KERKDIENSTEN
GENEVE

COMMUGNY

Auditoire de Calvin, naast cathédrale St. Pierre

Temple Saint-Christophe

Zondag 11 juli om 9.30 uur
Ds. Lia Wolters-Berghout

Zondag 25 juli om 11.00 uur
Ds. Bernard Buunk
Zondag 22 augustus om 11.00
Ds. Lia Wolters-Berghout
Afscheid/bevestiging Kerkenraadleden
Zondag 26 september om 11.00
Ds. Lia Wolters-Berghout en Mgr.B van Megen
Buitendag in Begnins en Bevestiging Kerkenraadlid

Zondag 8 augustus om 9.30
Ds. Maarten van Wijngaarden
Zondag 12 september om 9.30
Ds. Lia Wolters-Berghout

Boekenkennis - Kune
Als scherven spreken.

Biezeveld,

Kune Biezeveld constateert dat in onze tijd veel
mensen in allerlei tradities op zoek zijn naar
datgene wat voor hun van waarde is. Biezeveld
wordt geraakt door een stelling dat het
protestantisme ten dode is opgeschreven omdat
het op een te rationele manier de relatie met God
in de weg zou staan en daardoor ervoor gezorgd
heeft dat God niet meer in het dagelijks leven
ervaren wordt. Zij wil dit in haar boek
onderzoeken en zoeken naar een vruchtbare
verbinding tussen theologische begrippen en het
dagelijks leven.
In de Reformatie is volgens Biezeveld de nadruk
sterk gelegd op de gevallen schepping. Het
positieve effect daarvan was dat niets in de
schepping voor heilig gehouden kan worden, ook
geen machtige kerkelijke instituten, maar het
accent op de zonde dat daaruit voortgekomen is
zorgde ervoor dat de relatie van het geloof met
het alledaagse vaak alleen vanuit dat perspectief
van de zonde gezien werd. Zou God dan niet in
het alledaagse te vinden zijn, vraagt de schrijfster
zich af. De Reformatorische traditie is beducht
geweest voor een al te gemakkelijke verbinding
tussen God en het alledaagse. Ook de feesten en
de zondagen als onderbreking van de gewone tijd
kunnen de indruk versterken dat de gewone tijd
geen eigen waarde zou hebben. Toch wordt er
met kerst gevierd dat het heil gekomen is in de
wereld. Biezeveld wijst er vervolgens op dat de
God van de Bijbel een God van de geschiedenis is.
Het gaat in de Bijbel over Gods weg met zijn volk.
Ook het begrip schepping duidt erop dat de
alledaagse werkelijkheid in het licht van Gods
bestemming ervan gezien kan worden. Ze ontkent
dat het leven nu alleen gericht moet zijn op een
leven in het hiernamaals. God heeft ons dit leven
gegeven om te leven, het hiernamaals is in de
hand van God. Zij herkent in de seizoenen van de

