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Heer,
vandaag mag ik weer uitvaren als een schip
op nieuwe koersen, in frisse morgenwind,
op gastvrij en wijd open water.
Ruimschoots beladen met nieuwe kansen.
Het zeil gehesen in hoop op zegen.
Heer
Zegen vandaag het roer in mijn handen.
Laat mij rechte streken varen
bij alles wat ik vandaag mag doen.
Laat mijn grote, maar vooral mijn kleine daden
beantwoorden aan uw kompas.
Heer
Zegen vandaag het bestek dat ik maak
en de kaarten die mijn vaart bepalen.
Help mij bij het kiezen van de juiste bakens,
zodat ik niemands vaarwater stoor
en ieder vrije doorvaart gun.
Heer
Zegen vandaag het doek hoog aan mijn mast,
zodat ik tijdig zeil kan minderen waar het moet,
tijdig zeil bijzet wanneer het kan,
zodat ik steeds de juiste keuze maak
tussen het één en het ander.
Schenk mij vandaag in alle opzichten: behouden vaart.
Amen.
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Geertje van Noort

(door Bram Gerth)

Woensdag 12 september overleed in Frankrijk Geertje van Noort. Zij werd 84
jaar. Geertje kwam als klein meisje met haar ouders vanuit Nederland naar Frankrijk. Met paard en wagen en wat vee.
Aangekomen in het dorpje in de nabijheid van de boerderij werd Geertje er meteen op
uit gestuurd om boodschappen in huis te halen, hoewel ze geen woord Frans sprak.
De plaatselijke geestelijke die toevallig in de winkel stond, waar Geertje haar
boodschappen moest halen, sprak haar aan en vroeg hoe ze heette. Geertje begreep de
vraag niet en zei niets. Ik denk dat jij Rose heet zei de geestelijke en Geertje knikte
maar eens en zolang Geertje in dit Franse dorpje heeft gewoond, werd zij door iedereen met Rose aangesproken.
Helaas heeft haar nieuwe naam er niet voor gezorgd dat Geertjes levenspad over rozen ging. Het tegendeel is waar. Ze heeft weinig geluk gekend. Toch heeft haar dat
niet verbittert. Wie haar wat beter heeft gekend zal moeten beamen dat Geertje een
zachte, geduldige en vooral wijze vrouw was.
Ze is vier jaar lang een gewaardeerd lid van onze kerkenraad geweest. Veel zei
Geertje nooit op de vergaderingen, maar wanneer zij iets opmerkte dan waren het altijd woorden die er toe deden.
De laatste jaren hoefden van Geertje niet meer. Ze keek verlangend uit naar het
einde. Haar dochter schreef: Mama heeft haar vrijheid terug waar ze zo van hield.
Ze heeft nu vrede.
In de dienst van 16 september is voor Geertje een kaars ontstoken en heeft de gemeente het lied gezongen waar Geertje zo veel van hield.
Lied 634. U zij de glorie.
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Overweging bij: Efeziers 5: 15-20, ds. Ad Wijlhuizen.
Vanmorgen ronden we onze lezingen af uit de brief aan de
Efeziërs. Die brief uit de eerste eeuw na Christus, geschreven door
een voor ons onbekende. Een onbekende die zich beroept op
Paulus, en ook in zijn geest de brief schrijft. De schrijver borduurt
op Paulus voort, hij geeft een nieuwe interpretatie aan zijn leer …
nodig voor de omstandigheden en tijd waarin hij schrijft. En dat
geldt natuurlijk ook voor vandaag: we kunnen niet zomaar teksten
en gedachten uit het verleden klakkeloos herhalen… omdat ze toen
van waarde waren. Elke waarheid uit het verleden vraagt om een
interpretatie in het heden. En ja, dat betekent ook dat als je dat
doet, interpreteren, jijzelf daarin meeklinkt. En er dus ook op
aanspreekbaar bent, verantwoordelijk voor.
Één van de kenmerken van Paulus’ leer, van zijn ethiek, is dat hij
zegt: wat je bent, moet je altijd ook nog wórden. De schrijver van de
Efese brief neemt dat over. Hij zegt: in de verbondenheid met
Christus ben je een mens van het Licht. Dat bén je. Maar nu komt
het er op aan dat je dat ook leeft: wandel dan in het Licht. Er zijn
dus altijd twee stappen nodig: de eerste is: weet je wie je bent? Hoe
kijk je naar jezelf? daar begint het mee. Nou zegt de Efeze brief:
laat dat duidelijk zijn: je bent een geliefd mens van God en je staat
in de vrijheid, want je bent in Christus vrijgemaakt. Kijk zo naar
jezelf…en alsjeblieft ook naar elkaar.
En dan is het tweede, en daar gaat het in dit hoofdstuk over…als je
dat dan bent…wat betekent dat dan voor je gedrag, je keuzes, je
handelen? Blijkbaar valt daar nog iets in te kiezen… het is niet
zomaar en vanzelfsprekend duidelijk wat je dan te doen staat…en
ik denk dat dat herkenbaar is… Overigens geeft de brief ook heel
algemene aanwijzingen: vers 15 let goed op welke weg je
bewandelt…en ook: gedraag je niet als dwazen maar wees
verstandig…ja…oké…probeer te begrijpen wat de Heer wil… er
staat niet: doe wat de Heer wil…maar ‘probeer te begrijpen’... dat
heeft iets zoekends… bedrink je niet…nee, want dan raak je zelf
ook nog eens zoek… nee probeer te begrijpen wat de Heer wil…
vanuit de geest van Christus…
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Dat is dus allemaal niet zo duidelijk…en ik zou daar aan toe willen
voegen: daar hebben we ook elkaar voor nodig… want niemand
heeft daarbij bij voorbaat de wijsheid in pacht…
Vanmorgen haal ik vers 16 naar voren: de schrijver zegt daar:
‘gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd’…
( overigens: een slechte tijd…laten we daar over ophouden…de
arts en hoogleraar Hans Rosling schreef een boek ‘Feitenkennis’
waarin hij laat zien, dat het nog nooit zo goed ging met onze
wereld: kijkend naar oorlogen, honger, medische stand, onderwijs,
positie van meisjes/vrouwen…) Niet goed, maar zeker niet
slechter…!
Terug naar vers 15: letterlijk staat er vanuit vers 15: ‘wandel als een
wijs mens: de tijd loskopend, want de dagen zijn boos.’
‘De tijd los kopen’ ….dat heeft iets van ‘losgeld betalen’ (zoals bij
een slaaf, een gevangene)… dus: het is een bevrijdende
handeling… iets of iemand terugbrengen naar z’n bestemming en
bedoeling. De oproep is dus eigenlijk: haal de tijd uit de
markt…gebruik de tijd, jouw tijd, waar deze voor bestemd is…want
de dagen zijn boos…oftewel, zo lees ik dat: als je dat niet
doet…dan wordt je geleefd, dan heerst de tijd over jou, en dat doet
geen goed.
Maar hoe haal je de tijd nu van de markt? Hoe zorg ik er voor, hoe
doe jij dat, dat de tijd, de tijd met z’n eisen en verwachtingen, niet
jóu bepaalt ..dat je niet wordt opgeslokt door de markt van loven en
bieden… maar dat jij jouw tijden bevrijd en tot hun bestemming
brengt. Wie of wat staat er aan het roer in je leven? Word je
geleefd, of geef jij de inhoud aan de dagen?
Het raakt aan het probleem van de burn-out… misschien een wat
modieuze titel, maar 15% vrouwen/ 10 % van de mannen…en dan
ook nog veel onder jongeren…omdat onze tijden door de markt
bepaald worden…

