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Gedachteniszondag  (Ingebracht door de  secretaris) 

Zondag 23 november hebben we in het midden van de gemeente de 
namen genoemd van hen die van ons heengingen in het afgelopen 
jaar.  Namen die blijven klinken zo lang wij leven, namen die geborgen 
blijven tot ver over de grenzen van ons leven, in de trouw van God. Bij 
elke naam heeft Henk een kaars aangestoken om hen te gedenken en 
hen toe te vertrouwen aan God.  Ook gemeenteleden konden 
vervolgens een kaars aansteken voor een dierbare die hen ontvallen 
was.  
 
Overledenen in het afgelopen kerkelijke jaar. ( nov. 2013� nov 2014) 
================================= 
Hans Hoek  Overleden: 23 nov.   2013 Leeftijd: 77 jaar. 
Ineke van Loon Overleden: 8 januari 2014 Leeftijd: 68 jaar 
Ben Zuidinga  Overleden: 3 febr.     2014 Leeftijd: 74 jaar 
Ds. Lieuwe Bouma Overleden: 22 maart 2014 Leeftijd: 74 jaar 
  
 Hier noemen wij de dure namen 
  van de levenden van ooit, 
  die met het geloof getooid 
  aan de levensgrenzen kwamen. 
  Heer, herinner U ‘t bestaan 
  van hen, die zijn voorgegaan. 
  Eens gingen zij de weg van mensen 
  met hun pijn en kwetsbaarheid, 
  steeds gebonden aan de tijd, 
  tussen droom en tussen wensen. 
  Heer, herinner U ‘t bestaan 
  van hen, die zijn voorgegaan. 
  Christus, u hebt de dood bestreden 
  en bent  voor ons opgestaan, 
  wil ook met hen verder gaan 
  en de eeuwigheid betreden. 
  Heer, herinner U ‘t bestaan 
  van hen, die zijn voorgegaan. 
    Tekst: Alfred C. Bronswijk 
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Nog eens over verdraagzaamheid. (Ds. Ties Prins) 
Op 18 november kwamen we in de pastorie aan de praat over 
verdraagzaamheid. Daarmee raakten we een gevoelige snaar want het 
ging al gauw over onze verhouding in de Nederlandse situatie t.o.v. 
mensen die asiel zoeken. Verdraagzaamheid speelt natuurlijk in allerlei 
situaties een rol. In het verleden bijvoorbeeld in de verhouding tussen 
kerken en gelovigen. Een rooms-katholiek meisje kon niet thuiskomen 
met een jongen van protestantse huize. En een meisje opgegroeid in 
een zeer orthodox milieu liet het wel om een jongen van vrijzinnige 
signatuur mee naar huis te nemen. Ik herinner me een film, de titel is 
me ontschoten, waarin een jonge man uit de kast kwam en door zijn 
vader meegenomen werd naar de schuur en ‘in naam van de 
Allerhoogste’ een pak slaag moest incasseren. In een naburige 
gemeente kwamen enkele fanatieke vrouwen in beweging om onrust te 
stoken toen bekend werd dat een vrouw als predikant zou komen. Op 
de inloopochtend spitste het gesprek zich toe, beïnvloedt door het 
rollenspel, op onze relatie tot wat ik  gemakshalve  maar even ‘nieuwe 
Nederlanders’ noem. Dat blijkt toch een heet hangijzer te zijn. Velen 
bleken ‘ervaringsdeskundigen’ te zijn. In negatieve, maar ook in 
positieve zin. Vanuit maatschappelijk en kerkelijk werk. De doelstelling 
van de inloopochtend was niet om een oplossing te bieden waarmee 
‘onze burgemeester’ bruikbaar materiaal in handen had  voor het 
besturen van de gemeente. Veel meer om ons bewust te maken van de 
grenzen van onze eigen verdraagzaamheid/onverdraagzaamheid. Kun 
je nu zeggen wanneer een levenshouding onverdraagzaam is en wie 
stelt vast wat verdraagzaam is en wat niet. Ik ben onverdraagzaam als 
mensen op grond van hun geloof een homofiele zoon in elkaar slaan. Ik 
ben niet langer bereid om te discussiëren over de vraag of vrouwen, 
maatschappelijk of kerkelijk, gelijkwaardig zijn. Onverdraagzaam ben ik 
als in de naam van Allah mensen onthoofd worden. Ik ben 
onverdraagzaam als… Er zijn nog andere voorbeelden te geven. 
Kun je nu op grond van de veranderingen met betrekking tot de 
bovengenoemde voorbeelden van onverdraagzaamheid zeggen: dat is 
vanzelf goed gekomen. Dus de problematiek rond mensen die een 
veilig onderkomen in onze samenleving zoeken, lost zich ook vanzelf 
op? Relaties ontstaan tussen mensen van verschillende kerkelijke 
achtergronden zijn gaandeweg ontstaan en bijna niemand vindt  
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dat vreemd, de oecumenische beweging heeft kerken bij elkaar 
gebracht. Met  relaties tussen homofiele en lesbische mensen 
zijn we vertrouwd geraakt. Komt er zo ook een tijd waarin we 
terugkijken en zeggen: waar hebben we ons toch zo druk over 
gemaakt toen asielzoekers bij ons kwamen wonen? Is de 
oplossing dat andere mensen zich aanpassen aan wat wij 
wensen? Of hebben wij ook ‘huiswerk’?  
Zijn er regels of oefeningen die ons kunnen helpen om te midden 
van alle spanningen en onzekerheden ons zelf een spiegel voor 
te houden? Ik las het boek(je) van Tom Mikkers over 
verdraagzaamheid ‘Het voelt echt goed’.  
Daarin gaat hij in op wat verdraagzaamheid is en wat de 
gevolgen kunnen zijn. Er zijn allerlei  obstakels te noemen die 
onderlinge verdraagzaamheid bemoeilijken, maar hij vindt tegelijk 
ook dat verdraagzaamheid valt te leren. Ik noem enkele van zijn 
suggesties. Zoek overeenkomsten met anderen, toets 
persoonlijke ervaringen aan die van anderen, oefen je in geduld, 
herwaardeer broederschap.  
Hiermee is lang niet alles gezegd. Mijn geloof in God, dat ons 
bepaalt bij de liefde voor de naaste gaat m.i. over meer dan 
verdraagzaamheid.  
Wat dat ‘meer’ is daar zullen we het telkens weer over moeten 
hebben.  
   

