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M A R I A
                                                                           

’n Engel het dit self gebring, 
die vreugde-boodskap - en jy het 

’n lofsang tot Gods eer gesing,
Maria, nooi uit Nasaret!

Maar toe Josef van jou wou skei 
en bure-agterdog jou pla, 

het jy kon dink, eenmaal sou hý
die hele wêreldskande dra?

Toe jy soms met ’n glimlag langs 
jou liggaam stryk .. . die stilte instaar . . 

wis jy met hoeveel liefde en angs 
sou hý sy hellevaart aanvaar?

Die nag daar in die stal - geen een 
om in jou nood by jou te staan - 

het jy geweet dat hy alléén 
Getsemane sou binnegaan ?

Toe vorste uit die Ooste kom
om nederig hulde te betoon, 
wis jy hoe die soldate hom 

as koning van die volk sou kroon ?

En toe hy in jou arms lê, 
sy mondjie teen jou volle bors, 
het jy geweet dat hy sou sê, 

toe dit te laat was: Ek het dors !

Toe dit verby was, en jy met 
sy vriend Johannes huis toe gaan - 

Maria, vrou van smarte, het 
jy toé die boodskap goed verstaan

 (ingebracht door Ds. Henk blankenspoor)                                 ELISABETH EYBERS
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Het mooiste en moeilijkste                   Ds. Henk Blankespoor

Graag maak ik bij deze eerste bijdrage aan ons kerkblad van de 
gelegenheid gebruik de gemeente te bedanken voor de hartelijke 
ontvangst. De aankomst was zoals u weet nogal heftig, omdat ik 
gelijk na de eerste zondag even te kampen kreeg met ziekte. Maar 
het kan voor een predikant geen kwaad voor de afwisseling eens 
aan de ontvangende kant te staan.
Nadat ik goed en wel  bekomen was van alles wat de kerkeraad en 
de collega voor mij, Ties Prins met zijn vrouw in de pastorie hadden
klaar gezet, kon ik zo gelijk testen hoe het hier met het omzien naar
elkaar gesteld is. Dat is volgens mijn eigen ervaring in Denia dik in 
orde en heeft mij zeer bemoedigd. Inmiddels ziet de dominee er 
weer blakend uit, mede dank zij de beschutte patio van de pastorie,
waar het (bijna) altijd goed  toeven is, of je nu rust of werkt …........ 
Nu ik dit schrijf is het alweer bijna half februari. Als u mij vraagt wat 
de mooiste tijd van het kerkelijk jaar is, zou ik zeggen: de lijdenstijd,
uitlopend op de verrijzenis van de Heer Jezus  “tussen de doden 
uit” zoals het Nieuwe Testament dat letterlijk zegt, de kern van het 
evangelie. Na de dvd “Heaven is for Real” in januari en de tweede 
inspiratie-ochtend over “Gods Handtekening” in februari, willen wij 
daar op de derde ochtend in de pastorie in maart bijzondere 
aandacht aan besteden onder de titel “Vragen bij Pasen”.
In Jezus’ aardse loopbaan als onze Verlosser zien wij dat in Gods 
plan dikwijls het mooiste met het moeilijkste samenvalt. Als Hij dat 
allerzwaarste van Zijn kruis niet aanvaard had, was de opstanding 
nooit een feit geworden en hadden wij geen nieuw hart en leven 
ontvangen. Het mooiste van het eeuwige leven is het directe gevolg
van het moeilijkste, Zijn lijden en sterven.
Ik hoop van harte dat ook als u kijkt naar uw eigen leven, iets van 
Gods leiding met een mensenleven herkenbaar is. Ook daar moet 
je constateren, dat net als bij Jezus het mooiste vaak met het 
moeilijkste gepaard gaat. Mijn lieve vrouw zei  in het laatste jaar 
van haar leven geregeld tegen de kinderen en mij “Mijn tijden zijn in
Gods hand”(Ps.31:16). Dat was geen doffe berusting, maar een 
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zelfs blijde rust vanuit diepe overgave aan de wil van de Heer.
De Zuid-Afrikaanse Elisabeth Eybers heeft dat eens prachtig onder 
woorden gebracht in een gedicht over Maria, dat ik u meegeef op 
blz. 2, nu wij deze tijd ingaan vanaf zondag 18 februari.

 Tafelgebed:

Het eten staat op tafel,

we doen ons weer tegoed.

Maar hoe wij moeten danken,

Heer, leer ons hoe dat moet.

     Toon in Uw goede gaven,

wat Uw bedoeling is.

Zodat wij leren zeggen,

dat honger onrecht is.

Maak dat wij leren delen,

met wie in armoe leeft.

Zodat door onze handen,

U hen het leven geeft.

Amen.
                                                                                                                                      (Ingebracht door Marjolein)
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Grieks mozaïek: opdracht in de tempel. Foto: Hans A. Rosbach/WikiCommons (cc)

De grote, innerlijke vrede van Simeon                      (redactie BB)

Wat heeft dit merkwaardige tafereel te betekenen, waarin een 
ontroerde oude man in de tempel van Jeruzalem een boreling 
in zijn armen neemt?

Altijd weer sta ik verwonderd over de kracht van wat men de 
‘kindheidsevangelies’ noemt. Het zijn de verhalen die Matteüs en 
Lucas hebben geschreven als een soort grote ‘ouverture’ op hun 
evangelie. Daarin vertellen ze over het begin van Jezus’ leven: zijn 
ontvangenis, zijn geboorte en zijn ‘verborgen’ jaren. In prachtige en 
aangrijpende verhalen, soms vertederend, en tegelijk soms brutaal 
realistisch, laten zij het ‘mysterie’ van het leven van Jezus, van zijn 
echte menselijkheid en tegelijk van zijn goddelijke diepte, van zijn 
uiteindelijke verwerping maar ook van zijn verheerlijking, aanvoelen
en oplichten. Wie is die Jezus, dat is hun thema. En zijn levensweg.

Lichtmis

Op het feest dat wij kennen als ‘Maria Lichtmis’ of kortweg 
‘Lichtmis’, 2 februari, wordt in de liturgie uit het kindheidsevangelie 
van Lucas het volgende merkwaardige verhaal voorgelezen, 
bekend als ‘de opdracht in de tempel’. Laten we luisteren en kijken 
en voelen met Lucas (2:22-38):
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Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet 
van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten Jozef en Maria 
het kind naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, zoals 
is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon 
moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer 
brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel 
tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

Een alledaags joods koppeltje, met hun eerstgeborene op weg naar
die grootse tempel van Jeruzalem. Om er gelovig de voorschriften 
van de Wet te vervullen. Ik zie ze wat verloren en onder de indruk 
op dat grote tempelplein lopen, uitkijkend naar een koppel tortels of 
twee jonge duiven.

Doodgewoon

Ik word stil. En ik kijk. Ik luister met mijn ogen. Ik probeer me in te 
leven. Dat jonge stel, gelukkig met hun baby, in die grootse tempel 
van Jahweh. Wat gaat er in hen om? Met deze lieve zuigeling die 
de Heer zelf hen geschonken heeft, komen ze in het huis van de 
Heer. “Om Hem aan de Heer aan te bieden”, en “om zich rein te 
laten verklaren”.

Soms besef je plots dat je ergens heen moet, zonder dat je nog 
twijfelt

Ongelooflijk! Zo paradoxaal! Jozef en Maria en Jezus: onrein? Maar
zo tekent Lucas hen: een doodgewoon gelovig joods stel. Piepjong 
nog. In die grootse tempel. Om de Wet te vervullen. En verder niets 
speciaals. Vreemd toch! Of juist niet? Geen mens die er van opkijkt 
als Hij in het huis van zijn Vader komt? Of toch wel?

Stille wijsheid

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het 
was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou 
sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien.

Een oude wijze man met de mildheid van de ouderdom en de stille 
wijsheid van Gods Geest in zijn hart. Een man van verlangen en 
vertrouwen, van hoop en verwachting.

6



Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel…

Herken je het? In je eigen leven? Soms besef je plots dat je ergens 
heen moet, of dat je iets moet aanpakken, of dat je een streep 
onder iets moet trekken, of dat je… weet ik veel wat, zonder dat je 
nog twijfelt. Je weet gewoon: ik moet dit nu doen. Zo komt Simeon 
naar de tempel ‘gedreven door de Geest’.

