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Als morgen zonder mij begint.

Als morgen zonder mij begint 
en ik er niet ben om het mee te maken, 
als de zon opkomt en jullie ogen vindt, 
die vol met tranen staan om mij,  
zou ik graag willen dat jullie niet huilen, 
zoals vandaag, 
terwijl jullie denken aan de vele dingen, 
die we niet meer hebben kunnen zeggen.
Ik denk aan alle dagen hiervoor, 
de goede en de slechte, 
aan alle liefde, die we deelden, 
en al het plezier, dat we hadden.
Ik weet hoeveel jullie van mij houden, 
net zoveel als ik van jullie houd. 
En elke keer als jullie aan mij denken, 
weet ik dat jullie mij ook missen. 
Dus als morgen zonder mij begint, 
denk dan niet dat we ver van elkaar zijn, 
want elke keer als je aan mij denkt, 
ben ik hier, in je hart.        Eben Alexander 
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Meditatie Kerkband oktober 2014 (ds. Bert Oosthoek)    
Zo nu en dan  bewaar ik wat krantenknipsels uit ‘Trouw’ om ze 
nog eens ergens voor te gebruiken. Ik las 22 april 2010 in de 
verdieping een artikel:  Cabaret verlangt terug naar een God .
Boven het artikel stond geschreven: “Werd het Opperwezen in de
jaren zestig nog bijna dood verklaard, nu is de positieve God 
terug op het podium.”
Een paar bekende cabaretiers worden geciteerd:
Freek de Jonge in zijn show ‘de laatste lach’  “We namen de 
verantwoordelijkheid om zelf ons lijden vorm te geven. We 
hadden God niet nodig. Voorlopig heeft dat geresulteerd in de 
vestiging van een stuk of tien Holocaustmusea in de wereld”.
Brigitte Kaandorp  zegt in haar theaterprogramma ‘Zo ‘ : “Met 
God waren we toch beter af dan zonder”. Met het verdwijnen van 
God uit het menselijk bewustzijn is volgens haar ook de 
naastenliefde op losse schroeven komen te staan.
Ervoor in de plaats zijn voorzorgsmaatregelen gekomen: 
detectiepoortjes, buurtwachten, surveillancecamera’s . 
En wie ondanks al die maatregelen toch nog door tegenslag 
wordt overvallen, mag niet meer berusten in zijn lot, maar krijgt te
horen: ‘Eigen schuld, dikke bult.’ Brigitte zegt:  “Gaan we God 
doorstrepen, dan zijn we helemaal los. “
Een laatste citaat: “Herman van Veen zou graag weliswaar willen 
dat God zichzelf ten grave droeg, maar uit zijn gebed ‘Als God 
bestaat’  blijkt dat hij in een onoplosbare paradox verstrikt raakt.
Hij vraagt namelijk aan God te bewijzen dat Hij niet bestaat (Ú 
bevrijdt ons daarmee van een geweldige hoop narigheid’). Tot 
zover de citaten. Toen ik op de middelbare school zat, woonde ik 
in Rijssen, een stadje in Twente, waar godsdienst en kerk heel 
belangrijk waren en nog altijd zijn. Wat ik daar destijds aan over 
hield, was de wens om te kunnen bewijzen dat God bestaat en 
als ik dat zou kunnen bewijzen dan wilde ik God ook wel dienen 
door dominee te worden.
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Dus ging ik theologie studeren en bij mijn kandidaatsexamen 
theologie vroeg een hoogleraar: “En, mijnheer, heeft u het bewijs 
al kunnen vinden? “ Ik : “ Nou , nee professor”. 
Hij : “Goed zo mijnheer, blijft u maar studeren”.
Later kwam ik er achter dat het er niet toe doet dat je wel of niet 
kunt bewijzen dat God bestaat, Ook als je dat wel kunt bewijzen 
en als iedereen dat bewijs accepteert, dan ben je nog niet bij de 
betekenis van geloven in God. Het gaat bij geloven in God om 
vertrouwen, om houden van, om geraakt zijn, geïnspireerd zijn 
door het verhaal van God en mensen.
Het gaat om de herkenning van het verhaal van de bevrijding uit 
het diensthuis, de slavernij uit Egypte, 
 *  de herkenning van het onderweg zijn door de woestijn naar het

beloofde land,
 *  de herkenning dat dit ook ons levensverhaal kan zijn,
 *  de herkenning dat het niet alleen maar een verhaal is over 

toen en ginds, maar ook over nu en hier, het gaat over 
ons, wij zijn in het geding!

