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Dietrich Bonhöffer dichtte:  

 

Als je van iemand houdt en je bent van hem of haar gescheiden 
kan niets de leegte van zijn afwezigheid opvullen. 
Je moet dat niet proberen,  
je moet eenvoudig aanvaarden en volharden. 
Dat klinkt erg hard, maar het is een grote troost, 
want zolang de leegte blijft,  
blijf je aldoor met elkaar verbonden. 
 
Het is niet goed te zeggen: God vult de leegte. 
Hij vult haar helemaal niet .. integendeel. 
Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo  
de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, 
zij het dan ook in pijn. 
 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, 
des te moeilijker de scheiding. 
Maar dankbaarheid verandert de pijn 
van de herinnering in stille vreugde. 
De mooie dingen van vroeger 
zijn geen doorn in het vlees, 
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. 
 
Zo koesteren wij de namen van hen die in het afgelopen jaar 
gestorven zijn, verbonden met onze geloofsgemeenschap. 
Vanuit het vertrouwen dat zij geborgen zijn in God, 
ingelijst in licht bij God en bij ons. 
 
    ( ingebracht door Derk Rozema) 
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'O, wat heeft die tong van ons een praatjes!' 

      ( Ds. Ties Prins) 

De Bijbel is een boek dat voor velen grote betekenis heeft, een 
boek dat mensen lezen als bron voor hun geloof, of als literaire 
en culturele klassieker. Maar de Bijbel is lang niet voor iedereen 
even toegankelijk. Bestaande bijbelvertalingen, zowel traditionele  
als moderne, zijn wat taalgebruik betreft vaak nogal moeilijk. 
Daarom besloot het Nederlands Bijbelgenootschap in 2006 om 
een vertaling van de Bijbel te maken die begrijpelijk is voor een 
zo groot mogelijke lezersgroep: de Bijbel in Gewone Taal.  

Het is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten, 
gemaakt door bijbelwetenschappers en neerlandici. De BGT is 
niet bedoeld als vervanging van andere bijbelvertalingen, zoals 
de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) of de Groot Nieuws Bijbel (1983, 
1996). 

De BGT gebruikt omgangstaal, maar gaat veel verder in het 
streven naar begrijpelijkheid en duidelijkheid. Hoe heeft de BGT 
dit streven bereikt?  

Om te beginnen zijn er woorden gebruikt die iedereen kent: werk 
is gewoner dan arbeid, verdriet bekender dan droefenis. Typische 
bijbelse termen zijn opgenomen in een verklarende woordenlijst. 
Traditionele termen zijn meestal vermeden en ingeruild voor 
duidelijker equivalenten. Daarnaast zijn de zinnen gemiddeld een 
stuk korter dan in andere bijbelvertalingen. Het belangrijkste 
uitgangspunt was een heldere zinsstructuur, waarin informatie die 
bij elkaar hoort ook bij elkaar staat. Complexe zinnen zijn 
vermeden. 
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Duidelijke tekst. 

Soms is informatie die in de brontekst onder de oppervlakte 
aanwezig is, expliciet weergegeven. Wij, lezers van nu, hebben  
niet de voorkennis van de lezers voor wie de teksten destijds 
geschreven zijn - we zijn in zekere zin buitenstaanders. Als er 
staat 'kleren scheuren' dan wordt er aan toegevoegd 'als teken 

van rouw'.  

Het uitgangspunt van toegankelijkheid in de Bijbel in GewoneTaal 
gold ook voor het beeldend taalgebruik. Daarom wordt het beeld 
nader toegelicht. 'Als een palm is je gestalte' (NBV) wordt dan 'je 

bent zo slank als een palmboom' (Hooglied 7 : 7). Waar mogelijk 
is de beeldspraak behouden, zoals in Jacobus 3:5. Groot Nieuws 
Vertaling heeft 'Ze (de tong) is maar een klein lichaamsdeel, 

maar ze kan zich beroemen  op grote dingen'. Krachtiger is de 
Nieuwe Bijbelvertaling :'Zo is ook de tong een klein orgaan, maar 

wat een grootspraak kan hij voortbrengen!'. In de Bijbel in 

Gewone Taal 'doet' de tong iets, maar de tekst is eenvoudig en 
direct: 'De tong is maar een heel klein deel van ons lichaam. 

Maar o, wat heeft die tong van ons veel praatjes!'.  

Vertalen is altijd een kwestie van winst en verlies. Sommige 
hoogstandjes gaan verloren in het streven naar duidelijkheid. 
Maar de winst is groot als de duidelijkheid van deze vertaling 
lezers helpt om dieper door te dringen in de bijbelse teksten. 

