
********** **** **** * ** **** ******** **** * ****** ***** * ***** ** *

COLOFON

'RUIMTE'

Orgaan van de Beweging RUIMTE
Verschijnt 6 maal per jaar.

Augustus 2001
1 le jaargang nr. 4

Redactie: Piet Brongers, Sietzo Dijkhuizen, Jannes Reiling,
Henk Sikkema.

Eindredactie en vormgeving: Sip van der Werf

Beweging RUIMTE
Secretaris:

Marga Slaakweg
Koude Horn 71

1941 KA Beverwijk
tel (0251) 21 84 81

Ledenadministratie en penningmeester:
Roel Bakema

Henriëtte van Eyklaan 80
7321 LJ Apeldoom
tel (055) 366 71 91
fax (055) 360 0l 86
e-mailadres: respons.bakema @i gÏnx.net

GironuÏnmer: 291 44 47 t.n.v. Beweging RUIMTE, Ermnen

Kopij voor het volgende numÏner, dat in oktober zal verschijnen, inzenden
VOOR 25 september aanstaande, naar het redactie-adres:

Sip van der Werf
H.R. Holststraat 36
8023 CJ Zwolle

tel (038) 454 53 98
e-mail: s-b.van.der.werf(,planet.nl

40



looi S, '/

!l

i
l

ruimte



4

Inhoud van dit nummer

Van de redactie 3
De dienst 4
Bidden in de kerk 7

Een volk in verlegenheid? ! 13

Help.. Ik ben conservatief.. ! 16

Experimenten met Kerk-diensten 21

Een donderpreek 23

Zegenwens 31

Egypte 2002 32
Beste Anne.

) a'a "0 " "0 a aa "0 a"" "0 "? "---=-------------=--- --=------------- -
34

Baptisme internationaal 37

Besfüursmededelingen 39

2



Van de redactie
Henk Sikkema

l
í
l
l

I

"Bidden bij hoog en bij laag" - zo luidt het thema van de
werkdag Experímenten met Kerkdiensten die in oktober in
Apeldoorn zal worden gehouden. Wij berichten daar meer
over in dit nuÏmner.

Wat is een kerkdienst meer dan een gebed? Is het niet een
gebed zonder einde dat op de volgende zondag zal worden
voortgezet? Niet voor niets heet het kerkgebouw een be-
dehuis, een tempel.
Over de kerkdienst gaat het in dit nuÏnrner. Ieder van ons
heeft zijn of haar eigen ervaringen voor wat betreft de han-
delingen tijdens de dienst. Wij hebben Jan Aaldring, Sietzo
Dijkhuizen, Jannes Reiling en Pia Tiemersma-Prins
gevraagd om te schrijven over de kerkdienst. Dat hebben ze
gedaan. Heel mooi zelfs, vooral voor dit zomeÏnuÏnÏner.
Een verhaal van Alle van der Goot sluit hier ook bij aan.

In zijn antwoord aan Anne Gietema gaat Jan Aaldring ook
in op de voornemens die de leden van het bestuur hebben
aangaande de toekomst van RUIMTE. In een van de vol-
gende nuÏnÏners hooÏt u er meer van.

Ä
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De dienst
Pia Tiemersma-Prins

In Friesland is de basis gelegd voor mijn geestelijk leven.
Eerst in Sneek, onder de hoede van de oude dominee
Hartman Visser in het witte kerkje. Vanaf mijn ioe in
Leeuwarden: daar waren in mijn jeugd achtereenvolgens
ds. Hardenberg, ds. Huizinga en ds. Bosma de voorgangers.

Deze basis was een degelijke waar ik nog steeds dankbaar
voor ben. Van ds. Hardenberg heb ik cathechisatie gehad,
dat waren goed bezochte bijeenkomsten.

Vooral de preken van ds. Huizinga maakten op mij veel
indmk. Zo herinner ik mij dat hij het eens had over: ". ..met
je zweetvoeten lopen in die prachtige gouden en glazen
zalen daarboven". Deze zinsnede uit één van zijn preken
ben ik nooit vergeten, zo sterk kon hij beeldend preken.
Ook vertelde hij eens over een treinreis die hij maakte in
een oude houten coupé. Zijn medepassagiers vroeg hij zich
voor te stellen dat er een boom in het midden van die coupé
stond. Hij vroeg hen vervolgens de boom te beschrijven.
Iedereen vertelde iets anders over die boom. Op dezelfde
manier hadden - zo stelde hij - de evangelisten naar Jezus
gekeken, ieder vertelde zijn eigen verhaal en daarom zijn
de evangeliën zo verschillend. Voor mij was dat heel ver-
helderend.