natuur ook wat mensen beleven in hun leven en
vraagt zich af waarom Pasen niet verbonden zou
mogen zijn met het ontluikende leven in de lente.
Over dit onderwerp gaat ze ondermeer in
discussie met Miskotte.
In haar argumentatie maakt Biezeveld ook
gebruik van moderne inzichten in de archelogie.
Ze constateert dat de geleerden lange tijd gedacht
hebben
dat
gevonden
vrouwenbeelden
vruchtbaarheidsgodinnen geweest moeten zijn en
dat er tempelprostitutie plaats gevonden zou
hebben, maar dat hieraan nu getwijfeld wordt. Er
is geen evidentie voor deze conclusies, het zijn
interpretaties die ingegeven werden door
mannelijke inzichten uit de 18e en 19e eeuw. Dit
werpt een ander licht op de Astartes in de Bijbel.
Er is zelfs een tekst gevonden die spreekt van
JHWH (de Godsnaam in de Bijbel) en zijn Astarte.
Astarthe-Anath was beschermster van gewone
mensen. In die zin gaat het in de Bijbel niet om
een onderscheid tussen natuurreligie en de ware
godsdienst zoals wel gesuggereerd is. De
uiteindelijke keus voor één God wordt door
sommige theologen uitgelegd als nieuwe
interpretatie van de natuur: de mens is niet meer
speelbal van de natuur, maar verantwoordelijk,
en de grillen van de natuur zijn middelen
waarmee God straft. Biezeveld stelt vragen bij
deze visie. Ze citeert Berkhof: “Er is veel verdriet
waar niemand schuld aan draagt.” We leren
steeds meer de grenzen van de maakbaarheid van
het leven kennen.
Ook aan het beeldverbod besteedt de schrijfster
aandacht. Het gaat er volgens haar niet om geen
beeldden of geen voorstellingen van God te
maken, of om het woord boven de beeltenis te
stellen, maar het gaat om het verbod
godenbeelden te aanbidden. Beelden kunnen iets
verbeelden over God. Vervolgens passeren de
diverse interpretaties van de sacramenten de
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revue. Water en het brood - wat is alledaagser?als dragers van het goddelijke.
Het laatste hoofdstuk gaat over Pasen, het feest
van de grote woorden, die vaak te groot zijn voor
ons besef. Juist in de Paastijd heeft de schrijfster te
horen gekregen dat ze kanker had en een jaar
later dat er geen behandeling mogelijk was.
Opnieuw verwijst ze naar de lente en de betekenis
van nieuw begin. Ze wijst erop dat in de oude
kerk in de Paasnacht het scheppingsverhaal
gelezen werd. Ze concludeert: ”Dit alles voert me

tot de gedachte dat Pasen het feest van een belofte
is, zoals de lente het seizoen van de
verwachtingen.” En ze stelt tenslotte dat het voor
wie met Christus is gestorven en opgestaan gaat
om een gekwalificeerd nieuw leven. Een hoopvol
leven, hier en nu, niet los van de alledaagse
beleving.
Ook een interessant boek gelezen? Deel het met
ons in Kontakt!
Lia Wolters-Berghout

Bijzondere kerkdiensten
Tijdens de zomermaanden zal ik in twee diensten niet zelf voorgaan, want ik ben op vakantie van 15 juli tot
15 augustus. Gelukkig zijn er collega’s, Bernard Buunk en Maarten van Wijngaarden, die voor mij in willen
vallen. Ik wens u allen een goede zomertijd toe.
Op 22 augustus ben ik weer terug en wordt het een bijzondere dienst. We nemen afscheid van Brigitte Vos
als kerkenraadslid en we verwelkomen Greet Stadt als zodanig. Paul Oortman Gerlings zal later in het ambt
bevestigd worden. Alle reden om het een feestelijke dienst te laten zijn.
Lia Wolters-Berghout

Afscheid
13 Juni waren Henri en Len Pahlplatz voorlopig voor de laatste keer in onze kerkdienst. Ze zijn teruggegaan
naar Nederland. Wij wensen hen alle goeds toe in hun nieuwe huis. Len en Henri, we zullen jullie missen!
Lia Wolters-Berghout

VAN DE KERKENRAAD
Deze zomer zullen we afscheid nemen van Brigitte Vos die, na zeven jaar zeer trouwe dienst in de
Kerkenraad, de wens te kennen heeft gegeven om terug te treden. Met enorm veel enthousiasme en
opgewektheid heeft Brigitte haar werk gedaan. Altijd vrolijk en vol energie, vaak met een hele eigen inbreng
en altijd weer bereid om te helpen, was ze een lid waar we op mochten rekenen.
Veel contact heeft ze ook gehouden met een van de steun objecten van de Diakonie, vader Jaime in Chili. Als
ze op familiebezoek was in Chili bezocht zij hem of nam contact met hem op, zodat we goed op de hoogte
bleven van wat er in zijn wereld gebeurde.
Brigitte, heel veel dank voor al je werk en steun. Wij hopen dat we jou en je familie toch nog regelmatig in de
diensten mogen zien.
Hans-Willem van Tuyll