De verhalen over Mozes en zijn volk hebben ons nog altijd wat te 
zeggen! Wij worden aangesproken!
Waarom vertellen we de verhalen over Jezus nog altijd weer 
opnieuw aan onze kinderen en kleinkinderen en vormen ze de 
basis van onze kerkdiensten?
Niet om iets te bewijzen, maar omdat ze blijkbaar nog altijd iets 
heel verrassends hebben, ons laten zien hoe veel God van ons 
houdt, in het leven en sterven van Jezus en omdat ze ons laten 
zien hoe mensen kunnen veranderen in positieve zin als ze met 
Jezus in aanraking komen. Die verhalen van 2000 jaar geleden 
zijn nog altijd nieuw en vernieuwend .
We vertellen ze omdat we hopen dat ze onze wereld goed zullen 
doen, zodat er meer van Gods goede bedoelingen zichtbaar 
wordt, daar waar mensen vrede stichten, zich met elkaar 
verzoenen, te hulp schieten waar een ramp heeft plaats 
gevonden, opkomen voor mensen die in armoede verkeren, 
bescherming bieden aan wie weerloos zijn.
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Samenvatting kerkenraadsvergadering (7 okt. secretaris)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en 
ds. Bert Oosthoek, van harte welkom. Het komt niet vaak voor 
dat alle kerkenraadsleden aanwezig zijn.
Bert Oosthoek houdt een meditatie over een artikel in Trouw met 
de titel: Cabaret verlangt terug naar een God. (zie blz.3 in deze 
Kerkband). 
De notulen worden tekstueel goedgekeurd. Naar aanleiding van 
de notulen worden  geen opmerkingen geplaatst.
De ingekomen en uitgestuurde post.

a. Er is een instructie gemaakt over wat er moet gebeuren 
om jaarlijks de septictank, onder de vloer van de kerkzaal, 
te laten reinigen.

b. Edo Luynenburg doet een voorstel om de website aantrek-
kelijker te maken door periodiek een artikel op te nemen 
van een predikant. De kerkenraad gaat akkoord en een 
breed scala aan predikanten zal worden benaderd.

c. Dr. Henk Landa zegt toe om ook een lezing te houden in 
de Ned. Club te Denia op 16 oktober om 14.30 uur over 
het thema: Palliatieve zorg en euthanasie.  

d. Twee personen hebben via mail informatie gevraagd over 
onze kerk. We zijn benieuwd of we hen binnenkort een 
keer gaan ontmoeten.

e. De foto’s van de picknick, die gemaakt zijn door Marga de 
Jong en Chris de Jong, zijn te zien op de website.
Het orgel. Het orgel gaat kuren vertonen en wordt onbe-
trouwbaar. De organisten zijn met het voorstel gekomen 
om een nieuw orgel aan te schaffen.
Er is hiervoor een reservering van 12.000 euro en met een
kleine bijdrage uit het legaat is het Johannus-orgel te fi-
nancieren. Als alles mee zit, kan het orgel voor de Kerst in 
de kerk staan.
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De Hollandse dag in La Nucia op zaterdag 18 okt.
De kerk van Benidorm en Guardamar hebben op die markt
samen een stand gehuurd. Ze nodigen ons uit om mee te 
doen. Omdat het erg kort dag is en niemand van de aan-
wezigen op die dag beschikbaar is, doen we dit jaar niet 
mee. We agenderen dit onderwerp voor volgend jaar sep-
tember. We willen zeker een keer mee doen.

Pastorale zaken.
 Bert geeft aan welke leden hij reeds heeft bezocht. Er 

staan nog een aantal personen op de lijst die hij nog gaat 
bezoeken.

 De bezetting van de kerkdiensten de afgelopen periode is  
hoog. We zijn daar erg gelukkig mee. Een opkomst van 
boven de 70 pers. komt niet vaak voor.

 De inloopochtend in de pastorie over het thema Palliatieve
zorg en euthanasie, trok 30 gasten. De meesten waren 
zeer tevreden over de inleiding van dokter Henk Landa. 
Het door hem genoemde “Testamento Vital” is verkrijgbaar bij de se-
cretaris.

