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Lucas 24: 16  maar hun blik werd vertroebeld, zodat 
ze hem niet herkenden.             Ds. Rob Quispel 

 
We kennen allemaal het verhaal van Kleopas en zijn vriend. 
Twee mannen bij wie een illusie aan scherven ligt. De hoop die 
ze hadden is onder hun voeten weggeslagen. 
Droevig gaan ze hun weg, van Jeruzalem naar Emmaus. 
Omgerekend een wandeling van 11 kilometer. 
Ze raken er niet over uitgepraat. Als we het verhaal lezen, 
proeven we hun verbijstering: “We leefden in de hoop, dat hij 
degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de 
derde dag sinds dit alles is gebeurd”. 
Er gaan wel geruchten……….Een paar vrouwen, die bij het graf 
waren geweest, vertellen over engelen die ze daar gezien 
hebben. Mensen gingen op verkenning uit.  
Ze zagen een leeg graf. Jezus was er niet. 
Wat een wanhoop, wat een verbijstering………Jezus was er niet. 
De vrouwen vonden hem niet, de mensen die op verkenning naar 
het graf gingen vonden hem niet. 
Kleopas en zijn metgezel vonden hem niet……. 
Ze lopen met zijn drieën. Jezus laat hen uitpraten. 
Dan neemt Hij het initiatief en gaat uitleggen, wat ook voor ons 
mensen van 2014 van wezenlijk belang is. 
Het heeft alles te maken met de vraag: Wie is Jezus voor jou? 
Voor sommigen is Hij een voorbeeld, dat we moeten nadoen. 
Voor anderen is Hij dé illustratie van het toppunt van tragiek; Je 
doet niets anders dan goed en wordt aan een kruis geslagen. 
……. We leefden in de hoop…. 
Waar hoopten ze op? Wat was hun verwachting?  
Wat is ons verwachtingspatroon van God? 
Voor Kleopas en zijn tijdgenoten was er een duidelijke 
verwachting van de Messias. 
Hij zou de Israëlieten bevrijden van de Romeinse overheersing.  
Kort samengevat: De Romeinen er uit, dan zal er vrede komen. 
En onze verwachting? Hoe zien wij God en het evangelie? 
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Is wat we geloven gebaseerd op Gods ontwijfelbare Woord of 
hebben we er een hoop eigen wijsheid ingestopt?  
Hebben we zelf een God gecreëerd, die geen enkele grond vindt 
in de Bijbel? 
Een God, die alle hobbels uit ons leven moet wegnemen?  
Als Hij dat niet doet, zeggen we Hem vaarwel! 
Maar hun blik werd vertroebeld. Als we de grondtekst letterlijk 
nemen staat er: De ogen van hen werden vastgehouden tot het 
niet herkennen van Hem. 
Voordat hun ogen kunnen open gaan is eerst onderwijs van 
Jezus nodig. Jezus begint in vers 25 met zijn exegese. 
Hij legt uit, dat de dood van de Messias niet een tragische 
samenloop van omstandigheden is. 
Jezus grijpt terug op de profeten die vanaf de zondeval uitleggen 
dat God een geweldig verlossingsplan heeft. Een plan, dat Hij 
ontvouwt in de geschiedenis van zijn volk. Een plan dat 
beschreven is in de boeken van Mozes en de profeten. 
Vers 26: Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn 
glorie binnen te gaan? 
Vol geduld loopt Jezus naast hen. Ze hangen aan zijn lippen en 
voor ze er erg in hebben zijn ze in Emmaus. 
Jezus doet alsof Hij verder wil gaan maar ze dringen er op aan 
dat Hij bij hen blijft. 
Hun blik blijft vertroebeld tot Jezus het brood breekt, het 
zegengebed uitspreekt en het aan hen geeft. 
Vers 31: Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. 
In de tafelgemeenschap met de Heer gaan hun ogen open.  
Het getuigenis van de vrouwen, noch het getuigenis van de 
mensen die het lege graf gezien hebben heeft hun ogen 
geopend. Het is Gods genade die hun ogen opent. 
Hoe is het met onze ogen? 
Zijn ze vertroebeld door het denken van onze omgeving? 
Laten we ons leiden door allerlei interessante filosofieën of 
bestuderen we zelf Gods ontwijfelbare Woord? 
Paulus zegt in 1 Cor. 3: 19 dat de wijsheid van de wereld 
dwaasheid is voor God. 
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God heeft de Heilige Geest uitsluitend aan de gelovigen 
gegeven. Het is deze Geest die ons wil leiden.  
Leiden in de waarheid. Leiden tot Hem die zegt: Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven. Hij alleen kan door het geloof in Jezus 
Christus de vertroebeling wegnemen. 
Ik wens u allen een helder zicht, want de Heer is waarlijk 
opgestaan. 
 