Kerstnachtdienst Villars
Het is wel héél lang van te voren, maar wie weet er iemand die ons in de kerstnachtdienst in Villars, op 24
december a.s., op de piano zou kunnen begeleiden .De dienst begint om 21.30. Voor overnachting kan
gezorgd worden.
Bel even of stuur een e-mail naar Frances: j.sandberg@bluewin.ch of naar Lia: wolters@live.fr
Frances Sandberg en Lia Wolters-Berghout
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Oecumenisch gebedsrooster en gebedenboek
Verbonden met kerken over de hele wereld bidden we voor:
Week 27: Bolivia, Chili en Peru
Week 28: Colombia, Ecuador en Venzuela
Week 29: Costa Rica, El Salvador, Nicagagua en Panama
Week 30: Belize, Guatemala, Honduras en Mexico
Week 31: De Caraïben waaronder ook Suriname gerekend wordt
Week 32: Canada en de Verenigde Staten van Amerika
Week 33: Nieuw Zeeland en Australië
Week 34: Oceanië
Week 35: Estland, Letland en Litouwen
Week 36 Tsjechië, Polen en Slowakijë
Vergeet u niet dat we bij de ingang van de kerk een gebedenboek hebben waarin u een voorbede kunt aanvragen. Voor
de dienst leest de voorganger het gebedenboek en neemt een aangevraagd gebed op in de eigen voorbeden. Dit om de
eigen inbreng van gemeenteleden te vergroten.
Lia Wolters-Berghout

De traditionele Pinksterdienst met de
vacantie-gasten uit Nederland.
De langjarige traditie om een aantal echtparen uit
Nederland, waarvan een der echtgenoten
gehandicapt is, een vacantieweek in Zwitserland
aan te bieden is een initiatief van Ds. Albert de
Beaufort. Ds. de Beaufort begon de week met een
kerkdienst op Pinksteren, opdat de Heilige Geest
ook op de gasten zou neerdalen, waardoor de
vacantieweek gezegend was. Het Pinksterfeest
wordt verhaald in de tweede lezing uit
Handelingen 2, over hoe de Heilige Geest
neerdaalt op de aanwezigen. De Heilig Geest
inspireert gelovigen. Het Pinksterfeest begon met
de aankomst van de gasten bij de kerk. Het was
prachtig weer. De ouderling van dienst heette de
kerkgangers van harte welkom. In de dienst ging
voor Ds Lia Wolters-Berghout. De dienst werd
opgeluisterd met muziek door onze organiste
Saya Hashino en de fagottist Thomas Kalcher. De
fraaie liturgie werd gemaakt door Nel Buesink.
De eerste lezing was uit Spreuken 8: 1 – 21. De
tweede lezing was uit Handelingen 2: 1-13. De

Het verhaal van de Ark van Noach
In de mijn vorige bijdrage, « Leven, beleven,
geloven en vertrouwen, een heel leven lang »,
wordt duidelijk dat God verzoeningsgezind en
vergevingsgezind is. Het verhaal van de
zondvloed past niet in het beeld dat wij
tegenwoordig van God hebben. De God in dit

overdenking stond in het teken van wijsheid en
spiritualiteit. Spiritualiteit geeft richting aan je
leven, het heeft te maken met de verbinding of de
aanraking met de bron van alle leven. De Heilige
Geest noemen we dat in de christelijke traditie. De
Heilige Geest is God die het leven van mensen
inspireert, begeestigt. Daarom heeft Ds Wolters
op de dag dat we de gave van de Heilige Geest
vieren ervoor gekozen om ook een tekst uit het
Bijbelboek Spreuken over de wijsheid te lezen. De
overdenking eindigt met “Want wie mij (dat is de
wijsheid) vind, vindt het leven, en ontvangt de
gunst van de Heer. De volledig tekst van de
dienst kunt u nalezen op de website van de NPG:
www.ned-pg.ch Dit is beslist de moeite waard.
Na afloop van deze feestelijke kerkdienst kregen
wij koffie of thee met allerlei lekkers in prachtig
weer op het plein voor de kerk. Er werd druk
gebabbeld met onze gasten. Onze gasten bewaren
stellig een goede herinnering aan deze prachtige
inspirerende dienst.
Geert van Mesdag.