( Samenvatting (TJP) van een artikel van Clazien Verheul, Neerlandicus bij het 

Nederlands Bijbelgenootschap, verschenen in 'Onze Taal', maandblad van het 

Genootschap Onze Taal) 
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Samenvatting kerkenraadsvergadering (10 nov.) 
        (secretaris)  
Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en 
ds.Ties Prins, van harte welkom.  
Twee kerkenraadsleden zijn in Nederland. 
Ties houdt een meditatie over Joh. 4 vers 1-12. Jezus doorbreekt 
de traditionele grenzen met zijn handelen richting de 
Samaritaanse vrouw.  
De notulen worden goedgekeurd met de aanvulling dat naast 
Marga, ook Chris foto’s heeft gemaakt van de startzondag. Naar 
aanleiding van de notulen worden  geen opmerkingen geplaatst. 
De ingekomen en uitgestuurde post. 

a. Er gaan vier mensen uit onze gemeente naar de Alpha 
cursus die jaarlijks georganiseerd wordt door de kerk van 
Benidorm. 

b. Van FEREDE hebben we een nieuw inschrijfnummer 
ontvangen die we op al onze officiële stukken moeten 
vermelden. 

c. Van ds. Bert Oosthoek hebben we een uitvoerig 
werkverslag ontvangen. Hij en Nynke zijn zeer lovend over 
onze gemeente. 

d. De wervingscommissie heeft ons weer enkele predikanten 
doorgegeven die de komende jaren zullen voorgaan. We 
hebben al een boeking voor 2018. We bespreken met 
elkaar hoe we  de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
kunnen inpassen in het wervingsproces.  

e. We worden uitgenodigd voor de jubileumdag (35 jaar) van 
onze zusterkerk in Benidorm op vrijdag 21 november. 
Fam. Pors zal ons daar vertegenwoordigen. 

Pastorale zaken. 
a. De inloopochtend op 14 oktober over Marriage Encounter, 

is zeer goed bezocht. Zie stukje elders in de kerkband. 
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b. Op 16 okt. is de lezing van Henk Landa herhaald in de 

Ned.club o.l.v. Ds. Bert Oosthoek. 
c. Op dinsdagmorgen 18 nov. zal in de pastorie het thema: 

Spiritualiteit en verdraagzaamheid worden behandeld. 
d. De werkgroep mbt ons 40-jarig jubileum is bij elkaar 

geweest en zit al vol plannen mbt het jubileumjaar. Zodra 
de plannen concreter zijn. zullen we er wat meer over 
vertellen. 

e. Op 23 november wordt in de dienst aandacht besteed aan 
onze leden die het afgelopen jaar overleden zijn. Vorig jaar 
werd u ook uitgenodigd een kaarsje te branden voor een 
geliefde die overleden was. Deze uitnodiging doen we dit 
jaar opnieuw. 

f. De wijze van avondmaalsviering (16 nov.) wordt 
doorgesproken met Ties. 

g. We doen aan Ties suggesties om bepaalde leden te 
bezoeken. 

Kerkband. Ieder wordt weer gevraagd om een bijdrage te 
leveren. Ook u kunt teksten aanleveren die u van belang vindt 
voor ons allen.  
Rondvraag.  

• De volgende kerkenraadsvergadering is op (D.v.) dinsdag 
2 december. 

• De koffievoorziening liep afgelopen zondag fout. Ons 
excuus daarvoor. Er zijn maatregelen genomen om dit in 
de toekomst te voorkomen. 

• Iemand uit de gemeente heeft gevraagd om een kerkelijke 
bevestiging van hun huwelijk. Dit is akkoord. 

• Op de website zullen binnenkort ook bijdragen komen van 
predikanten buiten onze gemeente. 

 
Sluiting. Ties Prins sluit de vergadering met dankgebed. 
Daarna praten we in de huiskamer gezellig verder onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
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Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken 
had- zijn naam is niet van belang- en hij zei:  
'Kom hier even zitten'. Ruth 4:1 (ingebracht door Henk de Jong) 

