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Mensen van voorbij

De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ‘t einde van het jaar. 

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven. 
In liefde, in verhalen 

die wij zo graag herhalen.
In bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet.
 

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten.

 
Bij God mogen ze wonen 

daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.
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Eeuwigheidzondag

Op de laatste zondag van november was het weer 
Eeuwigheidzondag of zoals we het ook wel noemen 
Gedachteniszondag. Op die zondag herdenken wij in de eredienst 
de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn. 
In onze gemeente is het gebruik dat ook zij die dicht bij ons staan 
herdacht kunnen worden door een kaarsje aan te steken. 
Een mooie manier om vorm te geven aan de gedachte dat zij die 
zijn overleden niet zomaar van de wereld zijn verdwenen.

Nevenstaand een mooi gedicht van Hanna Lam, die dit mooi
verwoordt.

Het Magnificat.                                             (Ds. Ties Prins)

Wij kennen het Magnificat als de lofzang van Maria. De tekst is te 
vinden in Lukas 1 : 46 – 55. De naam ´Magnificat´ komt uit de 
eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea 
Dominum. ((mijn ziel) verheerlijkt de Heer).

Lukas vertelt dat Maria de tekst uitspreekt wanneer ze op bezoek is
bij Elisabeth. Het Magnificat wordt in de christelijke liturgie vaak 
gebruikt. In de rooms-katholieke kerk, in de vespers. In het 
Common Prayer van de Anglikaanse kerk. Het Magnificat is vaak 
op muziek gezet( Bach, Purcell, Vivaldi, Schubert). Wij gebruiken 
dit lied o.a. in de Adventstijd op de plaats waar anders een 
glorialied wordt gezongen na het kyrie.

Een boekje waaraan Maarten Luther rond 1520 werkte was een 
uitleg van het Magnificat. Hij was gewend elke dag het Magnificat te
zingen. In de vespers.
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Het Magnificat zoals Luther het heeft vertaald:

Mijn ziel verheft God de Heer

en mijn geest vindt vreugde

in God mijn heiland

Want hij heeft gekeken naar mij

zijn geringe maagd;

daarom zullen kindskinderen

mij zalig prijzen tot in eeuwigheid.

Want hij die alles tot stand brengt,

heeft grote werken aan mijn gedaan

en heilig is zijn naam.

En zijn barmhartigheid reikt

van het ene geslacht tot het andere

bij allen die hem vrezen.

Krachtig werkt hij met zijn arm

en vernietigt allen die trotsgezind zijn in hun hart.

Hij ontzet de heersers uit hun heerschappij

en verheft die nederig zijn en niets betekenen.

Hij verzadigt de hongerigen met allerlei gaven

en laat de rijken achter met niets.

Hij neemt zijn volk Israel dat hem dient op,

indachtig zijn barmhartigheid,

zoals hij immers heeft beloofd aan onze vaderen,

aan Abraham en zijn kinderen tot in eeuwigheid.

Het bijzondere van Luthers uitleg was dat het niet alleen voor 
geleerde monniken en clerici was geschreven maar ook voor de 
grote heren (bijv..Johan Frederik van Saksen), en tegelijk voor heel
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het volk. Dus voor de machtigsten en de geringsten. Luther vond 
het lied een onvergelijkelijk mooie samenvatting van het evangelie. 
God heeft omgezien naar de mens.

Toch was Luthers uitleg in veel opzichten ongehoord nieuw. Hij 
hoorde in het lied een bevestiging van de weg die hijzelf ging. Hij, 
de kleine man, zag zich bevestigd in zijn strijd tegen de machten 
die van hun tronen werden gestoten. En het lukte hem het lied van 
betekenis te laten zijn op vele fronten.

Het ging hem om de bemoediging van de bange gelovige die 
onzeker was over de vraag of hij wel bij God hoorde. Maar het ging 
hem ook om waar het in de preek over hoort te gaan, om de 
rechtsorde van kerk en staat, om het politieke leven en de 
verantwoordelijkheid van de heersers, om heel Gods handelen in 
de geschiedenis van schepping en verlossing.

Voor Luther kun je de tegenstelling niet groot genoeg maken: het 
geloof bereiken door eigen toedoen aan de ene kant en het geloof 
ontvangen zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen aan de andere
kant. Hard werken, veel vasten, boete doen, aflaten kopen, je 
bereikt er helemaal niets mee volgens Luther. Volledig vertrouwen 
op God is voldoende om bij God te horen. De valkuil is dat je van 
dat vertrouwen toch weer iets maak dat je zelf moet bereiken. Zo is 
het bij Luther nooit. Vertrouwen op God zit bij hem op dezelfde lijn 
als ´je niet meer bezighouden met je eigen zielenheil´. Als je gelooft
dan zit dat toch wel goed. En dan kun je je vervolgens bezig 
houden om tijd te besteden aan het dienen van je naaste. Goede 
werken zijn heel belangrijk voor de ander, je naaste, je medemens 
die je hulp nodig heeft.

Als je gelooft dat je niets bent dan zal God je verheffen. ´Mijn ziel 
verheft de Heer.´ Als je gelooft dat je heel wat bent dan zal God je 
vernederen. Het is de wereld om gekeerd: geen recht van de 
sterkste maar macht van de kleine. Zo kunnen we hoop houden dat
er vrede komt.
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Het Magnificat in de Naardense Bijbelvertaling:

Groot maakt mijn ziel de Heer,

verrukt is mijn geest over God,

mijn bevrijder,-

want hij heeft aangezien

de vernedering van zijn dienares;

zie, van nu af prijzen mij alle generaties!

want grote dingen heeft hij aan mij gedaan,

machtig is hij, heilig is zijn naam!

zijn ontferming is van generatie op generatie

over wie hem vrezen;

kracht heeft hij betoond met zijn arm;

hoogmoedigen met de plannen van hun hart,

hij sloeg ze uiteen

hij heeft machtigen van hun troon gestoten

en vernederden verhoogd;

hongerlijders heeft hij vervuld met alle goeds,

en rijken heeft hij ledig

heengezonden;

hij heeft zijn kind Israel vastgehouden

hij blijft zijn ontferming indachtig

zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken 

voor Abraham en voor zijn zaad

tot in de toekomende eeuw!
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Overleden in het afgelopen kerkelijk jaar vanaf nov. 2016 

18 nov. Pieter Korving 68 jaar
  4 dec. ds. Sijke Hofstra 80 jaar
  2 mei ds. Doeke Land 82 jaar
19 mei ds. Douwe Wouters 87 jaar
29 mei Sina Verhulst 83 jaar
  9 aug. Maarten Verboon 69 jaar
27 aug. Clemens van Beem 82 jaar 
 6 sept. Henk te Loo 88 jaar
18 sept. Henk Voogt 88 jaar
  3 nov. Roel Polman 92 jaar

Herinnering aan Roel Polman.            (Jacqueline Polman)

Om te beginnen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de 
prachtige mand met typisch Nederlandse lekkernijen, die mijn 
ouders kregen als geschenk van de kerkgemeenschap,  voor hun 
60 jarig huwelijksfeest.
Eén week voor het feest was Pa al zo ziek dat wij niet verwacht 
hadden dat we het 60 jarig jubileum nog zouden kunnen vieren. 
Maar gelukkig ging het stukje bij beetje toch weer beter en heeft hij 
het weekend rond 28-10 nog heel bewust meegemaakt.
De donderdag ervoor vroeg hij mij in de loop van de ochtend of hij 
nog ontbijt kreeg, hij had honger. `Maar Pa je hebt net ontbeten,` 
zei ik. Waarop hij antwoordde: `Geeft niet ik moet aansterken.` En 
dat is hem gelukt! Hij herkende iedereen, zelfs de vriendinnen van 
Tim en Wessel en heeft met iedereen nog een woordje kunnen 
wisselen. Op de feestdag zelf heeft hij nog een beetje mee gegeten
van het heerlijke gebak en het feestmaal. ´s Avonds hebben Ma, 
Ditty en ik met Pa nog een wijntje gedronken op de rand van zijn 
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bed en samen hebben we jeugdherinneringen opgehaald. Zoals de 
men-cursus die hij volgde en Ditty en ik maar oefenen met onze 
pony en een autoband. En de lange autoritten naar Spanje; we 
zongen dan allemaal liedjes zoals, Aan de oever van de Rotte, My 
Bonnie is over the ocean, De uil zat in de olmen, etc. Hij zong nog 
net niet mee, maar wat hebben we genoten met ons viertjes. Het 
was een mooie afsluiting van deze bijzondere dag. Even leek het 
erop dat Pa er langzaam weer bovenop zou krabbelen, de dinsdag 
na het feest heeft hij zelfs nog een paar stapjes gelopen en in zijn 
sta-op stoel gezeten die tijdelijk bij hem op de slaapkamer stond. 
`Nog een maandje Jacqie en dan zit ik weer op de schommelbank 
voor op het terras,´ was zijn reactie op die paar pasjes. Pa gaf de 
moed niet op, want hij hield zo van het leven… Dit kenmerkte Pa. 
Alles wat hij deed, deed hij voor de volle 100%, de kerkenraad, de 
schildersclub, zijn tuin, de bijen, de dieren, enz. Samen met Ma 
heeft hij met volle teugen genoten van zijn pensioen hier in Spanje. 
En voor mij was het een heerlijk vakantieadres waar ik minstens 1 
keer per jaar met de kinderen kwam. Het was mooi om te zien hoe 
Pa aan Tim, Rosalie en Wessel duiken leerde, net zoals hij dat 
vroeger ook bij mij gedaan had. Of hoe ze trots terugkwamen met 
de gevangen vis uit de rijstvelden. Vroeger was ik het, die met Pa 
mee ging vissen of zwemmen voor schooltijd of zeilen met 
zonsopgang. De ochtendstond heeft goud in de mond, was ons 
motto. Volgens mij was ik gewoon erfelijk belast en net zo´n vroege 
vogel als Pa, want de rest van de familie lag dan nog in diepe rust. 
Pa was een familie-man, zijn gezin stond op de eerste plaats. 
Daarom is het ook zo mooi dat Pa ondanks dat hij de laatste 30 jaar
2000 km van Nederland vandaan woonde, toch nog iedereen 
gezien en gesproken heeft vlak voordat zijn avontuur hier op aarde 
ten einde liep.