…en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met 
Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, …

Wat is er te zien? Eigenlijk niets. Niets groots, niets uitzonderlijks, 
twee bescheiden mensen, een man en een vrouw met hun baby, 
gelovig joods: om samen met hun baby te doen wat volgens de wet 
gebruikelijk is.

…nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt 
beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

Innerlijke vrede

Ik zie de oude Simeon daar staan, in die immense tempel, met het 
kind in zijn armen. Hij ‘ziet’ wat niet te zien is! Hij ‘ziet’ wie dit kind 
is, wat het betekent voor zijn volk en voor de hele wereld: redding 
en licht.

Konden Maria en Jozef de woorden van Simeon begrijpen?

Een grote innerlijke vrede komt over Simeon: “Laat nu, Heer, uw 
dienaar in vrede heengaan”. Maar door hem ‘verkondigt’ Lucas aan 
elke lezer van zijn evangelie, ook aan ons: dit kind, uit Israël 
geboren, betekent redding en licht voor de hele wereld. Toch is er 
uiterlijk niets anders te zien dan die ontroerde oude man met een 
boreling in zijn armen, samen met de ouders van het kind, kleine 
mensen, verloren in de grootsheid van de tempel van Jeruzalem. 
Zo is de weg van Jezus. En niet anders…
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Raadselachtig

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over Hem werd 
gezegd.

Net zoals bij de boodschap van de engel aan Maria, bij het bezoek 
van de herders, bij de aanbidding van de drie magiërs, bij de 
woorden in de dromen van Jozef: verbazing, vragen, wat betekent 
dit? Hoe kan dit? Elkaar aankijken, niet verstaan, de woorden 
meedragen, ze overwegen bij zichzelf, ze in het hart bewaren, en…
verder gaan.

Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel 
dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen 
opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als 
door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van 
velen aan het licht komen.’

Konden Maria en Jozef dit begrijpen? Het konden voor hen niets 
anders dan raadselachtige en vreemde woorden zijn. Maar ze 
hoefden het ook niet te begrijpen. Het is Lucas die in het begin van 
zijn evangelie de oude wijze Simeon aan de lezer laat zeggen wat 
die Jezus – dat nu nog zo kwetsbare en weerloze kind – zal 
betekenen. En net zoals Maria en Jozef staan wij er stil verbaasd bij
en vragen ons af: wie is toch dit kind?

Over de auteur:

Marc De la Marche SJ is werkzaam geweest in het onderwijs, de
priesteropleiding en in Marriage Encounter. Hij was gedurende 
zes jaar provinciaal van de Vlaamse jezuïeten. 
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Samenvatting kerkenraadsverg.         (5 febr. Secretaris DR )

Cor Pors opent de vergadering en heet de aanwezige 5 leden
van harte welkom.
Een bijzonder welkom aan ds. Henk Blankespoor, die de vorige 
vergadering verhinderd was wegens ziekte. 
Ds. Henk houdt een korte meditatie nav. Jesaja 26 vers 3.
Ondanks het feit dat er in de buitenwereld geen vrede is, kun je wel
vrede hebben in je eigen hart.

De Kerkband. Het was tijd om weer eens stil te staan bij de opzet 
en inhoud van de Kerkband. Omdat we een hele pluriforme 
gemeente zijn, probeert de redactie om een breed scala aan 
artikelen op te nemen die recht doen aan de vele religieuze 
stromingen binnen onze gemeente.
Soms moeilijk, soms eenvoudig, soms zwaar orthodox en soms 
vrijzinnig. We hebben een aantal vaste mensen die  van artikelen 
aanlevere en daar zijn we blij mee. 
We realiseren ons dat de lay-out veel professioneler kan, maar die 
deskundigheid is niet aanwezig bij de redactie.
De leden van de kerkenraad geven de redactie een dikke 
voldoende.

Naar aanleiding van de notulen: 
Henk de Jong en Cees Bassa zijn bezig om de TL-buizen in de 
kerkzaal te vervangen door LED verlichting. 

Ingekomen en verstuurde post: 
Het lidmaatschap van de Ned. Club in Denia is weer met een jaar 
verlengd.
Op 13 febr. is er een Bijbelstudie in de pastorie over de oud 
testamentische begrippen: Chesed en Emeth.
Op 13 maart staan we stil bij VRAGEN ROND PASEN.
De opstanding is de kern van het evangelie.
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De bloesemtocht gaat plaatsvinden op vrijdag 23 februari.
Op 17 april gaat de inspiratie-ochtend over ”De Heilige strijd”,
en op 24 mei “Een inwisselbaar onderdeel” (donor zijn?).
Op woensdag 16 mei is de Gemeentevergadering.
Het IPNZE houdt medio augustus weer haar 2-jaarlijkse 
vergadering in Nederland. Ypie en Derk zullen die vergadering 
bijwonen. Men nodigt ons nu reeds uit om onderwerpen aan te 
dragen.

Pastorale zaken:
Op 23 januari is de film: “Heaven is for Real”  vertoond in de 
pastorie. Dit maakte grote indruk op de 20 aanwezigen.
Mensen die lector willen zijn, kunnen zich aanmelden bij de 
secretaris.

De volgende kerkenraadsvergadering is het bezinningsonderwerp: 
VASTEN.
De predikant ontvangt een lijstje met pastorale adressen.
De startzondag zal dit jaar waarschijnlijk op 30 sept. zijn.

De Kerkband is al weer bijna vol ( 32 pagina’s). Ook 
gemeenteleden mogen teksten aanleveren.

Rondvraag.
Er ligt een verzoek van een Leermaker (leerlooier) om zijn atelier te 
bezoeken na de ochtend van 13 febr. Hij woont vlak bij de pastorie.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 12 maart. 
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Zo begint jouw jaar goed: aanvaard jezelf in liefde 

          (en gun jezelf die nieuwe start)                                         (redactie BB)

Onze tekortkomingen en beperkingen kunnen ons soms 
behoorlijk verlammen. Zonde eigenlijk, vindt Annemarie den 
Blanken. Je bent zoveel meer dan je missers.

Een meditatie over Marcus 2, vers 1 tot 12:

Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, 
uw zonden worden u vergeven’.

Zij was rond de veertig, had rechten gestudeerd en was bezig met 
een veelbelovende carrière als advocate. Op het eerste gezicht 
leek ze alles mee te hebben.

Op het tweede gezicht bleek er met haar van alles mis te zijn. Ze 
voelde zich diep ongelukkig, in haar familie, haar huwelijk, haar 
sociale contacten, maar bovenal met zichzelf. Ze vond dat ze niet 
de moeite waard was, voelde zich onbeduidend, ongewenst en 
onbemind. En ze was niet bij machte iets tegen al dat negatieve te 
doen. Vanbinnen raakte ze daardoor als het ware helemaal 
verlamd.

Ze vond dat ze niet de moeite waard was, voelde zich 
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onbeduidend, ongewenst en onbemind.

Ze ontwikkelde een zelfhaat en stopte met eten. Daardoor raakte ze
geestelijk en lichamelijk zo uitgeput dat ze in het ziekenhuis werd 
opgenomen.

Uit zichzelf kan hij niets

In onze gesprekken vertelde ze over haar verlangens en 
voornemens de zelfvernietigende krachten in haar te bedwingen. 
Ze wilde opnieuw beginnen, maar het werd een strijd op leven en 
dood die ze uiteindelijk verloor. Een jaar later vernam ik dat zij was 
overleden.

De verlamde man die in Marcus 2 bij Jezus wordt gebracht, is er 
ook erg aan toe. Wat er precies met de man aan de hand is, weten 
we niet. Alleen dat hij verlamd is. Uit zichzelf kan hij totaal niets. Hij 
is volkomen passief en volledig aangewezen op de hulp van 
anderen.

Jezus is ontroerd als hij ziet hoe de mannen zich voor hem inzetten

Koste wat kost willen zijn vrienden hem bij Jezus brengen. Ze 
dulden geen uitstel. Misschien zijn ze bang dat hun vriend het niet 
langer trekt als hij niet snel geholpen wordt. Jezus is ontroerd als hij
ziet hoe de mannen zich voor hem inzetten. Ze halen de gekste 
capriolen uit, slopen zelfs een dak. Dat ze zover gaan getuigt van 
veel geloof in Jezus.