 De Startzondag. Ook deze 3de startzondag was een suc-
ces. Het begon met een concert van het koor van de Bap-
tisten. Daarna (staande) koffiedrinken en toen begon de 
formele dienst. We waren met 72 bezoekers. De twee dia-
logen van Bram & Greet en daarna Cor & Dory waren ko-
misch en een leuke inleiding op de Bijbellezingen. Na de 
dienst snel naar de Finca van Henk en Atie de Jong in Ja-
vea. Veel was zaterdagmiddag al voorbereid. Het weer 
was veel mooier dan voorspeld. Met 63 gasten hebben we
genoten van de lekkere picknick en het gelegenheidskoor. 
De kerkenraad bedankt allen die hebben meegewerkt aan 
deze mooie gemeentedag, zeer hartelijk. Er is besloten om
de volgende keer voor de jaarlijkse picknick geen eigen 
bijdrage meer te vragen.                   

 Jubileum. In 2015 bestaat onze gemeente veertig jaar. De 
1ste kerkdienst was op 2de Paasdag 1975 en de kerk is 
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geïnstitueerd op 7 december 1975.  De kerkenraad heeft 
vier leden gevraagd met voorstellen te komen om dit jubi-
leum op een gepaste/gezellige manier, met elkaar te vie-
ren.

Kerkband. Een ieder wordt gevraagd een bijdrage te leveren. 
Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt voor ons al-
len. 

Rondvraag. 
 De volgende kerkenraadsvergadering is op (D.v.) maan-

dag 10 november.
 Aangezien de griepperiode weer aanstaande is, wordt 

voorgesteld het ”kussen” bij de ingang van de kerkzaal, 
wat te matigen.

 De elektra-installatie in de kerkzaal is opnieuw beoordeeld 
en moet nu minder problemen geven. Iberdrola vindt ech-
ter dat de Potentia omhoog moet.

 Bert vraagt de huismeester een aantal kapotte lampen te 
vervangen. 

 Bert nodigt de kerkenraadsleden (met aanhang) uit om op 
zijn laatste zondag ( 26 okt.) de lunch te gebruiken in de 
pastorie. 

 Er is bericht binnengekomen dat Hanny Knol ernstig geval-
len is. Komende zondag zullen we een kaart voor haar 
klaarmaken in de kerk.

 In het verleden is besloten dat het avondmaal altijd plaats-
vindt op de 3de zondag van de oneven maanden.
 (actie voor de secretaris).

Sluiting. Bert Oosthoek sluit de vergadering met dankgebed.

Daarna praten we in de huiskamer gezellig verder onder het ge-
not van een hapje en een drankje. 
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'Daarom ook is iemand die één met Christus is een 
nieuwe schepping. Het oude is voorbij,het nieuwe is
gekomen'.   (ingebracht door Henk de Jong)

2 Korintiërs 5: 17. 
De herfst is niet mijn favoriete seizoen. Met het korter worden van
de dagen en het vallen van de bladeren begint binnenin 
onwillekeurig wat te zingen: 'Nu gaan de bloemen nog dood, nu 
gaat de zon nog onder....Stil maar, wacht maar, alles wordt 
nieuw'.  
Dat liedje gaat natuurlijk niet alleen over de lente die in het 
verschiet ligt. Het kijkt uit naar de grote zomer, naar een leven 
door God omgeven, zoals het laatste couplet zegt: 'Daar is geen 
dorst of verdriet, daar zal God ons omgeven, daar is gelukkig 
leven, en het eindigt niet'. Vooral dat laatste spreekt mij aan. De 
pijnlijke gebrokenheid van deze wereld is niet meer. Nooit meer 
herfst. Het eindige krijgt zelf een einde: alles wordt nieuw!
Wat een mooie toekomst heeft God voor ons in gedachten.
En wat het mooiste is: Christenen hebben hierop al een 
voorschot ontvangen. 'Het oude is voorbij, het nieuwe is 
gekomen ' schrijft Paulus. Ben je één met Christus, dan ben je 
een nieuwe schepping'. 
Nu weten we allemaal dat ook christenen nog sterven op deze 
aarde. Tragisch genoeg sterven juist velen omdat ze Christus 
toebehoren. Paulus zelf beschrijft hoe zwaar de sterfelijkheid van 
het bestaan hem valt en hoe de hele schepping zuchtend en 
verlangend uitziet naar de bevrijding van haar vergankelijkheid 
(2 kor. 5:4;  Rom. 8:19-23).
Maar tegelijk geeft de apostel aan dat er door het sterven en 
opstaan van Christus nu al radicaal wat veranderd is. Nu al ben 
je in Christus een 'nieuwe schepping'.
Wie door Christus met God verzoend is, mag zich nu al burger 
weten van zijn koninkrijk.
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In dat licht worden de maatstaven van deze huidige wereld 
volkomen onbelangrijk. (2 kor. 5:16)  Zo mochten de Korintiërs 
zich niet laten imponeren door uiterlijk vertoon en de Galaten niet
door het uiterlijke teken van de besnijdenis. Het oude 
onderscheid tussen Joden en heidenen heeft immers plaats 
gemaakt voor een nieuwe eenheid, een nieuw volk uit Joden en 
heidenen. 'Het is volkomen onbelangrijk of iemand wel of niet 
besneden is' zo schrijft Paulus ook hier (Gal.6:15).
Hoe zit het met onze westerse maatstaven?
Minder dan ooit verwachten we het van de gekruisigde. 
Integendeel, geloof in de maakbaarheid van het leven gaat hand 
in hand met de drang tot zelfontplooiing. Dit duo staat zorg voor 
elkaar in de weg. God vraagt ook van ons dat we één worden 
met Christus, de oude mens afleggen, en de nieuwe mens 
aantrekken- elke dag weer. (Ef.4:22-24).
Wie de nieuwe mens aantrekt, krijgt het niet koud in de herfst. De
grote zomer is immers  al begonnen. Dus juich maar, groei 
maar... alles wordt nieuw.! Myriam Klinker de Klerk