Echter, wij als gemeente hadden ook zo onze verhalen,
maar die kregen geen plek. Mijn heimwee werd al langer
hoe groter. Ik verlangde naar gemeentelijke inbreng, naar
liturgie.
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Eenmaal heb ik dit uitgesproken, daarna nooit meer. In
onze Baptisten kring was het woord lifürgie niet gepast.
Het gesproken woord - de preek - nam en neemt de groot-
ste plaats in in de eredienst.
Mijn verlangen werd groter en natuurlijk ging ik onder-
zoeken hoe dat toch kon. Het bleek mij, door gesprekken
met mijn vader die uit een Nederlands Hervormd gezin
kwam, dat zijn ervaringen bij mij gewoÏteld waren.

Op 15-jarige leeftijd kwam ik in de oecumenische
jeugdraad van Leeuwarden. Sindsdien heeft het interker-
kelijk gebeuren een grote rol in mijn leven gespeeld.
Sindsdien is het grote verlangen naar inbreng, naar liturgie
weggeëbd. De vele kerkdiensten die ik over de hele wereld
mocht bezoeken, beantwoordden regelmatig aan dat sterke
verlangen. Ik ben zo bevooÏÏecht geweest om zovele ma-
nieren van geloven te mogen beleven, van vieren, van eren,
van uiting geven aan je eigen manier van geloven. Van
strakke liturgieën tot swingende vieringen. Zo ook van
Baptisten uit Rusland die hun erediensten beleefden op een
Russisch orthodoxe manier - zelfs het kruisje slaan was
daar onderdeel van, evenals de prachtige orthodoxe gebe-
den. Deze vorrnen van vieren - eren - lifürgie heb ik zo
gemist in onze sobere Nederlandse Baptisten erediensten.
Het is voor mij heel verrijkend geweest om te ontdekken en
te ondergaan op hoeveel manieren er uitdmkking gegeven
kan worden aan het geloof in die ene God.

Het moet toch mogelijk zijn op een andere manier vorrrí te
geven aan loven en danken waar je tevens als gemeente
meer bij betrokken bent. Ik vrees echter dat dit in delen van
onze kring moeilijk is te realiseren. Ik heb meegemaakt dat
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opstaan bij de zegen en dankzegging op weerstand stuitte
en daarom niet doorging. Wat is dat toch die vrees, als er
ook maar één enkele handeling op liturgie lijkt, om dat af te
wijzen? Waarom niet onze dankbaarheid tonen voor het
Woord van de Almachtige waarin Hij Zijn Genade verkon-
digt? Waarom niet meer uitleg van dat Woord zowel vanuit
het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament waar-

door ons meer duidelijk wordt wat Zijn bedoeling is met
ons?

Ik wens ons allen toe dat wij toegroeien naar een voÏm van
vieren waar mimte is voor onder andere creativiteit. Laten

we daarbij ook de organist niet vergeten die zo belangrijk is
tijdens de viering in het begeleiden van ons zingen en het
leren van nieuwe liederen.

Pia Tiemersma-Prins, lid van de Baptisten Gemeente Rotterdam-
Centmm, was vele jaren lid van het Landelijk Comité van de We-
reldgebedsdag en in die hoedanigheid gedurende mim negen jaar
afgevaardigde naar het Wereldcomité van de Wereldgebedsdag. Ze
maakt thans deel uit van het Oecumenisch Forum van Europese
Christenvrouwen.
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Bidden in de kerk
Jannes Reiling