De bron van genezing

Als Jezus de man ziet, weet hij kennelijk dat de bron van zijn 
verlamdheid vanbinnen zit en dat de genezing van binnenuit moet 
komen. Niet dat de man een slechterik is, hij lijkt eerder het spoor 
van zijn leven kwijt te zijn. Hij heeft geen vaste grond meer onder 
zijn voeten. Dat is zonde, vindt Jezus. Hij spreekt hem op 
vriendschappelijke toon aan: ‘vriend…’.

Niet dat de man een slechterik is, hij lijkt eerder het spoor van zijn 
leven kwijt te zijn.

Want het is zonde als we ons laten verlammen door onze 
tekortkomingen en beperkingen. Maar terwijl wij moeite hebben 
onszelf daarin te aanvaarden, zegt Jezus: je zonden zijn je 
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vergeven. Je bent meer dan de missers in je leven. God is groot. Je
kunt verder: je mag opnieuw beginnen.

Waarom wij de strijd vaak verliezen

Aan het begin van het nieuwe jaar worden weer vele voornemens 
uitgesproken. We willen onszelf verbeteren en gaan de strijd aan 
met onze tekortkomingen. Een strijd die we vaak verliezen, omdat 
we starten vanuit het negatieve. Jezus leert ons te beginnen vanuit 
het positieve, de liefdevolle aanvaarding.

Als Jezus ons uitnodigt opnieuw te beginnen, wat houdt ons tegen?

Als God ons liefdevol aanvaardt met onze (on)hebbelijkheden en 
tekortkomingen, waarom wij onszelf dan niet? Wanneer vergeving 
ons wordt aangezegd, wat let ons die te ontvangen? Als Jezus ons 
uitnodigt opnieuw te beginnen, wat houdt ons tegen?

Mildheid als voorwaarde

Natuurlijk is het goed onze tekortkomingen onder ogen te zien. 
Vanzelfsprekend is het zinvol om onze fouten – zover dat kan – te 
herstellen en om te proberen niet in herhaling te vallen. Onder 
voorwaarde dat dat gepaard gaat met mildheid, opdat wij niet 
verlamd raken door hopeloosheid.

Wetend dat we vergeven zijn. Wetend dat we elke dag een frisse 
start mogen maken.

Misschien helpt het iedere avond terug te kijken op de voorbije dag.
Om God te danken voor de momenten van liefdevolle aanvaarding 
die we mochten beleven.Om vervolgens met goddelijke mildheid te 
kijken naar de dingen die niet goed zijn gegaan en oprecht om 
vergeving te vragen. Wetend dat we vergeven zijn. Wetend dat we 
elke dag een frisse start mogen maken en verder mogen spelen 
voor Gods aangezicht.

Annemarie den Blanken

werkt als geestelijk 

verzorger in het Erasmus

Medisch Centrum 

Rotterdam
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Professor Cees den Heyer            (redactie: DR)

Is zijn leven lang gefascineerd geweest door de figuur van Jezus.
Als hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit
van de toenmalige Gereformeerde Kerken (inmiddels opgegaan in
de  Protestantse  Kerk  in  Nederland),  heeft  hij  zich  daar  op  een
wetenschappelijke manier mee bezig gehouden. Hij specialiseerde
zich in de bestudering van de Joodse geloofswereld in Jezus’ tijd en
schreef een standaardwerk over de messiaanse verwachting in het
Jodendom.

In het vuistdikke boek  Jezus, een mensenleven,  maakt hij  –
inmiddels 75 jaar – de balans op van deze levenslange zoektocht
naar  de  mens  Jezus.  Want  dat  is  één  van  de  belangrijkste
uitkomsten van zijn onderzoek: 
we moeten volgens hem de kerkelijke dogma’s over Jezus als Gods
zoon  afbreken  om  toegang  te  krijgen  tot  de  fascinerende
persoonlijkheid van de mens Jezus.

Den Heyer heeft op zijn eigen manier hetzelfde parcours doorlopen
als  de  Nieuwtestamentische  wetenschap van de  afgelopen  twee
eeuwen en meer in het bijzonder de vrijzinnige theologie, samen te
vatten als: het demasqué van de dogmatische Christus.

Hij gaat er nog eens goed voor zitten om dat verhaal te vertellen.
Hoe het begon met een charismatische figuur rond het jaar nul en
hoe zijn levensverhaal werd doorverteld in gemeenschappen die na
zijn gewelddadige kruisdood zijn ontstaan. Hoe in die kringen de
evangeliën  zijn  geschreven,  als  getuigenissen  van  zijn  leven  en
sterven en als testament van zijn woorden en daden. Den Heyer
schenkt  uitgebreid  aandacht  aan  de  toenmalige  religieuze  en
politieke  context.  De  eigen  kleur  van  de  vier  evangeliën  wordt
toegelicht en uiteraard komt Paulus aan de orde, die als geen ander
de beeldvorming van Jezus als de Gekruisigde heeft bepaald.
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Den Heyer  schetst  hoe christelijke  gemeenschappen ontstaan in
diverse regio’s van het Midden-Oosten en hoe ze de verschillende
kleur  aannemen  van  hun  omgeving.  Het  vroege  christendom
bestaat uit een grote verscheidenheid aan opvattingen. Daar komt
enige verandering in, als het christendom in het begin van de vierde
eeuw  de  staatsgodsdienst  van  het  Romeinse  Rijk  wordt  –  dat
overigens dan al in verval is. Onder druk van de keizers worden de
christologische  dogma’s  vastgesteld,  want  de  eenheid  in  de
(staats)kerk bevordert de eenheid in het rijk. Het eerste is net zo
goed een illusie gebleken als het tweede. 
Toch  hebben  de  leerstellingen  van  Nicea,  Constantinopel  en
Chalcedon,  de plaatsen waar  de belangrijkste  kerkvergaderingen
plaatsvonden,  een  universele  betekenis  in  het  christendom
gekregen. Het is fascinerend om de geschiedenis van het ontstaan
van deze dogma’s terug te lezen. 

Dat  geldt  ook  voor  de  hoofdstukken  die  hij  wijdt  aan  de  grote
omwenteling  in  de  nieuwtestamentische  wetenschap  vanaf  de
achttiende eeuw. Hij  is  hier op zijn eigen vakgebied en dat is  te
merken. De historisch-kritische methode wordt ontwikkeld. Er komt
ruimte  voor  een  niet-dogmatische  bestudering  van  de  Bijbel  en
meer in het bijzonder van de figuur van Jezus. Dat gaat niet zonder
slag of stoot, en het is een debat dat in sommige delen van kerk en
theologie  nog  steeds  gevoerd  wordt.  Den  Heyer  laat  in  een
veelbetekenend  tussenzinnetje  doorschemeren  (‘ik  spreek  uit
ervaring’ – p.  415)  dat  hij  weet  wat  het  is  als  de gewetensvolle
exegeet  in  conflict  komt met de dogmatici  wanneer het  resultaat
van zijn wetenschappelijk onderzoek de laatsten onwelgevallig is. 
Het is de herinnering aan de onverkwikkelijke manier waarop Den
Heyer vervroegd zijn professoraat op moest geven, toen hij twintig
jaar  geleden  in  opspraak  kwam vanwege  een  boekje  waarin  hij
aantoonde  dat  de  klassiek  gereformeerde  verzoeningsleer
exegetisch  een  wankele  basis  heeft.  Een  voorbeeld  van
karaktermoord  waartoe  gereformeerde ‘verontrusten’ in  staat  zijn
(waren?).  De pijn  daarover,  nog zo nadrukkelijk  aanwezig in zijn
theologisch  zelfportret:  Ruim  geloven  (uit  2000),  lijkt  inmiddels
weggezakt. In ieder geval komt hij er in dit boek niet meer op terug.
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Tussen de  hoofdstukken over  het  christologische dogma van de
eerste  eeuwen  en  die  over  de  moderne  ontwikkelingen  van  de
laatste  eeuwen,  beschrijft  Den  Heyer  uitvoerig  de
(kerk)geschiedenis van de Middeleeuwen. De rode draad van zijn
boek, dat een geschiedenis van de betekenis van Jezus wil  zijn,
raakt dan wel eens uit het zicht. 

De overheersende indruk na lezing van dit machtige boek is vooral
positief.  Den  Heyer  heeft  de  gave  om  in  begrijpelijke  taal
ingewikkelde kwesties uit  te  leggen en in verband met  elkaar  te
brengen. Aan alles wordt duidelijk dat hij zich baseert op gedegen
onderzoek  van  jaren  en  op  een  uitgebreide  kennis  van  de
vakliteratuur. 