Het “Sjema Jisraël”. (vervolg)   ( ingebracht door Bram Gerth)

In de vorige Kerkband schreef ik iets over het Sjema, zeg maar 
de geloofsbelijdenis van de Joden naar aanleiding van een artikel
van rabbijn Menno ten Brink. Werd in dit artikeltje uitgelegd wat 
het Sjema bij leven en sterven voor een (gelovige) Jood betekent,
in het nu volgende stukje wordt het Sjema belicht door de joods-
orthodoxe rabbijn Evers. Deze rabbijn betrekt het Sjema niet 
alleen op de Joodse gelovigen maar heeft een veel ruimere 
benadering van de betekenis van het Sjema. Rabbijn Evers merkt
op dat het Boek Deuteronomium ook wel de “dubbele Tora” wordt
genoemd. Volgens rabbi Eliahoe van Wilna die leefde in de 18de 
eeuw, kan het begin van dit vijfde boek van de Tora, in tweeën 
worden gedeeld. 
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Van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 5 tot aan de tien geboden deelt 
Mozes alleen maar standjes, bestraffende woorden en 
tuchtredenen uit. Daarna is er een gedeelte waar de meest 
verheven, spirituele geboden worden uitgelegd waaronder het 
Sjema waarin de eenheid van G´d wordt benadrukt. Waarom 
hebben we eerst die strengheid nodig, vraagt rabbijn Evers zich 
af om daar gelijk aan toe te voegen dat men tegenwoordig sterk 
geneigd is om te denken dat men zonder kloppen bij G´d naar 
binnen kan gaan. Een misvatting denkt de rabbijn. Onjuist en 
hoogmoedig. G´d verdraagt geen hoogmoed en ingebeeldheid. In
G´ds buurt past eenvoud, oprechtheid en bescheidenheid.
Rabbi Sjalom Noach Barzowski (20ste eeuw) ziet Mozes 
bestraffende woorden aan het begin van het vijfde boek van de 
Tora als inleiding op de spirituele hoogte van G´ds Eenheid. Die 
kunnen we pas bereiken als we een stevige opvoeding in de 
religie hebben gehad. Eerst moet men het slechte mijden. Pas 
daarna kan men het goede doen en een geestelijke verheffing 
doormaken. Kort gezegd: Eerst moet men G´d vrezen, pas 
daarna kan men G´d liefhebben.
De mens wordt met veel slechte eigenschappen geboren, 
jaloezie, eerzucht, egoïsme en egocentrisme, en moet veel 
aardse eigenschappen te boven komen.
Daarom begon Mozes het vijfde boek met vermanende woorden, 
De Joden werden geconfronteerd met hun afvalligheid en neiging
tot afgoderij. Het is shockerend maar leerzaam. Bij G´d kun je 
niet zomaar binnenkomen. Voor G´ds aangezicht ontkomt 
niemand aan zelf-evaluatie. Beschaamd kijkt men in eigen hart 
en onderzoekt of men wel voldoet aan G´ds criteria. Een juiste 
geesteshouding tot het Opperwezen ontstaat door een gevoel 
van nederigheid. We gaan beseffen dat we nog maar aan het 
begin van onze geestelijke ontwikkeling staan. Pas vanuit een 
gebroken geest en nederig gevoel kan men het G´ddelijke 
benaderen. G´d versmaadt geen gebroken hart staat er in Ps.51.
Pas als het tot ons is doorgedrongen dat niet de mens maar G´d 
centraal staat in deze wereld, niet de materiële veelheid het 
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belangrijkste is, maar de geestelijke eenheid achter die oneindige
aardse realiteit, pas dan dringt werkelijk het besef door dat dat 
alles vanuit één centraal punt geschapen is: G´d is Eén. Dit is 
een universele waarheid voor iedereen. Ons geloof, aldus rabbijn
Evers, is bedoeld voor de hele wereld. Het vers Sjema Jisraël 
betekent in feite “hoor Israël, ´G´d die nu nog onze G´d is zal 
eens Eén zijn voor de hele wereld.
Ons geloof is bedoeld voor iedereen, omdat de totale eenheid zo 
abstract is dat het de materie en alle intermenselijke verschillen 
volledig ontstijgt. Om te beseffen dat G´d de allesverbindende 
kracht van het heelal vormt, is veel religieuze voorbereiding 
nodig, het vergt veel van ons denkvermogen om de samenhang 
in de natuur en het menselijk lichaam te observeren en te 
analyseren. Het mag echter nooit alleen een intellectuele 
oefening blijven. Het moet ook worden gevoeld, doorvoeld, 
opgenomen en eigen gemaakt worden. Dan wordt de alles 
bindende G´ddelijke kracht achter de natuur zichtbaar. Zonder die
G´ddelijke eenheid achter de aardse realiteit is er geen 
samenhang mogelijk. De basis van alle verbanden is de 
fundamentele eenheid achter onze materiële wereld. Dåt 
betekent Sjema Jisraël: er is een totale eenheid, overal en voor 
iedereen.
Zoals gezegd is dit de (een) uitleg van een joods-orthodoxe 
rabbijn, Evers. Mij boeide deze uitleg wel. 
U misschien ook. Of niet, dat kan.  