Samenvatting Kerkenraad 7 april 2014      ( secretaris) 

Cor Pors opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  
Een bijzonder welkom voor de nieuwe predikant Rob Quispel en 
zijn vrouw Marga. Rob houdt een korte overdenking over “Het 
zout der aarde”. Jezus zegt in de Bergrede: Jullie zijn het zout 
der aarde. Wij als christenen horen smaakmakers te zijn en ook 
als zodanig herkenbaar te zijn in de samenleving. 
De agenda wordt aangevuld met: 13.  Wervingscommissie.  
De notulen worden tekstueel goedgekeurd. Naar aanleiding van 
de notulen worden een aantal opmerkingen geplaatst. 

• De Fairtrade koffie, die 2x zo duur is, viel niet zo goed in 
de smaak. 

• Ds. Bronswijk wil wel (als hij komt in mei) het onderwerp 
Euthanasie behandelen op een inloopochtend. 

• Binnenkort komt de vernieuwde website in de lucht die 
door Edo is geactualiseerd. Edo, hartelijk dank voor die 
inspanning. 

• Tien leden van ons hebben de jubileumavond van de 
Baptisten bezocht. Verderop in deze kerkband daar een 
verslag van. 

De ingekomen en uitgestuurde post. 
• Opnieuw praten we over de offerte voor twee 

zonnepanelen op het dak van de Pastorie voor een bedrag 
van 1500 euro. Daarmee wekken we maximaal 540 watt 
per uur op. Er is een terugverdientijd van 5 jaren 
berekend. Ondanks het onduidelijke beleid van de  
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Spaanse regering mbt groene energie, besluiten wij om de 
panelen te laten plaatsen. 

• Het tuinonderhoud bij de pastorie zullen we vanaf heden 
zelf moeten regelen. De huismeester coördineert de inzet 
van vrijwilligers. 

• Als met Pasen de nieuwe Paaskaars in gebruik wordt 
genomen,  zal de oude Paaskaars verhuizen naar de 
pastorie en daar worden aangestoken als er 
inloopochtenden worden gehouden. 

• Er is een verzoek van de kerk van de Canarische Eilanden 
om een grootletterboekversie van het vorige Liedboek. Wij 
zullen hen een boek toesturen. 

De infoset t.b.v. predikanten.  
De (nieuwe) predikanten ontvangen bij de start een uitvoerige 
informatieset over de gang van zaken in onze kerk. Het was tijd 
om deze set weer eens te actualiseren. 
Pastorale zaken.  Er wordt aandacht besteed aan onze vacatures 
en het grote aantal ambtsdragers die in 2015 hun termijn erop 
hebben zitten. Dit is zorgelijk. 
We blikken terug op het 100-jarig feest van de Baptisten. 
We kijken vooruit naar het Paasfeest. Goede Vrijdag zal er om  
11 uur gewoon een kerkdienst zijn waarbij we na de dienst in 
stilte de kerkzaal verlaten (geen koffie dus). 
Paasmorgen starten we om 9.30 uur met het traditionele 
Paasontbijt. 
De gemeentevergadering zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei 
om 11 uur, met aansluitend een lunch. ( inloop 10.45 uur).  