Hartelijk dank gemeente van Denia

Mevrouw Joopie Voogt vroeg mij ( Derk Rozema) deze week of ik 
namens haar een bedankje wilde schrijven in de kerkband. Bij 
deze.
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Ik ben aangenaam verrast door de vele reacties die ik heb mogen 
ontvangen uit de gemeente, na het overlijden van mijn man op 18 
september in de leeftijd van 88 jaar.
Er waren zelf mensen uit Denia bij de uitvaartdienst ( Bram & 
Martine en de fam Buiskool).
Dus allen die met mij hebben meegeleefd, HARTELIJK DANK.
Ik hoop en verwacht in de periode februari/maart 2018 nog een 
keer naar Javea te komen.
Misschien zien we elkaar dan nog een keer in de kerk.
Ontvang de hartelijke groeten van Joopie Voogt uit Beekbergen.

Samenvatting kerkenraadsverg.         (4 dec. Secretaris DR)

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige leden en 
en ds. Ties Prins van harte welkom. 
Marjolein voor de 2de keer onze gast. De volgende keer zal ze als 
volwaardig lid aanwezig zijn.
Ties houdt een inleiding over Johannes 1 vers 19 / 28. Johannes, 
wie bent u?

De notulen zijn een juiste weergave van de vorige vergadering.  

Naar aanleiding van de notulen: Cor Pors, Henk de Jong, Derk 
Rozema en Peter Neeteson zijn naar de viering geweest  van 500 
jaar Reformatie in de Baptistenkerk op 16 november. Cor en Henk 
hebben zelfs een bijdrage geleverd aan de dienst.
De taken van Bram Gerth zullen tijdens zijn 3 maanden afwezigheid
worden waargenomen door Cor Pors (of Derk Rozema).
Zoals vorige maand aangekondigd, zou de predikant van het 1ste 
kwartaal 2018 misschien niet kunnen komen tgv een hartoperatie 
van zijn vrouw. Ik kan u nu melden dat mevr. Blankespoor de 
openhartoperatie niet heeft overleefd. 
Ondanks die trieste gebeurtenis heeft de predikant toch besloten 
om naar Denia te komen.  
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De ingekomen en uitgestuurde post.

• Er ligt een voorstel om Jet vd. Heijden  (Adios con Amor) in 
maart uit te nodigen voor een presentatie (in samen-werking 
met de Ned.club). 

• Het werkverslag van Willem van Buuren is besproken. Hij sluit 
af met de tekst: Het gaat u allen goed en we hopen, hoe dan 
ook, tot weerzien in gezondheid en vrede.

• Er is een voorstel binnengekomen om in het voorjaar A. de 
oude TL balken in de kerkzaal te vervangen door LED-
verlichting en B. de 14 jaar oude CV ketel in de pastorie te 
vervangen door een moderne HR ketel. 

• De wervingscomm. stelt voor om ds. Wilma van der Linden 
(Doopsgezinde kerk Apeldoorn) uit te nodigen voor de periode 
sept./okt. 2019. Vergadering akkoord.

• In december zullen alle sociale projecten van ons weer 800 
euro ontvangen van de penningmeester.

• Een mail van Yvonne Korving. Ze schrijft oa.: Doe iedereen de
groeten en met hulp van O.L.H. zal ik zeker weer de kracht en 
de moed krijgen om jullie tzt weer te komen opzoeken.

Pastorale zaken.
Er wordt een nieuwe naam genoemd voor een potentiële 
ambtsdrager. Cor zal actie ondernemen.
De herinneringsdienst voor Roel Polman is mooi verlopen.
De herdenking van onze overledenen op zondag 26 november 
gaan we volgend jaar volledig met echte kaarsen doen. 
De Kerstdienst zal dit jaar gewoon om 11 uur beginnen en er zal 
veel gezongen worden.
We roepen een ieder op om tijdens de kerstdagen extra 
aandacht te schenken aan alleenstaanden. 

Rondvraag. 
De promotiefolder van onze kerk is bijna op. Cor zal onderzoek 
doen naar de kosten van een nieuwe serie. De folders worden 
periodiek in de regio uitgezet bij VVV’s, grote hotels en campings.
De volgende kerkenraadsvergadering is op maandagmorgen 
15 januari 2018.
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Graffiti in Bogotá, Colombia | Flick.com/svenwerk                                            (redactie BB)

De eerste stap zetten – paus Franciscus in Colombia    

Paus Franciscus bezocht van 6 tot 9 september Colombia. Om 
‘als een missionaris van barmhartigheid en vrede’ een stap van
verzoening zetten.

Het is negen maanden geleden dat het vredesakkoord werd 
gesloten tussen de regering van Colombia en de verzetsbeweging 
FARC. Hiermee kwam een eind aan een gewapend conflict dat zich
meer dan vijftig jaar heeft voortgesleept en talloze slachtoffers heeft
gekost. Nu, van 6 tot 11 september, tijdens de nationale 
vredesweek, brengt paus Franciscus een bezoek aan dit land. Hij 
komt, zoals hij zelf heeft aangegeven ‘als een missionaris van 
barmhartigheid en vrede’.Er leefde bezorgdheid rond dit bezoek, bij 
de regering maar ook bij de bisschoppenconferentie. Het bezoek 
zou weleens een politiek karakter kunnen krijgen en de bestaande 
tegenstellingen kunnen verdiepen. De polarisatie van de bevolking 
als gevolg van het vredesakkoord heeft ook tot verdeeldheid binnen
de kerk en tussen de bisschoppen geleid. In kerkelijke kring wordt 
dan ook gehoopt dat paus Franciscus erin zal slagen de 
tegenstellingen onder katholieken te overbruggen door de aandacht
te richten op het geloof dat zij gemeenschappelijk hebben.
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Gericht blijven op Jezus
Toch is het niet zeker hoe de paus zal reageren. Hij zal zeker niet 
polemisch willen zijn omwille van de polemiek. Hij zal (zoals hij dat 
bij zijn bezoek aan de Verenigde Staten heeft gedaan) de gelovigen
oproepen gericht te blijven op Jezus. En hij zal concrete 
voorbeelden geven van mensen die Jezus vinden te midden van de
armen.

Hij komt, zoals hij zelf heeft aangegeven ‘als een 
missionaris van barmhartigheid en vrede’.

Voor Colombia komt het bezoek op een cruciaal moment van de 
geschiedenis. Eind juni was de overdracht van de wapens door de 
FARC voltooid, het einde van een conflict dat meer dan vijftig jaar 
heeft geduurd. Toch ligt dit vredesverdrag (neerleggen van de 
wapens om toegang te krijgen tot de politiek en een vorm van 
transitional justice die recht doet aan de slachtoffers) aan de basis 
van de bittere polarisatie in het land. In april heeft een 
vredesorganisatie een enquête gehouden naar de mening van de 
bevolking over het vredesakkoord. Hier bleek dat Bijbelse 
begrippen van gerechtigheid en barmhartigheid door voor- en 
tegenstanders van het akkoord werden gebruikt.