OIKOCREDIT  ( ingebracht door Piet van der Brugge)           
Alweer enige jaren geleden heeft onze Interkerkelijke Gemeente 
in Denia besloten Oikocredit te gaan steunen. Een van onze 
sociale projecten viel weg en daarvoor werd op de 
gemeentevergadering voor Oikocredit gekozen. 
Op onze website, te bekijken via www.kerkdenia.nl     , kunt u 
hierover meer lezen. Tijdens onze laatste gemeentevergadering 
heb ik er een korte inleiding over gehouden.                                  
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In het juliblad van Oikocredit las ik twee interessante artikelen.     
Het eerste was geschreven door de theologe Jacobine Geel. U 
zult haar zeker kennen van de vele interviews en gesprekken op 
de TV. Haar ouders besloten, toen zij nog heel jong was, een 
deel van hun werkzame leven door te brengen buiten Nederland, 
in dienst van ontwikkelingssamenwerking voornamelijk in 
Indonesië. 
Sinds die tijd maakt bij haar betrokkenheid met mensen in minder
kansrijke posities deel uit van haar leven. De overtuiging dat het 
verrijkend is te ontdekken hoeveel verschillende manieren er zijn 
om het leven aan te gaan heeft zij, in haar eigen werkzame 
leven, getracht hieraan inhoud en invulling te geven. Het zal u 
dan niet verbazen, dat Jacobine Geel heel snel ”Ja” heeft gezegd
toen Oikocredit Nederland haar vroeg voorzitter te worden.           
Een andere mooie ontwikkeling is het wonder van Sekem. 
Sekem is een pareltje in de wereld van biodynamische landbouw 
en Fair Trade. Dr. Ibrahim Abouleish ontvouwde zijn plannen 
ongeveer 40 jaar geleden en werd toen direct voor gek versleten!
In 1977 zette hij toch door, midden in de woestijn. 
Op 60 km ten noordoosten van Cairo bevindt zich nu een oase 
van tolerantie en duurzaamheid: twee begrippen die anno 2014 
buitengewoon actueel zijn. In een verdraagzame gemeenschap 
van Moslims, Kopten en atheïsten worden woestijnen 
omgetoverd in een groen paradijs. Sinds enkele jaren is 
Oikocredit een van de aandeelhouders van Sekem Holding met 
een investering van ruim 5 miljoen euro. Het is nu een duurzame 
sociale onderneming die landbouwproducten verbouwt, verwerkt 
en verkoopt. Na de 170 hectare woestijngrond buiten Cairo is 
ruim 1.000 hectare vruchtbaar gemaakt en 800 boeren leveren 
producten ter verwerking aan Sekem. De producten zijn o.a. 
biologisch voedsel, biologisch katoen, kleding en 
kruidenmedicijnen. De naam ”Sekem” komt van de Egyptische 
hiëroglief voor vitaliteit. Opnieuw hele mooie ontwikkelingen, 
mede ook dankzij Oikocredit! 
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Bedankt. 
Namens een kerklid, heel hartelijk bedank voor de mooie 
startzondag in de tuin bij Ati en Henk de Jong op 28 september.
Het gelegenheidskoor zong prachtig en klonk geweldig mooi te 
midden van de natuur met de aloude wijndruiven plantages en 
oude finca´s.Ook de hapjes en drankjes  smaakten voortreffelijk.
Bedankt lieve meisjes !
Een klein dankgebedje is zeker niet misplaatst.