Aan het  einde  van zijn  zoektocht  is  de  fascinatie  voor  de mens
Jezus gebleven,  misschien zelfs wel  versterkt.  De paradox in de
nieuwtestamentische wetenschap is en blijft, dat we proberen een
beeld van Jezus te reconstrueren op basis  van gegevens uit  de
synoptische evangeliën die niet bedoeld zijn als historische studies.
Hoe het kan dat het verhaal van een gekruisigde Jood mensen in
de ban heeft gekregen en aan de wieg staat van een wereldwijde
religie die tot op de dag van vandaag bestaat (en groeit!), blijft een
raadsel dat ook Den Heyer niet geheel kan ontrafelen. Of is het dan
toch een godswonder?  
                                                                                Predikant:  Bert Altena  16 januari 2018
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                                                                                                                                                                                                                                                                  Denia, februari 2018.          Denia, februari 2018.          Denia, februari 2018.          Denia, februari 2018.

Beste gemeenteleden, vrienden en bekenden, December, een maand met een Beste gemeenteleden, vrienden en bekenden, December, een maand met een Beste gemeenteleden, vrienden en bekenden, December, een maand met een Beste gemeenteleden, vrienden en bekenden, December, een maand met een 
verscheidenheid aan feestdagen. Een jaar 2017 waarin wij van meerdere verscheidenheid aan feestdagen. Een jaar 2017 waarin wij van meerdere verscheidenheid aan feestdagen. Een jaar 2017 waarin wij van meerdere verscheidenheid aan feestdagen. Een jaar 2017 waarin wij van meerdere 
leden afscheid hebben moeten nemen. Momenten van verdriet en leden afscheid hebben moeten nemen. Momenten van verdriet en leden afscheid hebben moeten nemen. Momenten van verdriet en leden afscheid hebben moeten nemen. Momenten van verdriet en 
eenzaamheid zijn gevoeld, maar tevens vreugde, warmte en dankbaarheid.eenzaamheid zijn gevoeld, maar tevens vreugde, warmte en dankbaarheid.eenzaamheid zijn gevoeld, maar tevens vreugde, warmte en dankbaarheid.eenzaamheid zijn gevoeld, maar tevens vreugde, warmte en dankbaarheid.
Van ons wordt toch steeds weer verwacht vooruit te kijken, als kerk moetenVan ons wordt toch steeds weer verwacht vooruit te kijken, als kerk moetenVan ons wordt toch steeds weer verwacht vooruit te kijken, als kerk moetenVan ons wordt toch steeds weer verwacht vooruit te kijken, als kerk moeten
wij dat zeker doen!wij dat zeker doen!wij dat zeker doen!wij dat zeker doen!
Vandaar dat wij ons opnieuw tot u richten en weer met de kerkbalans.Vandaar dat wij ons opnieuw tot u richten en weer met de kerkbalans.Vandaar dat wij ons opnieuw tot u richten en weer met de kerkbalans.Vandaar dat wij ons opnieuw tot u richten en weer met de kerkbalans.
Weet u, dat een soort kerkbalans-actie in feite oeroud is en reeds in de BijbelWeet u, dat een soort kerkbalans-actie in feite oeroud is en reeds in de BijbelWeet u, dat een soort kerkbalans-actie in feite oeroud is en reeds in de BijbelWeet u, dat een soort kerkbalans-actie in feite oeroud is en reeds in de Bijbel
voorkomt?voorkomt?voorkomt?voorkomt?
In Exodus 25 vers 1 lezen wij: "De Heer zei tegen Mozes: vraag de In Exodus 25 vers 1 lezen wij: "De Heer zei tegen Mozes: vraag de In Exodus 25 vers 1 lezen wij: "De Heer zei tegen Mozes: vraag de In Exodus 25 vers 1 lezen wij: "De Heer zei tegen Mozes: vraag de 
Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een 
bijdrage in ontvangst."bijdrage in ontvangst."bijdrage in ontvangst."bijdrage in ontvangst."
Wij bloeien als kerk op van en in een gemeenschap die helpt, viert, bidt, rust Wij bloeien als kerk op van en in een gemeenschap die helpt, viert, bidt, rust Wij bloeien als kerk op van en in een gemeenschap die helpt, viert, bidt, rust Wij bloeien als kerk op van en in een gemeenschap die helpt, viert, bidt, rust 
geeft, meedenkt en rouwt.geeft, meedenkt en rouwt.geeft, meedenkt en rouwt.geeft, meedenkt en rouwt.
Zulke momenten zijn niet in geld uit te drukken. Echter deze centrale Zulke momenten zijn niet in geld uit te drukken. Echter deze centrale Zulke momenten zijn niet in geld uit te drukken. Echter deze centrale Zulke momenten zijn niet in geld uit te drukken. Echter deze centrale 
punten, op belangrijke momenten in ons leven, moeten wel onderhouden punten, op belangrijke momenten in ons leven, moeten wel onderhouden punten, op belangrijke momenten in ons leven, moeten wel onderhouden punten, op belangrijke momenten in ons leven, moeten wel onderhouden 
worden!worden!worden!worden!
Om als kerk "levend" te blijven is daarbij ook geld nodig.Om als kerk "levend" te blijven is daarbij ook geld nodig.Om als kerk "levend" te blijven is daarbij ook geld nodig.Om als kerk "levend" te blijven is daarbij ook geld nodig.
De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Uw inzet is vaak groot, De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Uw inzet is vaak groot, De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Uw inzet is vaak groot, De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Uw inzet is vaak groot, 
maar zonder geld houden wij de kerk niet in balans!maar zonder geld houden wij de kerk niet in balans!maar zonder geld houden wij de kerk niet in balans!maar zonder geld houden wij de kerk niet in balans!
Vandaar, beste mensen, doen wij nu in 2018 opnieuw een beroep op u.Vandaar, beste mensen, doen wij nu in 2018 opnieuw een beroep op u.Vandaar, beste mensen, doen wij nu in 2018 opnieuw een beroep op u.Vandaar, beste mensen, doen wij nu in 2018 opnieuw een beroep op u.
Als kerkenraad trachten wij de kosten laag te houden, maar op diverse Als kerkenraad trachten wij de kosten laag te houden, maar op diverse Als kerkenraad trachten wij de kosten laag te houden, maar op diverse Als kerkenraad trachten wij de kosten laag te houden, maar op diverse 
externe kosten hebben wij geen grip.externe kosten hebben wij geen grip.externe kosten hebben wij geen grip.externe kosten hebben wij geen grip.
Daarom vragen wij u onze kerk een warm hart toe te blijven dragen en waarDaarom vragen wij u onze kerk een warm hart toe te blijven dragen en waarDaarom vragen wij u onze kerk een warm hart toe te blijven dragen en waarDaarom vragen wij u onze kerk een warm hart toe te blijven dragen en waar
mogelijk via een financiële bijdrage te ondersteunen.mogelijk via een financiële bijdrage te ondersteunen.mogelijk via een financiële bijdrage te ondersteunen.mogelijk via een financiële bijdrage te ondersteunen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdragen en samen hopen wij weer Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdragen en samen hopen wij weer Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdragen en samen hopen wij weer Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdragen en samen hopen wij weer 
kerkdiensten en andere activiteiten te mogen hebben, die ons raken, steunen kerkdiensten en andere activiteiten te mogen hebben, die ons raken, steunen kerkdiensten en andere activiteiten te mogen hebben, die ons raken, steunen kerkdiensten en andere activiteiten te mogen hebben, die ons raken, steunen 
en verder verbinden.en verder verbinden.en verder verbinden.en verder verbinden.
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad.Met een hartelijke groet namens de kerkenraad.Met een hartelijke groet namens de kerkenraad.Met een hartelijke groet namens de kerkenraad.