verhaal gaat het geweld van de mensen op aard
met veel geweld te lijf. Hij neemt in zijn
vernietigingscampagne het dierenrijk mee. Hoe is
het eigenlijk met het mensdom gesteld? Noach
werd verwekt door Lamech. Het gaat steeds weer
om de eerstgeboren zoon te midden van de
andere zonen en dochters. Maar de andere zonen
en dochters, hoe gaat het daarmee. Wat ze precies
doen is niet duidelijk uit de oeroude overlevering
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op te maken. De door God zo zorgvuldig
gemaakte scheiding tussen hemel en aarde wordt
door de dochters niet geëerbiedigd. Zij kennen
geen maat; zij paren met godenzonen. De
godenzonen krijgen menselijke driften en de
dochters der mensen vergoddelijken hun driften.
“Na ons de zondvloed!” Alsof zij voelen dat de
vermenselijking
van de
goden
en
de
vergoddelijking van de mens catastrofaal moet
aflopen. Met tranen in de ogen ziet God vanuit de
hoge hemel het trieste tafereel van stervelingen
aan, zo schrijft Ds Nico ter Linden in « Het
Verhaal Gaat ». God had er vreselijke spijt van dat
hij de mens gemaakt had. Hij voelde zich diep
gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb
van de aarde wegvagen, dacht Hij en met de
mensen ook het vee, en de kruipende dieren en de
vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze gemaakt
heb. (Genesis 6 , 7).
God zei tegen Noach: ”Ik heb besloten een einde
te maken aan het leven van alle mensen, want
door hen is de aarde vol ontrecht. Ik ga hen
vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark
van pijnbomenhout. Maak daar verschillende
ruimten in, en bestrijk hem van binnen en van
buiten met pek. Maak hem driehonderd el lang,
vijftig el breed en dertig el hoog. Je moet er een
lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant
één el openlaten; de ingang moet je in de zijkant
maken. De ark moet een benedenverdieping
krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Ik
laat een grote vloed over de aarde komen, een
watermassa die haar zal overspoelen, om alles
onder de hemel waarin levensadem is te
vernietigen; alles op aarde zal omkomen. Maar
met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark
in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de
vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je
er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen
dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en
een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels,
van alle soorten vee en van alles wat op de
aardbodem rondkruipt, zullen er twee naar je
toekomen; die zullen in leven blijven. Leg ook een
voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie
allemaal te eten hebben. Noach deed dit; hij deed
alles, zoals God het hem had opgedragen”.
(Genesis 6 14 / 22). En toen alles gereed was en
allen verzameld waren in de ark, sloot God de
deur. Toen overstroomde de vloed de aarde. Het
water steeg steeds hoger tot vijftien el boven de
hoogste bergen. Alles wat op het land leefde en
ademde vond de dood. Honderdvijftig dagen
lang was de aarde helemaal met water bedekt.
Toen dacht God aan Noach en Hij liet de wind
over de aarde waaien en nam het water af. Op de