P AUS:  ISL AM NI ET G ELI J KSTELLEN AAN G EWELD 

Paus Franciscus heeft aan het eind van zijn bezoek aan Turkije gezegd 
dat het fout is om de islam gelijk te stellen aan geweld. Hij riep 
moslimleiders op zich harder uit te spreken tegen extremisten die 
religie aanwenden om hun daden te rechtvaardigen. "Mensen moeten 
het uit hun mond horen", zei hij. "Dit is niet wie wij zijn. Dit is niet de 
Koran. Dat moeten ze uitdragen." De Paus noemde het verkeerd om 
als reactie op terrorisme kwaad te worden op de islam. "Je kunt ook 
niet zeggen dat alle christenen fundamentalisten zijn." 
     ( ingebracht door Derk Rozema) 
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Samenvatting kerkenraadsvergadering (2 dec. secretaris)

   
Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en 
ds.Ties Prins, van harte welkom. Twee kerkenraadsleden zijn 
afwezig. 
Ties houdt een meditatie over Jesaja 40: we moeten onze 
Christelijke feestdagen blijven vieren maar de verhalen wel 
toepasbaar maken voor deze tijd.  
De notulen worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen 
vertelt Cor over zijn bezoek aan de jubileumviering (35 jr.) van de 
kerk van Benidorm. 
De ingekomen en uitgestuurde post. 

a. Na vele maanden wachten heeft het afscheidsetentje 
plaatsgevonden van Bram Gerth in aanwezigheid van 
Martine. Zijn vacature staat nog open. 

b. Er zijn diverse mails over en weer gegaan tussen de 
kerkenraad en de wervingscommissie. De kerkenraad 
heeft opnieuw uitgesproken dat men grote waarde hecht 
aan een goede samenwerking met deze deskundige en 
zeer betrokken wervingscommissie. 

c. Er is een Kerstgroet ontvangen van IPNZE. Dit is de 
organisatie die helpt met het werven van predikanten voor 
o.a. Spanje (zie elders in de kerkband). 

d. Af en toe ontvangt de redactie van de Kerkband positieve 
reacties op de Kerkband van lezers in Nederland.  

e. De kerkvoogdijcommissie stelt voor om het salaris van 
Alba te verhogen met een percentage gelijk aan het 
inflatiecijfer. De huur van de kerkzaal wordt verhoogd met 
3% (i.v.m. hogere energie- en schoonmaakkosten). 

f. De Baptistengemeente nodigt ons uit in haar dienst van 21 
dec. (11.30 uur), om te gedenken dat ze voor de 100ste  
keer Kerstfeest gaan vieren. Een aantal leden van ons 
zullen, aansluitend aan onze kerkdienst, deze viering gaan 
bijwonen. 
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Pastorale zaken. 

a. De inloopochtend op 18 november over 
“verdraagzaamheid”. We speelden een rollenspel en 
daarbij kwamen heftige emoties boven. Zie elders in de 
kerkband. 

