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Het mag schuren en kraken rond het avondmaal. 
Maarten Wisse 

 

Theoloog Maarten Wisse signaleert een uitholling van het 
avondmaal in het midden van het protestantisme. Is het 
avondmaal ‘de tafel van samen delen’, of gaat het om de 
ontmoeting met God, die kan schuren? Hij pleit voor bezinning. 
Dr. Maarten Wisse pleit voor een spiritualiteit rond het avondmaal ,,waarin avondmaalsmijding tot op 

zekere hoogte normaal is”. Foto: PKN/Freek Visser 
Avondmaalsmijding wordt in protestantse kring algemeen 
beschouwd als een signaal van iets dat mis is onder bevindelijk 
gereformeerden. Die laatsten twijfelen zozeer aan de zekerheid 
van hun heil en leggen zoveel nadruk op de zondigheid van de 
mens, dat ze niet eens aan het avondmaal durven. Dan is er toch 
wel iets grondig mis?! Hier en daar kan aan dergelijke 
opvattingen een zeker dedain niet worden ontzegd. Wij weten 
beter. Zoiets komt buiten die kringen verder ook niet voor, zo lijkt 
het dan. 
En dat terwijl avondmaalsmijding ook buiten bevindelijk-
gereformeerde kring eigenlijk best wijdverbreid is, zowel onder 
katholieken als protestanten. Alleen neemt het dan andere  
vormen aan. In nogal wat protestantse gemeenten van 
middenorthodoxe signatuur blijft een deel van de gemeente 
tijdens avondmaalsdiensten thuis. De lengte van de dienst is een 
veelgehoord excuus, maar doorvragen in persoonlijke 
gesprekken laat zien dat schroom ook juist in die hoek van de 
kerk nog een aanzienlijke rol speelt. 
De religieuze taal echter die nodig is om die schroom spiritueel 
ruimte te geven, is verloren gegaan. Oecumenische protestanten 
spreken over het avondmaal al lang niet meer als een gebeuren 
waarbij God op een bijzondere manier aanwezig is. Is dat niet 
iets uit een ver verleden, dat denken over God als een wezen dat 
ergens op een bijzondere manier aanwezig zou kunnen zijn? 
Avondmaal vieren is toch eerder iets van ‘de tafel van samen’ 
(nieuwe Liedboek, 385): samen delen van je overvloed en die 
gemeenschap met elkaar zichtbaar maken als de manier waarop 
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God ons bedoeld heeft.  
American diner.  Toch is die betekenis van het avondmaal in 
oecumenisch-protestantse kring niet voldoende als verklaring 
voor de omgang met het ritueel. Als in het midden van de kerk 
het vieren van avondmaal werkelijk slechts een zaak zou zijn van 
samen delen, van zichtbaar maken waartoe God ons bedoeld 
heeft, waarom gaat men dan in het algemeen zo krampachtig om 
met het ritueel? Waarom dan niet een American diner met cola 
en tonic? Juist in het midden en in de linkervleugel van het 
protestantisme viert ritualisme, ook of juist rond de maaltijd van 
de Heer, hoogtij. 
Trouwens, als avondmaal de primaire betekenis heeft van ‘de 
tafel van samen’, dan zou het wegblijven van een aanzienlijk deel 
van de gemeente toch zeer moeten doen en thema van reflectie 
moeten zijn. Zou er niet een ander verhaal over de 
avondmaalsviering in het midden en in de linkervleugel van het 
protestantisme te vertellen zijn? Zou het zo kunnen zijn dat in 
feite de woorden om aan de aanwezigheid van God stem te 
geven, verloren geraakt zijn, en daarom het bijzondere, het 
heftige van de ontmoeting met God wordt vastgelegd in de 
strakheid van het ritueel? Zou hetzelfde misschien gelden voor 
de vragen rond reinheid, schuldbesef en voorbereiding, zo 
zorgvuldig weggeborgen achter een grote nadruk op de 
overvloed van Gods genade? 
 