We gaan enkele leden benaderen voor een bijdrage aan deze 
ochtend zodat er naast het formele deel ook een leuk informeel 
deel zal zijn. 
We stoppen met het LOGBOEK waarin door predikanten 
relevante, persoonlijke informatie werd doorgegeven over 
bezochte leden, aan de volgende predikant. Dit is niet meer van 
deze tijd. De informatie is snel gedateerd. Als er iets valt door te 
geven dan doen de predikanten dat onderling via mail. 
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Op zondag 27 april zullen we na de zegen, het WILHELMUS 
(708: vers 1 & 6 ) zingen. De situatie rond een aantal leden wordt 
besproken met de predikant. 
Kerkband. Ieder wordt weer gevraagd om een bijdrage te 
leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt 
voor ons allen. 
Actie- & besluitenlijst.  
De aangetaste palmboom in de tuin van de pastorie hebben we 
in stukjes gezaagd en afgevoerd naar een speciale gemeentelijke 
stortplaats. De nieuwe Paaskaars is vanuit Nederland 
meegenomen naar Denia door gasten. 
We zijn bij de kaarsenfabriek in Ondara wezen kijken maar dit 
leverde niks op. Wim en Gerti v.d.Velde nemen binnenkort twee 
mooie staande kandelaars mee vanuit Holland, die we voor 
weinig geld op Marktplaats hebben gekocht. 
(De standaard die er nu staat is geleend van iemand.) 
De tweede standaard zal geplaatst worden in de Pastorie. 
In juni gaan we de binnenkant van de kerkzaal opnieuw verven. 
Vrijwilligers welkom. 
Rondvraag.  
De website moet meer leuke, actuele informatie bevatten. Een 
aantal personen zal gevraagd worden teksten en foto’s aan te 
leveren als er een gemeente-activiteit is geweest. 
Ds. Ties Prins viert op 1 juni aanstaande zijn 50-jarig 
ambtsjubileum. Wij zullen hier aandacht aan schenken.   
In Benidorm is afgelopen winter een ALPHA-cursus gehouden. 
We gaan vragen of komend seizoen misschien enkele leden van 
ons daaraan mee kunnen doen. Daarna kunnen we die cursus 
eventueel hier organiseren. 
Er zijn een aantal positieve reacties binnengekomen op de drie 
antependia die nu aan de muur hangen in de kerkzaal.  
Sluiting. Ds. Quispel sluit de vergadering met gebed. 
Daarna praten we in de huiskamer gezellig verder onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Nagekomen bericht: Ds. Bronswijk zal de komende 10 weken 
niet komen maar ds. Warnink 
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Honderd jaar Baptistengemeente Denia.  Henk de Jong 
Ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de 
Baptistengemeente in Denia hebben we als Nederlandse Kerk 
een plaquette aangeboden met de volgende tekst: 
In erkentelijkheid en waardering aan de Iglesia Bautista La 
Trinidad. 
In dank en met liefde voor uw samenwerking met de Nederlandse 
Evangelische Kerk gedurende bijna veertig jaar. Uw onmisbare 
hulp in praktische en geestelijke zaken is van grote waarde voor 
ons geweest. Wij wensen dat de Iglesia Evangélica Bautista in 
Denia mag groeien en een bron van liefde mag zijn voor de hele 
regio, tot eer van God.  Naar aanleiding van de 100ste verjaardag 
van uw kerk. 
  Nederlandse Evangelische Kerk te Denia. 
 
We mogen wel even wat dingen in herinnering brengen wat 
betreft de band die we met Baptisten al bijna 40 jaar hebben. Het 
begon al met feit dat we in 1975 in de gelegenheid werden 
gesteld om in hun kerk aan het busplein in Denia samen te 
komen, waarbij Mej. Sofia de Koning een rol speelde in het 
contact. In 1979 werd gesproken met Pastor Jorge over een 
lokaal dat ze hadden gekocht en dat ze wilden verhuren aan ons 
en de Duitse kerk. Vervolgens trokken we op 2 februari 1980 in 
deze locatie. 
Ook de eerste bekertjes voor het Avondmaal kwamen van de 
Baptisten. 
Samenwerking was zo goed dat andere Nederlandse kerken ons 
waarschuwden niet op te gaan in de Baptisten kerk. 
We hadden toen twee maal per jaar een gezamenlijke dienst aan 
het busplein. Ook werd al in de jaren '80 gecollecteerd voor arme 
gezinnen die tot de zorg van de Baptisten behoorden. 
Op 22 december 1988 werd uiteindelijk met hulp van Jose 
Cardona, een baptist en advocaat, de inschrijving gerealiseerd in  
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het register van het Ministerie van Justitie, zodat we voor de 
overheid ook bestonden.  
Hulp krijgen we weer van de Baptisten als ons kerkgebouw 
langdurig onbruikbaar wordt door problemen met stankoverlast 
vanuit het riool. 
Vier jaar kunnen we  de congreszaal  op het terrein van de 
Baptisten als kerk gebruiken. 
In '82-83 willen de Baptisten het gebouw kwijt, maar we hebben 
het geld niet om het te kopen. 
We krijgen voor lange tijd de zeggenschap over het gebouw en 
pas in de jaren '93-'95 wordt weer onderhandeld over koop en in 
2000 wordt dit werkelijkheid. 
Tegenwoordig zijn de contacten via de voedselbank en de 
comedor sociaal. We zijn dan ook dankbaar  voor al die 
contacten en hulp welke we tot uitdrukking willen brengen door 
ter gelegenheid van hun honderdjarig bestaan een plaquette te 
overhandigen met de bovenstaande tekst. 
 Ps Gegevens gehaald uit het boekje van Bert Homburg. 