5

Nu las ik een artikel van Leon Heuts, iemand die na jaren hard
werken besloot om een sabbatical te nemen. Even een tijd van
niets doen. En misschien herken je dat van je vakantie, of je net
aangebroken pensioen…dat valt om de drommel niet mee om niets
te doen. Hoe komt het dat het ons zo slecht afgaat om niets te
doen? Heuts schrijft in dat artikel: Ik voel me constant schuldig…en
sterker nog: ik geloof dat ik bang ben voor het niets doen…want…
als ik niets doe…dan meld zich ook het niets…en wat, wie ben ik
dan nog?
Mijn oma plachtte vroeger te zeggen tegen mijn moeder, als ze een
boek aan het lezen was: ‘ga je ook nog wat doen’? Natuurlijk
worden er ook suggesties gedaan om je tijd van de markt te
halen..(Lammert Kamphuis zette het op een rijtje)
1. Doe de dingen waar je goed in bent. Daar ligt ook je plezier.
2. Heb invloed op het resultaat (Marx) (bloemisten, kappers en
loodgieters)
3. Je moet het waardevol vinden. Is er volgens jou behoefte aan?
En waar wil jij offers voor brengen.
4. Er moet iets van een spel-gevoel zijn..
Terug naar de tekst van Paulus…Zou het kunnen dat we al doende,
zo druk als we zijn, niet alleen bezig zijn om onszelf en anderen te
overtuigen dat we van belang zijn…maar daarmee ook wegvluchten
voor de vraag wat en wie we eigenlijk zijn? Je kunt een leven lang
de mooiste en meest verheven dingen nastreven.. nuttig, menselijk,
rechtvaardig… noem maar op…en tegelijk op de vlucht zijn…voor
dat éne…dat je aanstaart als je niets doet… wie ben ik…los van
mijn verdiensten… mijn rol…
Hoe kopen we de tijd los? Los uit de gevangenschap van
verwachtingen, eisen en prestatie… Ik kan daar voor jou geen
antwoord op geven…maar ik bedenk me wel, in de geest van
Paulus: misschien kun je de tijd eenvoudiger loskopen als je beseft
dat je zelf losgekocht bent…oftewel: jij behoort niet toe aan de
markt…jij hoeft je zelf geen waarde te verwerven … die heb je al
ontvangen …
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Als je dat waar laat zijn…dat durft…dan kun je ook anders met de
tijd omgaan… dan relativeert dat alle moeten….. want het is dat
moeten, (waar dat ook vandaan komt) dat onze dagen dreigt ‘boos’
te maken …
Zing met elkaar… en dank God…als je zo begint…je dag, je
week… vindt de ontspanning z’n weg…en de vreugde de ruimte.
Amen.
*********************************************
Deze Missie en Visie vond ik ( DR.) in een PKN kerk die ik deze
zomer vaak bezocht. Ik vind het een tekst die we in Denia zo
zouden kunnen overnemen. Wat vindt u?
Missie:
Vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven.
Geloofstekst:
Geloven is voor ons groeien in vertrouwen en oefenen in liefdevol,
goed leven, zoals God het bedoeld heeft. Daarbij vinden we de
belangrijkste bronnen van inspiratie in de Bijbelse verhalen en de
persoon van Jezus. Zij geven ons richting voor ons eigen bestaan
en hoop voor onze wereld. Voor deze manier van geloven hebben
we elkaar nodig. Daarom vormen wij een geloofsgemeenschap.
Visie:
Als kerk (van Denia) zijn we gericht op de ontmoeting met God,
vormen wij een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien
en leveren wij een positieve bijdrage aan onze regio. Wij zijn een
open geloofsgemeenschap, waarbij wij de volgende keuzes maken:
– Iedereen is welkom ongeacht culturele of religieuze
afkomst, geaardheid, single of samen.
- Een houding van doorgaande vernieuwing is kenmerkend voor
ons. We willen op een eigentijdse manier kerk zijn, waar ook
mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk, zich welkom voelen.
– Kwetsbaren in onze omgeving hebben onze speciale aandacht.
– Een rechtvaardige samenleving is waar wij ons voor inzetten.
– Ons geloofsverhaal willen wij delen met anderen.
– Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties zoeken wij
steeds opnieuw.
– Duurzaam leven is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
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Weggaan of blijven?

(ingebracht door Henk de Jong)

Van Jezus mag je kiezen: wil je van Hem weggaan of bij Hem
blijven? Je krijgt de ruimte om Hem te volgen. Hij wil geen mensen
die Hem volgen op de automatische piloot, maar echte volgelingen,
die uit vrije wil ervoor kiezen om met Hem mee te gaan en bij Hem
te blijven. En jij, waarom wil je bij Jezus blijven?
Jezus geeft duizenden mensen te eten. Grote opwinding maakt zich
van hen meester: deze man moet koning worden!
Maar Jezus gaat niet in op de opwinding. In Johannes 6 ontspint
zich een gesprek waarin harde noten worden gekraakt. Jullie
komen bij Mij, zegt Jezus, omdat ik heb gezorgd voor brood, maar
wat jullie niet willen zien en geloven is,dat ik zelf het brood ben dat
leven geeft, het brood dat uit de hemel is gekomen. Dat gaat de
meeste joden te ver. Is dit niet Jezus de zoon van Jozef? Wat nou?
Uit de hemel neergedaald? Maar Jezus doet er nog een schepje
bovenop: alleen als je mij gelooft, heb je eeuwig leven. Mijn lichaam
is het ware voedsel, mijn bloed de ware drank. Het gaat er om dat
je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt.
Dat schiet velen in het verkeerde keelgat, inclusief leerlingen van
Jezus. Voor een aantal van hen is de maat vol. Dit zijn harde
woorden, zeggen ze, wie kan daarnaar luisteren? Zij keren zich van
Jezus af en gaan niet langer met Hem mee. Het lijkt alsof Jezus zijn
hand heeft overspeeld. Waarom zegt Hij de dingen zo cru en zo
radicaal? Zonder Mij heb je geen leven…Je moet mijn lichaam eten
en mijn bloed drinken…. Zou het ook een tandje minder kunnen?
Wie ontvangt er nu graag zo’n boodschap?
Laten we met elkaar niet doen alsof het logisch is dat je voor Jezus
kiest. Alsof er geen andere opties zijn. Die zijn er wel degelijk.
Je kunt er voor kiezen om te denken: hier ga ik niet in mee. En hoe
vreemd is dat nu eigenlijk als je op je in laat werken wat Jezus echt
zegt? Jezus geeft die ruimte, de ruimte om bij Hem weg te gaan. Hij
gaat er niet vóór liggen, om zo te zeggen. Niet smeken en
soebatten om je op andere gedachten te brengen. Of huilen en
jammeren omdat iedereen bij Hem wegloopt. Of excuses maken:
sorry, zo heb ik het niet bedoeld… In tegendeel, Jezus draait zich
om naar de andere leerlingen om en vraagt ook aan hen:” Willen
jullie soms ook weggaan?
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”Het gaat hier om een open, oprechte vraag, die je met zowel ja als
nee kan beantwoorden. Jezus dwingt je niet om te blijven. Hij zet je
niet het pistool op de borst. Hij vraagt niet om jouw medelijden: Er
zijn er al zo veel weggegaan, wil jij alsjeblieft bij Mij blijven? Nee,
zeg het maar, wat doen jullie: Weggaan of blijven?
Zo gaat Jezus voor zijn leerlingen staan. Je hoeft Hem niet met
tegenzin trouw te blijven. Je hoeft Hem niet te volgen uit
plichtsgevoel, uit angst of uit gewoonte. Liever niet zelfs.
Als dat jouw redenen zijn om bij Jezus te blijven, hou er dan liever
mee op en ga wat anders doen. Zo doet Jezus dat.
Geen overspannen retoriek, geen dwang of dreigende taal, geen
subtiel gemanipuleer om mensen aan zich te binden. Hij maakt
duidelijk wie Hij is, wie Hij wil zijn voor jou. Hij legt zijn kaarten open
en bloot op tafel: Ik ben het brood dat leven geeft. Als jij mijn
lichaam eet en mijn bloed drinkt, krijg jij het eeuwige leven. Hij
sleept niemand aan de haren erbij. Zo staan de zaken. En nu mag
jij het zeggen: wil je bij Hem blijven of weggaan?
Is er ruimte voor jouw eigen keus bij het volgen van Jezus? Ja dus.
Ook al heeft Hij nog maar een paar tellen geleden gezegd, dat
“iemand alleen bij Mij kan komen als het hem door de Vader
gegeven is”. Jazeker, het begint bij God. Hij trekt en roept mensen,
Hij geeft het geloof. Maar dat betekent kennelijk niet dat je als mens
een willoos pionnetje bent geworden dat niks meer te zeggen of te
kiezen heeft. Wat zal het zijn voor jullie, vraagt Jezus aan de twaalf
overgebleven discipelen, weggaan of blijven?
Hartverwarmend is het antwoord van Petrus namens de twaalf.:
“ Naar wie zouden we moeten gaan, heer?”
Dat klink een beetje willoos. We kunnen niet anders. Er is verder
niemand, dus we blijven maar. Er zit niks anders op. Maar Petrus
bedoelt het echt. Inderdaad, er is niemand anders.
“ U spreekt woorden die eeuwig leven geven”. Er is maar één die er
toegang toe geeft. Maar een langs wie het werkelijkheid kan
worden voor kwetsbare, sterfelijke en gebrekkige mensen, die
eeuwigheid van God, dat niet meer hoeven sterven en voor altijd in
Zijn nabijheid leven, te beginnen nu, in een geluk dat al het geluk
van de wereld doet verbleken. U bent dat, zegt Petrus, “We weten
en geloven dat U de heilige van God bent”.
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Wij hebben een keus. En we kiezen er voor om geen andere keus
te hebben. Wij blijven, want naar wie zouden we moeten gaan?
Liefde
Maar hoe gaat dat nou in zijn werk? Kan ik niet anders dan kiezen
voor Jezus als de Vader het mij heeft gegeven? Dat zou je denken.
Maar het kan wel anders. Het kan altijd anders. Het spreekt nooit
vanzelf. Zelfs niet als jou het geloof gegeven is. Ik heb jullie
uitgekozen, maar toch is een van jullie een duivel, zegt Jezus. Het
gaat blijkbaar om iets wat elke dag opnieuw gezegd, uitgesproken
en beleefd moet worden, iets wat nooit een gepasseerd station is.
Wat doe jij: weggaan of blijven? Jouw antwoord op die vraag zal
jouw hart blootleggen. Elke keer weer. Naar wie zouden we moeten
gaan, Heer? Het is een antwoord uit liefde. Precies waar Jezus
naar zoekt en vraagt: vrijwillige overgave aan `hem, omdat je van
Hem houdt.
En hoe werkt liefde? Weet jij het? Kun je daar een rekensom op los
laten, kun je liefde inzichtelijk maken? Het hart heeft altijd zijn
redenen, die soms het hoofd niet kan bijbenen. Ik kan niet anders,
zegt Petrus, en de anderen vallen hem bij. Ik hou van U. Ik heb U
lief gekregen. Vraag me niet hoe of wat. Maak het alsjeblieft niet
logisch. Het heeft met U te maken. Met wie U bent. Met wat U zegt.
Er sloeg een vonk over. Er wordt een vuur aangewakkerd. Ik kan
het niet meer tegenhouden. Ik heb U lief gekregen. Weggaan of
blijven? Blijven wat mij betreft. Dat de Vader het maar mag geven.
Ds, Oldenhuis uit Bergschenhoek