Ontkennen. Als je er zo tegenaan kijkt, zou je kunnen zeggen 
dat men in het midden van het protestantisme de spanning van 
een ontmoeting met God eigenlijk oplost door die te ontkennen, 
met alle uitholling van het ritueel die daar het gevolg van is. Je 
kunt de spanning wel wegredeneren door ofwel de betekenis van 
het ritueel zozeer intermenselijk te maken dat er van een 
ontmoeting geen sprake meer lijkt, ofwel de genade van God zo 
allesoverweldigend voor te stellen dat er geen aarzeling en 
spanning rond die ontmoeting meer overblijft, maar raak je dan 
niet meer kwijt dan het je oplevert? 
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De praktijk leert namelijk dat die aarzeling rond een ontmoeting 
met de Heer er nog altijd is, verborgen in een grote nadruk op de 
formele kant van het ritueel en in de afwezigheid van allerlei 
leden van de gemeente. 
Kwetsbaar. Daarom zou ik een pleidooi willen voeren voor een 
spiritualiteit rond de maaltijd van de Heer waarin 
avondmaalsmijding tot op zekere hoogte normaal is. Avondmaal 
kun je vanuit die spiritualiteit zien als het brandpunt van het 
verkeer van gelovigen met God, elkaar en zichzelf.  
Rond dat brandpunt schuurt en kraakt het. 
Dan kan het zijn dat een broer of zus in de Heer naast je zit en 
dingen achter de rug heeft waar ze voor haar gevoel niet zonder 
kleerscheuren is doorgekomen. Het zit zo dwars dat ze er de 
levende Heer niet mee onder ogen durft te komen. Die broer 
weet wel van de bereidwilligheid van de Heer tot vergeving, maar 
hij is er nog niet aan toe, misschien wel omdat hij zichzelf nog 
niet kan vergeven. 
De samenkomst van de gemeente met de levende Heer is een 
plek waar het schuurt en kraakt omdat de kwetsbaarheid en 
gebrokenheid van het bestaan zichtbaar mag worden en onder 
elkaar gedeeld wordt. Het is een plek van grote vreugde 
evenzeer als van aarzeling en schuchterheid; van grote liefde en 
respect voor elkaar als ook soms van verbazing en 
vervreemding. 
Maarten Wisse is universitair docent dogmatiek en oecumene aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. 
 

Samenvatting kerkenraadsvergadering 5 mei. 
(secretaris) 

Cor Pors opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  
Dit keer geen predikant in ons midden, we zijn slechts met zijn 
vieren. 
Henk (& Atie) zijn nog steeds in Florida en Tiny viert haar 
verjaardag met haar kinderen. 
De agenda wordt aangevuld met het onderwerp: Jaarrekening.  
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De notulen worden tekstueel goedgekeurd. Naar aanleiding van 
de notulen worden ook geen opmerkingen geplaatst. 
 
De ingekomen en uitgestuurde post. 

• Geactualiseerde predikantenplanning is naar de drie 
Nederlandse clubs in de regio verstuurd. 

• Het oude liedboek met Grote Letters krijgt een nieuw leven 
in de kerk van Gran Canaria 

 Tevens hebben we 20 oude liedboeken aan de kerk van 
 Guardamar geschonken. 

• De nieuwe website is operationeel. Het is de moeite waard  
te gaan kijken op: www.kerkdenia.nl.   

• De film in de Ned.club van Denia op 8 mei gaat niet door 
tgv bestuursproblemen in die club. 

• We worden uitgenodigd om in november deel te nemen 
aan de Alpha-cursus in Benidorm. 

• Veel kerkleden zijn verrast door mails van trainingcentrum 
Costa Blanca (Gata) en een mail van Hans Zuidinga. We 
hebben beiden verzocht om onze verzendlijst niet langer 
te gebruiken.   

Pastorale zaken.  Vacatures. Gelukkig kregen we een positief 
bericht van iemand die we gevraagd hadden om zich kandidaat 
te stellen voor de kerkenraad. Binnenkort zal de kandidaat 
bekend gemaakt worden aan de gemeente. 
We kijken terug op de Goede Vrijdagdienst, de Paasdienst 
voorafgegaan door het Paasontbijt, het bezoek aan de IRIS-tuin 
in Marnes en de zelf georganiseerde 4 mei-dienst. We kunnen 
met tevredenheid terugkijken op al deze gemeenteactiviteiten. 
Dank aan allen die aan deze activiteiten hebben meegewerkt. 
 
De agenda voor de gemeentevergadering  op 13 mei is klaar.  
Na het formele deel is er weer genoeg tijd voor gezellige 
activiteiten. De aansluitende lunch wordt weer verzorgd door  
Martine en Tiny, Joke en Mia. 
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Jaarrekening. Piet houdt een toelichting op de jaarrekening.  
De cijfers zien er goed uit ondanks een klein verlies over 2013, 
maar dat komt door de nieuwe liedboeken die niet begroot waren. 
Door de kascontrolecommissie zijn twee opmerkingen geplaatst 
die op de gemeentevergadering aan de orde zullen komen. 
Er zullen voldoende kopieën gemaakt worden voor de bezoekers 
van de gemeentevergadering. 
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 zonnepanelen zijn geïnstalleerd op het dak van de pastorie 
en kunnen maximaal 570 watt per uur produceren. 
* Het paasontbijt is opnieuw uitstekend georganiseerd. 
* De vacature door de ziekte van ds. Bronswijk is tijdig ingevuld   
met ds. Warnink. 
* Het jaarverslag van de secretaris over 2013 is klaar. 
* De gemeentevergadering is voorbereid. 
* De kerk van binnen schilderen staat nog op de planning. 
* De adressenlijst wordt opgeschoond voordat de adressen 
opnieuw worden ingevoerd in een nieuw programma. 
Rondvraag. De volgende kerkenraadsvergadering zal 
plaatsvinden op 9 juni en de Kerkband zal op 15 juni zal worden 
uitgedeeld. Daarna is er een rustperiode tot begin september. 
Chris is naar de begrafenisdienst geweest van ds. Bouma in 
Drachten. Er was zeer veel belangstelling en het was een mooie 
dienst. 
Chris en Derk gaan komende week een aantal uren in de tuin van 
de pastorie werken. 
Binnenkort gaan we alsnog Bram Gerth (en Martine) bedanken 
(middels een etentje), voor de vele jaren dat zij binnen en buiten 
de kerkenraad werk voor onze geloofsgemeenschap hebben 
verricht. 
Op de gemeentevergadering zal een voorstel worden 
gepresenteerd voor een andere manier van avondmaalsviering. 
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Sluiting. Cor Pors sluit de vergadering met een gebed uit het 
nieuwe liedboek. 
Daarna praten we in de huiskamer van Cor gezellig verder onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
  