 
Zwak en Kwijnend heten ze. Machlon en Chiljon. Het is niet 
verbazingwekkend dat deze het tweede hoofdstuk van het 
bijbelboek Ruth niet halen. Ze worden ziek en sterven al in de 
eerste alinea. 
Direct in het tweede hoofdstuk verschijnt dan Boaz ten tonele. 
Zijn naam betekent het tegenovergestelde: Krachtig. En dat is hij. 
Hij doet denken aan de rechtvaardige in Psalm 1 'Alles wat hij 
doet, komt tot bloei' 
Boaz bezit een bloeiend bedrijf, zorgt goed voor zijn werknemers 
en ook voor de armen die aren komen lezen. Hij neemt zelfs de 
verantwoordelijkheid om de zaak van het arme aangetrouwde 
migrantenmeisje uit Moab te regelen. Boaz komt als een 
daadkrachtige man naar voren, die door God gezegend wordt. 
Als je de Bijbel wilt begrijpen, moet je goed lezen wat er staat. 
Niet alleen letten op de grote lijnen, maar ook op de details. De 
namen bijvoorbeeld. In het Bijbelboek Ruth is er iets met die 
namen. Machlon en Chiljon staan tegenover Boaz. Verder 
natuurlijk de naamsverandering van Noömi (de gelukkige), die 
zichzelf hernoemt als Mara (de bittere). 
En tenslotte de namenlijst aan het eind, die leidt naar de naam 
van de grote koning David. 
Als je de bijbel goed wilt begrijpen, moet je ook lezen wat er niet 
staat. In het bijbelboek Ruth valt op dat er ook iemand is die géén 
naam krijgt. Hij heet meneer die-en-die. Iemand wiens naam 
vervlogen is, weggewaaid in de wind. Niet belangrijk meer. 
Meneer die-en-die heeft daar zelf voor gezorgd. Hij krijgt ook de 
kans daadkracht te tonen door zich in te zetten voor dat arme 
aangetrouwde migrantenmeisje. Maar hij wil niet. Hij wil het land 
wel overnemen. Dat komt hem wel goed uit. Maar als hij moet 
lossen, haakt hij af. Dan moet hij het voor de naam van iemand  
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anders doen, voor de naam van zijn neef Machlon.  
En dat gaat hem te ver. Dat laat hij graag aan Boaz over.  
Meneer die-en-die doet ook denken aan Psalm 1: hij is 'als kaf, 
dat verwaait in de wind'. 
Aan het eind van het boek Ruth lezen we over naamloze 
buurvrouwen. Zij geven de zoon van Ruth en Boaz een naam: 
Obed. Daarbij zeggen ze: 'Geprezen zij de Heer, die jou vandaag 
iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in 
Israël blijven voortbestaan!'  Janneke Burger 