Cor Pors,                                                            Piet van der Brugge, Cor Pors,                                                            Piet van der Brugge, Cor Pors,                                                            Piet van der Brugge, Cor Pors,                                                            Piet van der Brugge, 
voorzitter                                                              penningmeestervoorzitter                                                              penningmeestervoorzitter                                                              penningmeestervoorzitter                                                              penningmeester
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Etty Hillesum op zoek naar een nieuw wij

In 1981 maakte de wereld voor het eerst kennis met het dagboek 
van de joodse vrouw Etty Hillesum, die in het najaar van 1943, op 
of voor 30 november, omkwam in het concentratiekamp Auschwitz. 
De heel persoonlijke notities over de spirituele zoektocht van Etty 
Hillesum maakten diepe indruk. Haar dagboek is inmiddels in 
minstens 21 talen vertaald en in ongeveer anderhalf miljoen 
exemplaren gedrukt. Het is in enkele decennia tijd gaan behoren tot
de klassiekers van de spiritualiteit. Behalve het dagboek zijn van 
Etty Hillesum ook een aantal brieven bewaard gebleven, sommige 
nog uit de laatste maanden van haar leven, toen ze verbleef in het 
deportatiekamp Westerbork.

Levenskunst

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam bewaart ook nog een 
koffer met nagelaten boeken uit de bibliotheek van Etty Hillesum, 
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sommige met aantekeningen van haar hand. Onder die boeken is 
er één heel bijzonder: een boekje met de titel Levenskunst. Het is 
samengesteld door A.J.C. van Seters, een boekhandelaar en 
uitgever van christelijke zendingslectuur, en het bevat voor elke 
week van het jaar diepzinnige citaten rond levensbeschouwelijke 
thema’s. Maar ook is voor elke week een blanco pagina 
opgenomen. Het was de bedoeling dat vrienden of vriendinnen daar
voor elkaar bijzondere citaten op zouden schrijven. De eerste druk 
van het boekje verscheen in 1933 en in de zomer van 1942 kwam 
een tweede druk van de persen.

Op 15 januari 1943 schonk Henny Tideman (1907-1989) een 
exemplaar van dit boekje aan Etty Hillesum, met de opdracht ‘Veel 
mooie woorden geef ik zonder woorden’. Het was de 29ste 
verjaardag van Etty Hillesum, en wij weten nu dat het ook haar 
laatste verjaardag zou zijn. Henny Tideman en Etty Hillesum 
schreven allebei een flink aantal citaten in het boekje. De citaten 
van Henny zijn grotendeels afkomstig van Julius Spier (1887-1942),
een uit Duitsland gevluchte handlezende psychotherapeut, tot 
wiens vriendinnenkring Tideman en Hillesum behoorden. Etty 
Hillesum schreef in het boekje 43 citaten over, afkomstig van twintig
verschillende auteurs. Een aantal van die auteurs keert ook in haar 
dagboek terug, maar soms met andere citaten. Andere auteurs 
waren tot nu toe onbekend als bronnen van Etty Hillesum.

Op 15 januari 2018, 75 jaar na die bewuste verjaardag van Etty 
Hillesum, is een boek gepresenteerd waarin de citatenverzameling 
van de twee vriendinnen wordt uitgegeven en toegelicht. Het is 
samengesteld door Hillesum-onderzoeker Ria van den Brandt, die 
al eerder in artikelen aandacht heeft besteed aan het boekje 
Levenskunst, en door mij en er hebben acht andere onderzoekers 
aan meegewerkt, die de verschillende bronnen afzonderlijk 
belichten: waar komen de citaten die Etty Hillesum overschreef, 
vandaan en waarom heeft zij precies die citaten overgenomen? Wat
zeggen ze over haar eigen worsteling en zoektocht?

Spirituele praktijk

Waarom, zo kun je je afvragen, zouden we nu deze 
citatenverzameling van Etty Hillesum uitgeven en bestuderen als 
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we al de dagboeken en de brieven hebben? Dat zijn immers echt 
teksten van haar en in Levenskunst gaat het om teksten van 
anderen. Dat laatste is echter maar ten dele waar. Inderdaad, het 
zijn citaten die Etty Hillesum heeft overgeschreven, maar door ze 
over te schrijven heeft ze zich die teksten ook eigen gemaakt; ze 
heeft ze zich toegeëigend: het zijn nu ook haar teksten, haar 
woorden geworden.

En daarmee wordt de citatenverzameling van belang. De citaten in 
Levenskunst zeggen iets over de bronnen van Etty Hillesums 
spiritualiteit. De teksten die zij overpende, raakten aan haar 
spirituele zoektocht. Ze herkende er iets in. De teksten gaven 
voeding aan haar eigen omgang met de levensvragen die haar 
bezighielden. Daarom zou ik ze zonder schroom ook willen 
beschouwen als getuigenissen van haar spiritualiteit. Spiritualiteit is 
immers het geheel van praktijken waarmee mensen op een 
persoonlijke wijze omgaan met waarden die een ultieme oriëntatie 
aan hun leven geven. En dat is wat de twee vriendinnen deden 
door citaten in het boekje Levenskunst te noteren. Zij noteerden die
citaten omdat ze iets zeiden over hun eigen omgang met waarden 
die voor hen belangrijk waren. Het opschrijven van die citaten zou 
ik zonder voorbehoud dan ook een spirituele praktijk willen noemen.

Kluizenaar

Een van de nieuwe bronnen van Etty Hillesums spiritualiteit die 
door het boekje Levenskunst aan het licht is gekomen, is het boek 
De kluizenaar van de Zweedse schrijfster en christelijke activiste 
Ebba Pauli (1873-1941). Dit boek, nu zo goed als vergeten, is een 
spiritueel cultboek in Nederland geweest: in 23 jaar, tussen 1930 en
1952, verschenen er maar liefst 26 drukken in het Nederlands. Het 
bestaat uit 31 novellen over een kluizenaar die door allerlei mensen
wordt bezocht om religieus en moreel levensadvies te krijgen. Etty 
Hillesum moet enorm geraakt zijn door het boek: op de dichter Rilke
na vormt het de door haar het vaakst geciteerde bron in 
Levenskunst. De kluizenaar beveelt zijn bezoekers een 
levenshouding aan die hij als ‘heilige lichtzinnigheid’ aanduidt, een 
soort meedrijven met de genade. Etty Hillesum moet die 
levenshouding als een ideaal gezien hebben. Dat blijkt ook uit haar 
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dagboek. Ook daar komt herhaaldelijk het verlangen tot uitdrukking 
om als het ware op het ritme van Gods verborgen leven mee te 
leven, het goede te doen met een zekere vanzelfsprekendheid, 
zonder gekunsteldheid, en vooral in verbondenheid met anderen.

Verbondenheid en wederkerigheid is een tweede thema dat in de 
citaten in Levenskunst naar voren komt. Dit raakt aan een wezenlijk
punt in de spirituele ontwikkeling van Etty Hillesum, namelijk haar 
verlangen om te overwinnen wat zij in haar dagboek herhaaldelijk 
aanduidt als ‘Ichhaftigkeit: de aan het narcisme verwante neiging 
om al het handelen te betrekken op doelen die met de eigen 
persoon verbonden zijn. Daar tegenover staat de ‘Wirhaftigkeit’, 
waarbij de individuele persoon verstaan wordt als deel van een 
groter geheel. ‘Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een 
groter wij’, zoals koning Willem-Alexander in de jongste 
kersttoespraak zei. De citaten in Levenskunst vormen een 
belangrijke nieuwe bron voor onze kennis van de zoektocht van 
Etty Hillesum naar een nieuw wij.         

Peter Nissen, cultuur- en kerkhistoricus, is hoogleraar
Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en
predikant van de remonstrantse gemeente van Oosterbeek.

Ria van den Brandt en Peter Nissen (red.), Veel mooie

woorden. Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst,

Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2017, 312 blz., ISBN 978-

8704-671-2.

Leesdienst                                                       Ypie Draaisma

Zondag 14 januari, hadden we een "leesdienst". Onze voorganger 
voor de eerste 3 maanden van dit jaar was wegens ziekte 
verhinderd om in deze dienst voor te gaan. We zijn in onze kerk van
Denia niet gauw verslagen en dus werd er een "leesdienst" 
georganiseerd. Ati heeft een mooie preek voorgelezen, terzijde 
gestaan door Coby en Derk. Het was een mooie dienst met elkaar. 

Deze leesdienst deed mij aan vroeger denken. Ik ben nu op een 
leeftijd dat ik over "vroeger" ga vertellen. Alles heeft op een 
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bepaalde leeftijd tenslotte zijn charme.