VRIJHEID GEEF JE DOOR IN WEDERKERIGHEID  

    Door: Prof.dr. Ernst Hirsch Ballin. 
 
Wie uitgesloten wordt, is niet vrij. 
Vrijheid is meer dan bewegingsvrijheid. Wie opgesloten wordt, 
verliest zijn vrijheid; daarom zijn we solidair met mensen die door 
een repressief regime zonder reden worden opgesloten. Ook als 
mensen worden uitgesloten, tast dit hun vrijheid aan. Als je wordt 
uitgesloten omdat je “anders” bent, schendt dat de vrijheid om 
jezelf te zijn, met jouw eigenschappen en overtuigingen. 
Jezelf kunnen zijn: dat is vrijheid. Ongemerkt kan die vrijheid 
onder druk worden gezet. Vaak wordt van mensen geëist dat ze 
zich aanpassen aan een meerderheid. Als ze zich niet 
aanpassen, worden ze uitgesloten. Ze komen niet aan werk, 
mogen niet laten zien wie ze zijn, wat ze geloven of voor anderen 
voelen. De vrije samenleving gaat aan hen voorbij. 

Wederkerigheid. 
Dat mensen elkaar respecteren is dan ook een belangrijk 
kenmerk van een vrije samenleving. Mensen moeten elkaar over 
en weer zien staan. Dit is de betekenis van de wederkerigheid, 
waarop het eerste artikel van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens doelt.  Anderen zien staan betekent niet 
dat je iedereen ook sympathiek vindt. Mensen zijn nu eenmaal 
verschillend. Sommige mensen gedragen zich zo onuitstaanbaar 
dat je ze liever niet meer tegenkomt. Maar als iemand al van 
tevoren denkt dat een ander niet deugt omdat hij tot de 
“verkeerde” groep hoort, is er iets mis. 
Mensen hebben meer gemeen dan we soms denken: bijna ons 
hele DNA, de aardbol waarop we leven, en in onze tijd ook al die  
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informatie die op het wereldwijde web te vinden is. Mensen zijn 
op elkaar aangewezen. Iedere samenleving waarin mensen iets 
willen opbouwen, begint ermee dat we elkaar accepteren. Aan 
deze fundamentele wederkerigheid mag nooit worden getornd.  

Ontmoetingen tussen mensen met verschillende ideeën zijn vaak 
een bron van creativiteit en ondernemerschap. Wanneer iemand 
zich misdraagt, moet je zijn gedrag afwijzen - maar die ander blijft 
een mens. De straf, behandeling of opvoeding moet erop gericht 
zijn de verbroken band met de samenleving te herstellen. 

Rechten van de mens 
De bescherming van de rechten van de mens is gebaseerd op 
wederkerig respect. Geen groep mag meer rechten opeisen dan 
een andere. Gelijke bescherming is een hoeksteen van de 
rechtsstaat. Als het bijvoorbeeld gaat om de vrijheid van 
meningsuiting of de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, 
kan het recht van de een niet worden gerealiseerd zonder een 
gelijk recht voor de ander die misschien fundamenteel 
verschillende opvattingen heeft. Vrijheid is ondeelbaar. Mensen 
die opkwamen tegen de schending van mensenrechten van 
anderen, hebben aan de wieg gestaan van een rechtvaardiger 
samenleving. Een man uit het verzet zoals Van Heuven 
Goedhart, nam na de Tweede Wereldoorlog het voortouw bij de 
internationale bescherming van vluchtelingen. Wie zich door het 
principe van wederkerigheid laat leiden, zoekt naar 
mogelijkheden om achtergestelde en uitgesloten groepen en 
individuen bescherming te bieden. Vergroting van hun 
weerbaarheid, vervolging van plegers van genocide en hulp aan 
mensen in nood zijn een paar van de manieren waarop dat kan 
worden gedaan. 