De 10 kenmerken van een volwassen
christen
In ons leven met God is het van cruciaal belang dat we
geestelijk volwassen worden. We moeten groeien in ons geloof
en ons continu blijven ontwikkelen. Maar wat is een volwassen
christen nu eigenlijk? Hoe ziet hij/zij eruit? Frank Powell van
Church Leaders geeft ons 10 duidelijke voorbeelden die ons
kunnen helpen om ook een volwassen christen te worden:
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1. De ups en downs in je leven hebben geen impact op je
relatie met God
"Een achtbaan is leuk, omdat je continu opstijgt en weer naar
beneden valt. Maar dat is niet wat het leven als christen geweldig
maakt. Ik heb zoveel mensen gezien die enkel streven naar een
bergtop-ervaring. Ze stijgen naar de top en vallen vervolgens weer
naar beneden. Ze zijn het ene moment 'up' en het volgende
moment 'down'. Ze hebben een emotionele kick (ze zijn net
bekeerd, hebben een bezinnings-weekend achter de rug, enz.),
maar zodra deze kick wegebt, houdt hun relatie met God geen
stand meer."
2. Je haalt waarde uit je alledaagse leven
"Wees geduldig in de doodnormale activiteiten in het leven. God is
nog steeds aan het werk. Wat je ook in het geheim doet, God zal
het openbaar maken. Je dagen zijn zo belangrijk, zelfs wanneer er
niet echt iets bijzonders gebeurt - zelfs dan kun je trouw blijven aan
je wandeling met Jezus.
"Volwassen christenen staan niet toe dat al het geweld en alle
moorden die op het nieuws verschijnen hun leven ontsporen"
3. Je hebt vrede met situaties die je niet in de hand hebt
"Leven we in donkere tijden? Zeker weten. Zijn de aanslagen die de
IS en andere terreurorganisaties plegen vreselijk? Meer dan
vreselijk zelfs, ze zijn gruwelijk. Maar volwassen christenen staan
niet toe dat al het geweld en alle moorden die op het nieuws
verschijnen hun leven ontsporen. Ze verspillen hun tijd niet door
zich zorgen te maken en in paniek te raken door situaties die ze zelf
niet in de hand hebben."
4. Je laat de discipline in je leven niet verslappen
"Meditatie. Bijbelstudie. Gebed. Afzondering. Aanbidding. Vasten.
Deze dingen zijn noodzakelijk voor iedere geestelijke volwassene
en zorgen voor een goede relatie met God. Mensen die worstelen
met het in stand houden van deze gewoontes en het moeilijk vinden
om een intieme relatie met God te onderhouden zijn vaak degenen
die andere zaken voortdurend boven God plaatsen."
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5. Je kijkt vol ontzag en verwondering naar de wereld om je
heen, zoals een kind
"Als volwassenen hebben we vaak de neiging om onze kinderlijke
zienswijze en verwondering over de wereld om ons heen te
verliezen. Misschien dat Jezus zijn discipelen daarom vertelde dat
we moeten worden als kleine kinderen om het koninkrijk van de
hemel binnen te kunnen gaan (Matt. 18:3). Kinderen nemen risico's.
Kinderen geven niets om iemands huidskleur. Kinderen zien de
schoonheid en de vreugde van het leven. Kinderen halen zelfs
vreugde uit het eten van een bakje chips op de bank."
6. Je vergelijkt jezelf niet met anderen
"Onze moderne cultuur wil ons aansporen om de volgende .........
(vul zelf maar in) te zijn, in plaats van de persoon die God zo mooi heeft
geschapen. Dit vormt een gif voor onze innerlijke vreugde en is
daarbij vernederend voor God. Vergelijking produceert schaamte,
bitterheid en frustratie. Geestelijk volwassen christenen snappen
dat ze hun volledige capaciteit niet kunnen bereiken wanneer ze
horizontaal naar de wereld blijven kijken. Dit kan alleen door je blik
verticaal op God te richten."
7. Je luistert naar mensen met een andere visie... met als doel
om te groeien en niet om hen te corrigeren
"Geestelijk volwassen christenen luisteren naar de visies van
iedereen. Ze voeren gesprekken met atheïsten, moslims,
boeddhisten, hindoeïsten, katholieken en baptisten, met als doel
om te leren van hun zienswijze. Dit vormt een sterk contrast met
sommige christenen die geloven dat het hun taak is om iedereen te
bekeren die iets anders gelooft of denkt dan zijzelf."
8. Je geeft om de armen en de minderbedeelden
"Jezus had de mensen lief die geen stem hadden. De armen. De
zieken. De machtelozen. De farizeeën hielden enkel van de
mensen die hen konden helpen. Volwassen christenen begrijpen
het verschil. Ze geven oprecht om de mensen in de wereld die geen
inspraak hebben. Hun harten doen pijn wanneer ze mensen zien
die leven in armoede. Ze kunnen er niet tegen wanneer iemand
gepest wordt op school. Hun harten gaan uit naar alle meisjes en
jongens zonder ouders. Dit is het hart van Christus. En het is het
hart van een volwassen christen."
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9. Je begrijpt dat je christelijke identiteit niet aan of uit kan
staan
"Je leven als christen heeft geen 'aan/uit' knop. Leven voor God is
24/7/365. Geestelijk volwassen christenen zoeken geen manieren
om God in een hokje te stoppen, zodat Hij geen deel uitmaakt van
hun leven... Hij is hun leven (Rom. 12:1-2)."
10. Je hebt een gezond levensritme
"Volwassen christenen zijn geen workaholics of luie donders. Ze
zijn geen onderpresteerders of perfectionisten. Ze weten dat hun
gezondheid belangrijk is. Ze halen voldoening uit beweging. Ze
hechten waarde aan hun wekelijkse rustdag. Ze hechten waarde
aan hun hobby's." (30 mei 2016 door Shehera Vega Sánchez)