Zal het bezoek tot meer bezinning leiden?
In deze situatie klinkt het motto van de reis ‘de eerste stap zetten’. 
Een eerste stap naar verzoening. De belangrijkste leider van de 
onderhandelingen heeft de hoop uitgesproken dat het bezoek het 
niveau van de strijdlust in het land kan verlagen en tot meer 
bezinning zal leiden. Hij hoopt ook dat de paus opbouwende kritiek 
zal leveren op het doorgeschoten kapitalisme dat zo karakteristiek 
is voor de maatschappij in Colombia.

Toch ligt dit vredesverdrag aan de basis van de bittere 
polarisatie in het land

Het naderende bezoek van de paus heeft een extra impuls gegeven
aan de onderhandelingen met de ELN, een andere revolutionaire 
groep, die sterk beïnvloed was door de bevrijdingstheologie. Mede 
door deze religieuze achtergrond kan het bezoek van de paus de 
aanleiding zijn tot een snel resultaat.
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Hoop op barmhartigheid en ontmoeting in Colombia
Tenslotte valt ook nog te vermelden dat de situatie in het buurland 
Venezuela heeft geleid tot een grote stroom vluchtelingen naar 
Colombia. De bezorgdheid van paus Franciscus over het lot van 
vluchtelingen zou ook hier een reden kunnen zijn om de mensen 
moed in te spreken. Om hun te herinneren aan de christelijke plicht 
om vreemdelingen op te nemen.

Het is een bewijs van grote wijsheid dat de paus heeft besloten om 
juist op dit moment een bezoek aan Colombia te brengen. Nu de 
overeenkomsten met de FARC geïmplementeerd worden maar er 
nog altijd serieuze meningsverschillen bestaan. Het geeft een 
indicatie van wat hij hoopt te bereiken. De problemen van Colombia
zijn van het soort dat de paus na aan het hart ligt. Zijn diepste hoop 
zal zijn dat zijn kernboodschap van barmhartigheid en ontmoeting 
hier vruchtbare grond zal vinden.

Bewerking en vertaling van dit artikel, door Jan Peters SJ.

Over de auteur

Peter Cousins is actief in het vredeswerk in Colombia 
en is directeur van een vredesorganisatie in Bogota.                

Levensbeschouwelijke sites: 

www.pkn.nl www.cgk.nl
www.reliwerk.nl www.debijbel.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
www.statenvertaling.net www.nieuwwij.nl
www.igniswebmagazine.nl www.ikonrtv.nl
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Collecten komende periode: (1ste coll. altijd voor de kerk)

10 dec. Diaconie (=voedselbank)
17 dec. Sociale projecten
24 dec. Onderhoud
25 dec. Diaconie
31 dec. Sociale projecten
  7 jan.  Onderhoud
14 jan.  Sociale projecten
21 jan.  Diaconie

JONA, een vreemde vogel?! ….             (ds. Panc Vermaat)

´Jona  vond  een  schip,  dat  naar  Tarsis  ging  en  betaalde  de
(vracht)prijs´  (Jona  1:3)  Wie  kent  hem  niet,  Jona  de  profeet.
Kinderen zingen er prachtige versjes over. Ouderen kennen details
over zijn leven. Toch is het goed bij je dagelijks Bijbellezen hem niet
over te slaan. Er zijn er altijd weer dingen, die je verrassen. 
Natuurlijk kende ik zijn naam. Jona, duif, vogel, soms een vreemde
vogel.  Niet  voor niets wordt  hij  in  Israël  jaarlijks  gelezen.  Op de
grootste gedenkdag, Jom Kippoer, Grote Verzoendag. Maar ik wist
niet, dat hij al eerder een boodschap van God moest doorgeven (2
Kon.14:25). Een makkelijke boodschap, een goed nieuws bericht.
En  dat  hij  bij  zijn  tweede  opdracht  aarzelde  begrijp  ik  wel.  Een
slecht nieuws boodschap voor Ninevé (het huidige Mosul). Daar zit
niemand  op  te  wachten.  Wij  zeggen  toch  ook  liever,  dat  God
barmhartig is? En liever niet, dat Hij ook rechtvaardig is? Maar ik
wist niet, waar Tarsis lag, waar zijn vluchtschip heen ging. In het
zuiden van Spanje, Tartessos!  Dat verraste mij. Nóg een detail, dat
me niet  eerder  opviel.  Het  ticket  voor  de overtocht  noemen een
aantal  vertalingen  ‘de  vrachtprijs’.  Vroeger  waren  die  schepen
natuurlijk half vracht, half passagier. Maar toch, waarom dat woord?
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Vrachtprijs. Hij gaat ook slapen bij de vracht (1:5). Even weg van de
mensen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Die kunnen je soms
van  die  moeilijke  vragen  stellen.  Maar  waarom  dat  woordje
´vrachtprijs’?  Zoek  ik  er  teveel  achter?  Verlaagt  Jona  zich  tot
‘vracht’? Vindt hij zijn eigen leven ook een soort vracht, dat straks
met de andere koopwaar overboord mag? Is dat soms ook nog een
les voor ons, uit het begin van dit kleine boekje? Als je vlucht voor
je roeping,  als  je  weigert  de weg te gaan, die God je wijst,  dan
verlaag je jezelf  als mens tot ‘vracht’.  Denk eens aan de huidige
discussie over het zelf gekozen levenseinde. Hoe lang is een mens
nog  waardevol  genoeg  om  te  mogen  blijven  leven?  Welke
zorgkosten  mogen nog aan hem of  haar  worden besteed? Voor
welke dure medicijnen is er nog budget? Wat zijn we ver weg van
de mens als ´kroon op Gods schepping´, parel in Gods Hand. Ik
weet  niet  hoe hoog die ´vrachtprijs´  is geweest.  Dat zal  nog wel
meegevallen zijn. Hij kon gelijk afrekenen. Liever denk ik na over
die  andere  prijs.  De  prijs,  die  voor  Jezus  is  betaald  om  Hem
overboord te krijgen. Dertig zilverlingen. Vroeger de prijs voor een
slaaf. Maar Jezus vertoonde geen vluchtgedrag. Hoe vaak was Hij
met  Zijn  discipelen  niet  op  het  meer  van  Tiberias?  Als  het  ging
stormen, zorgde Hij ervoor: niemand overboord! Daar zorgt Hij nóg
voor. Als ruwe stormen in ons leven woeden. Aan het kruis ging
Jezus ´overboord´. Zo brengt Hij ´vreemde vogels´ thuis. 
Hoe  verder  ik  in  dat  kleine  boekje  las,  hoe  meer  het  me  ging
verrassen. Jona is een man om van te gaan houden. 
En Jezus heeft gezegd: ´meer dan Jona is hier´. (Matth.12:41) 
Dat vind ik nog mooier. Daar is maar één antwoord op:
 

Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij, 
mij riep en zelf U gaf voor mij, 
 -O Lam van God, ik kom. Zoals ik ben, 
met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid 
– O Lam van God, ik kom. 
Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
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bij wie mijn ziel genezing vindt  
-O Lam van God, ik kom. 
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij– – O Lam van God, ik kom.            Overgenomen uit Kerkblad van Benidorm.

Franca Treur:  “We zijn veel te bang voor ongemak”

                                                       (ingebracht door de redactie DR)

Inge Bosscha coach voor kerkverlaters en initiatiefneemster van 
online platform  Dogmavrij.nl.