Onverschilligheid. 
Vooroordelen over bevolkingsgroepen kunnen leiden tot 
minachtingen, het ontlopen van de ander. Uitsluiting begint vaak  
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klein, zonder dat mensen er lang over nadenken. Jaren later 
verhaalde een Joods meisje dat dankzij het Kindertransport naar 
Engeland nog aan de Holocaust was ontkomen, wat er gebeurde 
nadat in Duitsland de nazi’s aan de macht waren gekomen: stap 
voor stap werden Joodse burgers geïsoleerd, terwijl veel mensen 
om hen heen onverschillig toekeken. Eerst moesten Joodse 
kinderen naar een andere school en een ster dragen; niet lang 
daarna wilde het vriendinnetje van haar vroegere school niet 
eens meer terugzwaaien als ze elkaar op straat tegenkwamen. 
Toen al was de wederkerigheid van de samenleving verbroken. 
Een vorm van uitsluiting die de weg effende voor de Holocaust. 
De genocide in Rwanda was voorafgegaan door een 
hersenspoeling via de radio, die de minderheidsgroep van de 
Tutsi’s kakkerlakken noemde. Toen al werden degenen die later 
het slachtoffer werden, uitgesloten van de wederkerige erkenning 
als medemensen. Daarom is het belangrijk dat mensen 
waakzaam zijn voor sluipenderwijs groeiende discriminatie. Een 
stevig debat kan helpen de lucht te klaren, maar daarna moeten 
we wel met elkaar verder.  

Een samenleving gebouwd op respect. 
Om respectvol met elkaar om te gaan in een gelijkwaardige 
samenleving, is het belangrijk waakzaam te zijn voor 
discriminatie en uitsluiting. Om die reden moet juist als het gaat 
over de identiteit van mensen (herkomst, sekse en seksuele 
geaardheid, of overtuigingen) respect de boventoon voeren. Het 
recht kan dat niet afdwingen. Respect moet voortkomen uit de 
manier waarop mensen elkaar benaderen. Mensen hebben - 
zoals gezegd - veel gemeen, en juist daarom geven verschillende 
ideeën en interesses kleur aan de samenleving. Echter, niet 
onvoorwaardelijk. Die verschillen mogen niet worden opgeblazen 
tot gevoelens van superioriteit. Hoe sterk iemands overtuiging 
ook is, niets geeft hem het recht die aan anderen op te leggen of 
daarom anderen aan de kant te drukken. 
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Wederkerige erkenning van mensen in hun eigenheid legt de 
basis voor democratisch burgerschap. Burgers hebben rechten  

en plichten ten opzichte van elkaar op voet van gelijkheid. Alleen 
op die basis kan een vitale democratie worden gebouwd. 
Besluiten worden in een democratie bij meerderheid van 
stemmen genomen. Toch betekent dat niet dat de meerderheid 
alles voor het zeggen heeft. Grondrechten beschermen de 
minderheid, speciaal degenen die niet gemakkelijk voor zichzelf 
opkomen. De wederkerigheid van rechten en plichten wordt 
verzekerd doordat voor allen dezelfde regels gelden. 

Een staat en al helemaal de Europese Unie (met 28 lidstaten) is 
veel te groot om te mogen verwachten dat iedereen zich 
persoonlijk solidair toont met anderen. Om die reden hebben 
rechtsregels (die iedereen gelijk behandelen) zo’n belangrijke 
plaats gekregen bij de oprichting van de Europese 
Gemeenschappen (tegenwoordig: de Europese Unie). Als die 
rechtsregels ontbreken of te gemakkelijk worden vervangen door 
onderhandelingen tussen regeringsleiders, tast dat op den duur 
de wederkerigheid van rechten en verplichtingen aan, en 
daarmee ook democratie en rechtsstaat zelf. 

Herdenken en vooruitzien. 
4 en 5 mei zijn de jaarlijkse momenten om stil te staan bij de 
slachtoffers van oorlog en vervolging en om de vrijheid te vieren. 
De agressie van Nazi-Duitsland en Japan tegen buurlanden en 
personen die als minderwaardig werden gezien, ontstond niet uit 
het niets. Er waren jaren aan voorafgegaan waarin de bevolking 
rijp werd gemaakt voor een verkeerde strijd. Er waren daar en in 
de buurlanden heel wat mensen die het kwaad wel zagen, maar 
dachten dat het voorbij zou gaan. Het geweld richtte zich nog niet 
tegen henzelf, en dus bleven ze er “neutraal” tegenover staan. 
Als het besef van wederkerigheid in recht en samenleving groter 
was geweest, waren ze misschien wel in actie gekomen.  
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De jaarlijkse viering van de Bevrijding laat de andere kant zien. 
Door schade en schande wijs geworden moest Nederland de 
sociale cohesie herstellen.  