 
De verwoesting als keerpunt.  
In de Joodse geschiedenis is misschien wel hèt moment van 
ommekeer, de verwoesting van de Tweede Tempel. Maar hoe 
zat dat ook alweer en wat betekent het voor Joden nu?    
                                                                          ( ingebracht door Bram Gerth) 
In de jaren 50 van de vorige eeuw viel het Chinese leger Tibet 
binnen. De Dalai Lama en met hem vele Tibetanen sloegen op de 
vlucht. De Chinezen vernielden boeddhistische tempels, 
vermoordden monniken en nonnen en bezetten het land. In 1990 
had de Dalai Lama een ontmoeting met een aantal rabbijnen om 
één vraag te laten beantwoorden: Hoe kunnen een volk en een 
godsdienst overleven in ballingschap? Als iemand daar een 
antwoord op zou weten, zo dacht de Dalai Lama, dan moesten 
dat de Joden zijn. De Chinese bezetting van Tibet deed namelijk 
denken aan een andere bezetting, zo´n negentienhonderd jaar 
eerder, toen de Romeinen Judea binnen marcheerden en met 
grof geweld de Tweede Tempel in Jeruzalem vernietigden. Het 
was het begin van bijna tweeduizend jaar ballingschap. Om het 
antwoord van de rabbijnen op de vraag van de geestelijk leider 
van de Tibetanen in de juiste context te plaatsen is het daarom 
goed eerst te kijken naar het hoe en waarom van de verwoesting  
van de tempel in Jeruzalem. Wie denkt dat de huidige situatie in 
Jeruzalem ingewikkeld is, moet er eens een geschiedenisboek bij 
pakken.  
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Ten tijde van de Tweede Tempel, rond het begin van de 
jaartelling, was Judea een uithoek van het Romeinse rijk. Onder 
koning Herodes was er een zekere mate van Joods zelfbestuur, 
hoewel de koning erg ver ging om de bezetter te vriend te 
houden. Zo bouwde hij de havenstad Caesarea, ter meerdere eer 
en glorie van keizer Augustus en liet hij verschillende tempels 
voor Romeinse goden neerzetten. 
Hoewel hij alles behalve vroom was, was Herodes er blijkbaar 
ook alles aan gelegen om de Joodse bevolking tevreden te 
stellen en dan vooral de machtige priesterklasse.  
Hij herbouwde daarom de tempel van Salomo, die in 586 voor de 
jaartelling door de Babyloniërs was verwoest. 
Een belangrijk feit dat we niet over het hoofd mogen zien is dat 
“de” Joodse bevolking niet bestond, evenmin als nu. De Judeeërs 
waren op politiek en religieus vlak extreem verdeeld.  
Ook klassenverschillen speelden een rol. De priesters en 
Saduceeën waren aristocraten, terwijl de Farizeeën 
schriftgeleerden waren die zich later tot rabbijnen zouden 
ontwikkelen. Dan waren er nog allerlei religieuze afsplitsingen als 
de Essenen en de Qumran-sekte met een sterke messianistische 
verwachting. Eén ding hadden ze allemaal gemeen; ze hadden 
een bloedhekel aan de Romeinen. De Zeloten gingen daarin 
zover dat ze guerrilla-achtige bendes vormden en Joden die in 
hun ogen niet anti-Romeins genoeg waren, met geweld 
aanvielen. Het was allemaal erg verwarrend en de 
omstandigheden daar in Judea hadden wel iets weg van de 
situatie in de film “Life of Brian” waarin een actievoerder is 
vergeten of hij bij het “People´s Front of Judea” hoort, of bij de 
vijand, het “Judean People´s Front”. Wanneer dan ook nog 
iemand vraagt wat er eigenlijk geworden is van het “Popular 
Front of Judea” en er wordt gewezen naar een man met de 
opmerking: “Die zit daar”, is de situatie aardig getekend. 
De maatschappelijke chaos leidde in het jaar 66 tot een Joodse 
volksopstand tegen de Romeinen, die helaas voor de Joden een  
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organisatorische puinhoop was. Onduidelijk was wie de opstand 
nu eigenlijk leidde en bovendien was het Romeinse leger 
oppermachtig. Daarbij kwam dat krijgsheer Vespasianus net als 
nieuwe keizer was aangesteld en zijn zoon Titus de leiding gaf 
over de zogenaamde Joodse Oorlog. Titus wilde zichzelf 
uiteraard bewijzen en veroverde in het jaar 70 Judea. De strijd 
concentreerde zich rond de tempel in Jeruzalem. Volgens de 
Griekse schrijver Casius Dio verdedigden de Joden zich met 
uitzonderlijke moed. Tot het laatste moment hielden ze zich aan 
de reinheidswetten en iedereen vocht alleen op de plaatsen waar 
hij mocht komen. De gewone burgers vochten in de voorhof, de 
adel in de binnenhoven terwijl de priesters het tempelgebouw zelf 
verdedigden. De strijd was ongelijk en van de tempel bleef alleen 
de westelijke muur over, de Klaagmuur. Eeuwenlang was de 
tempeldienst het hart van de Joodse godsdienst geweest. Met de 
verwoesting daarvan was voor veel Joden ook hun cultuur hun 
religie en hun nationale zelfstandigheid verwoest. 
Volgens historica Risa Levitt Kohn was het onvermijdelijk dat het 
centrum van de Israëlitische religie een keer zou worden 
vernietigd. Het land Judea en de stad Jeruzalem stonden immers 
al sinds 586 voor de jaartelling onder buitenlandse overheersing 
van de Babyloniërs, de Grieken, de Romeinen. 
Afgezien van de historische verklaring kun je je afvragen hoe 
deze vernedering valt te rijmen met het geloof in een almachtige 
en rechtvaardige God. “Bij de verklaring van rampen als deze, en 
dat geldt ook voor de Holocaust, zijn er drie mogelijkheden en die 
zijn alle drie problematisch”, zegt de Engels-Duitse liberale 
rabbijn Walter Rothschild “Of er is geen God, of er is wel een God 
maar die kan ons niet helpen of er is een God die ons niet wìl 
helpen”. Leo Mock, universitair docent Hebreeuws en Judaïca 
zegt: “Na de verwoesting van de tempel dachten sommigen dat  
dit het einde was van het jodendom net als na de Sjoa.  
De verwoesting was inderdaad het einde van het jodendom zoals 
het had bestaan maar het was ook het begin van andere vormen 
van het jodendom.” Rabbijn Rothschild : “Het markeert het einde  
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van het priesterschap en de offerdienst. Het was zelfs het einde 
van een periode waarin alles om Jeruzalem en Israël draaide en 
waarbij moet worden opgemerkt dat de uiteindelijk ballingschap 
pas kwam in 135, na de opstand van Bar Kochba, Voor die tijd 
werden de Joden verdreven uit Jeruzalem maar mochten wel in 
Israël blijven. Risa Llevitt Kohn: “ Het was zeker een punt van 
ommekeer. Maar ook voor de verwoesting van de Tempel hadden 
veel Joden zich aangepast aan een religieus leven zonder 
Tempel. Er was al een Babylonische ballingschap geweest en 
ook tijdens de Tweede Tempel leefden Joden in de diaspora, 
sommigen met hun eigen heiligdom. ”Hoe dan ook, het jodendom 
zou na de verwoesting nooit meer hetzelfde zijn. Al bijna 
tweeduizend jaar bidden de Joden voor een spoedige herbouw 
van de Tempel. In alle synagoges wordt traditioneel een 
imperfectie ingebouwd ter herinnering aan de verwoesting. Ook 
wordt bij iedere Joodse bruiloft een glas kapot getrapt omdat 
zonder de Tempel “geen enkele vreugde compleet is”. Toch ziet 
niet iedereen de verwoesting als een uitsluitend negatieve 
gebeurtenis. Rothschild: “De verwoesting ging gepaard met een 
enorme tragedie, maar het was een noodzakelijke ontwikkeling. 
Er is veel misplaatste nostalgie naar  de “goede oude tijd” van de 
Tempel. Het was geen goede oude tijd. Er was corruptie, 
machtsmisbruik en onwetendheid onder de leiders”. Volgens 
Rothschild is het jodendom niet incompleet zonder tempel, het is 
verànderd. Maimonides sprak al van een reeks ontwikkelingen. 
Het was belangrijk voor God om Joden geen mensen te laten 
offeren, daar kwamen dieren voor in de plaats. Weer later 
kwamen daar gebeden voor in de plaats. Er is volgens Rothschild 
dan ook geen enkele reden om de tempel te herbouwen. Levitt 
Kohn zegt: “De Tweede Tempel was geen gebedshuis in de  
moderne betekenis van het woord. Er werd niet samen gebeden 
zoals nu in een synagoge, kerk of moskee. Het was een 
hiërarchisch, zeer ondemocratisch instituut. De synagoge en ook 
kerk en moskee zijn veel meer een centrum voor gebed, 
onderwijs en gemeenschapszin.”  