Zie je jezelf als een woordvoerder, verbinder en/of bruggenbouwer?
Franca Treur: “Primair is dat niet de motivatie geweest om mijn 
boeken te schrijven. Ik hoef geen groep te emanciperen of zo. Dat 
mijn boeken zoveel oproepen bij zowel gelovigen als ongelovigen, 
was voor mij eerder een bijeffect, en aanvankelijk overviel me dat 
nogal. Inmiddels heb ik dit omarmd. Als je met je kunst iets 
communiceert, kun je iets terugverwachten. Eigenlijk is dat ook iets 
heel moois. Hoe vaak roept een
kunstwerk zoveel op? Ik merk dat
vooral kerkverlaters het prettig
vinden hun verhaal via het mijne in
de literatuur gerepresenteerd te zien.
Dat zijn mijn romans. Maar in De
Groene Amsterdammer schrijf ik wel
bewust columns die inspiratie bieden
voor gesprekken tussen gelovigen
en ongelovigen. Wat ik leuk vind, is
bepaalde onderwerpen aankaarten,
waardoor beide groepen denken:
“mm, mijn positie wordt hier afgezet
tegen iets wat net zo goed
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interessant is. Het kan als een spiegel werken als je jouw standpunt
verwoord ziet door iemand die niet van jouw groep is.”
Denk je dat het mogelijk is dat gelovigen en ongelovigen meer 
begrip voor elkaar krijgen?
“Ik merk eigenlijk vooral wederzijdse desinteresse. Men heeft niet 
zoveel met tegenovergestelde standpunten. Voor gelovigen is 
bijvoorbeeld iemand als Herman Philipse alleen interessant 
wanneer hij het over hún heeft. Ze maken zich hooguit druk om wat 
hij over hen zegt en hoe dat volgens hen vanuit de Bijbel gezien 
niet klopt, maar ze verdiepen zich niet echt in zijn verhaal.
Atheïsten vragen me weleens: ‘wat moet je nog met die mensen?’ 
Niemand zit echt te wachten op een vermaning, een idee of een 
handreiking van iemand die zich op een heilig boek beroept. Mijn 
eigen interesse is persoonlijk gemotiveerd. Ongeveer de helft van 
de mensen met wie ik omga, is gelovig, en het geloof speelt een 
centrale rol in hun leven. Het geloof is er daarom altijd, als 
onderwerp. Daarom wilde ik er ook weer over schrijven, om via mijn
personage dichterbij te komen. 
Dat gelovigen het soms moeilijk vinden om de twijfel toe te laten, 
heeft ermee te maken dat hun identiteit vaak sterk van hun geloof 
afhangt. Zeker in de refo-zuil is dat zo. Het valt dan niet mee om 
jezelf dan als een ongelovige voor te stellen. Een aspect daarvan is
dat veel gelovigen een bepaalde status hebben die alleen binnen 
de eigen groep bestaat. Verlaat je de groep, dan verlies je die. 
Terwijl status iets is waar we erg aan hechten.” Dat doet me denken
aan tante Ma, een personage uit je nieuwste boek:”Hoor nu mijn 
stem”. Haar status zit hem in het feit dat ze ‘bekeerd’ is en tot de 
ware gelovigen behoort. 
Bedoel je dat met ‘status binnen de eigen groep’?
“Ja. Bijvoorbeeld. Als je eenmaal dat hoge aanzien hebt, dan ga je 
niet meer denken: ‘wat nou als het niet waar is?’ Dat kan je je dan 
niet meer veroorloven, want je valt te veel samen met je 
uitverkorenschap.
Maar het kan ook op een simpeler manier. “Vroeger maakten ze de 
vader van een gezin die niet meer trouw twee of drie keer naar de 
kerk kwam collectant. Door hem die functie te geven, kreeg hij 
status. En het hele gezin was ’s zondags weer present.”
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Aan Gina, het hoofdpersonage uit je nieuwste boek, is duidelijk te 
merken hoe bang ze is voor ‘onreine geesten’ en hoe ze ernaar 
verlangt om, net als tante Ma, ‘bekeerd’ te worden tot een ware 
gelovige. Drukt Gina’s angst ook de jouwe uit?
“Mensen denken vaak dat ik als refo-meisje het meest geleden heb 
onder het feit dat ik een rok moest dragen, dat er geen TV was of 
dat de opvoedingsstijl autoritair was. Maar die dingen ervaarde ik 
als normaal. Ik leed met name onder de ‘predestinatieleer’, de leer 
van de uitverkiezing. Die maakte het zwaar. Altijd die gedachte: ‘je 
kan weleens niet wakker worden, en dan…?’ Ik wist dat ik slechts 
een ‘naamchristen’ was, zo één bij wie het christen zijn alleen aan 
de buitenkant zat, maar met een rotte binnenkant. De noodzaak om
‘bekeerd’ te worden was van levensbelang. Tegelijk was er niets 
dat je kon doen om dat te bewerkstelligen. Het moest je gegeven 
worden. Ik wist dat het mij nog niet gegeven was, zo’n bijzondere 
buitenwerkelijke ervaring had ik nog niet meegemaakt. Ik wist ook 
dat de kans dat het zou gebeuren heel klein was.”
Je noemt de refo-cultuur een woordcultuur. Ik beleef het ook wel als
een zwijgcultuur. Herken je dat?
“Ja, maar ik weet niet goed of dat met het refo-zijn te maken heeft 
of dat het de Zeeuwse cultuur is of misschien ook de boerencultuur.
Mensen zwijgen vaak met de beste bedoelingen. Bijvoorbeeld om 
geen ruzie te krijgen of om geen ongemak te veroorzaken.
Hoe ga jij om met dat ongemak?
“Als ik voluit laat zien of vertel hoe ik in het leven sta, kan dat niet 
altijd zonder gelovigen te kwetsen. Ze voelen zich gekwetst omdat 
mijn visie ontkent hoe zij denken dat het is. Daarom benoem ik niet 
alles. Ik wil niet nodeloos kwetsen. Alles benoemen is nuttig voor 
beleidsmakers, maar niet voor ons. Het wordt er niet gezelliger op. 
Daarom schipper ik tussen laten zien en voor me houden. 
Tegelijkertijd wil ik wel mezelf kunnen laten zien. Dat botst 
daarmee, en dat zien mensen dan live gebeuren. 
Uitspraken kunnen een verbindende functie hebben. Wanneer 
iemand na een lezing vertelt dat hij of zij ook uit Zeeland komt, kan 
ik daar feitelijk niets mee, maar ik begrijp wel waarom het wordt 
verteld. Ik vind het zelf interessanter worden wanneer mensen het 
hebben over hun beleving. Wanneer iemand bijvoorbeeld vertelt 
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niet meer christelijk te zijn en dat hij zich een buitenstaander voelt 
op verjaardagen met zijn gelovige familie, is dat iets wat bij mij 
meteen resoneert. Mensen zeggen dat soort dingen niet zo snel, 
want het is een gevoelig onderwerp, en bovendien kan niet 
iedereen aanvoelen wat je bedoelt.
Wezenlijke dingen moet je wel uitspreken, vind ik. Ik ben altijd 
helder over mijn godsbeeld. Ik zeg dat ik me niets meer kan 
voorstellen bij een persoonlijke God in mijn leven.”
Wat betekent het voor jou dat je je uitspreekt?
“Het betekent dat ik niet langer hypocriet ben, geen zogenaamde 
‘naamchristen’, maar mezelf. Binnen de refo-cultuur heb je als 
individu eigenlijk geen bestaansrecht. Het draait niet om jou, maar 
om God. Mijn eigen stem laten horen geeft me op een bepaalde 
manier ook kracht. Dat ernaar geluisterd wordt, geeft me 
bestaansrecht.”