Groet: Maria Jobse

Ieder mens zijn eigen Messias? 
( ingebracht door Derk Rozema)

Bram Moerland  bezocht eens een door Franciscanen 
georganiseerde bijeenkomst. Een vertegenwoordiger van het 
bisdom Utrecht hield een lezing. Na de lezing was er gelegenheid
tot het stellen van vragen. Op één van de vragen antwoordde de 
inleider: ‘Dat riekt naar zelfverlossing’. Er ontstaat een discussie, 
waaraan ook anderen deelnamen. De inleider kapte de discussie 
resoluut af: ‘Ja, kijk eens, die vraag hebben we in de dertiende 
eeuw toch definitief beantwoord? Ik zie de zin er niet van in om 
daar steeds weer op terug te komen.’
Wetend wat er in de dertiende eeuw werkelijk had 
plaatsgevonden, leek me dat een nogal cynische opmerking.
Want er is veel bloed vergoten om het gelijk van de kerk te 
vestigen en dan vooral in die dertiende eeuw. In 1209 werd 
bijvoorbeeld de stad Béziers uitgemoord. Het was het begin van 
de kruistocht tegen de katharen in Zuid-Frankrijk,  waartoe paus 
Innocentius III had opgeroepen. ‘Maar hoe kan ik een goed 
katholiek onderscheiden van een kathaar?’, had een van de
belegeraars van Béziers nog aan de pauselijke legaat gevraagd. 
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Het antwoord: ‘Doodt hen allen, God zal de zijnen herkennen’. 
En die raad volgden de kruisvaarders enthousiast op. 
De leider van de kruistocht schreef trots aan de paus van Rome 
dat Gods wraak wonderbaarlijk had toegeslagen, want er waren 
in Béziers in slechts enkele dagen wel twintigduizend ketters 
gedood! Zelfverlossing kun je kennelijk als een kwaad 
beschouwen dat zelfs een bloedige kruistocht waard is. 
Maar wat is dat nu eigenlijk, zelfverlossing? 
En wat zou daar fout aan kunnen zijn?

Verzoeningsleer
In het kerkelijk christendom geldt de verzoeningsleer als basis 
van het geloof.
Volgens de kerk heeft Jezus met zijn lijden en zijn dood 
plaatsvervangend geboet voor de zonden van de mensheid. Alle 
mensen worden in zonde geboren - dat heet de erfzonde - en 
dankzij het zoenoffer van Jezus kunnen de mensen hun relatie 
met God weer in het reine brengen. Die kerkelijke visie heet ‘de 
verzoeningsleer’. Voor vele christenen vormt de verzoeningsleer 
nog steeds de kern van het christendom. De katholieke mis staat 
geheel in het teken van de verzoeningsleer. 
De mis begint met een collectieve schuldbekentenis:
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. 
(Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.) 
Meteen volgt een smeekbede om vergeving:
Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison.
(Heer, ontferm u over ons, Christus, ontferm u over ons, Heer, 
ontferm u over ons.)