b. Op 20 november hebben we de film: GHANDI gedraaid in 
de Ned.club. Dit is de laatste keer dat we dat gedaan 
hebben. We gaan (periodiek) weer mooie films draaien bij 
enkele leden thuis. 

c. Op 23 november is in de dienst aandacht besteed aan 
onze leden die het afgelopen jaar overleden zijn. Evenals 
vorig jaar werd u ook uitgenodigd een kaarsje te branden 
voor een dierbare die overleden is.  

d. De werkgroep m.b.t. ons 40-jarig jubileum is bij elkaar 
geweest en zit al vol plannen voor het jubileumjaar. Zodra 
de plannen concreter zijn, zullen we er wat meer over 
vertellen. 

e. De kerkenraad verzoekt een ieder om met Kerst attent te 
zijn op leden (of buren) die de Kerst alleen door moeten 
brengen.  

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

g. Enkele mensen worden uitgenodigd op 17 dec. te helpen  
de kerkzaal in Kerstsfeer te brengen. 

h. Onze leden die de Kerst doorbrengen in Nederland, 
wensen wij gezegende Kerstdagen. 
 

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.) 
maandag 12 januari. 
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• Naast de Hollandse dag in La Nucia in oktober, was er op 

22 nov. een Vlaamse dag in Calpe. Volgend jaar gaan we  
samen met de kerk van Benidorm een stand bezetten op 
de Hollandse dag en misschien het jaar erop op de 
Vlaamse dag. 

• Er is een verzoek binnengekomen om een keer een 
inloopochtend te wijden aan “”het hiernamaals””. 

• Op zondag 7 december zal het nieuwe orgel 
geïntroduceerd worden.   
Dank aan allen die geholpen hebben om 9 geluidsboxen 
op te hangen aan het plafond achterin de kerk.  

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. Dank aan Marga voor al de 
lekkere hapjes. 
 
   ADVENT 
 Wat zucht je toch in ’t donker, kind?                                                 
 Ik deed het grote licht ontbranden!                                                   
 Toe, open maar je lege handen,                                                        
  Je weet het toch,  Wie zoekt, die vindt.                                                          
       
 Ik kwam toch voor de rijken niet                                                   
 Niet voor de sterken, de gezonden?                                                  
 Ik kom barmhartigheid verkonden                                                     
 Aan elk, die pijn heeft of verdriet.    
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 Heb je geen kleren voor Mijn feest?                                                 
 Ik zal je witte kleed’ren geven.                                                          
 ’t Is moeilijk, van gena te leven;                                                       
 Ik weet ‘t, Ik ben óók arm geweest. 
 
 In Bethlehem zie Ik je weer,                                                              
 Daar moet ik vélen plaats bereiden;                     
 Mijn ster zal hen er henen leiden.                                                   
 Jij komt toch ook?  Aarzel niet meer!                                               
                                   Nel Benschop.          

 
Niet omkijken!     ( Bram Gerth) 