Verantwoordelijk politiek leiderschap manifesteerde zich van toen 
af door samenwerking van democratische krachten voorop te 
stellen. Burgers hebben rechten en plichten ten opzichte van 
elkaar op voet van gelijkheid. Alleen op die basis kan een vitale 
democratie bestaan. 

Niemand mag wegens wat hem of haar eigen is, worden. 
uitgesloten van het maatschappelijk leven.  

Iedere Nederlander – ongeacht overtuiging, herkomst of seksuele 
identiteit – kan elk openbaar ambt vervullen. De Grondwet brengt 
dit in de eerste artikelen tot uitdrukking. Vrijheid staat of valt bij de 
ruimte die we elkaar bieden. Mensen zijn op elkaar aangewezen. 
Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten, iets anders dan je 
gang gaan alsof er geen ander mens is. Vrijheid kan alleen 
bestaan op basis van wederkerigheid. 

 

Hij zei: “Genoeg, zwijg hier verder over”, 
Deuteronomium 3: 26.          (ingebracht door Henk de Jong.) 
God verhoort niet alle gebeden. Hij hoort wel alle gebeden. Maar 
wat als God je een bepaald gebed verbiedt? 
Dat overkwam Gods dienaar Mozes. God had hem gezegd dat hij 
het beloofde land niet mocht binnentrekken. Maar Mozes kende 
zijn  Heer als een genadige God. Daarom probeerde hij het nog 
een keer. Hij smeekte de Heer of hij toch samen met Israël de 
Jordaan over mocht trekken, om dat mooie land te zien. 
Hij vroeg dat niet eens voor zijn eigen plezier. Hij wilde nog meer 
van Gods ongeëvenaarde grootheid en kracht zien. Deut.3:24 
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Dit nederige verzoek van Mozes viel bij God allerminst in goede 
aarde. De Heer werd zelfs boos. Hij wilde Mozes hier niet meer 
over horen: “Genoeg, zwijg hier verder over” 
Het was Israëls schuld dat dit gebeurde. Bij Meriba hadden de 
Israëlieten Mozes tot het uiterste getergd. Zij hadden hem er voor 
verantwoordelijk gesteld dat zij zonder water zaten.  
 
Zij hadden hem verweten dat hij hen naar de woestijn gebracht 
had om van dorst te laten omkomen. Num. 20: 3-5.  Geen 
wonder dat Mozes toen woedend was geworden. Hij schold de 
Israëlieten uit voor opstandig volk. Hij gaf lucht aan zijn 
verontwaardiging door met zijn stok twee keer op de rots te 
slaan. Daar kun je helemaal inkomen, maar het was niet wat God 
wilde. Hij wilde alleen maar water geven, door één machtig bevel, 
zonder straf of verwijt. Op een heel bijzondere manier wilde Hij 
Israël tonen dat het leefde van zijn ontferming. 
Door Mozes eigenwillige scheldpartij en de klappen op de rots 
had Israël daar geen zicht op gekregen. Daar werd Mozes zwaar 
voor gestraft. Hij mocht niet de man zijn onder wiens leiding 
Israël Kanaän binnentrok. Maar op die manier bleef het toch 
zichtbaar voor Israël: Wij leven niet van woede en klappen. Wij 
leven alleen van de unieke liefde van de heilige God. Num. 20:13 
Mozes moest nu maar eens begrijpen waarom hij moest sterven 
voor de poort van Kanaän. God beoogde daarmee het leven van 
zijn volk. Mozes´ dood aan de overkant van de Jordaan liet zien 
waaraan Israël het bezit van het land te danken had.  
Het was een geschenk van Gods genade, die hun zonden 
overwon. Gods beslissing was hard voor Mozes, maar hij heeft 
deze les geleerd. Zonder schroom vertelt hij de Israëlieten over 
het gebed dat God hem verbood. Hij wijst hen op zijn opvolger 
Jozua, die hen het land mag binnenleiden dat zij heus niet meer 
verdienden dan hij. Deut. 4:28 
Door Gods hulp kwam Mozes zover dat hij Gods beslissing 
aanvaarde en Israël erover vertelde. Het concrete gebed werd 
afgewezen, maar de bidder werd geholpen. (Gert Kwakkel).            
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Leviticus 25.   (ingebracht door Bram Gerth) 

Wat staan er toch bijzondere dingen in die bijbel van ons. Neem 
nu Leviticus 25. De Heer zegt tegen Mozes op de Sinaï: ´Zeg 
tegen de Israëlieten: ”Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat 
ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sabbatsrust gewijd 
aan de Heer. Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je 
wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende 
jaar moeten jullie het land laten rusten.  