 

HEBT UW VIJANDEN LIEF  ( ingebracht door R. Quispel) 

...omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de 
Heilige Geest, die ons gegeven is (Romeinen 5:5). 
 
Ik zag hem in een kerk te München - een kalende, zwaar 
gebouwde man in een grijze overjas, met een bruine vilten hoed 
in zijn handen. De mensen stroomden de kerk uit, waar ik net 
gesproken had, tussen de rijen houten stoelen door naar de deur. 
Het was 1947 en ik was uit Nederland naar het verslagen 
Duitsland gekomen met de boodschap dat God vergeeft. 
Het was de boodschap waar ze het meest behoefte aan hadden 
in dat bittere, kapot gebombardeerde land, en ik had hun verteld 
hoe ik mij dat altijd graag plastisch voorstelde.  
Misschien omdat de zee de Nederlanders na aan het hart ligt, 
vind ik het een bevrijdende gedachte dat vergeven zonden in zee 
geworpen worden. "Als wij onze zonden belijden " zei ik ,werpt 
God ze in de diepste oceaan, waar ze voorgoed verdwijnen.  
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En al kan ik er geen Bijbeltekst over vinden, toch geloof ik dat er 
een bord staat, met daarop: “Verboden te vissen”. De ernstige 
gezichten keken me aan, zonder dat helemaal te durven geloven. 
Er werden in 1947 in Duitsland nooit vragen gesteld na mijn 
toespraken. De mensen stonden zwijgend op, trokken zwijgend 
hun jassen aan en vertrokken zwijgend. 
Op dat moment zag ik hem; hij baande zich, tegen de stroom in, 
een weg naar voren. Het ene ogenblik zag ik de overjas en de 
bruine hoed, het volgende een blauw uniform en een pet met klep 
en de schedel met gekruiste beenderen. Op slag kwam het weer 
terug: de enorme ruimte met de schelle lampen aan het plafond; 
de zielige hoop kleren en schoenen midden op de grond; de 
schaamte naakt langs deze man te moeten lopen. Ik kon de 
tengere gestalte van mijn zuster weer voor me zien, de ribben 
duidelijk zichtbaar onder de perkamenten huid. Betsie, wat was je 
toch mager! 
Die plaats was Ravensbrück, en de man die nu naar voren 
kwam, was een van de bewakers geweest - een van de 
wreedsten. 
Nu stond hij met uitgestoken hand voor me: "Een fijne toespraak, 
juffrouw! Het is goed te weten dat al onze zonden, zoals u zei, op 
de bodem van de zee liggen!" En ik, die zo rad van tong over 
vergeving had gesproken, bladerde opeens druk in mijn agenda 
in plaats van die hand te drukken. Hij herkende mij natuurlijk niet 
- hoe kon hij van al die duizenden vrouwen juist die ene hebben 
onthouden? 
Maar ik kende hem nog wel met z'n leren zweep, die altijd aan 
zijn gordel hing. Ik stond oog in oog met een van degenen die mij 
gevangen gehouden hadden, en mijn bloed leek te stollen. 
"U noemde Ravensbrück in uw toespraak," zei hij. 
"Ik ben daar bewaker geweest."  