Onze kerkjes uit het verleden.

(Door: Allard Draaisma)

Ca. 25 j. geleden hadden wij in Denia een predikant die pas met
emeritaat was gegaan. Van zijn laatste gemeente had hij een rondreis door Mansjoerije aangeboden gekregen. Voor de
inloopochtend had hij als onderwerp genomen " Hoe geloven de
mensen in Mansjoerije ??"
Absoluut een pakkende tekst. De pastorie was dan ook goed
gevuld. Daar wilden we wel eens meer van weten. Maar ja, het is
natuurlijk geen gemakkelijk onderwerp en een praatje hier of daar in
een onbegrijpelijke taal zegt ook niet zoveel. U begrijpt het resultaat
al, het was een mooie interessante inloopochtend met reisverhalen
van de eerwaarde, maar het onderwerp zelf kwam maar niet ter
sprake.
Nu ik een stukje voor onze kerkband wil schrijven over het kerkelijk
leven in Groningen in het verleden, voel ik mij net als de eerwaarde
op de inloopochtend. Het onderwerp is zo breed dat ik mij moet
beperken tot een heel klein deeltje. Wat mijzelf altijd erg intrigeert
als ik door onze Noordelijke provincie rijd, zijn de kerkjes die her en
der in het landschap staan. Soms nog een paar boerderijen in de
buurt, soms alleen op een verhoging ( vroegere wierde) in het landschap. Stuk voor stuk belichamen ze hele geschiedenissen.
13

Daar heb je het kerkhof van Oterdum, vroeger stond daar een kerkje bij. Maar omdat de dijkverzwaring geen ruimte meer liet, is het
kerkje verdwenen. Het kerkhof ligt in de dijk, en als symbool steekt
een monument (hand) boven de dijk uit. Het dorp is gesloopt. Er
wordt verteld dat de predikant daar niet erg boeiend preekte, zelfs
de kerkenraadsleden dommelden. Hij was het zat en riep "Schip op
de dijk" De hele gemeente veerde op en rende naar de ramen.
Even verder staat midden in het industriegebied het kerkje van Heveskes. Het hele dorp is gesloopt. Het kerkje heeft men laten staan,
als herinnering aan het verdwenen dorp. Daar staat nog het kerkje
van Jukwerd, Marssum enz. Als je er naar toe gaat, kun je de geschiedenissen lezen. Evenzo het mooie kerkje van Oosterwijtwerd.
Dit is opgeknapt en er worden nog speciale diensten gehouden.
Op deze Wierde woonden al mensen rond 400 j. n. Chr. Er waren
toen nog geen dijken. Wat moeten dit taaie mensen zijn geweest.
Het begin van dit kerkje is rond 1230.De eerste dijken waren
aangelegd en maakten bewoning van de wierden mogelijk. Laatst
was daar een bijzondere dienst met zangkoren. o.a. Ede Staal
liedjes, met vaak een diepe betekenis. Met moeite vond ik nog een
plaatsje, boven in, naast het orgel waar vroeger de orgeltrapper zat,
achter een gordijntje.
Je voelt het verleden als je bedenkt dat hier honderden jaren het
evangelie werd verkondigd. Er kunnen ca. 150 mensen in dat kerkje. Nu afgeladen vol. Het orgel zal vroeger veel liederen hebben
laten horen, waarvan men nu zou zeggen dat dat niet meer kan.
Even verder komen we het kerkje van Krewerd tegen. Valt veel
over te vertellen. (zie op internet www.Maria kerk krewerd.nl .) Van
dit kerkje is de stichtingsgeschiedenis in 1280 bekend. De heuvel is
1,5 m. boven N.A.P. Dan moet het vaak door hoog water zijn
bedreigd. Het is een Romaan Gotische zaalkerk. Hierin staat het op
een na oudste bespeelbare orgel van Nederland. Bij de ingang van
de kerk ligt een Bremer steen.
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Waarschijnlijk een altaarsteen uit de katholieke periode maar bij de
hervorming daar geplaatst om het roomse geloof met voeten te treden.
Er is plaats voor ca. 50 mensen, waarschijnlijk de arbeiders van
een paar lokale boeren. De boeren zullen wel de kerkenraad hebben gevormd en zaten in "het hek". De banken zijn met deurtjes
afsluitbaar, dit deed men omdat men vaak de honden mee nam "ter
Kerke ". Op de vloer lag jaren en jaren een sterk tapijt. Toen men
dit verwijderde, kwam de grafsteen bloot van de hier begraven pastoor Carolus, op de grafsteen staat 1665 als sterfdatum. Hij werd
nog pastoor genoemd, hoewel hij toen al wel "dominee" moet zijn
geweest. Of een typische Groninger stijfkop die van dat nieuwe gedoe toch ook weer niet zoveel moest hebben, dus zich pastoor
bleef noemen. Wat mij hierbij het meeste opvalt op die grafsteen is
het kruis. Als je in Delft in de Oude Kerk de grafstenen van de
Oranjes of van Piet Heyn bekijkt staat er nergens een kruis op. Bij
deze pastoor wel. Een heel bijzonder kruis. Hij staat op 3 poten. De
vastheid van het geloof in de 3 eenheid symboliserend.
Aan de bovenkant links een driehoek, vroeger heeft men soms het
gehele kruis afgebeeld als 2 driehoeken.
De halve driehoek zou de misdadiger aan het kruis kunnen symboliseren die Jezus bleef bespotten , de rechter symboliseert de misdadiger die in Jezus vergeving krijgt.( lucas 23 : 43 ) waarmee de
pastoor zich verbonden voelt.
De R.K. kerk gebruikte steeds nog kruisen met daaraan de
gekruisigde Heer. Maar de Hervorming ging uit van het lege kruis,
de Heer is opgestaan.
Wat deze dominee / pastoor precies bedoeld heeft met deze afbeelding op zijn grafzerk is niet bekend. Indrukwekkend is het wel.
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Handen schudden

(overgenomen uit kerkblad van Benidorm))