 

 

12

 
Toch heeft het traditionele, rabbijnse jodendom de hoop op de 
herbouw van de tempel nooit opgegeven. Mock zegt daarover: 
”Als de Rotskoepel zou worden afgebroken en er komt een Derde 
Tempel voor in de plaats, pakt dat niet pers sé positief uit voor de 
Joden, om het zachtjes uit te drukken. Tot nu toe is de 
Tempelberg redelijk buiten schot gebleven, hoewel er in de jaren 
80 concrete plannen waren van de Machteret, een Joodse 
terroristische organisatie, om de moskee op te blazen”. Het idee 
hierachter was om op deze manier de komst van de Messias af 
te dwingen.  
Maar, waarschuwt Mock, volgens de orthodoxie mag de mens 
geen daden verrichten, buiten de religieuze daden, om de komst 
van de Messias te bespoedigen. Al onze inspanningen moeten 
gericht zijn op het spirituele en God is uiteindelijk degene die de 
Messias stuurt en vervolgens de tempel herbouwt.  
Dat kun je naïef noemen, aan de andere kant is het een 
geruststellende gedachte dat mensen zelf geen rare dingen gaan 
doen. Voor je het weet ontketen je een oorlog. 
Daarmee sluit hij aan bij het begin van dit verhaal waarin de Dalai 
Lama aan de rabbijnen de vraag stelt wat een volk moet doen om 
zijn godsdienst in ballingschap te laten overleven.  
Hij kreeg verschillende antwoorden en die had hij ook kunnen 
verwachten. Zet twee Joden bij elkaar en je hebt drie meningen, 
nietwaar? Maar over één ding waren de rabbijnen het roerend 
eens: het jodendom heeft al die eeuwen in ballingschap overleefd 
omdat het in staat was zich aan te passen.  
Na de vernietiging van de Tweede Tempel werd een groot deel 
van de overlevende priesters en andere Joden als slaaf naar 
Rome gebracht, maar door zichzelf opnieuw uit te vinden heeft 
het geloof kunnen overleven, zij het in een nieuwe, aangepaste 
vorm. 
 