Nee, hij herkende me niet. 
"Maar na die tijd," vervolgde hij, "ben ik christen geworden. Ik 
weet dat God me alle wreedheden vergeven heeft die ik daar 
begaan heb, maar dat zou ik ook graag uit uw mond willen horen.  
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“Juffrouw," - weer werd zijn hand uitgestoken -- "wilt u me 
vergeven?" 
Daar stond ik dan - ik, wiens zonden steeds weer opnieuw 
vergeven moesten worden - en ik kon hem niet vergeven. Betsie 
was daar gestorven - kon hij haar langzame, vreselijke dood zo 
maar uitvlakken door alleen maar om vergeving te vragen? 
Het kan niet lang geweest zijn dat hij daar met uitgestoken hand 
voor me stond, maar het leken voor mij uren, waarin ik worstelde 
met het moeilijkste wat ik ooit had moeten doen. 
Want dat het moest gebeuren, wist ik. Aan de boodschap dat 
God vergeeft, is één voorwaarde verbonden: 
dat wij degenen vergeven die ons verwond hebben. 
"Indien gij de mensen niet vergeeft," zegt Jezus, "zal ook uw 
Vader uw overtredingen niet vergeven." Ik kende dat niet alleen 
als een gebod van God, maar ook als een dagelijks terugkerende 
ervaring. Sinds het eind van de oorlog had ik in Nederland een 
tehuis voor slachtoffers van Nazi-wreedheden gehad. Degenen 
die in staat waren hun vroegere vijanden te vergeven, waren ook 
in staat terug te keren naar de maatschappij, en hun leven 
opnieuw op te bouwen, ongeacht hun fysieke littekens. Degenen 
die hun bitterheid vasthielden, bleven invaliden. Zo eenvoudig en 
reëel is dat. 
En toch stond ik daar met een koud hart. Maar ik wist ook dat 
vergeving geen emotie is. Vergeving is een wilsdaad en de wil 
kan functioneren, ongeacht de temperatuur van het hart. "Jezus, 
help!" bad ik in stilte. 
"Ik krijg mijn hand wel omhoog. Dat lukt me nog wel. Zorgt U voor 
de liefde." Zo legde ik houterig, mechanisch, mijn hand in de 
hand die naar me uitgestoken was. En toen ik dat deed, 
gebeurde er iets ongelofelijks. De stroom begon in mijn schouder, 
schoot door mijn arm en sprong over op onze in elkaar gelegde 
handen. Toen leek deze genezende warmte mijn hele wezen te 
vullen, waardoor de tranen in mijn ogen sprongen. 
"Ik vergeef u, broeder! Van ganser harte! " Lang drukten we 
elkaar de hand, de voormalige bewaker en de voormalige 
gevangene.  
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Ik had Gods liefde nog nooit zo intensief ervaren als op dat 
ogenblik. 
Maar tegelijkertijd besefte ik dat het niet mijn liefde was. Ik had 
het geprobeerd en er de kracht niet toe gehad. Het was de kracht 
van de Heilige Geest, zoals het staat in Romeinen 5:5: "...omdat 
de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, 
die ons gegeven is."  Uit zwerfster voor God door Corrie ten Boom.  

