
Spanje: geloven met de moed der hoop! 
Spanje telt momenteel ruim 48 miljoen 
inwoners. Van hen beschouwt zo'n 70% zich 
als traditioneel katholiek. Daarnaast heeft 
ruim 2% een islamitische achtergrond; 0,4% 
belijdt nog een andere religie en een kleine 
27% ziet zichzelf als niet-religieus. Het aantal 
protestants-evangelische  christenen in Span-
je neemt niet meer dan 0,2% (± 96.000 
personen) van de totale bevolking in beslag. 
Onder hen zijn een aantal emigranten uit 
bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Optisch bezien is 
dat op de totale bevolking een verwaar-
loosbaar klein aantal. Op zich kun je daar een 
aardige stad mee vullen, maar in de praktijk 
zijn ze uiteraard over een aantal (heel) kleine 
gemeenten in Spanje verspreidt. Een 
schamele 18% van de totale bevolking gaat 
regelmatig naar de kerk (bron van dit bericht: 
Wikipedia – Spanje).  
 
Het is een veel voorkomend beeld dat 
christenen naar de maat van de maatschappij 
van vandaag nauwelijks zichtbaar zijn in de 
openbare samenleving. Voor de leiders in 
Israël was Jezus het verstorende element in 
wat zij zagen als hun geestelijke leiderschap. 
Hij verstoorde hun maatschappelijke orde en 
was daarom niet welkom. Zijn volgelingen 
leefden vaak ondergronds maar konden niet 
nalaten goed te doen in de plaatsen waar zij 
woonden om op die manier Jezus na te leven. 
En dat maakte indruk. Mensen van de weg 
werden zij in die tijd genoemd. Wat kunnen de 
Jezus-volgers in Spanje betekenen als zij 
doen wat Jezus eerste navolgers deden? Het 
devies van ECM luidt onveranderd: EUROPA 
VERLANGT! Ook in Spanje, maar naar WIE 
wordt er verlangt? 
 
Hoop in school en evangelie  
in Madrid en verder. 
Al eens eerder werd in een Spanjebrief 
aandacht besteed aan de enkele protestantse 
scholen die Spanje ‘rijk’ is. Ruim 400 jaar 
nadat Spanje de Contrareformatie leidde, 
worden protestantse scholen en kerken in de 

media nog veelal afgeschilderd als behorend 
tot een sekte.  
 
Ondanks dit kent Madrid een tweetal 
protestantse scholen. Eén ervan heet El 
Porvenir (De Toekomst). Deze school werd 
ruim 119 (!) jaar geleden gesticht door een 
Duitse evangelist  die zich tot Spanjaard liet 
naturaliseren. In die tijd was er dankzij een 
periode van godsdienstvrijheid mogelijkheid 
tot het oprichten van een protestantse school. 
De naam van de school is veelzeggend. Niet 
alleen worden leerlingen voorbereid op hun 
eigen toekomst in de Spaanse maatschappij, 
maar zij worden ook onderwezen in de 
toekomst met Jezus. De school heeft zowel 
een afdeling voor basis- als middelbaar 
onderwijs. 
 
Daarnaast is in Madrid vanaf 1963 – toen nog 
heel kleinschalig – de Juan Valdez-school 
gestart. Deze persoon wordt vanuit de 
protestantse visie gezien als een Spaanse 
reformator. Vanuit zijn gedachtegoed kwam 
onder meer de volgende visie als 
bestaansrecht van de school tot stand: “Wij 
zijn van mening dat ieder mens beelddrager 
van God is. Dit uitgangspunt heeft invloed  op 
de totale ontwikkeling van het kind: zowel 
cognitief, emotioneel, sociaal en spiritueel.” 
Dit uitgangspunt kan kinderen maken tot 
evenwichtige personen, die vanuit het 
meegekregen geloof hun plaats in deze grote 
stad (en daarbuiten) kunnen gaan innemen. 
Tot Gods eer en heerlijkheid! 
 
Tenslotte kent ook de badplaats Dénia (ten 
noorden van Benidorm) een kleinschalige 
protestantse school: het Colegio Alfa & 
Omega. Dit college heeft een heel 
bijzonder verhaal! “In het jaar 1914 bezoeken 
Zweedse zendelingen de stad Dénia. Een 
jong echtpaar komt  tot een levend geloof in 
de Heere Jezus en wordt protestant. 
Bijzonder voor die dagen. De meeste 
protestanten waren uit de weg geruimd door 
de Inquisitie. Velen laten het stel in de steek. 
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“De hoop van God is als een 
betrouwbaar en zeker anker 

voor onze ziel….” 
 