Naar een artikel in het Nieuw Israëlisch Weekblad van Jaron 
Beekes.  
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Marriage Encounter    ( Bert Boxtart) 

Op 14 oktober hebben we, tijdens de inloopochtend in de 
pastorie, geluisterd naar een lezing over Marriage Encounter. 
Letterlijk vertaald: ontmoeting in het huwelijk. In breder verband: 
ontmoetingen binnen relaties. Een goede relatie is waard om in te 
investeren. Dat vinden we denk ik allemaal.  
Het stukje in de Kerkband waarin deze ochtend werd 
aangekondigd, had ongetwijfeld de intentie mensen nieuwsgierig 
te maken en uit te nodigen er aan deel te nemen.  
Toch riep het bij een aantal mensen een tegengestelde reactie 
op: angst voor een soort groepsgesprek, te vrezen het achterste 
van je tong te moeten laten zien, moeite hebben met het uiten 
van je gevoelens, etc. Desondanks was de belangstelling erg 
groot; er was geen stoel meer vrij! Het was niet voor het eerst dat 
Bert Oosthoek over dit onderwerp sprak, maar desondanks 
hadden Bert en Nynke samen een hele nieuwe duo-presentatie 
voorbereid over dit onderwerp, speciaal voor deze ochtend.   
De presentatie was dan ook afwisselend, uiterst boeiend en niet 
in de laatste plaats vanwege de eerlijke en openhartige 
benadering. Nynke en Bert stelden zichzelf uiterst kwetsbaar op, 
zonder dit te vragen van hun toehoorders. Iedereen kon dus 
gerust zijn!  
Verschillende onderwerpen passeerden de revue: 

De ontstaansgeschiedenis van Marriage Encounter 
Wát het in wezen is en hoe het wordt gepresenteerd. 

Het is nota bene ontstaan in Spanje en later overgewaaid naar 
Amerika en de rest van de wereld. Wie heeft er nu geen behoefte 
om zijn of haar relatie te verdiepen en te versterken?  
Marriage Encounter is een oefenplaats voor een open 
communicatie met als doel te groeien in je relatie.  
Daarbij gaat het niet over meningen of standpunten, maar over 
gevoelens. Allereerst je bewust te worden van je gevoelens en 
vervolgens leren ze goed te hanteren en te uiten. 
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Tijdens een weekend wordt een manier van communiceren  
aangeleerd door echtparen die al meer ervaring hebben 
opgedaan met deze methode. In een aantal intensieve 
presentaties worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de 
methode.  
In de beslotenheid van de eigen kamer verwerken en bespreken 
de partners de oefenstof, geheel privé. Er wordt niet als groep 
gewerkt! Weer een geruststelling? 
Vervolgens vertellen Bert en Nynke uitgebreid over zo´n 
weekend, hoe de deelnemers het ervaren, hoe ze er op 
reageren, wat het met je doet en hoe het je kan raken! 
Een manier om jezelf beter te leren kennen, te ervaren welke en 
hoeveel muren je om je heen hebt gebouwd, hoeveel maskers je 
hanteert waarachter je je soms verschuilt. 
Je leert je gevoelens te uiten naar elkaar maar je leert ook open 
te staan voor de gevoelens van de ander. 
Je leert je kwetsbaar op te stellen naar elkaar, echt naar elkaar te 
luisteren en ook datgene te zeggen wat nooit of moeilijk 
bespreekbaar was. Je leert elkaar beter kennen, je relatie wint 
aan diepgang. Vaak is dat ontroerend en de deelnemers ervaren 
het als een nieuwe start. 
Natuurlijk is Marriage Encounter niet de enige manier om aan je 
relatie te werken maar het is door de jaren heen wel een 
bewezen methode die rijke vruchten kan afwerpen.  
 
Dit verslag is maar een schrale weergave van deze 
inloopochtend, want wat ik toen heb gehoord behoort tot het 
allerbeste dat ik in deze reeks heb meegemaakt.  
Qua presentatie, qua inhoud, etc. Fantastisch gewoon! 
Laat ik daarom besluiten met de oproep die in kaartvorm ook op 
tafel lag:  
Vernieuw..., Verrijk..., Verras..., Verfris... je relatie in 1 weekend! 
En als ik u nieuwsgierig heb gemaakt, dan kunt u meer informatie 
vinden via de internetsite:  www.eenwegvoorsamen.nl                               
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Inloopochtend dinsdagmorgen 18 november 

 11 uur.  Thema: Spiritualiteit van de 

verdraagzaamheid. 