 

 Uw wil geschiede  ( ingebracht door Maria Jobse) 

 Heer,  wij geloven dat U de Heer bent 
 van leven en dood. 
 die gedachte geeft ons hoop. 
 Maar als we iemand 
 die ons dierbaar is, verliezen 
 hebben we geen antwoord. 
 Laat ons, Heer, ons leven 
 in Uw handen leggen 
 en leer ons telkens weer 
 'Uw wil geschiede' zeggen. 
  Toon Hermans   

 

Wie is er nou volmaakt?    (ingebracht door Henk de Jong) 

In Mattheüs 5: 48 zegt Jezus: Wees dus volmaakt, zoals jullie 
hemelse Vader volmaakt is. Dat Jezus en zijn hemelse Vader 
volmaakt zijn, is duidelijk. Maar in de Bijbel worden ook mensen 
genoemd die volmaakt (volkomen rechtschapen) waren. 
In Genesis 6: 9 staat : “ Noach was een rechtschapen man; hij 
was de enige in zijn tijd die een voorbeeldig leven leidde, in 
nauwe verbondenheid met God” 
Verderop in het verhaal blijkt dat Noach zeker niet zonder zonde 
was. In Genesis 9 : 20-21 ligt hij dronken in zijn tent. 
Van David en van Asa staat geschreven dat zij volkomen waren 
toegewijd aan de Heer. Ook over Job kunnen we dat lezen.  
(Job 1 : 8 ). Toch kunnen we niet zeggen dat David volmaakt was 
als je leest over zijn affaire met Batseba. 
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Wat betekent dan het woord volmaakt ? 
Gezien de eerdergenoemde voorbeelden, in ieder geval niet dat 
je zonder zonde bent. Paulus zegt dan ook in de brief aan de 
Romeinen: “ Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid 
van God” ( 3:14). Volmaaktheid betreft dan ook niet zozeer onze 
handelingen, maar veel meer onze “hart-gesteldheid”. 
Laat ik een voorbeeld geven. Alweer lang geleden, toen ik nog 
een garage huurde, was ik op zekere dag bezig deze op te 
ruimen en schoon te maken. Een achtjarig jongetje kwam voorbij 
en vroeg of hij kon helpen. Ik gaf hem een bezem en hij veegde 
vol vuur het stof van links naar rechts tot we samen in een grote 
stofwolk stonden. Met rode wangen van inspanning keek hij me 
aan en zei: “Het is mooi geworden, hé?” 
Ik gaf hem wat geld voor een ijsje en maakte daarna zelf de 
garage schoon. De vraag is hier niet of het jongetje goed werk  
leverde, maar of zijn “hart-gesteldheid” ´volmaakt¨ was. 
Dat laatste was zeker het geval, maar de uitvoering leek nergens 
op. Dat is bij ons soms ook zo, dus mogen we dankbaar zijn dat 
God ons hart aanziet en niet altijd de uitvoering. 
In Samuël 16 zegt God tegen Samuël die op zoek is naar een 
nieuwe koning voor Israël: 
“ Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem 
afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt 
naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart” 
Als een liefhebbende vader kijkt God allereerst naar ons hart. 
Als Jezus in Mattheüs 7 zegt: “Oordeel niet” dan gaat dat in de 
eerste plaats over de “hart-gesteldheid” van de ander. Over 
zondige daden zegt Jezus in Mattheüs 18 dat wij wel moeten 
oordelen (niet veroordelen) en die persoon daarover onder vier 
ogen moeten aanspreken. Als Jezus dus zegt dat we volmaakt 
moeten zijn, dan vraagt Hij ons niet iets wat we niet op kunnen 
brengen. Ook Jezus doelt in de eerste plaats op onze “hart- 
gesteldheid”. Als Hij door het land trekt met zijn leerlingen, dan is 
Hij voortdurend bezig met hun “hart-gesteldheid”. 
Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, 
ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. (Mattheüs 15) 
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In deze tekst zien we dat hart en gedachten in één zin genoemd 
worden. Het is dus belangrijk dat we onze gedachten 
krijgsgevangen maken om die aan Christus te onderwerpen.  
(II Corinthiërs 10 ). In Spreuken staat:” Zoals iemand denkt in zijn 
hart, zo is hij”. Waarmee voeden we ons denken? 
Wordt ons geestelijk dieet bepaald in Gods Woord, net zoals bij 
Jezus, die regelmatig bezig was met de dingen van zijn Vader? 
Volmaakte mensen in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis worden 
zo genoemd omdat hun hart volkomen op de Heer was gericht. 
Hun werken waren niet altijd volmaakt, maar God zag hun hart 
aan. We zijn er vaak van overtuigd dat we nooit volmaakt zullen 
worden op deze aarde. Toch zegt Jezus: “Wees dus volmaakt” 
We kunnen er in ieder geval mee beginnen. 
      Tekst: Kees Goedhart 

 

 Geloof je dat nog? 

 Hoe kun je nu nog in het wonder geloven, 
 het wonder van God, die de werelden schiep? 
 In ’t vuur van Zijn liefde, dat niemand kan doven, 
 in Christus, die ons tot discipelen riep? 
 
 Hoe kun je geloven dat Hij met Zijn leven 
 jouw losprijs betaalde aan graf en aan dood, 
 dat God Hem tot Vorst van het licht heeft verheven 
 en dat Hij steeds bidt voor Zijn kind’ren in nood? 
 
 Hoe kun je geloven dat wie hem verwachten 
 vervuld zullen worden van vuur van de Geest, 
 en dat Hij terugkomt met engelenmachten, 
 en dat Hij ons roept tot Zijn eeuwige feest? 
 
 Ik vind het vaak moeilijk, hierop te vertrouwen, 
 En tussen mijn hart en mijn mond ligt een kloof; 
 Maar zalig zijn zij, die niet mochten aanschouwen 
 en toch leerden zeggen: Ja Heer, ik geloof! 
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Sjalom.    ( ingebracht door Bram Gerth) 

 