Daarna viert men het zoenoffer in de eucharistie. Het brood is 
symbool van het lichaam van Christus, de wijn is symbool van 
zijn bloed. Het brood en de wijn zijn samen het symbool van het 
zoenoffer van Jezus. 
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Na de eucharistie volgt de smeekbede: Agnus Dei, qui tollis 
peccata mundi, miserere nobis, dona nobis pacem.
(Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm 
u over ons, geef ons vrede.) 
Jezus is het ‘Lam van God’, het offerlam. Brood en wijn zijn 
samen het symbool van het offer van zijn leven om daarmee 
plaatsvervangend te boeten voor de zonden van de mens. Het 
brood is het symbool van zijn lichaam, de wijn het symbool van 
zijn bloed, het ‘verzoenend bloed van Christus’.
Door het zoenoffer kan de mens verlost worden van zijn zonden. 
Die verlossing kan verkregen worden door het geloof en alleen 
door het geloof. ‘Alleen door het geloof’ zei Paulus. ‘Alleen door 
het geloof’ zei kerkvader Augustinus.
‘Alleen door het geloof’ herhaalde Luther.
Maar toch is daar nog een voorwaarde aan toegevoegd, namelijk 
dat de verlossing van de zonden van de mens alleen geschonken
kan worden door de kerk. Buiten de kerk is geen verlossing 
mogelijk. Want de kerk is het genade-instrument van God. 
En zo eigende de kerk zich het monopolie toe op de verlossing. 
Wie meent dat hij de kerk niet nodig heeft en aan zelfverlossing 
doet, die ondergraaft daarom het monopolie van de kerk op het 
uitdelen van Gods genade.

De Katharen waren gnostici, de laatste in de westerse 
geschiedenis. De Katharen erkenden de macht van de kerk niet 
en al helemaal niet de rol van de kerk als het genade-instrument 
van God. De Katharen deden aan zelfverlossing, net als de 
gnostici uit de eerste eeuwen. En met de massamoord op de 
Katharen in de dertiende eeuw was het probleem van de 
zelfverlossing dus definitief opgelost, zo leek het.
De mysticus Eckhart (ca. 1260-1328) zei het zo:
De mens in wie Gods Rijk aan de dag treedt en die het als nabij 
erkent, heeft niet langer prediking of onderricht nodig: hij weet 
genoeg uit innerlijke ervaring. 
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En daarom werd Eckhart in de ban gedaan. Maar hij stierf een 
natuurlijke dood voor hij op de brandstapel gezet kon worden.
Het is in dit verband heel betekenisvol dat in de gnostiek gezegd 
wordt dat de Christus in de mens woont en zelfs dat elk mens 
een Christus is. Waarom is dat zo betekenisvol? 
Het woord ‘Christus’ is een vertaling in het Grieks van het Joodse
woord voor ‘Messias’. De Messias, dat is voor de Joodse 
gelovigen de verlosser van het Joodse volk. Voor Joodse oren 
van die tijd moet het heel verrassend en zelfs schokkend zijn 
geweest om te beweren dat de Christus, de Messias dus, in de 
mens woont. 
Het betekent niets minder dan dat elk mens zijn eigen Messias is,
zijn eigen verlosser. En het betekent zelfs ook dat elk mens zelf 
een verlosser van de wereld kan zijn. 
Dit is een hoofdstuk uit het boek van Bram Moerland
Het evangelie van Thomas “”Het weten van een ongelovige””.

Marriage Encounter.  Dinsdagmorgen 14 oktober, 10.30 uur.

