Er zijn mensen die liever haatdragend dan 
liefdevol leven. En daarom voorziet Jezus dat juist de 
verkondiging van het evangelie scheiding zal maken tussen 
mensen. 
Zoals het licht van de zon juist vuil en smerigheid aan de dag 
brengt, zo zal ook het evangelie openbaar maken hoeveel 
weerstand er tegen Gods liefde bestaat.  
Nu wordt het rijk van de duivel ontmaskerd! 
En zo gezien is de komst van Jezus niet zonder schaduw.  
Zoals de komst van het licht per definitie ook de komst van de 
schaduw betekent, zo betekent Jezus komst op aarde geen 
vrede, maar het zwaard, de tegenstand. 
Wie dat hoort, zou van schrik hard bij Jezus vandaan hollen.  
En heel veel mensen doen dat ook. Ze zijn niet tegen Jezus, 
maar ook niet vóór Hem. Ze zijn niet tegen de Waarheid, maar ze 
nemen het ook niet voor de Waarheid op.  
En dat is nu juist waar Jezus ons toe geroepen heeft. 

Ds. A.F Troost 
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Broodlied van Thijs Weerstra. (ingebracht door Maaike Schepers) 

 

Te Rome, in zijn trots paleis, 
weerklinkt de keizerlijke eis: 
Laat ieder gaan naar eigen stad 
om te beschrijven wat hij had. 

 
Twee mensen trekken door het land, 
hun moeheid heeft hen overmand. 
In ´t broodhuis is geen plaats meer vrij. 
De God van Isrel -  waar is Hij? 

 
Er waken herders op het veld, 
een volk dat snel is uitgeteld. 
daar klinken, midden in hun nood, 
woorden van hoop, voedzaam als brood. 

 
Wie hongert naar een goed gerucht, 
hoort eng´len zingen in de lucht: 
Van God is het rijk, de eer zij Hem! 
Brood op de aard, in Bethlehem! 

 
De herders, hunk´rend als de wind, 
vinden een heel eenvoudig kind: 
het brood des levens in een stal, 
een Kind dat Koning worden zal! 

 
 
 
 
 
 

 20 

 
 
 
Start kerkdienst 1ste  Kerstdag om 10.45 uur. 
Zoals al een aantal jaren de gewoonte is, starten we woensdag 
de 1ste Kerstdag om 10.45 uur met het zingen van Kerstliederen. 
Edo Luynenburg zal ons op het orgel begeleiden. 
Noteer deze aanpassing in uw agenda svp!! 
Door een aantal vrijwilligers wordt de kerkzaal op  
donderdag 19 dec.2013 in de juiste sfeer gebracht.  
 
Herinrichting pastorie. (Huismeester: Chris de Jong.) 

Vergeleken bij vorig jaar is de pastorie helemaal opgeknapt.  
Als u regelmatig in de pastorie komt, zag u al dat er nieuwe 
lampen hangen. Nu zijn er een paar kuipstoeltjes en een nieuw 
bankje bijgekomen. 
De grote slaapkamer, met naastgelegen badkamer, is met een 
nieuw bed geschikt gemaakt voor het predikantenechtpaar.  
Ook is er een nieuwe linnenkast aangeschaft en de spiegel van 
de oude kast doet dienst als passpiegel.  
De airco in de woonkamer is vernieuwd en de bestaande airco is 
naar de slaapkamer gegaan. Er komt voor de komende zomer 
nog een hordeur in de slaapkamer. Tevens werd de garage 
voorzien van een nieuwe deur. We hopen dat onze toekomstige 
predikanten met veel genoegen in onze pastorie zullen verblijven. 
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Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 
Ere wie ere toekomt. 
Het wordt nog altijd gezegd, ook in deze ouderwetse spelling, om 
waardering uit te spreken voor iemand die iets goeds gedaan 
heeft en die zich daar zelf helemaal niet op laat voorstaan, die 
geen complimenten wil ontvangen, die dus bescheiden is maar 
die toch een eervolle vermelding verdient: Ere wie ere toekomt. 
 
Betaal aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, 
tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbied aan wie eer 
toekomt.  Romeinen 13:7 
 
Oog om oog en tand om tand. 
Kwaad vergelden met kwaad. Dat was de wet van de vergelding 
zoals die gold in het oude Israël. Maar Jezus heeft in de 
Bergrede deze wraak-wet veranderd in: als iemand je op de 
rechter wang slaat, keer hem ook de linker toe (Matt 5: 38). 
Anders houden haat en wraak nooit op. 
 
Maar indien er een ander letsel is, zult gij geven leven voor leven, 
oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, 
blaar voor blaar, wond voor wond, striem voor striem. 
Ex 21: 23, 24, 25 en Lev. 24: 19, 20 en Deut 19: 21 
 
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      KerstconcertKerstconcertKerstconcertKerstconcertenenenen    

  
Montgo Chorale geeft op zondag 15 dec. om 18.30 uur een 
“Charity” concert in Pedeguer in de kerk “La Santa Cruz” (place 
Mayor 26 ). 
Kosten 10 euro´s p.p. (kinderen gratis). 
Kaarten: Javea: Humpty Dumpty 
               Denia: Hostel Loreto 
               Moraira/Xara: de “Help” shops. En aan de zaal. 
 
Vrijdag, 27 december 2013, 17.30 in de stadskerk “La Santa 
Cruz” te Pedreguer 
KERSTCONCERT met een programma voor een feestelijke 
namiddag, zoals Corellis Weihnachtskonzert. 
Sopraan: Carmen Paula Romero 
Orgel: Josep Vicente Giner 
Kaarten ad 12 Euro bij Proakustik Denia,  
Calle Diana/hoek Park Chabas, of Ilse Kübler, tel. 965 788 840 
en aan de avondkassa in de kerk. 
 
 
 
 

DE  KERKENRAAD WENST U  

GEZEGENDE  KERSTDAGEN  

EN EEN GEZOND 2014 TOE.
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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 december en januari zal ds. Maaike Schepers 
onze 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 