 
Het verhaal van Sodom en Gomorra is één van de bekendste 
verhalen uit de Thora. Dit prachtige verhaal waarin G´d aan 
Abraham vertelt dat hij de beide steden gaat vernietigen omdat 
de bewoners slecht waren. 
We weten niet zeker of deze beide steden ook echt hebben 
bestaan, archeologisch onderzoek kan nog steeds niet bewijzen 
waar ze precies hebben gelegen, het zou ergens in de buurt van 
de Dode Zee moeten zijn. Maar zoals met zoveel verhalen uit de 
Thora maakt het niet zoveel uit of de steden werkelijk hebben 
bestaan, het gaat om de boodschap die de verhalen te vertellen 
hebben. Toen, maar ook nu! 
Als Abraham hoort wat G´d van plan is, dan gaat hij met G´d zelf 
in discussie. Hij begint met G´d te onderhandelen. Daar kun je 
bewondering voor hebben, maar als we eerlijk zijn staat dit 
handelen van Abraham ver van ons af.  
Om het maar eens met de woorden van een oud lied te zeggen; 
“Wat God doet dat is welgedaan”, vertolkt meer de traditie waarin 
wij christenen staan. Maar Abraham pleit op de goedheid van G´d 
en hij gaat daar heel ver in.  
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Het zijn uiteindelijk alleen Lot, zijn vrouw en twee dochters die uit  
Sodom worden gered. Ook Lot argumenteert via twee engelen 
met G´d. Hij krijgt de opdracht om de bergen in te vluchten maar 
weet te bereiken dat hij en zijn gezin mogen ontkomen naar het 
stadje Soar wat ook op de nominatie stond om te worden 
vernietigd, maar dat wordt gespaard omdat Lot en zijn gezin 
daarheen zijn gevlucht in plaats van naar de bergen.  
Met zijn gezin? Nee, de vrouw van Lot zal het stadje niet 
bereiken. Zij heeft geen gehoor gegeven aan de opdracht om 
tijdens de vlucht niet om te kijken en wordt daar vreselijk voor 
gestraft. Dat komt hard aan in dit verhaal. G´d die zo begripvol 
reageert op de verzoeken van Abraham en Lot in het eerste 
gedeelte van dit verhaal, G´d die zich zo “menselijk” opstelt slaat 
onverwacht hard toe als het gebod van “niet omkijken” door de 
vrouw van Lot wordt genegeerd. Wij kunnen ons er wel wat bij 
voorstellen, bij dat omkijken. Als de stad  waarin jouw leven zich 
heeft afgespeeld, waar je familie, je bekenden en de verloofden 
van je dochters wonen, wordt vernietigd dan is het haast 
onmogelijk om niet achterom te kijken.  
Waarom treedt G´d hier ineens zo onverzoenlijk op en laat Hij in 
dit geval ook geen genade voor recht gelden? 
De Thora vertelt er niets over en laat ons zitten met een hoop 
vragen. 
Wij kunnen ons afvragen waarom de vrouw van Lot omkeek.  
Was ze nieuwsgierig naar wat er gebeurde, was het verdriet 
omdat alles wat haar lief was in de meest letterlijke zin van het 
woord in rook opging, had het te maken met leedvermaak omdat 
al die slechte mensen eindelijk hun verdiende loon kregen?  
We weten het niet en zullen het nooit weten.  
Maar wat moeten we dan met dit verhaal?  
Als mensen niet op tijd weggaan uit een zondige en negatieve 
situatie, zoals in Sodom dan kun je er zelf medeplichtig aan 
worden.  
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Als je blijft hangen in de dingen die niet goed waren in het 
verleden, aan de dingen die je niet goed hebt opgelost, aan de 
dingen die je buiten jouw schuld zijn overkomen, als je je niet 
kunt losmaken en in het verleden blijft hangen, als al die dingen 
je het uitzicht op een toekomst ontnemen dan kan het zijn dat je 
verandert in een (zout)pilaar.  
Dan verstar je, dan is er geen echt leven meer voor je en zal je 
omgeving het moeten doen zonder jou.  
Misschien is dit één van de dingen die dit soms prachtige en 
soms huiveringwekkende verhaal ons wil leren. 
  

  WEES niet bang.  
 Wees niet bang voor de waarheid.  
 Heb geen angst voor het woord.  
 Huiver niet voor geaardheid  
 die bij anderen hoort. 
  
  Laat een ander zijn leven.  
  Gun een ander zijn geloof.  
  Geef wat jou is gegeven.  
  Dicht die gapende kloof. 
  
 Leg je ziel niet aan banden. 
 Zet je hart niet op slot. 
 Maak je vuisten tot handen. 
 Breek geen schoonheid kapot 
 
  Kijk waar de anderen bleven. 
  Hou je oren niet doof. 
  Geef wat jou is gegeven. 
  Dicht die gapende kloof. 
   
 Uit: Coot van Doesburg, Licht, 
 Op de wijs van ‘Land of hope and Glory’. 
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De Heer ziet de onderdrukte, hoe verheven hij ook 
is; Hoe hoog hij ook staat, hij zorgt voor je van ver. 
Psalm 138:6   ( ingebracht door Henk de Jong) 