Je kunt op heel verschillende manieren in de kerk zijn tij-
dens een kerkdienst.Je kunt de dienst bijwonen: je bent er
wel en je maakt het mee en bent al of niet geboeid door wat
daar gebeurt.
Je kunt ook aan de dienst deelnemen: dan ben je niet alleen
aanwezig maar je hoort er ook bij; je bent betrokken (in
gradaties natuurlijk). Vervolgens kun je er ook aan mee-
werken: dan doe je iets op een of meer punten van de
dienst: collecte, Schriftlezing, mededelingen, gebed. En
tenslotte kun je in de dienst voorgaan: dan ben je van begin
tot eind van de dienst verantwoordelijk voor vorín en in-
houd van de dienst, natuurlijk ook weer binnen de grenzen
van wat in de gemeente gebruikelijk is.
Bijwonen doen alle aanwezigen, deelnemen doet niet ie-
dereen, meewerken doen er meestal maar een paar mensen
en voorgaan is een one person performance, hoogstens met
nog een medevoorganger. Als je je dat even indenkt dan zie
je in deze reeks een voortgaande vermindering van de men-
sen die het aangaat: van alle aanwezigen tot de ene op de
kansel. Maar kijk je naar het gewicht dan zie je een voort-
gaande verzwaring: van allen die er zijn maar niets hoeven
te doen tot de ene die vrijwel alle last draagt. Als je, zoals
ik, meestal die ene bent in de dienst, dan valt het niet mee
om je in te leven in de gedachten en gevoelens van alle
anderen. Zelfs als je niet voorgaat valt dat nog niet mee: ik
spreek uit ervaring...
Wat is nu voor de vrouw of de man die voorgaat het zwaar-
ste? Eerste gedachte: dat is de preek. Daarop richt zich dan
ook meestal de aandacht. Wat ga ik zeggen en hoe ga in het

7



r

zeggen? Maar ik heb inmiddels geleerd dat dat niet de
preek is maar het gebed. Geleerd heb ik dat van de doops-
gezinde lekenpredikers uit deze omgeving met wie ik al
meer dan tien jaren een werkgroep voÏm. Mensen uit een
doperse maar niet piëtistische traditie, niet echt rechtzinnig
of evangelikaal maar wel bezig met de betekenis van het
evangelie in de kerkdienst en daarbuiten.Wij hebben over
het onderwerp Bidden in de kerk uitvoerig en indringend
gepraat en wat hier volgt is geïnspireerd door die gesprek-
ken.

De kerkdienst
De kerkdienst is een bijeenkomst van een gemeente, dus
van een geloofsgemeenschap. De gemeente komt bijeen in
het besef dat er niet alleen sociale of amikale relaties zijn
tussen de leden maar ook een geloofsrelatie. Die relatie
wordt natuurlijk niet steeds onder woorden gebracht maar
is er wel en wordt ook op de een of andere manier beleefd.
Daarom is een kerkdienst een bijeenkomst met een extra
dimensie. Dat is ons gezamenlijke geloof. Maar geloof is
geen overtuiging of beginsel, het is een relatie. Aan het ene
eind van die relatie staan wij, aan het andere staat God. Ja
we kunnen nog een stap verder gaan en zeggen: die extra
dimensie dat is God, hoe wij Hem ons ook voorstellen of
ervaren. Zonder deze dimensie is een kerkdienst een ge-
wone, misschien wel religieuze of spirifüele bijeenkomst.
Hoe is deze dimensie in de kerkdienst aanwezig?
Wij lezen uit de bijbel want in dat boek gaat het ook wel
over mensen maar toch in de eerste plaats over God.
Wij zingen liederen die over God gaan, vaak ook wel tot
Hem gericht zijn.
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Wij houden of horen een preek of een meditatie waarin
degene die spreekt probeert, samen met de hoorders, pro-
beert ons leven in verbinding te brengen met God, niet in
de vorÏn van een mystieke ervaring maar in verstaanbare
woorden.

Wij bidden. Dan komen we het meest direct met die extra
dimensie in aanraking!

In aanraking
Dat gebeuÏt nafüurlijk niet alleen in de preek. Het gebeuÏt
bij verschillende gelepenheden en op verschillend momen-
ten. Dan treden we die extra dimensie binnen, want het
heeft iets van het binnengaan in een heiligdom.
Het gebeuÏt bij doop en avondmaal. Er gebeurt dan meer
'than meets the eye', al kunnen we dat niet een twee drie
onder woorden brengen. Mensen belijden hun geloof en
worden gedoopt maar dat is niet alles. Wij eten een stukje
brood en drinken een slokje wijn maar dat is niet alles. Er
is meer aan de hand. Daarom noemen wij doop en avond-
maal een 'teken', een signaal van een andere werkelijkheid,
de werkelijkheid van God. SoÏnÏnige gelovigen zien dat
niet alleen als een teken maar zelfs als een middel om in de

werkelijkheid van God te komen. Zij spreken daarom liever
van een 'sacrament'.