Hebreeën 6:19  

119 jarig bestaan van de “El Porvenir (De Toekomst)” 



Als het om hun toekomst gaat, denken veel Spanjaarden 
vooral aan hun materiële omstandigheden. De rijkdom 

van de geestelijke hoop en daarmee zicht op de 
eeuwigheid gaat hen vaak voorbij. 

Zij hebben echter grote vrede in hun 
hart bij het volgen van de weg van 
God. Bij gratie wordt hen een huisje 
aangeboden op de huidige plek van 
het Colegio Alfa & Omega. Dagelijks 
zoeken ze het aangezicht van God op 
een plek die vandaag heet: The Prayer 
Garden. Ze ervaren dat de Heilige 
Geest hen zegt dat deze plek in de 
toekomst aan God toegewijd zal 
worden. Zover is het echter nog lang 
niet. Ze moeten het huis uit.  
 
Rond 1960 is er na de burgeroorlog en 
Franco’s regime meer vrijheid. 
Amerikaanse zendelingen zoeken in 
Dénia een landgoed om christelijk 
werk te starten. Wat gebeurt er? Het 
wordt het stuk land waar veertig jaar 
geleden het jonge stel al van wist: God 
zal deze plaats gebruiken voor Zijn 
Koninkrijk. Het zou nog een kleine 30 
jaar duren voor het Colegio Alfa & 
Omega gesticht kon worden. In 1989 
was het zover.” 
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barmhartigheid 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 

Steun het werk van ECM in Slovenië 
met een gift aan Stichting ECM-

Nederland  via www.ecmnederland.nl/
geven of via NL 02 INGB 0000254997 

t.n.v. Stichting ECM-Nederland, 
Deventer o.v.v.  “Spanje” | ECM-

Nederland - Postbus 861 -  
7400 AW Deventer -Nederland  -  

0570-637537 
 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl  

GEBEDSPUNTEN: 

 Bid voor leiding en leerkrachten van deze scholen – 

volharding in hun geloof in Jezus Christus als    hun Heer 

en Heiland, juist ook in hun contacten met de 

verschillende overheden.  

 Bid voor hun leerlingen dat ze opgroeien tot volwassen 

christenen in een steeds verder geseculariseerde 

maatschappij. Christenen met een belijdenis maken het 

verschil!  

 Het 65plusfonds (opgericht door ECM Nederland) 

ondersteunt onder meer enkele weduwen van Spaanse 

zendingswerkers. Bidt voor Candida, weduwe van 

Antonio Martinez en Africa, weduwe van Mario Figueras. 

Zij worden vanuit Nederland met een klein pensioentje 

ondersteund. Ze zijn met heel weinig tevreden en leven 

heel eenvoudig in hun groot geloof. Hun leeftijd maakt dat 

hun mobiliteit minder wordt. 

 Bid voor Wilfred en Marisa, al een paar jaar werkzaam in 

Alcora. Soms lijkt hun werk op ‘ploegen op de rotsen’. Bid 

om de moed van hoop, geloof en liefde om mensenharten 

met het reddend evangelie te bereiken en nieuwe kracht 

uit Gods hand om dit werk te kunnen blijven doen. 

 Hendrik en Gerda Herrera wonen en werken vanuit 

Castelldefels; zij beheren onder meer een plaatselijk 

gastopvangproject met tot nu toe twee appartementen. 

Bid dat degenen die hier tijdelijk kunnen verblijven de 

liefde van Jezus kunnen ontvangen en dan Hem ten volle 

willen leren kennen. 

Het Colegio anno  nu   … 

 bereidt de leerlingen voor op 
deelname aan een volledig 
geseculariseerde samenleving. 

 vertaalt Christelijke normen en 
waarden naar de praktijk van het 
dagelijks leven. 

 staat in de omgeving erg goed 
aangeschreven: kleinschalig, kwali-
tatief goed onderwijs, warme 
contacten en christelijke normen en 
waarden.  

 biedt mogelijkheid van kinderdag-
verblijf tot en met voortgezet 
onderwijs. 

 verzorgt lessen voor 380 leerlingen 
met verschillende godsdienstige 
achtergronden. 

 biedt maaltijden aan voor kinderen 
uit gebroken gezinnen (nu: 61 
leerlingen). 
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