De weergave van de tweede regel van Psalm 138:6 in de 
Willebrordvertaling verschilt aanzienlijk van die in de 
Nieuwe Bijbelvertaling(NVB): 
De Heer is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de 
hoogmoedige doorziet hij van verre. 
In de WV wordt 'hoog' verbonden met het onderwerp in de 
zin, in de NBV heeft het de functie van lijdend voorwerp. 
Geen naamvallen. 
Eerstejaarsstudenten Hebreeuws halen opgelucht adem 
wanneer ze horen dat er geen naamvallen zijn in het 
Hebreeuws (heel wat anders dan de vier naamvallen in 
het Grieks!) maar in een geval als dit zou een naamval het 
een stuk gemakkelijker maken: dan kon je meteen zien of 
het woord dat weergegeven wordt met 'hoog(moedig') 
onderwerp is of lijdend voorwerp. Ook een typisch 
kenmerk van de Hebreeuwse poëzie helpt ons in dit geval 
niet veel verder. In Hebreeuwse versregels staan twee of 
drie 'zinnen' vaak op de een of andere manier met elkaar 
in verband (dat wordt parallellisme genoemd). 
' Op de een of andere manier'- in dit geval zijn er 
verschillende mogelijkheden en je ziet in de commentaren 
dan ook dat beide vertalingen verdedigd worden met een 
beroep op dit kenmerk van de Hebreeuwse poëzie. 
Uiteindelijk is er een detail dat de doorslag geeft. Wanneer 
het woord dat weergegeven wordt met 'hoog' gebruikt 
wordt voor een gemoedstoestand, dan staat er meestal 
een bepaling bij: 'hoog van hart', 'hoog van gemoed', 
enzovoort Bijv. Ps 101:5 en Spr 16:5. 
In Psalm 138:6 ontbreekt zo'n nadere bepaling. Dat is een 
sterke aanwijzing dat 'hoog' hier opgevat moet worden in 
ruimtelijke zin (net als het voorafgaande 'verheven'). 
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De God van Israel is hoog verheven en tegelijk nauw 
betrokken. Op verschillende momenten wordt het 
uitgesproken, door mensen, in verwondering  
(bijv. Ps 113: 4-6).: 'Verheven boven alle volken is de Heer, 
verheven boven de hemel Zijn luister. Wie is gelijk aan de 
Heer, onze God, die daar hoog boven Zijn woning heeft, die 
Zijn oog richt naar beneden.' en door God zelf, als 
bemoediging. 'Dit zegt Hij die hoog is en verheven, die troont 
in eeuwigheid - heilig is Zijn naam. Jesaja 57:15. 
Voor God is geen afstand te groot. Je moet Hem wel op zijn 
woord geloven- en dat was en is, niet altijd eenvoudig. 
En dan komt dat moment in de mensengeschiedenis dat het 
Woord vlees wordt. Hoog verheven en tegelijk nauw 
betrokken- de woorden zijn de Zoon van God op het lijf 
geschreven. En Hij nam ze wel heel letterlijk. 

Hij, die bestond in de gestalte van God, heeft er zich niet aan 
willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf 
ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan 
de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij 
zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood.  
De dood aan een kruis.  (Fil.2:6-8,WV)  
  Wolter Rose, universitair hoofddocent semitisch talen. 

 
Een nieuw orgel                                       (Cor Pors)                                
 
Afgelopen maandag, 1 december 2014, werd een nieuw orgel in 
onze kerk geïnstalleerd en aangesloten op 9 luidsprekerboxen 
achterin de kerk in de ruimte juist onder het plafond. 
Het is een elektronisch Johannus orgel, type Ecclesia T250, 
precies geschikt voor onze relatief kleine ruimte. Het orgel heeft 
34 stemmen, verdeeld over twee klavieren en een pedaal. 
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Het geluid is heel mooi en komt verbazingwekkend dicht bij een 
echt pijporgel. De afzonderlijke tonen komen net als bij een  
pijporgel op verschillende plaatsen via de 9 luidsprekerboxen de 
kerkzaal in. Geweldig! 
Op zondag 7 december zal in de kerkdienst wat extra aandacht 
besteed worden aan onze nieuwe aanwinst. Edo Luynenburg zal 
met enkele werken en wat uitgebreidere voorspelen de rijke 
verscheidenheid aan klanken laten horen. 
Het oude orgel, als tweedehands aangeschaft in de vorige eeuw, 
is verkocht aan één van onze organisten, die thuis een grote 
vleugel heeft, maar geen orgel. 
De kerkenraad hoopt en wenst, dat u als gemeente nog lang van 
de nieuwe klanken in de eredienst mag genieten. 
 
 

Uitnodiging van Jorge J. Pastor       (Cor Pors) 
                                         
De pastor van de Spaanse Baptisten, Jorge Pastor, heeft onze 
gemeente uitgenodigd om hun kerkdienst op zondag 21 
december a.s., om 11.30 u. in de ochtend, bij te wonen 
De dienst zal zeker tot 13.00 u. duren en markeert “100 jaar 
kerstfeest in Dénia”, als onderdeel van hun 100-jarig jubileum. 
Jorge realiseert zich dat wij dan ook onze kerkdienst hebben, 
maar wie graag op de uitnodiging wil ingaan, kan ook nog om 
12.00 naar hun kerk gaan en zeker nog genieten van hun voltallig  
koor, waarvan in september een gedeelte in onze kerk heeft 
gezongen. 
De kerk vindt u door langs de kustweg richting las Rotes bij hotel  
Dénia rechts af te slaan (Cami Aranda), daarna links af Cno Alto 
de Dénia), dan weer rechts af (Cno de Santa Lucia) tot u bij een 
zijstraat links een bord “Alfa y Omega” ziet. U gaat die zijstraat in 
en komt vanzelf bij de kerk.  
  En daar bent u heel welkom! 
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Het bestuur van IPNZE wenst de kerk van Denia 
gezegende Kerstdagen en een inspirerend en gezond 
2015. 
 