Nieuwe ambtsdrager

Marjolein stelt zich voor: 
Ik ben Marjolein Weggen-Francke, geboren op 4-8-1952 in het 
Zeeuwse Goes. Groeide liefdevol op als jongste van 4 kinderen in 
het gezin Francke. Mijn moeder was zoals gewoonlijk in die tijd 
huisvrouw en mijn vader werkte  zo’n 40 jaar bij de gemeentepolitie.
We waren thuis Ned. Hervormd en werden hierin ook zo opgevoed, 
gingen naar de zondagsschool, naar de kerk en mijn ouders gaven 
ons op velerlei terrein het goede voorbeeld wat naastenliefde 
betreft. Na mijn lagere school, het voortgezet onderwijs en de Inas 
in Middelburg, ging ik in de verpleging in het Christelijk 
streekziekenhuis Bergzicht te Goes. Ondertussen had ik mijn man 
Jac Weggen leren kennen, hij ging als Scheepswerktuigkundige 
werken op de grote vaart bij de KJCPL. Hij was vele lange 
maanden aan het varen op het zuidelijk halfrond. Dit was een van 
de redenen dat wij vroeg getrouwd zijn, en kon ik sindsdien mee 
gaan varen (in totaal drie jaren). We hebben van oost naar west, 
van Japan tot Zuid-Amerika en van  Nieuw Zeeland tot Afrika, de 
wereldzeeën bevaren. Deze vele indrukken van al die verschillende
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mensen, landen, religies, armoede, rijkdom, hebben mij mede 
gevormd tot wie ik nu ben. 
Nadat Jac na 10 jaren varen docent werd aan de Hogere 
Zeevaartschool in Vlissingen en voor zijn master in Amsterdam 
studeerde, koos ik ervoor om thuis te zijn. In die tijd werden we 
gezegend met 3 dochters, waar ik mijn handen vol aan had met de 
opvoeding, aangezien Jac geregeld voor zijn werk voor andere 
bedrijven in het buitenland verbleef. Ik deed onder schooltijd 
vrijwilligerswerk bij o.a. de peuteropvang en was gastvrouw in het 
ziekenhuis in Terneuzen. Ook wij gaven onze kinderen het geloof 
mee, althans dat hebben we zo goed mogelijk geprobeerd: wij 
deden belijdenis en de kinderen zijn gedoopt en gingen naar de 
Hervormde kerk, waar Jac  diaken was. Na de verhuizing naar 
Brabant voor Jac zijn werk bij Essent als manager en de kinderen al
groot en de hele dag weg voor school, viel ik in een vacuüm. Mijn 
vader was net voor onze verhuizing overleden en ik had bij zijn 
afscheid een stukje in de dienst voorgedragen. Tot Jac een 
advertentie zag voor Uitvaartleidster bij een groot bedrijf en hij 
dacht: Dat is wat voor Marjolein!  Ik heb toen gesolliciteerd en werd 
er aangenomen.
Na een interne opleiding in Den Bosch heb ik daar zes jaren 
gewerkt, inzetbaar voor rouwbezoeken, avondwake’s en uitvaarten 
van diverse religie’s  tot atheïsten en alles daartussen en in het 
gebied van heel Midden-Brabant. Het beroep was mij op het lijf 
geschreven! Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben 
ik de landelijke Stivu opleiding in Utrecht gaan volgen, naast 
overdag mijn werk. Dat was heel zwaar! 
Dertien vakken om te leren en ik was ondertussen wel 51 jaar! Dus 
het geheugen kreeg het aardig te verduren! Eenmaal mijn diploma’s
op zak van Uitvaartondernemer en Uitvaartverzorger heb ik in 2004 
mijn eigen Uitvaartbedrijf opgericht en heb tien jaren succesvol en 
met heel veel liefde daarin gewerkt. 
Het gaf heel veel voldoening om de mensen in de meest moeilijke 
omstandigheden met raad en daad bij te staan en dat ze mij hun 
vertrouwen schonken. Al met al is het een schitterend beroep en mij
op het lijf geschreven! Na in totaal 16 jaren in de Uitvaartverzorging,
waarvan 10 jaar 7 x 24 uur oproepbaar, dag en nacht, nachten 
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overslaan en werkweken van geregeld 80 uur of meer,  gaf mijn 
lichaam aan dat het genoeg was en heb ik het bedrijf binnen twee 
dagen verkocht aan een collega. 
Nu kreeg ik weer meer tijd voor mijn (wandel)vriendinnen, 
afspraken, hobby’s en dingen ondernemen met Jac zonder de kans
een melding te krijgen. 
In verband met mijn gezondheid hadden we al eens op internet 
rondgekeken voor een prima klimaat: laat dat nu de Costa Blanca 
zijn! In januari 2014 hebben we onze finca gekocht in de driehoek 
van Teulada- Moraira- Benissa, waar we half om half wonen, 
samen met onze hobbyboerderij in Raamsdonk. 
Jac is ondertussen ook met pensioen en zijn we geregeld   zondags
in de kerk in Denia te vinden. 
Hoe we hier in de kerk terecht zijn gekomen is door God gestuurd, 
zo geloven wij dat. Door een foldertje op zijn kop, tussen vele 
anderen rommel van de wekelijkse markt in Moraira, waren we dat 
al een 200 meter gepasseerd en had ik het sterke gevoel: terug 
gaan en kijken wat er op staat. 
Het was de folder van de Interkerkelijke gemeenschap Denia! We 
zijn erg blij deze gemeenschap gevonden te hebben om samen 
over God te horen, te luisteren, te zingen, vertellen en bidden, 
ongeacht welke achtergrond. Respectvol omgaan met elkaar, daar 
zijn we heel dankbaar voor. Ik zal proberen om mij als 
kerkenraadslid zo goed mogelijk, met Gods hulp, dienstbaar te 
maken voor u en uw vertrouwen in mij niet te beschamen. Ik hoop u
regelmatig in de kerk te ontmoeten. 
Vriendelijke groet, 
Marjolein Weggen- Francke.

Toeval bestaat….                             (ingebracht door Henk de Jong)

In de twaalf jaar dat ik nu in Zuid-Afrika woon, ben ik slechts één 
keer bij een Nederlands feestje geweest. De eerste persoon die ik 
daar sprak, bleek op de zelfde middelbare school te hebben 
gezeten en was ook lid van de zelfde kerk. Sinds dien zijn we 
vrienden. Toeval?
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De kans op een dergelijke ontmoeting is klein. Maar niet 
onmogelijk. Was het toeval of leiding?
Misschien is die vraag voor dit voorbeeld niet levensbepalend, maar
in andere gevallen kan dat wel zo zijn. Als iemand bijvoorbeeld iets 
zegt wat jij net dacht en wat jou bevestigt in de keuze die je wilt 
maken. En wat als je de jongen waarmee je nu bent getrouwd bij de
bushalte nooit had ontmoet? Christenen zijn geneigd te zeggen dat 
toeval niet bestaat. God bestuurt alles en toeval staat daarmee in 
contrast. Het geeft een veilig gevoel te geloven dat God alles leidt 
en er geen toevalligheden zijn. Maar staat toeval eigenlijk wel 
tegenover Gods leiding?
Als er iets negatiefs gebeurt, dan vinden we het al lastiger te 
zeggen dat toeval niet bestaat. Als je bijvoorbeeld op de verkeerde 
plek op de verkeerde tijd bent en een dronken automobilist je 
aanrijdt. Was dat dan ook Gods wil? Of gewoon stom toeval?
Veel gereformeerden hebben een rationele inslag en willen alles 
graag verklaren. De realiteit is echter dat we niet overal antwoorden
op hebben en ook niet alles snappen waarom iets gebeurt, juist 
toevalligheden niet. Als je geen kinderen krijgt, is daar dan altijd 
een reden voor? Vaak niet. Dat roept op om voorzichtig te zijn met 
duiden en verklaren.

Leiding
In de bijbel komen we het woord ´toeval´ een paar keer tegen. 
Bijvoorbeeld in Ruth 2:3.
´Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was, het 
familielid van Elimelech´.
In het vers ervoor wordt de lezer ook al in kennis gesteld van het 
feit dat Boaz- een belangrijk man - familie is van Elimelech. Ruth 
lijkt dat niet te weten. Dat ze toch op zijn akker kwam, verklaren wij 
als leiding van God, want uiteindelijk trouwen de twee en wordt hun 
zoon een voorvader van David en van Jezus. Maar als het zo 
duidelijk leiding van God was, waarom gebruikt de schrijver dan niet
het woord ´leiding´? In de Bijbel wordt vaak expliciet verteld dat 
God individuen of groepen bij de hand neemt en hen – door de 
geest- leidt, of ze dat nu in de gaten hebben of niet. Maar in het 
geval van Ruth en Boaz ontbreekt dat.
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STAAT TOEVAL EIGENLIJK WEL TEGENOVER GODS 
LEIDING?:::
Een genoegzaam antwoord is niet te geven, maar dat het woord 
´toeval´wordt gebruikt, zegt dat we voorzichtig moeten zijn om het 
honderd procent Gods leiding te noemen. Immers niet alles wat – 
toevallig – gebeurt is de wil van God. Heel veel eigenlijk niet. Hij 
kan het positieve en negatieve toeval wel gebruiken in zijn plan, 
zoals bij Ruth blijkt. Dat te weten is belangrijker dan het precies  
duiden van toeval.

Incognito
De Duitse theoloog Albert Schweitzer heeft ooit gezegd dat toeval 
God incognito is. Dat klinkt alsof God zich verstopt, terwijl juist het 
toeval voor christenen vaak een aanwijzing is voor het bestaan van 
God. We staan versteld van iets wat er is gebeurd, het is te 
toevallig,daar moet Gods leiding wel achter zitten, redeneren we 
dan. Voor mensen die God niet kennen, kan toeval  ook wijzen op 
een hogere macht die bijzondere dingen laat gebeuren. Net als een
wonder, want dat is uniek en bijzonder. Daarom is het mooi dat 
toeval bestaat, en tegelijkertijd vraagt het voorzichtigheid om al te 
stellig te beweren dat God er wel of niet achter zit.
Veel wetenschapppers zeggen dat toeval strikt genomen niet 
bestaat, want statistisch gezien zijn toevallige gebeurtenissen 
voorspelbaar. Toeval is datgene wat afwijkt van het 
verwachtingspatroon, en dat verwachtingspatroon is ook nog eens 
per mens verschillend. De een is meer verbaasd over bepaalde 
toevalligheden dan de ander. Achter toeval zit vaak een duidelijke 
logica. Als je van te voren alle omstandigheden had gekend, was 
wat er gebeurde eigenlijk heel logisch. Echter, als je het toeval kunt 
verklaren is het geen toeval meer. In veel gevallen is zo´n 
verklaring niet mogelijk, maar God is niet per definitie meer of 
minder aan het werk bij gebeurtenissen die je wel of niet kunt 
verklaren, Juist in het gewone leven van elke dag is God aanwezig.