In onze samenleving staan groepen mensen steeds weer 
tegenover elkaar. Vaak zijn dat belangengroepen. Economen zijn 
het onderling niet eens hoe je uit de 'crisis' moet komen, politici 
weten precies wat een ander verkeerd doet, mensen van 
verschillende religies claimen het absolute gelijk. Sinds de komst 
van gastarbeiders inmiddels al jaren geleden en de voortdurende 
stroom asielzoekers nu zijn de tegenstellingen er niet kleiner op 
geworden. Met de 178 nationaliteiten binnen onze samenleving 
zijn er bijna evenveel culturen gekomen. Hoe gaan we daarmee 
om? Er wordt een beroep gedaan op onze verdraagzaamheid. 
Moeten we verdraagzaam zijn en zijn er grenzen? Het 
grootwoordenboek van Van Dale geeft als definitie: de bereidheid 
tot verdragen van dingen  die ergernis of onenigheid  zouden 
kunnen veroorzaken. Verdraagzaamheid heeft alles te maken 
met spiritualiteit. Spiritualiteit verwijst naar het Latijnse woord 
'spiritus', adem. Zonder adem houdt niemand het lang vol. 
Spiritualiteit verwijst dus naar iets dat absoluut noodzakelijk is om 
te kunnen leven.  

Je zou spiritualiteit ook kunnen omschrijven als geestelijke 
levenshouding. We moeten proberen evenwicht te houden op 
een draad tussen twee polen. De ene pool is de toestand waarin 
je compleet samenvalt met wat ten diepste jouw weg door het 
leven is. Het andere uiterste bestaat uit situaties waarin je je een 
buitenstaander voelt in je eigen leven door de dingen die op je 
afkomen. A. Wat doet het met je als je (klein)kind haar huwelijk  
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met een islamitische man aankondigt?  B. Hoe reageer je als een 
woningcorporatie besluit de leegstaande flats in jouw portiek 
beschikbaar te stellen voor bewoning van asielzoekers? C. Wat 
doen we als vanuit de moskee ons gevraagd wordt mee te doen 
aan een gebedsbijeenkomst voor de bevolking in Syrie? 

Met behulp van een rollenspel willen we met elkaar in gesprek 
raken.      Ties J Prins 

 

BREEK DE VERBONDENHEID TUSSEN 

CHRISTENDOM EN JODENDOM OPEN 

     (ingebracht door Derk Rozema) 

De eerste zondag van oktober geldt in tal van gemeenten van de 

Protestantse Kerk als ‘Israëlzondag’. De “onopgeefbare 

verbondenheid met het volk Israël”. Wie of wat wordt bedoeld 

met het volk Israël? De joden wereldwijd? De joden in de staat 

Israël? Of de staat Israël met een internationaal veroordeelde 

nederzettingenpolitiek? Bedoelt de kerk ook onopgeefbaar 

verbonden te zijn met de islamitische Arabieren binnen de 

grenzen van Israël? Niemand die het weet. 

( Door: Lody van de Kamp, Herman Koetsveld en Enis Odaci) 

Laten we een stap verder zetten. Zijn we dan ook niet onopgeefbaar 

verbonden met de christenen onder de Palestijnen? Als het waar is wat de 

apostel Paulus zegt over Abraham, dat hij vader is van alle gelovigen, zijn 

dan niet de christenen net zozeer verbonden met de moslims? En wat 

bedoelen we eigenlijk met ‘onopgeefbaar’? Kunnen we het met het oog op 

de gerechtigheid ons permitteren ons niet te verbinden of niet verbonden  
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te verklaren met ieder mens, met iedere groep, met elk volk van welke 

traditie of religie dan ook, die het slachtoffer wordt van onmenselijkheid? 

Paulus geeft een beeld van de stam (jodendom) en de loot (christendom). 

Hij kon nog niet weten van nóg een loot, anders zou hij het genoemd 

hebben: die van de islam. Natuurlijk, het christendom komt voort uit het 

jodendom en het allereerste wat van Jezus van Nazareth gezegd moet 

worden is dat hij een jood was, zoon van Israël. Niets van de christelijke 

traditie is te begrijpen zonder de joodse wortels. In die zin, zeker, 

onopgeefbaar verbonden. Maar, zeggen wij erbij, op dezelfde wijze is niets 

van de islam te begrijpen zonder de joodse én christelijke wortels van de 

leer van Mohammed en de taal van de Koran te erkennen. In de traditie 

van Abraham, de geroepene door de Ene, zijn joden, christenen en moslims 

onlosmakelijk en onopgeefbaar met elkaar verbonden. 