De vorige inloopmorgen in de pastorie ging over palliatieve zorg 
en euthanasie, onderwerpen rond het levenseinde.
In oktober pakken we een heel ander thema,  een onderwerp 
waar Nynke en ik ons jarenlang, sedert de jaren zeventig , mee 
bezig hebben gehouden: Marriage Encounter, een onderwerp uit 
het leven gegrepen: Hoe houden we onze relatie op peil, hoe 
proberen we de diepgang te bewaren, hoe gaan we verder met 
elkaar als het eerste enthousiasme afvlakt?
Die vraag stelden wij ons zelf. We hadden vier kinderen. We 
hadden er veel voor over om ons gezin bij elkaar te houden, ook 
toen we teleurgesteld raakten dat we er niet zoveel meer van 
maakten met elkaar. Het heeft ons veel opgeleverd om onze 
relatie op peil te houden.
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Wat is Marriage Encounter?
Marriage Encounter is een vorm van onderling 
huwelijkspastoraat, die partners wil leren elkaar openhartig te 
ontmoeten. Een nieuwe methode van communicatie wordt 
aangeleerd in een weekend, waarbij geluisterd wordt naar de 
ervaringen van een paar mensen, die deze methode al langer 
beoefenen. Daarbij kun je aantekeningen maken en vervolgens 
samen in de beslotenheid van je kamer mee aan de slag gaan, 
zodat je privacy gewaarborgd is. Bij deze communicatie gaat het 
niet zozeer om onze meningen, maar om onze gevoelens. Dat 
omgaan met  eigen en elkaars gevoelens is niet gemakkelijk, 
maar wel belangrijk voor de relatie tussen de partners om 
verwijdering te voorkomen. Marriage Encounter is niet een 
retraite, is geen sensitivitytraining, geen therapie.
Het weekend wordt geïnspireerd vanuit een christelijke 
achtergrond, maar staat open voor iedereen.
We willen graag onze eigen ervaringen van zo’n weekend en de 
aangereikte methode met jullie delen op de inloopmorgen van 14 
oktober. Dat wordt geen succesverhaal, maar een verhaal van 
een bijzondere weg, die wij samen gegaan zijn. We hebben 
ervaren dat de communicatie die wij samen beoefenen, heilzaam 
is voor de communicatie met anderen, onze kinderen en mensen 
om ons heen. Het is goed om te weten dat zoiets bestaat, is het 
niet voor jezelf dan wellicht voor iemand die je dat zou gunnen 
( je kinderen of je kleinkinderen). Bert en Nynke Oosthoek

Palliatieve zorg en euthanasie. Donderdag 16 oktober, 14.30 
uur in de Ned. Club te Denia. 
We hebben dr. Henk Landa (opnieuw) uitgenodigd om ons te vertellen 
over zijn ervaringen in Spanje met Palliatieve zorg in het algemeen en 
met Euthanasie in het bijzonder. Tevens zal aanwezig zijn ds. Bert 
Oosthoek, die als ziekenhuispastor ervaring heeft met het onderwerp. 
. Nadere informatie bij Derk Rozema ( 686 717 454).
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Na dit leven…… Geschreven door Eben Alexander.
Eben Alexander gaf al vijftien jaar les in de neurochirurgie toen hij
een bijna-doodervaring kreeg na een zeldzame vorm van 
hersenvliesontsteking. Zeven dagen lang was hij buiten 
bewustzijn, tot hij onverwacht uit zijn diepe coma ontwaakte. Wat 
hij zich kan herinneren uit die tijd staat voor altijd in zijn geheugen
gegrift: hij is ervan overtuigd geraakt dat er meer is na de dood. 
In dit fascinerende boek - dat in Amerika op de eerste plaats van 
de New York Times-bestsellerlijst binnenkwam - vertelt hij zijn 
ongelooflijke verhaal.

Al meerdere mensen binnen onze gemeente hebben dit boek 
gelezen. Als er voldoende belangstelling voor is, dan gaan we in 
november dit boek samen bespreken. Heeft u belangstelling voor
deze boekbespreking, dan kunt u zich opgeven bij onze 
secretaris Derk Rozema

Bij “Bol.com” kunt u het boek als E-book bestellen voor 9.99 euro. (Misschien 
ligt het ook al in de Ned. Bibliotheek in Javea.)

Wintertijd.
In de nacht van zaterdag 25 oktober gaat de wintertijd weer in.
Dit betekent dat de klok een uur ACHTERUIT gezet moet worden
en u dus een uur extra kunt slapen.
Mocht u dit echter vergeten, dan kunt u ons mooi helpen met het 
klaarmaken van de kerkzaal.
 

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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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 in oktober is: ds. Bert Oosthoek uit Arnhem. 
Daarna komt ds. Ties Prins tot 29 december.

• De  Kerkband komt meestal medio van de maand beschikbaar.
Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is 
op de website (en uw emailadres is bij ons nog niet bekend), 
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. 
De volgende Kerkband komt (D.v.) 16 november uit.

 • 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:
                                      Carrer 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
Bert Boxtart Javea         67 636 0501
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         63 497 9620 of
                                                                                  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  
BIC: BBVAESMM   

                          t.n.v. Iglesia evangélica en Denia
Nederland:      Bankrelatie: ING te Geldrop             

IBAN:  NL50 INGB 0004 2235 67 
BIC: DLBKNL2A
t.n.v. Kerkvoogdij Ned.int. gem. te Denia
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