Het is een sabbatsjaar dat aan de Heer gewijd is. Je mag dan je 
land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat 
vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven 
oogsten van je niet gesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn 
van volstrekte rust voor het land. Wat er in dat jaar op het land 
groeit is voor jullie allen. Je mag er zelf van eten, maar ook je 
slaven en je slavinnen, je loonarbeiders en de vreemdelingen die 
bij je te gast zijn; ook voor je veestapel en voor de in het wild 
levende dieren kan het als voedsel dienen. 
Leef mijn bepalingen na, houd je aan mijn regels en handel er 
naar, dan zul je onbezorgd in je land kunnen leven.  
Het land zal vruchtbaar zijn en jullie zullen volop te eten hebben, 
je zult er onbezorgd kunnen wonen en mochten jullie je afvragen 
waarvan je het zevende jaar moet leven als  je niet mag zaaien 
en oogsten, bedenk dan dat ik jullie in het zesde jaar zal zegenen 
met een oogst die voor drie jaar toereikend is, zodat je in het 
achtste jaar weer kunt zaaien en tot in het negende jaar kunt 
leven van de oude oogst, totdat je dat jaar de oogst kunt binnen 
halen”. Daar kunnen wij in deze tijd niet veel meer mee en de 
joden ook niet denk ik. Maar het staat wel in de bijbel en het is 
vorige week nog in de synagoge voorgelezen en dan kan de 
rabbijn niet zeggen dat deze teksten geen betekenis meer 
hebben in deze tijd. Helemaal volgend de joodse tradities wordt 
er nu een vraag gesteld waar ik en misschien u ook, nooit op 
zouden zijn gekomen. Die vraag is hoe die oogst voor drie jaar 
eigenlijk gestalte krijgt. Wordt er in het zesde jaar echt drie maal 
zoveel geoogst als in de jaren ervoor of moet het zo gezien  
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worden dat de kwaliteit van de oogst van het zesde jaar zo veel hoger 
ligt dan die van de voorgaande jaren dat men met minder voedsel toe 
kan en zo de drie jaar kan overbruggen? 
Het verschil tussen kwantiteit en kwaliteit!  
 
De 16e-eeuwse Italiaanse verklaarder Sforno schrijft dat G´ds wonderen 
afhankelijk zijn van het vertrouwen in G´d van het joodse volk. Als de 
joden veel G´ds vertrouwen hebben, bestaat het oogstwonder hierin 
dat de oogst van het zesde jaar in kwalitatieve zin voldoende is voor 
drie jaar maar dus kwantitatief 
niet meer wordt. Dezelfde hoeveelheid geeft dus meer verzadiging. 
Van diegenen waarvan het G´ds vertrouwen echter gering is, krijgen in 
het zesde jaar een opbrengst van de oogst die drie maal zo hoog ligt 
als in de voorgaande jaren.  
Het eerste wonder is dus een verborgen wonder en het tweede wonder 
is voor iedereen duidelijk zichtbaar. Maar wordt minder G´ds 
vertrouwen dan beloond met een groter of liever zichtbaarder wonder?  
Hier komen de rabbijnen pas echt op stoom en raken we aan een 
stukje theologische filosofie. 
Want: Normaliter doet G´d liever geen duidelijke wonderen.  
Dit zou namelijk impliceren dat de schepping, waarvan G´d zelf zei dat 
die zeer goed was, incompleet zou zijn en van tijd tot tijd zou moeten 
worden aangepast. In feite bestaat er natuurlijk geen  
verschil tussen de natuur en een wonder.  
Beide zijn uitingen van G´ddelijke wil. Maar in onze eigen ogen lijken 
wonderen op een inbreuk op de natuurlijke orde. Dit zou een gebrek in 
G`ds schepping betekenen, een onmogelijkheid. En dat is de reden 
waarom de joden niet om wonderen bidden. 
 (Ingekort commentaar op Leviticus 25 van rabbijn Dayan. R. Evers). 
 
U vindt het ver gezocht? Ikzelf op het eerste gezicht ook en in het Oude 
testament vinden we verhalen genoeg waar om wonderen wordt 
gebeden die dan ook gebeuren en deze zienswijze dus logenstraffen. 
Maar toch, begrijp ik de bovenstaande redenering.  
Misschien begrijpt een deel van de lezers van dit stukje wat ik bedoel 
en anderen niet. Dat mag gelukkig.  ( Bram Gerth) 

 
 



 15

 
Verslag over kerkelijk jaar 2013.    ( secretaris) 
We kunnen als gemeente terugkijken op een goed jaar waarin we veel 
mooie momenten met elkaar hebben beleefd, zowel  op de zondagen 
als ook op vele momenten in de week. 
 