Ik ben geboren in een dorp in Friesland. Het was een mooi dorp in 
de friese wouden, ergens tussen Leeuwarden en Drachten. In dit 
dorp waren veel mannen boer, sommigen erg rijk, sommigen 
hadden een paar koeien en moesten er nog een baantje bij hebben,
o.a koster, grafdelver enz. . In het dorp waren ongeveer vier 
bakkers met een eigen bakkerij, drie slagers die zelf slachtten, twee
kappers, vier kruideniers, twee timmerbedrijven en een 
brandstofhandelaar. Dan was er nog het muziekkorps "Looft den 
Heer" voor het culturele aandeel en natuurlijk een zangvereniging 
"Zingt Gode Lof", een damclub en een ijsclub voor als het ging 
vriezen en de ijsbaan op orde gebracht moest worden.

We hadden het best gezellig op het dorp. Er was een grote 
Christelijke school en een Gereformeerde kerk en een orthodox 
Hervormde kerk. Iedereen in het dorp werd met de voornaam 
genoemd, want iedereen kende iedereen bij naam en toenaam. 
Alleen de dokter en de dominee werden aangesproken met titel en 
achternaam. Er kwam elke maand ook een kerkblad in de 
brievenbus, nl. "Kerk en Gezin" . Men ging in het algemeen 
zondags ´s morgens en ´s middags naar de kerk , want : "Dominee 
preekt niet voor de banken". In die tijd was er ook nog altijd een 
"voorlezer" , die stond voor de preekstoel voor een lessenaartje. In 
het friesch "foar ´t buordsje". Daar werden dan o.a. de huis-
bezoeken afgelezen. ´s Avonds kregen de werkende vaders met 
hun gezin huisbezoek en de "ouden van dagen" werden ´s middags
bezocht. Het ene jaar kwam de dominee met een van de 
ouderlingen, het volgende jaar moest je het doen met twee 
ouderlingen. Sigaren en sigaretten kwamen op tafel, alsmede koffie 
of thee. Huisbezoeken gingen per straat en je zorgde maar dat je 
thuis was en in het algemeen bleef men daarvoor thuis. Er werd 
dan afgekondigd dat bijv. dinsdagavond van 7-8 familie die en die 
en van 8-9 de familie ernaast en 9-10 weer de familie daarnaast 
huisbezoek kreeg. Er werd dan wel degelijk over de preek en de 
Godsdienst gesproken en we luisterden braaf naar wat de 
geestelijkheid ons voorhield. In ons dorp noemde iedereen elkaar 
bij de voornaam en mijn vaders naam was Johannes. Op een van 
die huisbezoeken vroegen de ouderlingen aan mijn vader "wat vond
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U van de preek van afgelopen zondag, Johannes ?" Mijn vader 
antwoordde dat hij er niet was geweest , want het was "lezen". Dat 
kwam niet goed. "Maar Johannes", zeiden de ouderlingen, 
"opgebakken aardappelen zijn toch ook lekker?  "Dat kon mijn 
vader niet ontkennen, maar hij ging niet als het "lezen "was. Aan 
deze geschiedenis moest ik afgelopen zondag denken toen wij 
deze keer dan ook "lezen" hadden.

Maar ik vond het een mooie dienst en ik houd wel van "opgebakken
aardappelen".

Informatieve lezing over “overlijden in Spanje” 

op donderdag 1 maart om 14.30 uur in het clubgebouw van de 
Nederlandstalige Vereniging in Dénia.

Jet van der Heijden van Adiós con Amor Uitvaartzorg, komt een 
lezing geven over wat er wel en niet kan bij een overlijden in 
Spanje. Een thema waar velen denken iets over te weten, maar 
vaak hangt die kennis van fabeltjes aan elkaar. Je kunt er amper 
écht iets over te weten komen, totdat je ermee geconfronteerd 
wordt. Daarom wil zij u informeren!

Wij krijgen er allemaal mee te maken, vroeg of laat, en als je 
helemaal niet weet wat je kunt verwachten, dan ben je op zo´n 
moment erg kwetsbaar en zeg je al snel overal ja en amen op. 
Later kun je daar ontzettend spijt van krijgen, en als je “achteraf” 
ook nog hoort dat het toch anders had gekund, maar niemand je 
daarop gewezen heeft, levert dit een enorme barrière in het 
rouwproces op.

Verder biedt Jet mensen die hun partner zijn verloren de 
mogelijkheid deel te nemen aan een lotgenotengroep. Het is 
belangrijk je emoties te kunnen uiten. Samen elkaars leed delen 
maakt het verdraagzamer en het geeft steun. U kunt zich na afloop 
van de lezing hiervoor opgeven (gratis).
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De ongemakkelijke kunst van een compliment geven (en ontvangen)

                                                                                                                        (redactie BB)

Jan Stuyt geeft een piekfijn geklede dame met hoofddoek een 
compliment. En schiet een beetje in de stress. 

Word ik nu aangevallen door een jaloerse echtgenoot?

Mag dat wel, zomaar iemand die je niet kent op straat aanspreken 
en complimenteren? Door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Mevrouw, wat 
een mooie hoed’. Is dat niet reuze achterhaald, seksistisch en bijna 
verbale aanranding, als je als man een onbekende dame zomaar 
een compliment geeft? Ik heb het de afgelopen maanden wel eens 
keer gedaan, maar voelde iedere keer meteen erna schroom en 
een gevoel van ‘O jee, wat heb ik gedaan?’.

Hollanders in vaalgewassen t-shirts

Het was het hemelvaartsweekend in Breda. Het was warm, zeer 
warm, honderden mensen hadden een geweldig feest in de straten,
pleinen en parken van Breda: het was jazzfestival. Ik kwam voor de 
avondwake voor monseigneur Ernst en liep van het station door het
park naar het centrum. Even later zou ik in een boekhandel een 
mooie grote foto van de overleden bisschop zien. In het park was 
muziek, mensen zaten op het gras, likten aan ijsjes, er was bier en 
limonade, en hier en daar werd muziek gemaakt. De meeste 
mannen en vrouwen van Nederlandse afkomst liepen in dit park 
rond in vaalgewassen, uitgezakte t-shirts, met rood verbrande 
neuzen, konen en schouders. Witte benen staken uit krappe of 
versleten korte broeken.
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Een wellicht Turkse jonge vrouw, mooi gezicht, make up, liep gelijk 
met mij in dezelfde richting: van top tot teen ingepakt, hoofddoek 
onder de kin, lange mouwen, jurk tot op de grond. De kleding was 
zeer donkerblauw, bijna zwart, van goede snit. Ik zei, opzij kijkend: 
‘Mevrouw, van alle mensen in dit park bent u veruit het best 
gekleed’.

Waar is de jihadist met kromzwaard?

Ik vreesde toen ik het gezegd had onmiddellijk te worden 
aangevallen door haar jaloerse broer, vader of echtgenoot die zeker
niet veraf waren. Toen dat niet gebeurde, liet ik me ook nog 
ontvallen: ‘Wat je hier verder om je heen ziet is toch niet om aan te 
zien’. Er verscheen uit de bosjes geen jihadist met een 
kromzwaard, maar er kwam wel een vriendelijke glimlach van het 
mooie meisje dat zei: ‘Dank u wel mijnheer’, en ze vervolgde rustig 
haar weg.

Dat ik lelijke gedachtes krijg over mensen van zekere afkomst siert 
mij natuurlijk niet, en ik houd die gedachten meestal wel voor me. 
En gedachten zijn vrij. Maar wat ik hardop zeg tegen zo’n dame is 
mij wel aan te rekenen – mag dat wel? Ik weet het echt niet, maar 
mijn dag was goed en ik hoop die van haar ook.

Het compliment als beschaving

Ik kreeg laatst zelf een compliment van een Fransman voor iets dat 
ik beroepsmatig gedaan had. Dat was helemaal niet zo bijzonder 
geweest en ik vond de lof wel wat overdreven en zei dat ook. ‘O ja 
zei de Fransman, dat is waar ook: u bent Hollander, en die kunnen 
geen complimenten aannemen.’ Die kunst verstaat lang niet 
iedereen – het is een stukje beschaving dat je moet leren.

Maar wat ik hardop zeg tegen zo’n dame is mij wel aan te rekenen 
– mag dat wel?

De volgende anekdote circuleert al jaren maar schenkt me nog 
steeds veel voldoening. Een heer houdt galant de deur open voor 
een dame. Snibbig zegt ze: ‘Ik houd er niet van dat u de deur voor 
me openhoudt omdat ik een vrouw ben.’ De heer antwoordt: ‘Maar 
mevrouw, het was niet omdat u een vrouw bent, maar vanwege uw 
leeftijd.’
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Als ik dat opschrijf denk ik ook meteen weer, zou de redactie dit 
grapje wel doorlaten op deze website? We zullen zien – overigens 
wel jammer dat er nog geen vrouw is gevonden om lid te worden 
van de redactie.