Ik kom vaak mensen tegen die zich afvragen waarom de dominee
steeds bij het begin en het einde van de dienst een hand moeten
krijgen. Hadden ze dat niet in de consistorie kunnen doen? En, de
dominee staat toch altijd bij de uitgang om iedereen een hand te
geven? Anderen zeggen weer dat het goed is om de dominee
sterkte te wensen bij het begin en om hem te danken voor het
gesproken Woord aan het eind van de dienst.
Het is daarom misschien zinnig om de achtergrond van dit gebruik
wat nader te bekijken. De kerk is altijd al wel gevoelig geweest voor
leiders. Voor mensen die menen de wijsheid in pacht te hebben en
die menen dat de gelovigen alles moeten aannemen wat de man
(of vrouw, maar meestal gaat het hierbij om mannen!) zegt, vindt en
aangeeft. De kerkgeschiedenis is er vol van en de sekten bewijzen
het steeds weer: Pas op voor dictators in de kerk. Ze zijn
levensgevaarlijk. Vandaar dat de kerken na de reformatie
nadrukkelijk kozen voor het Presbyteriaanse model: In de naam van
Christus is de kerkenraad verantwoordelijk en niet de paus, de
pastoor, de dominee, de voorganger of voorzitter van de
kerkenraad of wie dan ook.
Neen, Christus is het hoofd van de kerk en de ambtsdragers
hebben de taak in Zijn naam en in totale afhankelijkheid van Hem
de kudde te weiden. Het voorgaan in de dienst is dus niet een
individuele opvoering van een al dan niet begenadigd spreker die
toevallig in de buurt is, maar een onder het gezag van Christus
uitgevoerde bediening onder het toezicht van de kerkenraad. Bij de
handdruk voor de dienst geeft de kerkenraad aan dat de dominee
rechtmatig namens de kerkenraad zijn Woordverkondiging mag
uitvoeren: De kerkenraad geeft in de handdruk zijn
verantwoordelijkheid (tijdelijk) over aan de predikant. Bij de
handdruk na de eredienst gaat de verantwoordelijkheid weer terug
naar de gehele kerkenraad. U ziet hoe belangrijk het is om voor de
kerkenraad om wijsheid en inzicht te bidden. Dat zij niet hun eigen
mening laat zegevieren, maar Christus willen laten gloriëren zowel
in de eredienst als daar buiten. U ziet ook hoe belangrijk het is om
betrouwbare predikers te zoeken die de gemeente ook
daadwerkelijk kunnen opbouwen in het geloof. ( Jan Sytze van Wijnen
vz. kerk Benidorm).
16

De 16 belangrijkste uitspraken van Jezus.
1. ‘Oordeel niet.’
Schrijf niemand af. Wat Jezus erna zegt, is minder bekend: ‘Want
met jouw oordeel over anderen, word je zelf geoordeeld.’ Scherpe
woorden komen namelijk als een boemerang op je terug.
2. ‘Behandel anderen, zoals je wilt dat ze jou behandelen.’
Dit is de beroemde ‘Gouden Regel’ die ook Confucius en
Mohammed leerden. Reageer nooit ‘zomaar’ op een ander, maar
leef je eerst in diegene in en baseer daarop wat je doet.
3. ‘Pas wie ruimte heeft voor dit kind, die heeft ruimte voor
God.’
We zien onopvallende mensen vaak over het hoofd. Maar je kunt
pas openstaan voor een grote God, als je oog hebt voor ‘kleine’
mensen. God werkt namelijk, zo legt Jezus uit, subtiel ‘als een
mosterdzaadje’.
4. ‘Heb je vijanden lief.’
God houdt van zijn vijanden, legt Jezus erbij uit: hij geeft iedereen
leven en geluk, regen en zon, en is daarin niet partijdig. Doe dat na.
5. ‘Bij God is alles mogelijk.’
Jezus geloofde in een God die alles kan: dan is er dus nooit een
situatie meer helemaal hopeloos en is er nooit geen oplossing.
6. ‘Maak je geen zorgen voor morgen, want morgen zorgt wel
voor zichzelf.’
Kijk naar de vogels, zegt Jezus, die hebben geen machines en
geen contracten, en toch gaat het ze goed. Kijk naar de lelies, die
staan maar wat te dromen en God zorgt wel voor ze.
7. ‘Vele eersten worden de laatsten, vele laatsten de eersten.’
Wie succesvol is volgens mensen, kan een flater slaan bij God. En
wie wij een ‘loser’ vinden, kan God juist waarderen. God kijkt
namelijk naar de binnenkant.
8. ‘De mens is er niet voor de sabbat, maar de sabbat voor de
mens.
De sabbat was in Jezus’ tijd een verplichte rustdag. Prettig, maar
het kan ook een last worden. Blijf daarom de bedoeling van alle
regels zien: ze zijn er voor ons, wij niet voor de regels.

17

9. ‘Zoek en je zult vinden.’
Jezus vertrouwt erop dat God weliswaar onzichtbaar is, maar toch
te ervaren valt. Zet zelf de eerste stap en sta ervoor open: ‘Klop en
je wordt binnengelaten.’
10. ‘Wees niet bang: alle haren op jullie hoofd zijn geteld.’
God kent elk detail van wat hier op aarde gebeurt, daarvan was
Jezus vast overtuigd. Hij kan wel erge dingen toelaten, maar het
kan daarom nooit té erg worden.
11. ‘In het huis van God zijn veel kamers.’
Bij God geldt geen vol = vol. Hij heeft een groot hart waar mensen
van alle kleuren, landen, overtuigingen en verledens welkom zijn.
12. ‘Verzamel geen schatten op aarde, maar in de hemel. Daar
roesten ze niet weg en kunnen dieven er ook niet bij.’
Geld, status, uiterlijk – dat vergaat uiteindelijk allemaal. Maar je
karakter en je overtuigingen – dat kan nooit stuk. Dat zijn je
‘schatten in de hemel’.
13. ‘Wie het zwaard gebruikt, komt door het zwaard om.’
Dit zegt Jezus als hij zelf wordt gearresteerd en vlak daarna zal
worden gekruisigd. Hij had dus alle reden om zich te verdedigen.
Maar geweld leidt alleen maar tot meer geweld.
14. ‘De waarheid zal je bevrijden.’
Wat maakt vrij? Een goede regering? Een fijne vakantie? Veel
geld? Nee, stelt Jezus, eerlijk zijn, niet liegen. Pas als je de
werkelijkheid aanvaardt, ben je helemaal vrij.
15. ‘Wat heb je eraan als je de hele wereld wint, maar jezelf
verliest?’
Jezus kende wel de Romeinse keizers die inderdaad de halve
wereld veroverden, maar van binnen kapot gingen. Het gaat niet
om succes van buiten, maar vertrouwen van binnen.
16. ‘Als je op de linkerwang geslagen wordt, keer je
rechterwang toe.’
Iemand tegenover slaat je minnetjes met de achterkant van z’n kant
op je linkerwang. Dan keer jij brutaal je andere wang toe, alsof het
je niets doet. Jezus adviseert dus als je wordt vernederd, niet weg
te kruipen maar de onderdrukker de waarheid te vertellen.
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ROOK VAN DE TWIJFEL
VRAAG
God heeft zo veel voor mij gedaan. Ik ben Hem daar ook erg
dankbaar voor en heb sterk het gevoel Hem heel mijn leven te
willen aanbidden. Toch heb ik soms gedachten en twijfels als:
bestaat God echt? Hoe zit het dan met de ‘big bang’ en de
evolutietheorie? Of: waarom is dit het ware geloof? Ik ben zelf heel
kritisch en zoek vaak naar verklaringen. Misschien hangt het ook
wel samen met mijn leeftijd (20jr) en het opgroeien in een seculiere
samenleving. Op sommige momenten heb ik veel twijfels, maar
andere momenten wil ik niks anders dan Hem aanbidden met heel
mijn hart. Ik kan dit gevoel niet beschrijven. Vaak ervaar ik Zijn
liefde en vrede in mijn hart.
Ik vraag me ook af wanneer ik mijzelf bekeerd mag noemen. Is het
twijfelen maar toch steeds vasthouden aan geloof een teken van
bekering? Diep in mij (ook door alles wat ik meegemaakt heb)
geloof ik met diepe overtuiging. Er wordt gezegd dat God het werk
van Zijn handen niet los laat en dat Hij het goede werk in mensen
afmaakt. Mag ik er zo bij mij over denken? Dat ik uiteindelijk niet
meer zal twijfelen?
ANTWOORD
Calvijn zegt ergens: waar de vlam van het geloof is, is de rook van
de twijfel. Blijkbaar hoort dat bij het geloof. Niet dat het goed is,
maar het is onlosmakelijk verbonden met een leven in
afhankelijkheid van God. We blijven mens en zijn niet altijd in de
stemming om God te aanbidden. Er zijn ook andere tijden in het
leven van het geloof. Dat moet je niet vreemd vinden. En dan
kunnen er allerlei twijfels naar boven komen. Ook die je in je eigen
leven ervaart.
Gelukkig weet je ook van die andere kant. Dankbaarheid richting
God, vrede in je hart, niet zonder God te kunnen leven, dat zijn
allemaal uitingen waaruit blijkt dat God in je leven werkzaam is.
Helaas is er ook die andere kant. Dat legt vaak weer een grote
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schaduw over je leven heen. Toch mag je dan vasthouden aan de
belofte van God dat Hij niet loslaat wat Zijn hand begonnen is.
Uiteindelijk zal je eenmaal van al je twijfels worden verlost en mag
de totale en eeuwige aanbidding van God plaatsvinden. Daar mag
je naar uitkijken. Zelfs het lijden kan God gebruiken om je ogen op
die toekomst gericht te houden. Paulus schrijft ergens dat het lijden
van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die
wacht. In dat vertrouwen mag je leven. Ook al is er veel twijfel
(rook), laat de vlam van het geloof branden!
Ds. R. W. van Mourik, PKN 7-2-1958, Alblasserdam ( Uit: Refoweb)