We raken als gemeente mensen kwijt omdat ze weer terug gaan naar 
Nederland, overlijden, of zich toch niet thuis voelen in onze 
kerkgemeenschap. Anderzijds komen er nieuwe mensen bij waardoor 
er weer fris nieuw bloed in de gemeente komt.  
Per saldo blijft het bestand actieve, betrokken leden redelijk op peil. 
 
Het is gebruikelijk dat ik een overzicht geef van wat we als gemeente 
gedaan en beleefd hebben in het afgelopen jaar.  
Deze opsomming heb ik gemaakt door de tien Kerkbanden weer 
opnieuw te lezen.  
Een opmerking vooraf over de predikanten. 
Gegeven de leeftijd van de predikanten lopen we elk jaar het risico dat 
op het laatste moment een predikant moet afzeggen wegens ziekte. 
Wim vd Velde en Everard Warnink doen dan hun uiterste best om deze 
vacature snel weer in te vullen.  
Hartelijk dank daarvoor. Ook afgelopen jaar kwam dit weer een aantal 
keren voor. 
 
Januari en februari. Ds. Bote Visser met zijn vrouw Trijntje bewonen 
de pastorie. 
Op 22 jan. is er een inloopochtend over het thema: Vertrouwen in de 
toekomst. 
Op 6 februari houdt de dochter van Bote een inleiding over 
Hedendaagse kerkmuziek. 
Op 7 februari rijden wij met 43 deelnemers de traditionele 
amandelbloesemtocht. Allard en Ypie, hartelijk dank.  
Op 21 februari heeft Trijntje de tafel gedekt en is voor 17 gasten Bijbels 
gaan koken. 
In de maanden maart en april komt Willem van Buuren invallen voor 
de zieke Ties Prins. (Af en toe komt ook Gerda even over vanuit 
Nederland om Willem gezelschap te houden.) 
We begonnen de maand  met op de 1ste zondag een preek te lezen 
die Ties Prins netjes voor ons had ingeleverd met bijbehorende liturgie.  
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Vanaf 11 maart was Willem weer aan zet. 
Op 19 maart houden we een bijeenkomst over de progressieve 
theologe Dorothee Sölle.   
Op 21 maart draaien we de film: The Passion in de Nederlandse club. 
De dienst op Goede Vrijdag werd een zeer bijzondere dienst waarbij 
het kruis op een wit kleed op de grond lag en wij ( 25 personen) in een 
kring om het kruis zaten. We konden rode rozen en/of kaarsjes op het 
kruis leggen. 
Op 31 maart houden we weer het traditionele Paasontbijt voorafgaand 
aan de Paasdienst. Sommige leden hadden moeite met de overgang  
naar zomertijd waardoor wat stoelen leeg bleven. Hartelijk dank aan 
het organisatiecomité. 
Op 17 april praten we op een inloopochtend over het boek van 
Kushner: Als het kwaad goede mensen treft.  
Op 25 april draaien we de film Zwartboek in de Ned. Club.  
In deze periode benoemen we onze 4de organist. Zijn naam is Peter 
Neeteson. We gaan voor het eerst de vier nieuwe antependia 
gebruiken die door Ati en Martine zijn ontworpen en gemaakt. Heel 
mooi en eigentijds. Hartelijk dank dames. 
In de maanden mei en juni komen Rieks Hoogenkamp en Jeltje in 
onze pastorie. Rieks gaat 1 weekend terug naar Nederland om 
aanwezig te zijn bij de introductie van het nieuwe Liedboek. Rieks heeft 
thuis al 7 preken voorbereid over de 7 Hoofdzonden. Hij heeft tevens 
DvD’s meegenomen die een relatie hebben met de 7 Hoofdzonden. 
Deze kunnen we elke week na de dienst bekijken en bespreken in de 
pastorie. 
Op 7 mei wordt de gemeentevergadering gehouden. Daar besluiten we 
o.a. dat we in september met het nieuwe Liedboek gaan werken en dat 
we in november iedereen in de gelegenheid stellen een kaarsje aan te 
steken voor een overleden dierbare. 
Aansluitend was er weer een gezellige en zeer goed georganiseerde 
lunch.  
Rieks vraag een ieder om met Pinksteren iets roods aan te doen. Een 
aantal leden die in Nederland verblijven, bezoeken de Pinksterdienst in 
Hellendoorn waar ds. Warnink zijn 50 jarig ambtsjubileum viert. 
In juli is ds. Warnink onze voorganger ( i.p.v.  ds. Ger Zijl uit 
Lemelerveld) en in augustus Ds. Josée vd Putte uit Wemeldinge. 
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Dit zijn in het kerkelijk jaar de twee stille maanden waarin velen de 
Spaanse warmte ontvluchten en terug gaan naar Nederland. 
In de maanden sept., okt. en nov. komt Willem van Buuren  voor de 
2de keer dit jaar. 
Samen met de secretaris werd de startzondag op 29 sept. voorbereid. 
Op veler verzoek werd aansluitend aan de kerkdienst een picknick  
gehouden op Sant Antoni. Dit eetfestijn werd door een groot aantal 
dames voorbereid. Het werd een succes. Er waren circa 65 gasten. 
Op 18 sept. hebben Dory en Martin de Vos weer velen uitgenodigd om 
oud Hollandse liedjes te komen zingen in het huis van Warnink. Er was 
een grote opkomst. 
Op  15 okt. houdt Willem een inloopochtend over de Dode Zee rollen 
en op 29 okt. een Bijbelstudie over Psalm 102. 
Op 24 okt draaien we de film Matterhorn in de Ned. Club en op 21 nov. 
de Opera Samson & Delila. 
Op 24 nov. herdenken wij in de kerk  met vele kaarsjes,  onze 
overleden dierbaren. 
In deze periode hebben we ook vele verbeteringen doorgevoerd in de 
pastorie. 
In december komt Maaike Schepers met Hans in de Pastorie. Zij 
houdt nog een Bijbelstudie over Prediker 3 en ze verzorgt een mooie 
zangdienst en Kerstdienst. Dit is ook de maand waarin  
Bram Gerth voor het laatst dienst doet na bijna 20 jaren zeer actief te 
zijn geweest in onze gemeente.  
Tot slot wil ik alle vrijwilligers bedanken die middels, bloemen, 
orgelmuziek, blokfluit, zang, koffie, website, Kerkband, enz. enz. een 
extra bijdrage leveren aan deze mooie interkerkelijke 
geloofsgemeenschap. 
We eindigen het jaar met twee vacatures maar ook met grote 
dankbaarheid voor alle goede gaven die ons dagelijks geschonken 
worden. 
 