 VERWONDERING 
 

 Wij leven van verwondering 
 En uit een diep vermoeden, 
 Dat in en om ons leven heen, 
 Een hand ons wil behoeden, 
 Dat er een hart is dat ons draagt, 
 Dat er een stem is die ons vraagt, 
 Dat God ons leidt ten goede. 
 
 Wij leven het mysterie uit, 
 De waarheid, ongemeten, 
 Dat al ons denken bovenuit, 
 In ons een heel diep weten, 
 Weet dat een hand ons leven draagt, 
 Dat er een stem is die ons vraagt, 
 Die ons een God wil heten. 
     Alfred C. Bronswijk 
  
 Namens het bestuur, Francien van Pijkeren (secretaris) 
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De onderzoeker Franklin ter Horst doet onderzoek naar de historiciteit 

van gebeurtenissen en plaatsen uit de Bijbel.  Ik vind dat interessant 

maar ik weet ook dat er anderen zijn die vinden dat je de Bijbel te kort 

doet als je de Bijbel wilt kunnen bewijzen.   

Er was nog ruimte over in de Kerkband dus ik dacht:  

Laat ik het eens proberen en zien welke reactie het oproept.  

Derk Rozema 

 

Historiciteit koning David bewezen 

Er komen steeds meer bewijzen dat er in de 10de eeuw voor Christus 

een centrale bestuursmacht bestond in Israël. Zo heeft Professor Josef 

Garfinkel in 2007 een 3000 jaar oude ruïne ontdekt in de buurt van 

de plaats Beth Semes. De overblijfselen vormen volgens Garfinkel, 

het bewijs voor het bestaan van koning David.,, 

Voor het eerst in de geschiedenis hebben we echte voorwerpen uit de 

tijd van David, die kunnen worden gerelateerd aan monumenten die in 

de Bijbel zijn beschreven”, zei Garfinkel in een 

persbericht: ,,Verschillende beweringen dat koning David een 

mythologische figuur is geweest, of gewoon een leider van een kleine 

stam, blijken niet te kloppen.” 

Koolstofdatering van opgegraven olijfpitten heeft de periode van 

activiteit in Khirbet Qeiyafa gedateerd op 1020 tot 980 BC, bijna exact 

de tijd waarvan de Bijbel zegt dat David en Salomo actief waren in het 

gebied. De datering en het unieke karakter van de vondsten hebben 

Khirbet Qeiyafa tot een van de belangrijkste Bijbelse archeologische 

opgravingen gemaakt 
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Khirbet Qeiyafa 

De burcht is omgeven 

door een zes meter hoge 

muur en heeft twee 

poorten, één aan de 

westkant, en één aan de 

zuidkant.  

Onder de vondsten zijn verschillende soorten aardewerk, gereedschap 

van metaal en steen en vele kunst- en rituele voorwerpen. Daarnaast 

zijn er ook drie grote kamers aangetroffen, die gebruikt werden voor 

rituelen en deel uitmaakten van een groter complex. Dit was voor deze 

periode relatief ongebruikelijk, aangezien de meeste culturen hun 

rituelen uitvoerden in afzonderlijke bouwwerken. De Bijbel beschrijft 

dit ook in de tijd van koning David. Tevens is de constructie typisch 

voor een Koninklijke levensstijl. Daarnaast zijn er in de kamers 

geschriften gevonden die voorschrijven dat het verboden was om 

menselijke en dierlijke figuren af te beelden. Dit gebruik komt overeen 

met het monotheïstisch geloof van de kinderen van Israël. Dr.Eilat 

Mazar, de befaamde Israëlische archeologe van de Hebreeuwse 

universiteit in Jeruzalem, is het met Garfinkel eens: ,,Deze opgraving 

duidt op een hoog ontwikkeld, centraal staatsbestuur.” 

Garfinkel ontdekte ook twee oude 

modellen van heiligdommen die heel sterk 

lijken op de Bijbelse beschrijving van de 

Tempel van Salomo in Jeruzalem. 
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In de Elah vallei (dal der terebinten) hebben archeologen,  

nabij de plaats Beth Semes, waar ooit het gevecht tussen David en 

Goliath plaatsvond,  in 2008 een potscherf gevonden met oude 

Hebreeuwse lettertekens erop uit de tijd van koning David. De tekst 

is ontcijferd door professor Gershon Galil, werkzaam bij de afdeling 

Bijbelse Studies aan de universiteit van Haifa en handelt over 

sociale onderwerpen zoals de zwakkeren in de samenleving. Er 

wordt opgeroepen zulke mensen te helpen. Ook gaat het over de 

juiste omgang met slaven, weduwen en wezen. De boodschap van 

deze tekst uit de tiende eeuw v. Chr., komt bijvoorbeeld overeen met 

de uitspraken in Jesaja 1:17, Psalm 72:4 en Exodus 23:3. 