HANGEN AAN HET LEVEN VAN VANDAAG.
VRAAG
Als wij, als christenen, geloven dat het in de hemel en later op de
nieuwe aarde beter is dan in het tegenwoordige hier en nu, waarom
hangen wij dan zo aan het leven van vandaag? Paulus’ uitspraak
en verlangen om met Christus te zijn, mis ik in mijn eigen leven! Dat
terwijl Gods Woord en beloften mijn leven bepalen.
ANTWOORD
Beste vragensteller, Het is al even geleden dat deze vraag mijn
mailbox binnen is gekomen. In de tussentijd heb ik nagedacht over
je vraag. Ik vind het mooi om te lezen dat Gods Woord en de
beloften in dat Woord jouw leven bepalen. Ik schrijf je dan ook niets
nieuws, want dat staat immers in Gods Woord, dat er bij het leven
naar en vanuit de beloften van Gods Woord ook iets verandert aan
je leven zelf. Het doopformulier brengt dat mooi, treffend en
typerend onder woorden: de wereld verzaken, onze oude natuur
doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is een
toekomstgericht leven.
Concreet betekent dat het volgende. We genieten van hetgeen de
HEERE ons toevertrouwt in dit leven, wanneer Hij ons zegent met
rijkdom, voorspoed en anderszins.
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Dat doen we met dankbaarheid. Maar, zoals we dat zingen met
Psalm 62 : (...) “En wordt niet ijdel, als ’t vermogen gedurig
aanwast; waakt en let, dat gij het hart er nooit op zet;” (...). Dat is
wat de Bijbel, het Woord van de HEERE van ons vraagt.
Hoe het daar staat, en hoe het in ons leven eruit ziet, dat wil nog
weleens verschillen. Dat herken ik in mijn eigen leven. Maar jij ziet
daar ook iets van terug in je leven. Je schrijft immers dat je dat
verlangen om met Christus verbonden te zijn, mist. Tussen haakjes:
ik hoop wel dat je hart naar Christus uitgaat... Paulus schrijft dat als
één van de hoogtepunten van zijn geloofsleven. Er zit inderdaad
een wereld van verschil tussen wat Paulus schrijft en wat we waar
kunnen nemen in de gezindte waar we deel van uitmaken. In de
achterliggende periode heb ik de brief van Jacobus door-gepreekt.
In het eerste gedeelte van het vijfde hoofdstuk treffen we een
vlijmscherpe veroordeling aan van de rijken, vanwege hun gedrag.
Een nadrukkelijk oproep tot bekering ontbreekt overigens voor die
rijken die zo leven zoals Jacobus onder woorden brengt.
Ik ben weleens bang dat we in de gereformeerde gezindte ook hard
die kant opgaan. We leven in grote voorspoed. We zitten vast aan
het aardse. We hebben de tentpinnen behoorlijk vast in de grond
geslagen. We leven heel weinig met de gedachte aan de
wederkomst. Zien we uit naar de heerlijke toekomst met de Zoon
van God? Lees artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
eens. Wat een hartelijk verlangen spreekt daaruit. O HEERE,
wanneer komt die dag, dat ik bij U wezen mag?
Het één heeft dus onlosmakelijk met elkaar te maken:
aardsgezindheid aan de ene kant en een vertroebeld zicht op de
wederkomst. Wij leven met elkaar of de wederkomst nog
tweeduizend jaar duurt. Terwijl met de oren van het geloof we de
voetstappen van de Heiland dichter en dichterbij horen komen.
Wanneer we leven bij het Woord van de HEERE, dan is er hoe dan
ook sprake van iets van verlangen naar Hem, om voor eeuwig bij
Hem te zijn. Verlost van alle aardse hebbelijkheden. Verlost van de
hang naar en aan bezit.
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Een remedie tegen het vastzitten aan het aardse is bijvoorbeeld
door vaker te denken aan de wederkomst. Gericht te zijn op die
grote toekomst. Want door genade ben je niet alleen dankbaar dat
je van je zonde verlost bent, maar wil je ook meer en meer op je
Zaligmaker gaan lijken. Als je echt aan je rijkdom vastzit en daar
verandering in wilt aanbrengen, zijn er genoeg mogelijkheden om
van die rijkdom af te komen. Wanneer je bij je zelf merkt dat het
aardse zo belangrijk is, richt je dan meer op het hemelse. En
mediteer bijvoorbeeld de brief van Jacobus eens. Het vastzitten aan
het aardse heb ik vooral toegespitst op rijkdom, maar dat kan
natuurlijk van alles en nog wat zijn: bezit, werk, school, vul maar in.
Tot slot, een vraag. Waar gaat je hart naar uit?
Met hartelijke groet en zegen in alles gewenst, Ds. W. F. ’t Hart (Uit:REFOWEB)

Iemand bemoedigen: dit kun je doen
We zitten allemaal wel eens hoog op die berg. Dan lijkt het leven ons toe te
lachen. Soms zitten we op de bodem van de put, en vragen we ons af of er
ooit iemand komt om ons bij te staan. Omdat we allemaal wel eens rechtop
lopen, dan weer struikelen en duikelen is het zo belangrijk dat we elkaar
blijven helpen en aanmoedigen.
Zo kun je iemand aanmoedigen:

 Door met die ander op te trekken

Bied je gezelschap aan ga dingen samen doen, zodat de ander er niet alleen
voor staat. Je kunt iemand hoop geven door je vriendschap aan te bieden.
Zelfs iets gewoons als boodschappen doen kan samen een stuk gezelliger
zijn.

 Te laten weten dat je aan die ander denkt

Dit doen we heus wel op social media, maar het is echt nog steeds veel
kostbaarder als je geen hartje of een like, maar een handgeschreven briefje
of een bloemetje krijgt. Dat iemand de moeite heeft genomen je iets te
schrijven, kan veel betekenen en hartverwarmend werken.

 Zeg dat je voor elkaar bidt
Sommige mensen hebben de gave om te bidden. Om tijd apart te zetten om
een gebedsstrijd voor anderen te leveren. Maar ook als je deze gave niet
hebt, kun je natuurlijk altijd voor iemand bidden. Laat het degene weten.
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Het is fijn om te weten en te ervaren dat er mensen aan je denken en jouw
nood bij God brengen. Zeker als je de woorden zelf even niet meer hebt.