Maar de extra dimensie komt het dichtst op ons af wanneer
wij in de kerkdienst bidden. Wat gebeuÏt er dan? Heel ver-
schillende dingen.
In de eerste plaats wordt het gebeuren gereduceerd tot de
actie van één persoon of soms enkele personen. De ge-
meente zwijgt met gesloten ogen en luistert. De ene per-
soon is de enige die spreekt. De last van het vinden van de
goede woorden die nu gezegd moeten worden, ligt op haar
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of hem alleen. Maar de woorden die zij of hij uitspreekt
zijn niet alleen haar of zijn woorden. Wie bidt in de kerk
spreekt vertegenwoordigend, misschien zelfs plaatsver-
vangend, in de 'wij-stijl', de eerste persoon meervoud.
Daarom moeten het woorden zijn waarin de mensen met
gesloten ogen zichzelf kunnen herkennen. Dat is geen een-
voudige zaak. Het vergt zorgvuldige voorbereiding. Maar
er is meer aan de hand.

In het gebed gaat het niet over God in de derde persoon
enkelvoud, zoals in de preek. De woorden die nu worden
gesproken zijn tot Hem gericht. Wij spreken tot Hem in de
tweede persoon. Dat is een hachelijke onderneming. Want
gewoonlijk spreken wij niet of slechts zelden tot God. Wij
zijn wel met Hem bezig in ons gewone leven. Wij denken
over Hem en mediteren over Hem. Maar dit verwoorden in

de tweede persoon enkelvoud is iets anders. Wij spreken
Hem dan aan. Maar dit aanspreken is een spreken zonder
antwoord. Vaak wordt gezegd dat het gebed een gesprek of
een dialoog is tussen God en degene die bidt. Dat zal in het
persoonlijke gebed misschien wel zo worden ervaren maar
in het liturgische gebed is deze dimensie meestal ongrijp-
baar. Ergens las ik: bidden is het als spreken in een ant-
woordapparaat. Je spreekt wel in maar je krijgt geen ant-
woord. Dat geldt heel sterk voor het bidden in de kerk.

Het vaste gebed
In verschillende kerkelijke tradities is de last van het gebed
afgenomen van de persoon die bidt. De kerk en de traditie
hebben in de loop der jaren of der eeuwen de woorden
bepaald die geschikt of gepast zijn om in de gebeden tot
God te gebruiken. Vaak zijn het zelfs de enige woorden die
gebmikt mogen worden. Bekende voorbeelden zijn het
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R.K. missaal en het Anglicaanse Book of Common Prayer.
In ons land ook het Dienstboek voor de SoW-kerken met
zijn fraaie gekleurde linten.
Onze traditie kent geen vaste gebeden behalve het 'Onze
Vader'. Vaste gebeden liggen ons niet zo. Maar er zit in het
vaste gebed een belangrijk moment van waarheid. Wij
geloven en bidden 'samen met alle heiligen', niet alleen de
heiligen van nu maar die van alle tijden en plaatsen. Bidden
in de kerk heeft dan ook het karakter van een deelgenoot-
schap, een koinonia, met alle gelovigen. Wij gebruiken
woorden die ook door anderen zijn en worden gebruikt.
Waarom zouden 'oude woorden' minder zijn dan onze ei-
gen woordenschat? Problematisch worden de oude woor-
den wanneer ze de enige zouden zijn die gebruikt mogen
worden.