De Thora is in 54 sidrot verdeeld. (sidrot=meervoud voor sidra.) 
Elke sjabbat wordt er in de synagoge een sidra voorgelezen en 
wordt daarover uitleg gegeven. Soms worden er twee sidrot 
gelezen omdat een jaar maar 52 weken heeft, en er soms een 
feestdag op de sjabbat valt waarop dan een schriftgedeelte wordt 
gelezen dat op deze feestdag betrekking heeft. 
Half maart was het schriftgedeelte Leviticus 6:1-8:36 aan de 
beurt. In deze sidra gaat het over de offers die in het heiligdom 
(eerst de tabernakel en later de tempels in Jeruzalem) gebracht 
konden worden. Nu zijn dit niet de teksten die in 2014 erg tot 
onze verbeelding spreken. Wij christenen hebben al helemaal 
niets met offers maar de joden kunnen er ook niets meer mee 
want er bestaat geen centraal heiligdom meer en volgens de 
progressief Joodse visie komen deze ouderwetse manieren van 
offerdiensten ook nooit meer terug. 
Wat doen we dan nog met die teksten uit Leviticus, kunnen we 
dat boek niet overslaan? Er wordt toch niets meer mee gedaan. 
Waarom lezen we deze nietszeggende teksten?  
Wel, voor de joden geldt dat de rabbijnen nog steeds betekenis 
kunnen ontlenen aan de bepalingen van die achterhaalde offers, 
de brandoffers, meeloffers, zondeoffers, schuldoffers, 
inwijdingsoffers, die moesten worden gebracht. 
De rabbijnen van de Talmoed-periode (Talmoed is de mondelinge 
overlevering) kenden de offers ook niet meer, want zij leefden na 
de periode van de Tweede tempel.  
Maar ze moesten er wel iets mee doen om het nog een betekenis 
te geven voor de toen moderne mens. 
Door de  midrasj op het boek  Leviticus, wisten ze de teksten te 
behouden en betekenis te geven zelfs nog voor onze generatie. 
Midrasj betekent uitleg, soms van woorden, soms van letters of 
vergelijkingen van woorden in een andere context.  
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Midrasj onderzoekt de mogelijkheden maar is geen bewijs dat 
iets zo is. 
In de hele rij van offers is er een volgorde waarvan het 
vredesoffer het laatste is.  
Het laat zien dat vrede het hoogste ideaal is in de Joodse traditie: 
Sjalom, de volledige harmonie met jezelf, met je omgeving en 
uiteindelijk via dat offer dat je soms zelf moet brengen, met G´d. 
 
De Talmoed presenteert sjalom als het hoogste ethische principe. 
De midrasj zegt:”Hoe groot is vrede!  
Zoek vrede en jaag haar na” (psalm. 43:15.) 
De rabbijnen leggen uit dat iemand een mitswa doet (een gebod 
uit de wet volbrengt) als daar een speciale reden voor is.  
Op de sjabbat steek je de kaarsen aan, je bezoekt iemand die 
ziek is, je helpt de armen en de hongerigen en je zorgt ervoor dat 
de vreemdeling welkom is. 
 
Maar voor het doen van de mitswa van het zoeken naar vrede is 
de opdracht om actief te blijven zoeken, om vrede na te jagen, 
zoals de psalm zegt. 
Het gebed voor sjalom, de alles omvattende vrede, staat ook als 
belangrijkste gebed in het Joodse gebedenboek.  
Dat is waar alles wat we doen in dit leven toe zou moeten leiden. 
Maar je moet er wel wat voor doen om die sjalom te bereiken;  
het gebeurt niet als je niets doet en passief blijft. 
 
Sjalom is de uitdrukking van  de Joodse hoop. Net als het laatste 
offer in de rij van offers, zo culmineren ook de moderne offers, de 
gebeden, in het birkat sjalom, het gebed om sjalom. 
Vrij naar een overdenking van rabbijn Menno ten Brink. 

 
 
   
 
 
 

 16

 
Op verzoek van de secretaris heeft Rob een CV opgesteld zodat 
we hem en zijn vrouw Marga wat beter leren kennen. 
 