Jesaja 1:17…leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de 

geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de 

rechtszaak der weduwe. 

De onderzoekers twijfelden aanvankelijk of er al zo vroeg in de 

geschiedenis in het Hebreeuws werd geschreven. Professor Galil 

verklaarde dat de vondst van zulke lettertekens in de provincie Judea 

er op wijst dat er toen al zeer veel kundige schrijvers in Jeruzalem 

aanwezig waren. ,,Wij kunnen er nu met zekerheid van uitgaan dat al 

in de tiende eeuw v. Chr., in de tijd van de heerschappij van koning 

David dus, gecompliceerde literaire teksten zeker wel bekend waren. 

En dus was men ook in staat om teksten vast te leggen, zoals in het 

Bijbelboek Richteren of Samuël.” 

Beth Semes is ook de plaats waar de Israëlieten de ark opstelden na 

deze van de Filistijnen terug te hebben gekregen. Nadat de Filistijnen 

bij de slag van Afek, de Israëlieten hadden overwonnen roofden ze de 

ark en namen haar mee naar Asdod waar zij in de tempel van hun god  
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Dagon werd gezet. (1 Samuël 5:1 t/m 12). Na zeven maanden van 

ellende begrepen de Filistijnen dat het geroofde eigendom van de 

Israëlieten een dodelijk gevaar voor ze betekende en besloten ze de ark 

aan de rechtmatige eigenaars terug te geven. 

In de buurt van Beth Semes, is ook een kleine oude zegel ontdekt 

van een man die vecht met een leeuw. De onderzoekers uit 

Tel Aviv die het artefact hebben opgegraven geloven dat het 

samenhangt met het Bijbelse verhaal van Samson die vocht met wilde 

dieren en Israëls vijanden, de Filistijnen. Archeologen geloven dat de 

vondst uit de 12de eeuw voor Chr. stamt. 

Ook andere vondsten bewijzen koning Davids bestaan. 

In wat genoemd wordt de “Oude Stad van David” heeft de eerder 

genoemde Eilat Mazar, bij opgravingen restanten van bouwwerken 

ontdekt uit de tijd van Koning Salomo en mogelijk ook het paleis van 

Koning David. Met verschillende Bijbelboeken als gids; heeft Mazar 

naast een weg van ca 70 meter lang, ook een groot gebouw ontdekt uit 

de 10de eeuw voor Christus en een toren met zicht op het Kidrondal. 

In een deel van de fundamenten van het gebouw heeft men aardewerk 

uit de 10de tot de 9de eeuw voor Christus gevonden, uit de tijd van het 

koninkrijk van Israël. Ook is er een tablet gevonden uit de tijd van 

koning Salomo.  

Volgens onderzoekers van Israel Antiquities Authority, kan de vondst 

meer inzicht geven in het bepalen van de omvang van Salomo’s 

tempel. Het kleitablet handelt over de donatie van drie sjekel zilver 

voor het huis van God. Naast de opgravingen zijn er restanten van 

potten gevonden eveneens uit de tijd van 1000 voor Chr.  
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Archeoloog Gabriel Barkay van de Bar-Ilan Universiteit (Ramat Gan) 

spreekt van een belangrijke ontdekking uit de tijd van koning David. 

Dr.Eilat Mazar bij 

de opgravingen uit de tijd 

van David en Salomo 

Kleitablet uit de tijd van 

David ontcijfert 

Eveneens in de oude 

stad van David 

hebben Archeologen 

een oud-Hebreeuwse 

tekst gevonden en 

daarmee het bewijs dat Bethlehem onderdeel uitmaakte van de Eerste 

Tempel en het Koninkrijk van David. De tekst was gezonden van 

Bethlehem naar de koning in Jeruzalem in het zevende jaar van zijn 

regering. Het is niet duidelijk aan welke koning deze tekst precies is 

gezonden. Het is de eerste keer dat de naam Bethlehem wordt 

genoemd buiten de Bijbel in een inscriptie uit de periode van de Eerste 

Tempel waaruit blijkt dat Bethlehem onderdeel uitmaakte van de 

Koninkrijk van Juda. Bethlehem wordt in de Bijbel genoemd in het 

boek van Ruth en ook als de plaats waar Rachel begraven 

ligt. Genesis: 34:19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg 

naar Efrath, dat is Bethlehem. Ook komt de naam voor in het boek 

Samuël als de stad waar David werd gezalfd als koning en de locatie 

van zijn woonplaats. 
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De oud-Hebreeuwse tekst gevonden in de oude 

stad van David.(IAA photo door Clara Amit) 

In de heuvels van Judea is een 

mogelijk intact paleis uit de tijd 

van koning David gevonden. Een 

pilaar en de daaraan verbonden 

kapiteel behoorden duidelijk tot een 

koninklijk bouwwerk.  