Dan de praktijk. De christelijke verbondenheid met Israël is vaak eenzijdig, 

ingegeven door de trauma’s van de Tweede Wereldoorlog. De joodse 

verbondenheid met de islam wordt vanwege het doorgaande Israël-

Palestina conflict niet zelden als conflict met de Arabische, dus 

islamitische, wereld gezien. Internationale ontwikkelingen zetten de 

banden verder op scherp. Recente bombardementen op Gaza en de opmars 

van het radicale IS hebben hun uitwerking op de verhoudingen tussen 

bevolkingsgroepen. Onrustbarende ontwikkelingen vragen om een nieuwe 

invulling van ‘verbondenheid’. De godsdiensten, de gelovigen, hebben  

huiswerk van formaat te verrichten. Zij dienen opnieuw de bronnen van 

vrede, liefde en barmhartigheid op te diepen – kernwoorden van elk 

godsgeloof. Wie met de moed van de hoop werkelijk naar de ander leert te 

luisteren, ontdekt in de bronnen en de taal van de ander precies hetzelfde 

als die uit de eigen traditie. Met dat besef kunnen we elkaars bestaansrecht 

erkennen en landen en heilige steden delen. Dan kunnen we elke gelovige 

en elke godsdienst een eigen weg naar God gunnen. Er is geen alternatief. 

Anders ligt een eeuwigdurende vijandschap met alle mogelijke gevolgen  
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van dien in het verschiet. Het geloof terzijde schuiven, zoals sommige 

seculieren bepleiten als oplossing, heeft geen enkel realiteitsgehalte.  

De acceptatie van de theologisch-historische verbondenheid is het 

noodzakelijke begin om het avontuur van de werkelijke ontmoeting aan te 

durven, of we het leuk vinden of niet. De tragiek van de voortdurende 

spanningen rond Israël en de Palestijnen, tussen het ‘christelijke’ westen  

en grote delen van de islamitische wereld en die van de dramatische 

ontwikkelingen binnen de islamitische wereld, ligt in de ontkenning.  

De ontkenning dat we onlosmakelijk en dus onopgeefbaar met elkaar 

verbonden zijn. Alle drie de godsdiensten hebben de heilige opdracht die 

verbondenheid te erkennen en verder uit te werken, via de theologie, de 

politiek, het onderwijs, op de werkvloer, zodat nieuwe generaties een 

veilige toekomst hebben. Niets minder dan de wereldvrede is immers in het 

geding.  Lody van de Kamp is rabbijn en verbonden aan stichting  

Salam /Shalom), Herman Koetsveld is predikant  in Hengelo en Enis 

Odaci is voorzitter van de islamitische denktank Humanislam. 

 
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 

 
 
Mededelingen:                  
• Predikant in november en december is: ds. Ties Prins.  
Daarna komt ds. Jelle Loosman. 
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KOOR:  
Op 30 nov. 2014 om 16.30 uur treedt het koor van Javea op in de 
R.K. kerk van Javea (in de haven). 
Coral Clasica Javiense. Toegangsprijs is 12 euro. Klassieke 

stukken met o.a. een cantate van Bach en de Krönungsmesse. 

 

De collecte inkomsten en bestedingen over het 3e kwartaal. 

           

kerk diaconie onderh. soc.proj. uitgave koffie bank collecte personen 

06-07-
14 114,8 102,15 83,44 133,51 216,95 31 

13-07-
14 86,85 107,05 193,90 193,9 26 

20-07-
14 95,4 132,85 0,34 228,59 228,25 28 

27-07-
14 91,5 200 200 91,50 291,50 34 

03-08-
14 70,9 105,35 16,32 192,57 176,25 28 

10-08-
14 106,21 225 225 1,22 107,43 331,21 44 

17-08-
14 85,5 108,36 193,86 193,86 31 

24-08-
14 91,8 155 155 0,34 92,14 246,80 27 

31-08-
14 69,22 101,92 6,96 164,18 171,14 27 

07-09-
14 145,41 139,21 22,79 2,49   264,32 284,62 40 

14-09-
14 182,62 259    441,62 441,62 59 

21-09-
14 232,36 435 435 56,02 288,38 667,36 72 

28-09-
14 180,11 201,72 0,67   382,5 381,83 71 

1552,7 1015 479,56 778,05 1128,2 77,4 2724,5 3825,29 518 
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Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia 

Reg.no.  016034  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 