zeventiende dag van de zevende maand liep de
ark vast op het Araratgebergte. Eerst zond Noach
een raaf op verkenning uit. Daarvan werd Noach
niet veel wijzer. Na zeven dagen zond hij een duif
uit, maar die vond nergens een rustig plekje, waar
hij kon neerstrijken. Weer na zeven dagen liet
Noach de duif andermaal los. Des avonds keerde
de duif terug met een olijfblad in zijn snavel.
Weer wachtte hij zeven dagen en liet de duif
nogmaals los. De duif kwam niet meer bij Noach
terug. Noach en de zijnen verlieten de ark, samen
met de dieren. “Toen bouwde hij een altaar voor
de Heer en bracht daarop brandoffers van al het
reine vee en alle reine vogels. De geur van de
offers behaagde de Heer, en hij zei bij zichzelf:
Nooit weer zal Ik de aarde vervloeken vanwege
de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van
zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer
zal Ik alles wat leeft doden, zoals Ik nu heb
gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal een tijd zijn
om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er
koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht
- nooit komt daar een einde aan”. (Genesis 8: 20
/22). De vraag rijst wat dit voor een God is, die er
zulke gedachten op na houdt en die de
misstanden op aarde met geweld te lijf is gegaan.
Ds Nico ter Linden schrijft in Het Verhaal Gaat:
“De verteller van dit verhaal heeft kennelijk geen
moeite met een God die de sluizen des hemels
openzet. De geliefde van Cham weigert aan boord
van de ark te gaan. Zij zegt:”Cham, ik ga niet als
jarig Jetje op die schuit met Gods elite zitten,
terwijl alles en iedereen van wie ik houd verzuipt.
Jouw God wil blijkbaar tranen, goed, daar mogen
jouw vader Noach en de zijnen dan op drijven.
“Mij niet gezien”schrijft de verhalenverteller het
onheil dat mensen treft even vrijmoedig aan God
toe als die Zeeuwse boer de watersnoodramp:
“Dominee, het wordt ons door geen vreemde
aangedaan”. Of ziet hij de vloed veeleer als een
ramp die de mens zelf over zich heeft afgeroepen,
en komt het hem voor dat God ten slotte tegen de
steeds weer rebellerende mens gezegd heeft:
‘goed dan, uw wil geschiede!’ Of stelt de verteller
zich die bittere vraag niet, geconcentreerd als hij
is op een bewogen God, die zijn goede aarde voor
nog meer ellende wil behoeden en haar
uiteindelijk niet wil bederven maar behouden? Is
het verhaal niet bovenal het verhaal van Noachs
behoud?” Kortom een verhaal van geweld
vanwege God maar gevolgd door een
waarachtige spijtbetuiging van (dezelfde) God en
Zijn Belofte om nooit zoiets te doen.
Geert van Mesdag.
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DIACONALE COLLECTES
Juli: Contact-Jeunes
Contact-Jeunes est une association qui a pour mission de travailler auprès des adolescents à Genève. Nous
voulons donner un témoignage chrétien surtout auprès des jeunes qui ne sont pas ou plus dans les églises.
L’association est active à Genève depuis 30 ans. Elle organise des activités tout au long de l’année, des camps
durant les vacances et offre aussi un accompagnement individuelle au travers de moments de rencontres
informelles avec les jeunes qui le souhaitent.
Chaque année nous accueillons des jeunes qui ne savent pas que Dieu les aime, qui ne savent pas que Jésus
peut être une présence dans leur vie ! Nous sommes 2 employés et une dizaine de jeunes adultes bénévoles à
encadrer entre 80 et 100 adolescents de 13 à 18 ans. C’est un véritable défi et nous vous remercions pour
votre soutien et vos prières !
David Havinga

Augustus : société d`entraide Hollandaise
Eind jaren `60 besloot een aantal Nederlanders rondom het meer van Genève,uit dankbaarheid voor het
eigen goede leven hier, om een fonds op te richten voor landgenoten in financiele nood. Het fonds werd in
de vorm van een vereniging opgericht en kreeg de naam Entreaide.
Het doel is om mensen die door omstandigheden buiten hun schuld in financiele nood zijn gekomen, te
helpen. Met hulp van leden en donateurs werd een fonds opgericht, van waaruit steun wordt gegeven.
De Nederlandse Ambassade, het Consulaat en natuurlijk de dominee van de NPG zijn de organisaties waar
landgenoten, die in de financiele problemen zijn gekomen, zich toe wenden voor hulp. Zij op hun beurt
leggen contact met Entreaide.
Gesteund worden mensen, die door ziekte, werkeloosheid, scheiding etc in de problemen zijn gekomen. Het
gaat vaak om stille armoede onder Nederlanders.
Het aantal verzoeken om hulp is gedurende de afgelopen jaren blijven binnen komen. Anonimiteit is
vanzelfsprekend en is een van de pijlers waar Entreaide op rust.
Wij bevelen deze collecte van harte bij U aan.
Frances Sandberg