Nieuwe website Kerk.    ( Derk Rozema) 
Sinds april beschikken we over een mooie nieuwe website. De vorige 
website was gemaakt door Hans Koedijk en was ook nog steeds zijn 
eigendom.  
Nogmaals dank aan Hans voor dat stukje kerkenwerk! 
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Edo Luijnenburg is een half jaar bezig geweest om een nieuwe versie 
te maken. 
Bij deze nodigen wij je uit om een kijkje te nemen op: www.kerkdenia.nl 
De website is overzichtelijk opgebouwd. In de bovenbalk kun je steeds 
opnieuw kiezen waar je heen wilt. Het hoofdstuk Nieuws en Activiteiten 
zal regelmatig bijgewerkt worden zodat je altijd kunt lezen wat er te 
doen is (of is geweest).  
Ook het hoofdstuk Foto’s is leuk om te bekijken. 
In het Gastenboek is al de eerste tekst verschenen.  
Als laatste wil ik noemen het hoofdstuk Kerkdiensten. 
Dit is echt nieuw. We gaan proberen om de preek van afgelopen 
zondag z.s.m. op de website te krijgen zodat u de preek kunt 
teruglezen als u niet in de gelegenheid was om naar de kerk te komen.  
Dit gaat echter alleen lukken bij die predikanten die hun preek op de 
computer hebben uitgewerkt. 
We hopen en verwachten dat ook deze website, naast de Kerkband en 
de mededelingen op zondagmorgen, zal bijdragen aan een snelle en 
efficiënte informatievoorziening. 
Mocht u een (hopelijk positieve) mening hebben over de kerk of de 
opzet/inhoud van de website. Ga naar GASTENBOEK en stuur uw 
commentaar naar de webmaster. 
   

 
Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de Bijbel. 
 

Hij kan bergen verzetten. 
Het is onmogelijk om bergen te verzetten, dus wie een schijnbaar 
onmogelijke taak volbrengt, die verzet bergen. Vaak spreken we van 
bergen werk en dan is het gewoon een enorme massa werk die we 
moeten doen. De woorden van Jezus gaan over de onmetelijke kracht 
van het geloof. 
Ik zeg u: als u een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze 
berg zeggen: verplaats u van hier naar daar en hij zal zich verplaatsen 
en niets zal onmogelijk zijn. 
Matt 17: 20 , Marcus 11: 23 en Korinte 13: 2 
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Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. 
Deze uitdrukking gebruiken wij om elkaar aan te moedigen dat we best 
eens kennis mogen nemen van onderwerpen ( juist op godsdienstig 
gebied) waar we geen weet van hebben. 
Als je het goede maar vasthoudt, kan het immers geen kwaad. 
Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen; behoudt het goede.  
1 Tessalonicenzen 5: 20  
 
Mededelingen:                 (secretaris)  
  
Onze sociale projecten zijn:  

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

Collectes voor de diaconie gaan naar de voedselbank in Denia (naar 
mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).  
 
• Predikant: ds. Everard Warnink. (i.p.v.  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. 
 
 
 
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 

 

 