De Israëlische overheid wil er geen ruchtbaarheid aan geven omdat de 

vindplaats ligt in een gebied dat door de landrovers van Ramallah wordt 

geclaimd. Het opgraven van een grote en zelfs ongekend grote 

archeologische site, die de oude Joodse aanwezigheid in en bestuur over 

dit gebied bevestigt, zou namelijk het vredesproces kunnen verstoren. 

Zowel David als Salomo onderhielden nauwe betrekkingen met 

buitenlandse vorsten waaronder koning Hiram uit Libanon. De naam 

van deze koning komt voor in een lijst van koningen van Tyrus die 

Menander van Efeze (tweede eeuw voor Chr.) vermeldt en die door 

Flavius Josephus wordt aangehaald. Hiram is bewezen een historische 

figuur te zijn.  

De constructie van Davids paleis vond plaats met materialen afkomstig 

van Hiram. Hij hielp David met de bouw van zijn paleis. 1Kronieken 

14:1  Hiram, de koning van Tyrus, zond gezanten naar David met 

cederhout, metselaars en timmerlieden, om een paleis voor hem te 

bouwen.  

 



 

 

21

 

Daarnaast zijn de regeringsjaren van David en Salomo, onder andere 

met behulp van de Assyrische chronologie, vrij nauwkeurig te 

reconstrueren. Een andere aanwijzing voor het bestaan van koning 

David buiten de Bijbel om is een oude inscriptie die gevonden is in Tel 

Dan. Hierin staat een verwijzing te lezen naar een koning uit het “Huis 

van David”. Deze inscriptie bevestigt indirect dus het bestaan van de 

historische koning David. 

Door het koningschap van David met het aansluitende koningschap 

van diens zoon Salomo, heeft God een profetisch beeld willen geven. 

Het was de uitbeelding van het toekomstige Koninkrijk der Hemelen 

onder leiding van Jezus Christus.  

David regeerde zeven jaar en zes maanden over Juda en vervolgens 

drieëndertig jaar over Juda en Israël samen. Het machtige tijdperk door 

David in gang gezet vond zijn bekroning toen Salomo het roer 

overnam. God had David geïnspireerd tot de bouw van de Tempel op 

de berg Moria en het was Salomo die omstreeks 960 voor Christus een 

luisterrijke Tempel liet bouwen. Naar deze heilige stad kwamen later 

de profeten in tijden van religieuze bloei en verval om er hun 

donderende aanklachten uit te spreken en gloedvolle voorspellingen 

over de toekomst te doen. 

Zelfs diverse sceptische onderzoekers geven nu toe, dat de 

ontdekkingen over Davids bestaan, bijzonder genoemd mogen worden. 

Franklin ter Horst (zie ook: www.franklinterhorst.nl) 
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Muziekagenda.  
Zondag 14 dec. om 19.30 uur in in de kerk ( Santa Cruz) in 
Pedrequer een gezamenlijk concert van de koren van Montgo 
chorale en Rectoria. Ze gaan een deel van de Messiah van 
Händel zingen. Kaarten aan de zaal voor 10 euro. 
Op vrijdag 26 dec. om 17.00 uur kunt u genieten van een 
kerstconcert in de stadskerk van Pedreguer. 
Josep Vicent Giner – orgel en Carmen Paula Romero – sopraan. 
Voorverkoop: Konzertfreunde, tel 965 788 840 of Pro Akustik, 
Calle Diana/ Park Chabás, Dénia, tel 965 782 548.  
Kaarten 12 Euro. 
 
Daniël Wayenberg & Martin Oei: 
22 december in de kerk van Benidorm. 15.00 uur (21 euro) 
23 dec. Valancia, Palau de la musica. 17.00 uur (25 euro) 
25 dec. Denia, Marriot hotel. 11.00 uur (25 euro) 
26 dec. Alicante, ADDA Auditorium, 19.00 uur  (20 euro) 
28 dec. Javea, Huiskamerconcert, Calle de Mila 15,  tapas en 
drinken, 14.00 uur (49 euro). 
Nadere informatie bij Peter Neeteson: 634 976 620   
Kaarten bestellen op: www. momentosdemusica.es  
 

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  



 

 

23

 
Mededelingen: 
 
 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 tot eind december is: ds. Ties Prins.  
  In jan en febr. komt ds. Jelle Loosman en in de maanden       
daarna komt Ds. Willem van Buuren. 
 
 
• 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.) 18 januari 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.  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 