Over de auteur:

Jan Stuyt SJ, jezuïet, was deken van Nijmegen en directeur van 
de Jesuit Refugee Service Europe. Momenteel is hij secretaris van
de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten.

 

Vertrouwen in God in ons allen
Recensie van ‘Dieper dan woorden – Het Credo, een geloof dat verbindt’ van 
David Steindl-Rast                                                                                             (redactie) 

‘Dieper dan woorden’ is het tweede boek van Benedictijner monnik David 
Steindl-Rast (1926) dat in het Nederlands vertaald is en het zal mij niet 
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verbazen als er snel meer volgen. Met ordebroeder Anselm Grün (1945) deelt
hij het vermogen zijn eigen traditie op een aansprekende en verfrissende 
manier te verwoorden.

Zijn vriendschap met wijlen Thomas Merton (1915-1968) en met de Dalai 
Lama (1935), die het voorwoord verzorgde, toont zijn belangstelling voor de 
interreligieuze dialoog waarvan hij wereldwijd een gewaardeerd 
vertegenwoordiger en voortrekker is. In Nederland is Broeder David 
vermoedelijk vooral bekend van YouTube met onder meer de TED-lezing over
Dankbaarheid.

De subtitel ‘Het Credo, een geloof dat verbindt’ kan met recht 
uitdagend genoemd worden. Geloofsbelijdenissen zijn immers 
nogal eens gehanteerd om helder te formuleren wat het geloof 
inhoudt en daarmee scheiding aan te brengen tussen wie wel en 
wie niet op de juiste wijze geloven – met veroordelingen, 
vervolgingen en strijd als trieste gevolgen. Dat is echter wat Steindl-
Rast achter zich wil laten door nadrukkelijk de verbinding te zoeken.
Met de titel ‘Dieper dan woorden’ maakt hij bovendien van meet af 
aan duidelijk dat hij voorbij wil aan een letterlijke, leerstellige 
benadering van de belijdenis en diepere lagen aan wil boren waar 
oppervlakkige grenzen niet meer bestaan. Voor wie het Credo 
allereerst als een dogmatisch manifest heeft leren verstaan, is zijn 
benadering een uitdaging van formaat die dan ook nieuwsgierig 
maakt.
Elk deel van de belijdenistekst benadert hij met drie vragen:

1. Wat betekent dit eigenlijk? Met deze vraag wil hij voorbij aan 
vooroordelen en vastgeroeste ideeën. Daarbij heeft hij ook oog 
voor de grote verschillen die er zijn tussen de cultuur waarin het 
Credo tot stand kwam en die van onze eigen tijd. 

2. Hoe weten we dit? Nogal verrassend zoekt hij geen 
(wetenschappelijke) autoriteit om ons weten te staven maar nodigt 
hij de lezer uit onderzoek te doen vanuit eigen ervaringen: klopt dit 
met wat ik diep van binnen aanvoel als wáár? 

3. Waarom is dit belangrijk? Ook hier brengt hij het persoonlijk 
perspectief in: waarom is dit belangrijk voor mijn geloof, voor mijn 
leven? 

Aan elke bespreking voegt hij een paar Persoonlijke overwegingen toe 
waarmee hij onderstreept ‘dat geloof een uitermate persoonlijke 
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aangelegenheid is, anders is het geen geloof.’

Elke bespreking sluit hij af met een aantal vragen die het boek niet alleen 
extra geschikt maken voor persoonlijke reflectie maar ook voor leeskringen 
en gespreksgroepen.

Deze aanpak levert verrassende 
inzichten en vragen op. Wanneer hij 
bijvoorbeeld de woorden ‘Ik geloof’ 
bespreekt, put hij uit zijn eigen mystieke 
ervaringen en zijn kennis van 
Boeddhistische dieptepsychologie. Het 
‘ik’ van het Credo is volgens hem niet 
ons kleine, op oordeel en zelfhandhaving
gerichte ego dat zo gemakkelijk voert tot 
onderscheid en strijd, maar ‘ons 
waarlijke, menselijke Zelf dat genoeg 
moed heeft om te vertrouwen.’ Geloven 
is voor hem dan ook niet het aannemen 
van dogma’s waar vooral het verstand 
mee gemoeid is, maar een daad van 
vertrouwen dat ons hele bestaan 
aangaat en verheft – en ons als broeders
en zusters verbindt.

Broeder David gaat ervan uit dat wie dit 
vertrouwen en deze overgave aandurft, zal ontdekken dat hoe 
verschillend religieuze tradities aan de buitenkant dan ook mogen zijn, 
ze in de kern refereren aan dezelfde ultieme werkelijkheid die ons allen 
tot mensen maakt. Paulus’ constatering ‘Ik leef, maar niet langer ik, 
maar Christus leeft in mij’ (Galaten2:20) is de ontdekking van de 
christen die de weg naar binnen gevonden heeft. Volgens Steindl-Rast 
verwoordt de boeddhist dezelfde ervaring met de term Boeddha-natuur.

Voor wellicht de meeste christenen zal de uniciteit van Christus als 
onopgeefbaar ervaren worden. Steindl-Rast schrijft echter: ’Geloof in 
Jezus (als) Christus impliceert dat we in Jezus ons god-menselijke Zelf 
herkennen – het Zelf dat geschapen is naar Gods beeld en Gods 
‘levensadem’ ademt. Dit geloof is niet een geloof in iets buiten onszelf, 
maar een existentieel vertrouwen dat Gods liefhebbende aanwezigheid 
in ons verwerkelijkt kan worden en door ons in de wereld. Dit te belijden 
is al een eerste stap in de richting van een nieuwe wereldorde, door 
Jezus het ‘Rijk Gods’ genoemd.’

28



Steindl-Rast onderbouwt zijn beweringen losjes en uitnodigend met 
gegevens uit onder meer historisch kritisch bijbelonderzoek, 
theologie en godsdienstwetenschappen en lardeert zijn verhaal met
vele persoonlijke ervaringen en anekdotes. Door wie vertrouwd is 
met de interreligieuze dialoog en deze toejuicht, zal ‘Dieper dan 
woorden’ met plezier en instemming worden gelezen. Voor 
gelovigen die graag alles bij het oude laten en liever niet twijfelen, 
zal het boek waarschijnlijk een aantal bruggen te ver zijn. Maar de 
bruggen die Steindl-Rast – zeker ook met dit boek – wil slaan, 
komen me voor als uiterst waardevol – én hard nodig.
Het boek is echter bovenal met warmte geschreven. Broeder David wil 
troosten en verenigen: ‘Dit boek draag ik op aan jullie, mijn zusters en 
broeders, (let op de volgorde!), die gewend waren het Credo te bidden, maar 
niet meer in staat zijn dit oprecht en vol overtuiging te doen. Moge dit boek 
jullie helpen nieuwe betekenis te vinden in de woorden en het geloof dat – 
dieper dan woorden die scheiden – alle mensen verenigt.’
 Dirk van de Glind 

Docent levensbeschouwelijke vorming en schrijver

Je eigen pad gaan.                 (Redactie. DR)

 “Ieder mens is geroepen zijn of haar eigen pad te gaan. Maar dan
moet je eerst dat pad vinden. Welke aanwijzingen herken je in je
leven? Luister je naar de signalen die langs geestelijke weg tot je
komen? Sta je überhaupt open voor deze geestelijke leiding of heb
je vanuit je eigen denken je koers al bepaald? En heb je ook de
moed om de stappen te zetten die nodig zijn om je pad te volgen?
Of luister je liever naar de wereld en volg je de weg die anderen
van je verlangen te gaan? Ben je bereid de oude maatstaf van wat
‘normaal’ gevonden wordt,  achter te laten om het nieuwe pad te
kunnen gaan? 
Want de nieuwe mens is de door Christus verloste mens die van
binnenuit  geleid  wordt  door  Gods  Geest.  En  Gods  Geest  waait
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wanneer en waarheen Hij wil. Dat wordt niet door de mens bepaald
en niet  door  de tijdgeest  waarin  je  leeft.  Daarom gaat  God een
unieke weg met jou. Leer je innerlijk af te stemmen door naar je
gevoel in je hart te luisteren, wat daar door Gods Geest uitgestraald
wordt, woordeloos meestal. In de stilte kun je voelen, maar kun je
ook de moed en de kracht vinden om deze unieke weg samen met
God te gaan. Want jij hebt recht op die weg, omdat je verlost bent
en omdat God wil dat jij authentiek bent, ten diepste je zelf kunt zijn.
Zo komen ook je  unieke talenten aan het  licht  en kun je  vrucht
dragen. 
Als  je  eenmaal  dit  pad  gevonden  hebt,  neem  dan  ook  de
snoeischaar ter hand en begin die zaken weg te knippen die jouw
pad  blokkeren.  Soms  kan  dat  subtiel,  andere  keren  moet  dit
rigoureus. Maar laat je ook in het snoeien leiden door God, want Hij
kent de weg als geen ander. Op Hem kun je vertrouwen. Als je in
jezelf de bereidheid hebt gevonden deze weg te gaan, dan zal God
je blijven bijstaan. Heb vertrouwen; vertrouw op Hem.
                                                                        Roelof Tichelaar.