Ik ( Rob Quispel) ben geboren in Rotterdam vlak na de oorlog. 
Sinds 1970 ben ik getrouwd met Marga.  
We hebben drie kinderen, twee dochters en een zoon, die 
inmiddels  getrouwd zijn. 
Wij zijn oma en opa van 6 kleinkinderen in de leeftijd van 3 tot 13 
jaar (geweldig leuk!). 
Na een studie voor onderwijzer ben ik tot 1985 hoofd van een 
lagere school in Leiden geweest. In dat jaar ben ik de 
tweedeweg- opleiding aan het Baptistenseminarium gaan volgen. 
Deze opleiding duurde 8 jaar en was verdeeld in twee gedeeltes; 
4 jaar theoretische vorming en 4 jaar in-service training.  
In  het kader van die studie  ging ik in 1989 stage lopen in de 
Baptisten gemeente Haarlem. 
Daar werd ik in 1990 beroepen als parttime voorganger.  
Dit was goed te combineren met de baan als onderwijzer aan een 
basisschool in Leiden, waar ik parttime kon werken.  
Met het groeien van de gemeente werd het werken op school 
minder. In 2003 nam ik een beroep naar Huizen aan.  
Na verloop van tijd hebben wij het contract beëindigd. 
Inmiddels wonen wij in Amersfoort. 
Momenteel ben ik niet meer als voorganger verbonden aan een 
gemeente, maar mag, samen met Marga, de Heer op 
verschillende manieren dienen. 
Regelmatig ga ik voor in diverse gemeentes en daarnaast zijn wij 
als vrijwilligers verbonden aan het CPC, het Centrum voor 
Pastorale Counseling, waar wij o.a. cursussen geven. 
Daarnaast houden we ons samen bezig met diverse vormen van 
pastoraat. 
Wij zijn blij, dat wij samen de Heer leerden kennen en Hem, 
samen, als echtpaar dienen. Tevens zijn wij dankbaar, dat onze 
kinderen, met hun partners op verschillende manieren de Heer 
dienen. Dat is, terugkijkend op ons leven een grote zegen.  
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Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 
Vergeld geen kwaad met kwaad. 
Vergevingsgezindheid was niet vanzelfsprekend in Bijbelse tijden 
en landen. Denk maar aan de woorden: Oog om oog, tand om 
tand. Toch staat er al in het Spreukenboek: Zeg niet: ik zal het 
kwaad vergelden; wacht op de Here. Hij zal u helpen.  
De oproepen uit het nieuwe testament prediken liefde in plaats 
van wraak. 
Vergeld niemand kwaad met kwaad; heb het goede voor met alle 
mensen. Romeinen 12: 17. 
Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent 
integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt dat gij zegen zoudt 
beërven. 1 Petrus 3: 9 
 
Dat kan het daglicht niet verdragen. 
Duistere praktijken kunnen het daglicht niet verdragen. Wat niet 
deugt, wat men in het geheim doet, wat verboden is, wat 
crimineel is, dat zijn “de werken van de duisternis” zoals de Bijbel  
dat noemt. Een zekere Nicodemus kwam ‘s nachts bij Jezus toen 
hij onder meer de onderstaande woorden te horen kreeg, waar 
de uitdrukking misschien op zinspeelt. 
Een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat tot het licht, 
opdat zijn werken niet aan de dag komen. Joh. 3: 20 
  
 
 

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                                         Cor Pors 

 
In het “Teatre-auditori centre social”, c/ Calderón, 4,  
Dénia vinden de volgende concerten plaats: 
 
Op vrijdag 25 april om 19.00 uur: 
Tumbate Jazz Band 
Eva Olivencia, stem; Josep Pastor, piano 
Carles Carbonell, bas; German Olivencia, slagwerk 
Paco Mifsud, trompet; Gerard Vercher, tenoor saxofoon 
Del swing al Jazz latino 
 
Entree kaarten  à 12 Euro: 
Konzertfreunde, Ilse Kübler, tel. 965 788 840 
 
Proakustik, Dénia, Carrer Diana 49, tel. 965 782 548  
Of vanaf 18.00 uur bij het centre social 
 
Het volgende orgelconcert van Josep Vicente Giner worden 
verwacht: 
Op moederdag  (4 mei) in de stadskerk van Pedreguer. 
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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: ds. Rob Quispel is tot eind april onze voorganger. 
Daarna komt ds. Everard Warnink. ( ipv  ds. Bronswijk) 
 
• 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. 
 
Gemeentevergadering dinsdagmorgen 13 mei om 11 uur. 
 
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.  Henk de Jong, Javea         96 597 4303 
Secretaris  Derk Rozema, Javea,            68 671 7454 
Penningm.  Piet v.d. Brugge, Benissa      96 574 8970 
Tiny Berkman     Els Poblets          96 647 4705 
Chris de Jong     Teulada (Huismeester)          67 772 9509 
Twee vacatures!!! 
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  0031-622413706 
 
Hulp in nood:  Martine Gerth          96 579 5152 
   Ati de Jong          96 597 4303 
 
Website:      www.kerkdenia.nl  
Email:    ned.int.gem.denia@gmail.com 
 
Vrijwillige bijdragen: 
 Spanje:          Bankrelatie: BBVA. te Javea.                             
                           IBAN: ES23 0182 0142 0002 0150 5998.      
                           t.n.v. Iglesia evangélica en Denia 
 Nederland:       Bankrelatie: ING te Geldrop              

 IBAN:  NL50 INGB 0004 2235 67 
 t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia 

 

 