Opbrengsten diaconie
Maart
April
Mei

invalidenweek
fr. 562.straatkinderen Nepal fr. 959.weeshuis Ghana
fr. 1504,60
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BIJBELLEESROOSTER
Dit leesrooster wordt u aangeboden door het
Nederlands Bijbelgenootschap (www.bijbelgenootschap.nl).
donderdag

1 juli

Jeremia 15:10-21

zondag

1 augustus

Lucas 12:13-21

vrijdag

2 juli

Jeremia 16:1-9

maandag

2 augustus

Lucas 12:22-32

zaterdag

3 juli

Jeremia 16:10-18

dinsdag

3 augustus

Jesaja 65:1-7

zondag

4 juli

1 Timoteüs 2:1-7

woensdag

4 augustus

Jesaja 65:8-16

maandag

5 juli

1 Timoteüs 2:8-15

donderdag

5 augustus

Jesaja 65:17-25

dinsdag

6 juli

1 Timoteüs 3:1-13

vrijdag

6 augustus

Lucas 12:33-40

woensdag

7 juli

1 Timoteüs 3:14-4:10

zaterdag

7 augustus

Lucas 12:41-48

donderdag

8 juli

Psalm 69:1-16

zondag

8 augustus

Hebreeën 10:19-25

vrijdag

9 juli

Psalm 69:17-37

maandag

9 augustus

Hebreeën 10:26-31

zaterdag

10 juli

Lucas 10:1-16

dinsdag

10 augustus

Hebreeën 10:32-38

zondag

11 juli

Lucas 10:17-24

woensdag

11 augustus

Hebreeën 11:1-12

maandag

12 juli

Lucas 10:25-37

donderdag

12 augustus

Hebreeën 11:13-22

dinsdag

13 juli

Lucas 10:38-42

vrijdag

13 augustus

Hebreeën 11:23-31

woensdag

14 juli

Psalm 15

zaterdag

14 augustus

Hebreeën 11:32-40

donderdag

15 juli

1 Timoteüs 4:11-5:2

zondag

15 augustus

Lucas 12:49-59

vrijdag

16 juli

1 Timoteüs 5:3-16

maandag

16 augustus

Lucas 13:1-9

zaterdag

17 juli

1 Timoteüs 5:17-25

dinsdag

17 augustus

Psalm 17

zondag

18 juli

1 Timoteüs 6:1-10

woensdag

18 augustus

Hebreeën 12:1-13

maandag

19 juli

1 Timoteüs 6:11-21

donderdag

19 augustus

Hebreeën 12:14-24

dinsdag

20 juli

Psalm 90

vrijdag

20 augustus

Hebreeën 12:25-13:6

woensdag

21 juli

Lucas 11:1-13

zaterdag

21 augustus

Lucas 13:10-21

donderdag

22 juli

Lucas 11:14-26

zondag

22 augustus

Lucas 13:22-35

vrijdag

23 juli

Lucas 11:27-36

maandag

23 augustus

Jesaja 66:1-6

zaterdag

24 juli

Jeremia 32:1-15

dinsdag

24 augustus

Jesaja 66:7-18a

zondag

25 juli

Jeremia 32:16-25

woensdag

25 augustus

Jesaja 66:18b-24

maandag

26 juli

Jeremia 32:26-35

donderdag

26 augustus

Hebreeën 13:7-16

dinsdag

27 juli

Jeremia 32:36-44

vrijdag

27 augustus

Hebreeën 13:17-24

woensdag

28 juli

Lucas 11:37-44

zaterdag

28 augustus

Lucas 14:1-11

donderdag

29 juli

Lucas 11:45-53

zondag

29 augustus

Lucas 14:12-24

vrijdag

30 juli

Lucas 12:1-12

maandag

30 augustus

Lucas 14:25-35

zaterdag

31 juli

Psalm 49

dinsdag

31 augustus

Filemon 1-14
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