Vrije wil
In het nadenken over toeval moeten we ook de vrije wil noemen. 
Met de vrije wil bedoelen we dat we geschapen zijn als mensen die 
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eigen keuzes kunnen maken. In dit geval gaat het niet zozeer om 
de fundamentele keuze voor of tegen God, maar om dingen die in 
het dagelijkse leven gebeuren. Als ik op straat loop, zegt Calvijn, 
dan is mijn eigen keuze om jou wel of niet te groeten. Anders waren
we robots geweest. De vrije wil is een lastige kwestie, waar al 
eeuwen over wordt gedebatteerd, en je merkt direct dat ons denken
over dit onderwerp zeer beperkt is.
Maar de gedachte dat toeval niet bestaat, lijkt wel de vrije wil uit te 
sluiten.
De bekende natuurkundige Albert Einstein ontkende het bestaan 
van toeval. God dobbelt niet, zei hij. Ook veel hedendaagse 
hersenwetenschappers menen dat de mensen geen vrije wil 
hebben, omdat alles wat we doen of vinden bepaald wordt door 
onbewuste processen in onze hersenen. Dat roept vragen op over 
onze eigen verantwoordelijkheid.
Toch lijkt het er in de Bijbel wel op of God dobbelt. Bijvoorbeeld als 
hij Adam en Eva de boom van kennis van goed en kwaad geeft en 
hun de keuze laat of ze daarva eten.
In het boek Job gaat God een weddenschap aan met Satan over 
Job. In beide gevallen neemt God een risico. In het eerste geval 
gaat het helemaal mis, in het tweede geval blijkt God gelijk te 
krijgen.
Speelt God dan een spelletje? Integendeel. We hebben als mensen
de – zij het beperkte – vrijheid om keuzes te maken, maar, dat 
gebeurt binnen het kader van Gods macht. Niets gebeurt buiten 
Hem om, God houdt alles in zijn  hand. Dat staat niet tegenover 
toeval of vrijheid, maar valt daar binnen.
Zoals Ruths leven door God werd geleid, enerzijds door haar keuze
voor Hem en anderzijds door dat wat God haar liet toevallen. Maar 
hoe dat precies zit, blijft een mysterie. God is alomtegenwoordig en 
als wij zouden bepalen wat wel of niet toeval is, dan spelen we 
eigenlijk voor God.
                
                 (Almatine Leene is predikant in Stellenbosch en docent dogmatiek in Zwolle)
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                                                                                                 (ingebracht door Bram Gerth)

Een man en vrouw gaan langs de wegen
De lucht is koud, de wind zit tegen

Geen Dickens - sfeer, geen welbehagen
En af en toe hoor je haar vragen

Met zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ´t Is nog ver naar Bethlehem.

Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de wegen gingen

Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnoden en van kampen

En requiem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ´t Is nog ver naar Bethlehem.

Van de verloren Hof van Eden
Naar de onmogelijke vrede

Zo trekt de mens over de wegen
En soms komt hij die ezel tegen

Met haar en hem
Is het nog ver naar Bethlehem?

Ja.
Ja.

´t Is nog heel ver naar Bethlehem.
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Harry Kuitert (1924-2017): ‘Al onze kennis over God is eigenlijk 
geen kennis’                                                                      (redactie BB)

4 september 2017

 De invloedrijke protestantse Nederlandse theoloog, 

Harry Kuitert overleed op 8 september. Hans van Leeuwen 
over wat hem in Kuitert aantrok en wat hij in zijn theologie 
miste.
In vrijwel ieder In Memoriam dat aan hem werd gewijd, komt naar 
voren dat Harry Kuitert voor de een ‘de theoloog was die met de 
hamer de kerk sloopte, voor anderen juist de langverwachte 
bevrijder was’ (Trouw, 10 september). Zijn eigen bedoeling was het 
christelijk geloof aannemelijk te maken voor de moderne mens. Na 
zijn pensionering heeft hij zich daaraan gewijd in een reeks boeken 
die veel aftrek vonden, van Het algemeen betwijfeld christelijk 
geloof (1992) tot Kerk als constructiefout (2014).

Hoofdthema van Kuitert
In mijn bespreking voor Ignis van dat laatste boek heb ik kort 
aangegeven wat voor hem in al zijn werken het hoofdthema was: 
‘Al onze kennis over God is eigenlijk geen kennis, maar 
overlevering van een levensbeschouwing, een kijk op de wereld. Ze
is niet van God zelf afkomstig, ze komt niet van Boven, maar is een 
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zoekontwerp van mensen, van beneden.’

Na de vaak scherpe analyse van Kuitert bleven ze met lege
handen en een lege ziel achter.

Vooral voor mensen van zijn eigen generatie bleek hij te 
verwoorden wat velen dachten. Ze waren op zoek naar een nieuwe 
geloofstaal, een nieuwe verwoording van hun geloof en vonden bij 
Kuitert een bevrijdende aanzet daarvoor. Hij durfde het aan om veel
wat ‘heilig’ was te bevragen. In de ondertitel van zijn 
eerstgenoemde boek noemt hij het een ‘herziening’. Maar voor niet 
weinigen was het geen herziening, maar een ontmaskering. Na de 
vaak scherpe analyse van Kuitert bleven ze met lege handen en 
een lege ziel achter.

Na het Tweede Vaticaans Concilie
Ik reken mijzelf maar tot die generatie van Kuitert. Aanvankelijk 
intrigeerde zijn theologisch uitgangspunt mij, juist vanwege dat 
zoeken naar een nieuwe geloofstaal. Ook in de katholieke kerk was
na het Tweede Vaticaans Concilie de behoefte aan het vinden van 
nieuwe woorden om ons geloof te verwoorden en met elkaar te 
delen groot. Die verwoording zou minder dogmatisch en meer 
bijbels moeten zijn. Dichter bij de ervaring moeten aansluiten. Ze 
zou het moeten aandurven om meer tastend te zijn en minder 
(leer)stellig. Het vertrekpunt van Kuitert – dat alle spreken over 
boven van beneden komt, of het nu de taal van de leer of van de 
Bijbel betreft – opende nieuwe mogelijkheden om zo’n nieuwe 
geloofstaal te vinden.

Dat denk ik nog steeds. Maar in de weg die Kuitert vanuit dit 
vertrekpunt is gegaan, meen ik te zien dat er ook heel andere 
mogelijkheden in dit vertrekpunt schuilen. Het klinkt misschien 
vreemd als het over Kuitert gaat, maar het lijkt wel een nieuw 
‘dogma’ te zijn geworden, zo absoluut dat het ook om ‘herziening’ 
roept. Het gaat immers niet alleen over taal maar over geloofstaal, 
het gaat niet alleen over ervaring maar over geloofservaring.

Een ander uitgangspunt
Ons spreken over God en alles wat met Hem te maken heeft, is 
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weliswaar een zoekontwerp dat beneden, onder en in mensen 
gevonden wordt. Maar het wordt ‘opgeroepen’ in mensen doordat 
ze een ervaring opdoen, een aanraking ondergaan die op hen 
toekomt, laat ons zeggen ‘van boven’. Er is dus nog een 
uitgangspunt vóór het vertrekpunt: die mens daarbeneden heeft van
nature een besef van God. Ja, niemand heeft ooit God gezien, 
maar wat we proberen te verwoorden is wel ons besef van Hem: 
‘De rakelingse nabijheid van de onervaarbare God’ (laatste artikel 
van Schillebeeckx).

Het gaat immers niet alleen over taal maar over geloofstaal,
het gaat niet alleen over ervaring maar over 
geloofservaring.

Ook voor Kuitert is religie en het menselijk zoeken naar zingeving – 
uiteindelijk naar God – onuitroeibaar. Daarom verlaten volgens hem
mensen wel de kerk, maar nemen ze God mee. Maar zou dit 
Godsbesef, dat wel in die mens beneden is neergelegd maar dat 
van boven komt, dan ook niet een grotere rol moeten spelen in de 
‘herziening’ van onze zoekontwerpen om over God te spreken? Zou
in onze geloofstaal, ook een nieuwe geloofstaal, niet moeten blijven
doorklinken dat het verwoording is van een ontmoeting met God, 
die toch zoveel meer is dan de conclusie van een redenering? 

Dit laatste betekent: blijft Kuitert niet steken in een rationele 
benadering, die het grote risico loopt een helderheid te scheppen 
die zo ontmaskerend is, dat je met lege handen en een lege ziel 
achterblijft?

Moge Harry Kuitert de uiteindelijke Ontmoeting zijn binnengegaan. 