 Doe iets praktisch

Mensen die de handen uit de mouwen steken, kunnen zoveel betekenen voor
een ander. Probeer erachter te komen waar de noden zitten en ga langs om
te helpen. Met een verhuizing, een verbouwing, opvang voor de kinderen,
een maaltijd bereiden, wat dan ook. De zin: ‘Als ik iets voor je kan betekenen,
bel me dan,’ is mooi, maar helpt vaak niet. De ander durft het niet altijd te
vragen, of is zo druk dat ie daar niet over na kan denken. Probeer er actief
achter te komen wat die ander nodig heeft en wees er.
UIT: www.mijnkerk.nl

Samen bidden in vier stappen
Bidden of mediteren. Het is vaak al een hele opgave in je eentje. Laat
staan met je partner. Maar wat kan samen bidden je opleveren? En hoe
pak je dat dan aan?
Een ding staat voorop: samen bidden schept een bepaalde band. Er zijn
onderzoekers zoals de Amerikaanse professor Nicholas H. Wolfinger die
zelfs zeggen dat het de relatie met elkaar zo versterkt dat stellen die dit doen
langer bij elkaar blijven.
1. Spreek een zegen over elkaar uit
Je kunt andere mensen zegenen door de woorden die je over hen uitspreekt.
Dus waarom zou je dat niet over je eigen partner doen? Voorbeeldje van zo’n
zegen vind je in de bijbel. Zendeling Paulus schrijft een brief naar een groep
mensen en zegt: “Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien (Filippenzen
1:9). Een gebed als dit kun je ook over je partner en jullie kinderen bidden.
2. Belijd je fouten
Belijden maakt dat je eerlijk naar jezelf kijkt, naar je gedrag, je houding, je
woorden. Het maakt je nederig en geeft je moed om integer te zijn. Beken je
zonden aan God en aan elkaar en ontvang Gods genezing en vergeving.
3. Bid voor wat de ander nodig heeft
Praat met elkaar over waar je voor zou willen bidden. Hoe specifieker, hoe
beter. En bedenk: je hoeft hier niet over uit te weiden. Hou het kort, maar
breng het samen bij God. Zo breng je samen je lasten bij God en leer je
elkaars hart kennen.
4. Dank God voor elkaar
Dank voor de ander. Dank dat God die ander aan jou heeft gegeven. Dat
jullie elkaar mogen aanvullen en liefhebben. Het is krachtig om dit uit te
spreken, over elkaar, tot God. Dat geeft ook dat je de ander meer waardeert
en je richt op alle mooie eigenschappen.
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Tien = perfect!
We hebben tien vingers en tien tenen, en ons telsysteem is
gebaseerd op tien getallen. Het hoogste cijfer dat je op school
kunt krijgen is een tien. En wie kent de uitdrukking ‘Even tot
tien tellen’ niet? Ook in de Bijbel heeft het getal tien een
bijzondere positie. Tien in de Bijbel: perfect
In de Bijbel heeft het getal tien vaak te maken met perfectie, met
compleetheid. Wat dat betreft lijkt dit getal ook op het getal zeven.
Zeven en tien hebben in de Bijbel zelfs hun eigen uitdrukking:
iemand of iets kan ‘meer waarde hebben dan tien (of zeven) zoons’.
Dit vind je bijvoorbeeld in Ruth 4:15 en 1 Samuel 1:8. Over Ruth
wordt gezegd dat zij meer waard is dan zeven zoons. En in 1
Samuel wordt een vergelijking gemaakt met meer waard zijn dan
tien zoons. Op beide plekken wordt er bedoeld dat de hoofdpersoon
het meest waardevol is.
Beter wordt het niet.

Ook in andere verhalen speelt het getal tien een rol:
- Een opvallend verhaal is het verhaal dat Abraham met God
onderhandelt over het sparen van de stad Sodom. Abraham begint
met vijftig onschuldigen, maar hij eindigt met tien (Genesis 18:2232).
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- In Exodus 7-12 worden tien verschillende plagen beschreven.
Deze tien plagen zijn bedoeld om de farao van Egypte ertoe te
bewegen het volk van Israël te laten gaan.
Na elke plaag lijkt de farao eerst toe te willen geven, maar hij doet
het niet. Tot de tiende plaag: als alle oudste zonen van de
Egyptenaren en hun vee sterven (Exodus 12:12-30).
- Daniël en zijn vrienden zijn wel tien keer wijzer en verstandiger
dan alle andere magiërs en bezweerders van koning
Nebukadnessar. Niemand kan zich dus qua wijsheid met hen
meten (Daniël 1:20).
- Jezus vertelt een gelijkenis over het koninkrijk van de hemel. Dat
zal zijn als tien meisjes met een olielamp. De eerste vijf zijn dwaas
en hebben niet genoeg olie. Maar de laatste vijf zijn wijs en kunnen
de bruidegom met brandende lampen opwachten
(Matteüs 25:1-13).
- In een andere gelijkenis heeft Jezus het over een vrouw
die tien drachmen heeft, maar er eentje verliest. Dan maakt ze haar
hele huis schoon tot ze die ene weer gevonden heeft, en alles weer
compleet is (Lucas 15:8-10).
Zoals je aan al deze voorbeelden kunt zien, komt het getal tien op
allerlei plaatsen in de Bijbel voor. Steeds om aan te geven dat iets
niet beter kan, dat het perfect is. Maar één van de meeste bekende
plekken waar tien gebruikt wordt, is nog niet genoemd. En dat zijn
natuurlijk de tien geboden (Exodus 20:1-17 en Deuteronomium
5:6-21). Ook op andere plekken in de Bijbel worden wetten en
regels gegeven. Maar deze tien zijn als het ware de bodem onder
alle andere wetten.
De onveranderlijke en meeste belangrijke basisregels: perfect en
compleet. Een echte tien met een griffel dus!
Deze blog is geschreven door Roelien Smit, bijbelwetenschapper en vertaler bij het
Nederlands Bijbelgenootschap.
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Inspiratie
‘Als je weet: ‘Door de verlossing is mijn geest één met Christus, ben
ik opgenomen in Zijn lichaam’, dan weet je ook dat Gods licht van
de heilige Geest in je hart schijnt en dat je werkelijk verlost bent.
Je bent geestelijk reeds teruggekeerd in de Eenheid en hebt vrede.
Dat de andere invloeden in je leven hier op zich niet door
veranderen, weet je ook.
Aards gezien blijf je strijd houden zolang je mens bent.
Maar door troost te putten uit deze gedachte,
zal je levensenergie krachtiger zijn en zul je je beter voelen.
Wie hier niets van weet, kan ook niet uit deze gedachte kracht
putten. Want je weet: gedachten zijn krachten doordat ze voor een
belangrijk deel je energie bepalen.’
Gebed
Lieve God,
Laat mij doordrongen zijn van de eenheid met Christus.
In Hem is het goed.
Door mijn harde werken kan en hoef ik daar niets aan te
verbeteren.
Laat mij rusten in Hem, zodat de pijlen van de tegenstander mijn
gedachten niet kunnen beïnvloeden.
In Christus is geen schuld, geen straf en geen zonde.
Daar ben ik vrij en ben ik een geliefd kind van God.
Amen.
R.Tichelaar
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“Wij zijn de mensen van hoop”

(ingebracht door Bert Oosthoek)

Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn veel christenen omgekomen of
gevlucht. Is er nog hoop voor de kerk in dit verscheurde land?
Mathilde Sabbagh, predikant in de National Evangelical Presbyterian Church of Al-Hassakeh, is daar heel duidelijk over: ja. Ze
beschrijft wat die hoop inhoudt. Na mijn theologiestudie in Libanon
ben ik teruggekeerd naar Al-Hassakeh in Syrië om predikant te

worden.
Op mijn eerste dag vloog er een raket dwars door mijn huis heen. Ik
heb dagenlang met mijn familie in de badkamer gebivakkeerd om te
schuilen.
Angst
Christenen in Syrië leven onder dezelfde zware omstandigheden
als niet-christelijke landgenoten. Ze maken zich druk om basisbehoeften, zoals water, voedsel en elektriciteit. Maar wil je weten wat
christenen het meest bedreigt? De angst dat er geen geloofsgenoten meer overblijven in het noordoosten van Syrië. Veel mensen
verlaten onze stad. Het percentage christenen daalt verhoudingsgewijs, omdat er ook andere bevolkingsgroepen naar onze stad
komen.
De christenen die hier nog wonen, vragen zich steeds weer af: wat
is wijzer, blijven of vertrekken?
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Doordat sommigen ook daadwerkelijk vertrekken of zijn omgekomen, zitten er minder mensen in de kerkbanken en klinkt de stem
van christenen steeds zwakker.
Moed
Ik dien een heel moedige gemeenschap. Dit zeg ik omdat onze kerk
precies in een gebied ligt waar nog altijd geweld dreigt. We putten
moed uit de woorden van Jezus, die heeft gezegd: “Gelukkig wie
vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het
koninkrijk van de hemel.” Wij gaan door met getuigen. Niets kan
ons bedreigen, want de krachten van de hel kunnen het getuigenis
van de kerk niet vernietigen. Overal in onze gemeenschap zie en
ervaar ik hoe overvloedig de genade van de Heer is. Toen Jezus
sprak over het Koninkrijk van God, wilde Hij laten zien dat er recht
gedaan zal worden aan een wereld die beeft en mensen die onderdrukt worden. Tijdens mijn preken, bijbelstudies, bijeenkomsten
voor jongeren en voor vrouwen wil ik daarover vertellen. Misschien
daagt het me wel het allermeest uit wanneer ik zondagsschool geef.
Dan moet ik kinderen die midden in de duisternis leven, de liefhebbende hand van God laten zien. Ongeacht onze zwakheden mogen
wij Zijn genade doorgeven aan de gebroken wereld om ons heen.
Hoop
Als u aan mij vraagt of ik hoop voor de toekomst heb, dan weiger ik
daarop te antwoorden. Want hoe kan ik nu gevraagd worden naar
mijn hoop als er hoe dan ook hoop ís? Als christenen zíjn wij de
mensen van hoop. We kunnen onze identiteit niet veranderen, alleen omdat we in tijden van oorlog leven. Hoop is wie we zijn. En
als wij Hoop zijn, bieden we nog steeds waar de wereld gebrek aan
heeft.

Inloopmorgen oktober
Zoals wellicht bekend , gaan de drie inloopmorgens , in de periode
van september tot en met november over het boek van Jan Offringa
‘God is niet te vangen ‘. De eerste inloopmorgen was gewijd aan
het thema : “God grijpt niet in “.
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We deelden enkele persoonlijke ervaringen over het al dan niet ingrijpen van God en we vroegen ons onder andere af hoe je Bijbelverhalen leest waarin God wel ingrijpt en dingen naar Zijn hand zet.
De volgende inloopmorgen is 16 oktober. Half elf ontvangst in de
pastorie . Elf uur start van het gesprek .Na ongeveer een uur volgt
een informeel samen zijn .
Het thema dat ik deze keer aan de orde wil stellen is hoofdstuk 9 uit
het boek: ’Het kruis als symbool
Het gaat deze keer over een correspondentie tussen ds Jan Offringa en een van zijn gemeenteleden Aleke van Vuren – Oosterbeek
over de centrale plaats van het kruis in het Christendom , waar
Aleke moeite mee heeft . Jan ziet het kruis als een meerduidig
symbool. Hun correspondentie met elkaar levert , verwacht ik , voldoende gespreksstof op voor een boeiende tweede inloopmorgen .
Wees welkom !

Muziekagenda

(ingebracht door Cor Pors)

De volgende 3 concerten worden gegeven in de kerk de la Santa Creu in
Pedreguer:
Vrijdag 12 oktober, 20.30 hr.
Musica concertant orquestral amb soprano i amb orgue solista
Kamerorkest de la Ribera; Dolores Lahuerta, sopraan; Josep Vicent Giner, orgel;
Vicent Ferragut, directive Werken o.a. G. F Haendel/ C.Ph.E. Bach/ W.A. Mozart/F.
Schubert
Vrijdag 19 oktober, 20.30 hr.
Mixtures timbriques voor hobo en orgel. Francisco Gil, hobo, oboe d´amor, corn
angles. Werken o.a. J.B. Pla, J.L. Krebs, J.S. Bach, N. Hakim
Vrijdag 26 oktober, 20.30 hr.
Weense muziek ten tijde van Haydn, Mozart en Schubert. Koor en orkest de la
Rectoria. Pepi Lloret, spraan; José Martinez, tenor; Carlos Lopez. Bariton;
Josep Vicent Giner, orgel; Jaume Morell, directie; Werken o.a. J haydn, Kleine orgel
solo messe/ W.A. Mozart, Sonate C-dur KV 278/ F. Schubert, Missa en sol D 167/
C.Ph.E. Bach, concert voor orgel en orkest en sol major Wq 34.
Kaarten: Konzertfreunde Ilse Kubler, tel. 965 788 840 of ´s avonds aan de kassa
Entree 15 euros, abonnement concerten: 55 euros.
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Onze organist Peter Neeteson
organiseert het komende seizoen 2018/2019 weer 7 concerten in zijn huis
“El Nido” in Javea, C. de Mila 15-17 (Costa Nova).
Gerenommeerde musici uit binnen- en buitenland spelen voor ca. 55 gasten op zaterdagmiddag en zondagmiddag klassieke kamermuziek, gebruik makend van de
vleugel, kerkorgel, viool, cello en soms met zang en/of gitaar.
(De concerten zijn vanwege de akoestiek meestal binnen. )
Ontvangst met cava, open bar, in de pauze een soepje, na het concert een uitgeserveerd tapas menuutje buiten bij de patio, terrassen en tuin.
Wilt u steeds op de hoogte zijn van deze concerten, ontvang dan als eerste de uitnodigingen als Nieuwsbrief van Momentos de Musica / Peter Neeteson via de email.
Sign in op HOME www.momentosdemusica.es met uw e-mailadres.
Ook kunt u via de nieuwsbrief kaarten bestellen en via internet betalen, of bij Peter of
telefonisch op (0034) 634 979 620


Op 3 & 4 november 14 uur speelt de Nederlandse concertpianist Theo
Nederpelt solo op de vleugel:
Bach, Scarlatti, Chopin, Mozart, Cesar Franck, Beethoven.
De Nieuwsbrief via Momentos de Musica met alle info verschijnt begin oktober.

Verantwoording.
De in deze kerkband gepubliceerde artikelen zijn o.a. overgenomen
uit de onderstaande websites:

Levensbeschouwelijke sites:
www.pkn.nl
www.reliwerk.nl
www.vrijzinnig.nl
www.protestant.nl
www.kerknieuws.nl
www.refdag.nl
www.statenvertaling.net
www.igniswebmagazine.nl

www.cgk.nl
www.debijbel.nl
www.vrijzicht.nl
www.christelijkweekblad.nl
www.hetgoedeleven.com
www.bruggenbouwers.com
www.nieuwwij.nl
www.ikonrtv.nl
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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
De predikant in de maanden oktober en november is ds. Bert
Oosthoek (en Nynke) uit Arnhem.
In december en januari is Henk Vijver opnieuw onze predikant.
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 de eerste zondag 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.) 4 november 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. 96 579 9180 of 655 520 864 (mobiel)
Kerkenraad:
Voorzitter:
Vice-voorz.
Secretaris
Penningm.
Lid.
Vacature
Huismeester
Kerkband
Email:

(emailadressen op de website) Telefoon:
Marjolein Weggen, Benimarco
62 629 8048
Henk de Jong, Javea
60 938 7739
Derk Rozema, Javea
68 671 7454
Piet vd Brugge, Benissa
96 574 8970
Ypie Draaisma, Benissa
96 574 7431
.......................................
Chris de Jong, Teulada
67 772 9509
Bert Boxtart, Javea
67 636 0501
alberto,cabo.del.cabrio@gmail.com

Organisten:

Edo Luynenburg
Cor Pors
Peter Neeteson

96 575 6547
60 998 2839
63 497 9620

Hulp in nood:

Martine Gerth
Ati de Jong

96 579 5152
63 023 8424

Website:
Email:

www.kerkdenia.nl
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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