Muziekagenda

Momentos de Musica organiseert op 17 & 18 maart om 14 uur 
in “Villa El Nido” in Javea (Costa Nova):

Een korte versie van de Mattheus Passion concert met uw 

lievelingsaria’s en koralen.

Op orgel de bekende Vicent Giner (Pedreguer), viool (Elizabeth 
Cats), cello (Adrian van Dongen), mezzo (Nadia kashaeva).

Voor de pauze ook instrumentaal. Na de pauze mag u de koralen 
meezingen.
Ga naar www.momentosdemusica.es   en sign in met uw emailadres 
om de nieuwsbrief over dit concert (en komende) te ontvangen via 
uw email.

Peter Neeteson 634 979 620 of stuur ´n email naar 
peter@momentosdemusica.es
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Lief en Leed.               (redactie. DR)

We zijn terughoudend met het verstrekken van privé informatie, 
maar aan de andere kant wordt er wel om gevraagd zodat men 
mee kan leven met zieken en eenzamen.
In de nacht van maandag op dinsdag is er brand uitgebroken in het 
huis van de familie Polman. De kleinzoon Wessel is op tijd wakker 
geworden en heeft zijn moeder en oma op tijd kunnen 
waarschuwen.
Ze hebben alle drie wel een etmaal doorgebracht in het ziekenhuis 
met rookvergiftigings verschijnselen.
Reini Polman en dochter Jacqueline verblijven tijdelijk in Beniarbeig
in appartement Sofida (app.21).
Yvonne Waumans heeft eindelijk de diagnose gekregen waarna nu
haar behandeling kan beginnen van de Lymfeklierkanker. Hopelijk 
is de ziekte met pillen onder controle te krijgen.
Lies Haveman is vervelend gevallen en moest vele weken thuis 
zitten.
Gelukkig was ze afgelopen zondag weer in de kerk.
Bets Derksen ( Verpleeghuis Benimeli), maakt het redelijk maar ze 
herkent niemand meer. 
Ina vd Laan heeft een stevige longontsteking opgelopen en heeft 
vijf dagen doorgebracht in San Carlos. Ze is nu weer thuis om 
verder aan te sterken.
Martine Gerth heeft ruim drie weken last gehad van een stevige 
griep. Ze komt nu langzamerhand weer onder de mensen.

Zowel van Wim en Gerti van de Velde als van Fred en Charlotte 
Kramer hebben we gehoord dat ze pas in het najaar weer naar 
Spanje kunnen komen. Jammer. We keken naar hen uit. 
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De Bloesemtocht.                                                         Allard Draaisma

Ieder jaar kijken we weer uit naar de Bloesemtocht. Het is niet 
alleen de tocht waarop we veel prachtige amandelbloesem hopen 
te zien, maar het is ook een gezellige dag.

Ieder jaar is het weer een zoeken om de juiste dag te treffen. Ook 
dit jaar weer veel ongewisse dingen. Het was erg droog in januari 
en er waren deskundigen die vertelden dat de bomen dan extra tijd 
nodig hadden om vocht op de zuigen, dus zou de bloesem later 
komen. Niet iedereen is het daar mee eens. Nu heeft het de laatste 
week wel weer geregend, maar bomen die voorzichtig begonnen te 
bloeien, raakten de bloesem weer kwijt. Andere bomen verloren 
door de kou de knoppen die dus helemaal niet uitkomen. De natuur 
is onberekenbaar, er zijn nu stukken waarbij aan de ene kant van 
de weg de amandelbomen beginnen te bloeien en aan de andere 
andere kant nog niets doen. 

De Nederlandse Clubs die ook deze tochten organiseren raken ook 
wat in het onzekere en in Javea noemt men het dan ook maar de " 
lentetocht"en in Denia de "voorjaarstocht".

Wij moeten daar maar niet aan mee doen, wij hebben een 
"Bloesemtocht."

We organiseren deze tocht op 23 februari.

Route ruwweg.Lliber-Jalon-Murla-Parcent-Castell de Castells-
Gorga-Balones-Tollos-Vall de Ebo(lunch)–Jalon. 

Terug in Denia ca. 18.00

Leden van de Ned. club Denia zijn welkom om zich bij ons aan te 
sluiten.

De Ned. club Denia heeft haar bloesemtocht op 19 febr. 

Deze tocht is korter en gaat via Lliber-Jalon-Murla- Parcent- 
Benimarco - Teulada.(lunch). Terug Denia ca. 15.00

Ook bij deze tocht kunnen we ons aansluiten. Speciaal die mensen 
die 23 febr. niet aanwezig kunnen zijn. 
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Het ziet er naar uit dat we dan een prachtige bloesemroute kunnen 
rijden. Natuurlijk zullen we weer onderweg koffie drinken en een 
gezellige lunch organiseren.

We vertrekken om 09.30 bij Lidl supermarkt tegenover Clinica San 
Carlos

Zoveel mogelijk met 4 pers. in 1 auto.

Zondag ligt er een intekenlijst  in de kerk waarop U ook Uw 
voorkeur aan kunt geven voor de Lunch.

Koffie kunt U individueel afrekenen. 

De kosten voor de lunch op 19 febr.is € 16,- p.p.

De kosten voor de lunch op 23 febr. is € 17 p.p.

Verdere bijzonderheden zullen na afloop van de dienst op 18 febr. 
worden gegeven.

Verantwoording

De in deze kerkband gepubliceerde artikelen  zijn o.a. 
overgenomen uit:

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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Wil jij een engel zijn?             (ingebracht door Marjolein Weggen)

Eenzame mensen drijven als  ijsschotsen op het water,
Zonder weerhaken, bruggen, ladders of touwen.
Het zijn mensen die nog geen juiste techniek hebben gevonden
om de schotsen naar elkaar toe te laten bewegen.

MENSEN:
• Die een eetproject beginnen voor hongerigen in de stad.
• Die dorstigen met water en soep laven.
• Die met schamel geklede mensen hun kleding delen.
• Die dakloze jongeren in hun huis opnemen.
• Die doden eren en liefhebben in hun hart.
• Die gevangenen een brief schrijven.
• Die vreemdelingen de herberg betalen.
• Die zieken opzoeken en moed inspreken.

Die hebben wel een techniek gevonden:
Zij  zijn als engelen die aankomen.

Mensen die de eenzame en bedroefde medemens zien en
die de nood van werkelozen en schuldenaars horen,
zijn gewone mensen die licht doorgeven.
Waar ze komen wordt het helder en duidelijk.
Het zijn mensen met leven, die liefde en warmte brengen.
Je zou je een wereld vol engelen kunnen voorstellen,
die mensen verlichten bij hun problemen, zorgen en alleen zijn.

Wil ik, kun jij, zo iemands engel zijn?

34



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 januari, februari en maart is ds. Henk 
Blankenspoor onze predikant.  
De predikant in het 2de kwartaal van 2018 is ds. Ronald Ootjers uit 
Zaandam.
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.) 18 maart 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,   60 998 2839
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        60 998 2839

             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 en Denia
Nederland:       Bankrelatie: ING te Geldrop             
    IBAN: NL50 INGB 0004 2235 67
    BIC: DLBKNL2A
                           t.n.v. Kerkvoogdijstichting Denia
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