Over de auteur: Dr. Hans van Leeuwen SJ is oud-provinciaal 
overste van de Nederlandse jezuïeten. Momenteel is hij werkzaam 
op het gebied van de ignatiaanse spiritualiteit.
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“Uitingen van haat jegens Joden worden steeds 

normaler gevonden”                                                  (redactie BB)

Beeld door: Pixabay 

Er zijn in Nederland concrete maatregelen nodig tegen uitingen van
Jodenhaat en het is ook gewenst dat de overheid zich daarover 
uitspreekt. Het Overlegorgaan van joden, christenen en moslims 
ondersteunt deze oproep die de Joodse gemeenschap naar 
minister-president Mark Rutte verstuurt.

8 november 2017 

Aanleiding voor de joodse gemeenschap om op deze wijze naar 
buiten te treden is de herdenking op donderdag 9 november in de 
Portugese Synagoge in Amsterdam van de Kristallnacht. De 
Kristallnacht vond plaats in 1938 en was destijds een voorbode van 
de Sjoa, de vernietiging van vele joden en andere mensen in de 
gaskamers. De Kristallnacht (letterlijk ‘de nacht van het gebroken 
glas’) was door nazi’s georganiseerd en tegen de joodse bevolking 
in Duitsland gericht. In heel Duitsland werden joden en hun 
bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand 
gestoken, 7500 winkels en bedrijven van joden vernield, joodse 
huizen en begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden.
Talloze joden werden bedreigd en vermoord.
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‘Anno 2017 ervaren de Joodse gemeenschappen in Nederland, dat 
uitingen van haat jegens Joden steeds normaler gevonden worden’,
aldus de joodse gemeenschap in een schrijven aan de minister-
president. De landelijke dialoogcommissie van het Nederlands 
Verbond voor Progressief Jodendom heeft daarom een oproep 
geschreven aan minister-president Mark Rutte, de fractievoorzitters 
van de Tweede Kamer en de burgemeesters. Ze vragen hen om 
zich uit te spreken tegen deze uitingen van Jodenhaat en ze vragen
om concrete maatregelen.

Het OJCM deelt de zorg dat de ontwikkelingen in Nederland zich op
deze manier hebben ontwikkeld, zodat de dialoogcommissie zich 
genoodzaakt voelt om tot een dergelijke oproep te komen. ‘Daarom 
ondersteunt OJCM deze oproep en verzoekt de overheid de 
concrete maatregelen waar om gevraagd wordt daadwerkelijk uit te 
voeren’, aldus een reactie van OJCM, waarin ook de Raad van 
Kerken participeert.

Oproep aan minister-president Mark Rutte, fractievoorzitters 
van de Tweede Kamer en burgemeesters

November 2017

Wij zijn ongerust. Wij stellen vast dat uitingen van afkeer en haat 
tegen minderheden toenemen. Wij zien racistische publicaties en 
opmerkingen die niet meer als “incidentele grappen” kunnen 
worden afgedaan.

Wat betreft specifiek anti-Joodse uitingen. Kritiek op de regering 
van Israël mag natuurlijk. Jodenhaat, al is het vaak vermomd als 
antizionisme, wordt echter steeds meer gewoon gevonden. BDS-
activiteiten binnen kerken en universiteiten met duidelijk anti-
Joodse tendensen hebben in Nederland vrij spel. Ook horen wij 
tijdens demonstraties kreten als ”dood aan de Joden”. Al jarenlang 
wordt op sommige voetbalvelden “Hamas, Hamas, Joden aan het 
gas” geroepen. Uit verschillende hoeken lijkt haat tegen Joden 
vorm te krijgen.

Het feit dat tegen deze zaken niet of nauwelijks stelling genomen 
wordt en hiertegen beperkt of niet opgetreden wordt, wekt de indruk
dat dit alles gewoon tot de vrijheid van meningsuiting begint te 
horen. Ook wij zijn een groot voorstander van de 
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demonstratievrijheid die in Nederland bestaat. Maar de 
begeleidende politie kan landelijke en stringentere richtlijnen krijgen
wat in het openbaar en tijdens demonstraties geuit mag worden en 
wat niet, hoe en wanneer, en tegen wie er onmiddellijk opgetreden 
dient te worden. Hetzelfde geldt voor de stadion-speaker en de 
scheidsrechter in het voetbalstadion. Dit kan van te voren bekend 
worden gemaakt.

Stapsgewijs lijken grenzen te worden verlegd. Er is sprake van een 
gevaarlijke tendens. Velen zien parallellen met de dertiger-jaren 
van de vorige eeuw, waarin Jodenhaat steeds meer “salonfähig” 
gevonden werd. De overgrote meerderheid van de Joodse 
Nederlanders wil in Nederland blijven wonen en zich hier thuis 
blijven voelen. Daarom doen wij een beroep op U om dit alles niet 
langer gewoon, dus min of meer toegestaan te vinden, U uit te 
spreken en op te treden.

Namens de landelijke Dialoogcommissie van het Nederlands 
Verbond voor Progressief Jodendom*
Simon Cohen – Voorzitter Rotterdam, Rob Cassuto Nijmegen, René Dotsch Amsterdam, 
Hanneke Gelderblom-Lankhout Den Haag, Jan Erik Grunveld Utrecht, Rudi Querido 
Utrecht, Rabbijn Albert Ringer Rotterdam, Rabbijn Corrie Zeidler Tilburg

*(Bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom zijn alle Liberaal Joodse 
Gemeenten (LJG) in Nederland aangesloten).

Muziekagenda                                                

Christmas Concert & Communitysinging
Saterday 16 & Sunday 17 December 14 uur
Javea (Costa Nova), Carrer del Mila 17

Met cava, glühwein, warme chocomelk, kerstbrood en oliebollen.

Momenti de Musica: Nadia Kashaeva (mezzo sopraan),
Elizabeth Cats (viool), 
Peter Neeteson (orgel, piano).

Tickets: € 27 via www.momentosdemusica.es   
of tel. +34 634 979 620 (Peter Neeteson)                                                    
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(De volgende twee artikelen zijn ingebracht door de redactie BB)

Storm in sterrenstelsel de Grote Magelhaense Wolk, ESA/Hubble & NASA

Waarom het goed is om vol verwondering te blijven 

staren naar de sterren

André Cnockaert werpt met Psalm 8 een blik op het heelal. 
Maar wie ziet tussen die sterren tegenwoordig nog de 
weerspiegeling van een God?

Ik kijk naar de hemel die u hebt gemaakt
Ik kijk naar de maan en de sterren
die u daar een plaats hebt gegeven.
En ik denk: wat is toch een mens
dat u aan hem denkt!
Een mens is maar klein,
en toch vergeet u hem niet.

–  Psalm 8 vers 4 en 5

In de door het nachtelijk licht van onze moderne beschaving 
gepollueerde sterrenhemel, moeten we ver lopen om de ontroering 
te kunnen delen die de psalmist overweldigt en tot nadenken brengt
over het mysterie van de mens in die ontzaglijkheid. 
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Ook van Ignatius wordt er verhaald dat hij ’s avonds op het dak van 
zijn huis in Rome klom en er tot tranen toe bewogen naar de 
sterrenhemel keek.

Duizenden sterren op miljarden lichtjaren
Vandaag weten we veel meer over die sterrenhemel dan de 
psalmist of Ignatius zich konden voorstellen. Met de Hubble 
ruimtetelescoop fotografeerde men een heel klein stukje van die 
nachtelijke sterrenhemel, niet eens een centimeter breed. 
Astronomen telden er meer dan tienduizend sterrenstelsels in. 
Dezelfde telescoop neemt foto’s van sterrenstelsels op meer dan 
dertienmiljard lichtjaren van ons verwijderd.

Het zonnestelsel waarin dit puntje zich bevindt, werd ooit 
beschouwd als het centrum van die hemel.

Foto is gemaakt door de Hubble Space Telescope.

Twintig jaar geleden werden de eerste planeten ontdekt buiten ons 
zonnestelsel. Men telt er vandaag al meer dan 4.300. De 
ruimtesonde Cassini, die sinds 2004 rond Saturnus cirkelt op 1,4 
miljard kilometer van hier, fotografeerde onze planeet als een klein 
puntje, een ‘Pale Blue Dot‘. Het zonnestelsel waarin dit puntje zich 
bevindt, werd ooit beschouwd als het centrum van die hemel. Nu is 
het herleid tot een onooglijk deel van een sterrenstelsel dat er zelf 
maar één onder de miljoenen is, in een geweldig kosmisch 
gebeuren van exploderende supernova’s en zwarte gaten.

Een paar maanden geleden werd met veel enthousiasme 
aangekondigd dat een ‘aardachtige planeet’ werd waargenomen bij 
de dichtstbij zijnde ster in ons eigen melkwegstelsel; toch nog op 
vier lichtjaren van ons verwijderd. En omdat Proxima Centauri een 
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rode dwergster is, werd die meest nabije ‘aarde’ – met of zonder 
leven? – ‘Pale Red Dot‘ gedoopt.

In een dichtbundel van een benedictijner monnik vond ik volgende 
hedendaagse hertaling van Psalm 8:

Van altijd tot altijd
Ben jij
En wij,
Nederige vuurvliegjes in t’ duister
Welke signalen geven wij
Op lichtjaren verwijderd
Van uw heerlijkheid?
Nevel
Of het glinsteren van een weerspiegeling
Nachtvlinders onze gedachten
Een zucht, het bestaan
Zo weinig
Zo goed als niets
Ware er niet die holte
Waarin ons vertrouwen te nestelen
De zachtmoedigheid van uw open hand

–Gilles Baudry osb, Demeure le Veilleur.

De holte om in te nestelen blijft roepen
Gabriel Ringlet, voormalig vice-rector van de universiteit Louvain-
La-Neuve, bracht mij op het spoor van deze dichter in een boekje 
over monnik-dichters. Hij gaf aan het boekje een titel die in het 
Nederlands kan worden weergegeven door Godsdeemstering, 
‘L’effacement de Dieu‘, de teruggetrokkenheid van God. In 
tegenstelling tot de psalmist en deze monnik-dichter, is in ons 
hedendaags naar de hemel kijken God inderdaad wel erg afwezig. 
En toch blijft ook vandaag de mens naar die hemel en heel dat 
geweldig kosmisch gebeuren staren met dezelfde vraag naar het 
mysterie van mens en leven. Bewust of onbewust blijft hij naar die 
‘holte’ zoeken waarin hij zich nestelen kan in vertrouwen.
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Ntarama Church Genocide Memorial, Rwanda.                 Foto: Dave Proffer via Flickr.com
(creative commons) 

God in een voerbak 

In Afrika moest André Cnockaert afstand doen van het 
sentimentele kinderfeest dat Kerstmis in onze streken 
geworden is. Maar hij leerde er het kerstmysterie ook dieper 
verstaan.

Hebben we van Kerstmis niet het tegenovergestelde gemaakt van 
datgene wat dit groot mysterie van ‘God met ons naar zijn manier’ 
ons tracht bij te brengen? Werd het meest verwonderlijke van de 
boodschap niet afgezwakt tot sentimentele zoeterigheid? Een 
kindje, in een stal, een kribbe zo zacht als een wiegje, herdertjes bij
nachte, schaapjes met een dikke vacht en een os en een ezel om 
het kindje warm te blazen. Kerstmis met licht en muziek in de 
straten om de winterkou te doen vergeten. Mensen die dure 
geschenken kopen en bij de beste traiteur een rijkelijk 
kerstfeestmaal bestellen. 
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Paria’s
Te midden van de rook, de modder en de misselijke geuren van 
vluchtelingenkampen in de nasleep van de Rwandese genocide 
(1994-1996), heb ik afstand moeten doen van al het licht en 
klankspel en een aandoenlijk kinderfeest. Ik kon alleen nog met 
Jesaja naar de hemel schreeuwen: 

(Jes. 45:8)
Heer, scheur toch uw hemel open en laat de wolken gerechtigheid 
dauwen!

In de kerstnacht werd die hemel open gescheurd. Voor herders! 
Herders zonder dak boven hun hoofd. Alleen maar een 
sterrenhemel. Maar ze hoorden hem zingen. Herders, zij waren niet
precies de meest gewaardeerde groep van de bevolking. Het waren
eerder een soort paria’s die maar buiten moesten slapen met hun 
beesten, zoals daklozen vandaag met hun hond. Zij werden niet 
naar een paleis geleid waar een God die wij almachtig noemen hen 
ontvangen zou in al zijn koninklijke waardigheid. Zij werden naar 
een stal gezonden waar een onaanzienlijk echtpaar op verplaatsing
een pasgeboren kind in een voerbak had gelegd. De evangelist 
Lucas legt er de nadruk op. Tot driemaal toe in het korte verhaal:

Ze wikkelde (het kindje) in doeken en legde het in een voerbak…
U zult een kind vinden dat … in een voerbak ligt.
Ze vonden Maria en Jozef en het kind dat in een voerbak lag…
(Luc. 2:7-16)

Kerstmysterie
Een jonge man uit Kameroen zei me ooit: “Kon het anders dan in 
een voerbak? Hij kwam toch om zichzelf als voedsel te geven.” Dat 
deed Hij inderdaad. En Hij zei erbij: 

Ik heb jullie het voorbeeld gegeven, je moet doen zoals ik voor jullie
heb gedaan.
(Joh. 13:15) 

Laten we dit voor ogen houden als we Kerstmis vieren. En laat dit 
kerstmysterie zich ook in ons voltrekken. Immers, zo stelde een 
anonieme schrijfster uit de 16de eeuw: 
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De hoogste eer die wij God kunnen bewijzen is dat hij altijd 
geestelijk in ons allen wordt geboren.

Reactie van Annette Jetten 

Toen in 1998 onze zoon in december, vlak voor kerst, de sprong in 
de rivier waagde, wilde ik nooit meer een kerstboom en al die ‘valse
romantiek’ in huis, dacht ik…
Maar langzaam kwam de hoop weer terug: in het duister komt iets 
nieuws op gang (schept God iets nieuws, kan men ook zeggen).
Dank voor uw gedachte, voor de tekst van Jesaja.
ik denk aan ouders en kinderen in Syrië in Afrika, in de banlieus van
Parijs, in rampgebieden, die zelfs naast hun persoonlijke verliezen 
ook nog huis en haard kwijt zijn.
Namens ‘God’ zegen ik in gedachten vooral alle kinderen en hoop 
ik daadwerkelijk iets van ‘voeding’ te kunnen zijn voor deze wereld.
Alle goeds voor u.

Over de auteur

André Cnockaert SJ, jezuïet, is priester, filosoof en romanist. Van 
1961 tot 2010 was hij werkzaam in de Democratische Republiek 
Congo in onderwijs en culturele animatie. Hij is stafmedewerker in 
de Oude Abdij van Drongen.
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Mededelingen:

Onze sociale projecten zijn:

• SURG for all
• Ooghulp Wereldwijd
• Lilianefonds
• Oikocredit

Collectes voor de diaconie gaan naar de Voedselbank in Denia 
(naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben).

• Predikant  
Gedurende de maanden november en december is ds. Ties Prins 
onze predikant. Hij valt in (daarvoor dank) voor de predikant die 
door ziekte moest afzeggen. 
De predikant in het 1ste kwartaal van 2018 is ds. Henk Blankenspoor
uit Den Haag.
Indien u prijs stelt op huisbezoek, verzoeken wij u dit telefonisch of 
in de kerk zelf te melden bij de predikant.

• 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.) 21 januari uit.

 • Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke 
gegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u die dan doorgeven 
aan de secretaris (zie onder).  

• De  kerkenraadsvergadering wordt meestal gehouden medio  van
elke maand.  Als u iets wilt inbrengen, dan ontvangen we graag de 
stukken twee weken van tevoren.

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: Iglesia evangélica - 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   60 938 7739
Secretaris/red. Derk Rozema, Javea,   68 671 7454
Penningm. Piet vd Brugge, Benissa     96 574 8970
Lid Ypie Draaisma, Benissa     96 574 7431
Lid Marjolein Weggen, Benimarco 96 574 7212
Huismeester Chris de Jong, Teulada 67 772 9509 of

64 757 6294
red. Kerkband Bert Boxtart, Javea        67 636 0501 
De emailadressen van de kerkenraad vindt u op de website.
Organisten: Edo Luynenburg        96 575 6547

Cor Pors        96 646 0841
             Peter Neeteson           63 497 9620 of
                                                    0031-622413706
Hulp in nood: Martine Gerth       96 579 5152
  Ati de Jong       63 023 8424
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 in 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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Nerja, Costa del Sol                                                                             tekst: Sytze de Vries, bij Lucas 1-2, Lied 464: 3 en 4

Een engel spreekt een meisje aan, 
hij groet haar, noemt haar bij haar naam: 
God kiest jou als zijn liefste uit, 
voor Hem ben jij de ware bruid! 
De hemel spreekt, Maria hoort, 
zij geeft zich over aan dat woord. 
Daarom zal zij de moeder zijn 
van Gods geheim, een kindje klein!

De kerkenraad wenst u
gezegende kerstdagen

en
een voorspoedig 2018
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