Het vrije gebed
In onze traditie wordt de nadruk gelegd op de persoonlijke
relatie met God. Voor het gebed betekent dit dat alles wat
wij tot Hem zeggen, uit het haÏt moet komen. Dat geldt in
de eerste plaats voor het persoonlijk of individuele gebed,
ook al worden in die gebeden ook vaak vaste woorden en
uitdrukkingen gebruikt. Maar het gebed in de kerk, het
lifürgische gebed, is geen individueel maar een gezamenlijk
gebed: ook zij die geen woorden uitspreken, willen zich
graag in iets van het gebed kunnen herkennen. Bovendien
leert de ervaring dat bij het spontane gebed het gevaar van
herhaling dreigt. Herhaling dan van wat onze eigen woor-
denschat bevat.
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Twee gebeden
In onze kerkdiensten komen meestal twee gebeden voor,
koÏt na het begin van de dienst en koÏt voor het eind. Dat
vloeit voort uit het feit dat traditioneel onze diensten het
karakter droegen van een samenkomst. Een samenkomst
wordt geopend en gesloten met gebed. Er mag een lied aan
voorafgaan of erop volgen. Het begin mag een vofüm zijn
en het slot een zegenbede. Dat alles verandeÏt niets aan de
stmcfüur van onze diensten. Gebeden tussendoor (bij de
opening van het Woord of bij de collecte) horen daar niet
bij. Aldus de traditie.
Daar hoeft niets mis mee te zijn, als we maar bedenken wat
de functie van die gebeden is in het geheel van de dienst.
Het eerste gebed is eigenlijk een antwoord op het votum.
Het votum wordt namens God uitgesproken en daarop
antwoordt de gemeente met een gebed van lofprijzing,
belijdenis en vraag om Woord en Geest. Het vofüm is vrij-
wel steeds hetzelfde, het gebed zou dat ook kunnen zijn
maar het is ook een voorbereiding op wat komt. Het brengt
de zaak van de dag bij God. Die zaak kan bepaald zijn door
de plaats in het kerkelijk jaar en door omstandigheden van
het ogenblik. Het onderwerp van de preek kan erin mee-
klinken. Zelf probeer ik een drieslag aan te brengen: een
gelezen gebed uit de bijbel, de traditie of uit een heden-
daags gebed (Huub Oosterhuis komt mij daarbij vaak te
hulp), een gesproken gebed dat ik zelf formuleer, en een
gezongen gebed dat daarop aansluit. Zo krijgt dit gebed een
gezamenlijk karakter: samen met de hele kerk en samen
met elkaar.

Het tweede gebed is geen slotgebed maar vooral dankzeg-
ging en voorbede. Vooral de voorbede is bij uitstek een
zaak van de gemeente. Dat kan tot uitdmk?king komen
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doordat de voorbeden worden gedaan door enkele mensen
uit de aanwezigen. De aanleiding tot specifieke voorbeden
moeten voor het gebed worden genoemd en niet in het
gebed zelf want God heeft die inforrnatie niet nodig.
Tenslotte: alles pleit eÏvoor het gebed in de kerk te maken
tot een zaak van de gemeente en niet als alleenrecht of -
taak van de voorganger te zien. Want bidden in de kerk is
ook een hartslag van de gemeente.

Een volk in verlegenheid?!
Jan Aaldring

Als u deze zinnen leest is het wellicht nog vakantietijd.
Voor somÏnigen een aanleiding om wat vluchtig aandacht
te besteden aan wat anderen aan het papier hebben toe-
vertrouwd, enkelen zoeken juist de hoogten en diepten.
Voor de laatste categorie valt deze bijdrage, denk ik, wat
mager uit, zeker voor hen die geïnteresseerd zijn in een
theologische verantwoording. Dit slechts ter inleiding.

Enkele persoonlijke opmerkingen.
Als je bijna 50 jaar "meedraait" in de baptisten beweging
(oh, was het dat maar), is het referentiekader daar ook voor
een groot gedeelte door gevorÏnd. Als het dan nog, in de
jeugd, mede beïnvloed is door (een) Bavinck en andere
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calvinistische voorÏnannen, dan is de geloofsstijl (ik weet
er op dit moment geen beter woord voor) enigszins inge-
kaderd. De laatste jaren zijn er gelukkig vele nieuwe erva-
ringen aan toegevoegd door vooral inteÏnationale ervarin-
gen met baptisten en niet-baptisten. Verrijkend, soms ook
verwarrend.

Waarom zouden we samenkomen?
- We komen samen omdat God het van ons vraagt.
- Omdat we een N.T. gemeente willen zijn.
En zo zouden er vele antwoorden zijn te geven om redenen
te noemen om elkaar als gelovigen te ontmoeten. De van-
zelfsprekendheid is naar mijn gevoel echter meer en meer
aan het verdwijnen, zelfs bij hen die zich christen noemen
en zich bewust (?) hebben laten dopen. De oorzaken hier-
voor zijn vele en ten dele ons wel bekend. Ik kan in dit
verband er slechts een aantal persoonlijke notities aan toe-
voegen.

Stijl-Liturgie-Vragen.
Zittend in een donkere oosters-o'í?hodoxe kerk in Bulgarije,
genoot ik van de prachtige zang en de rijke trouwceremo-
nie, gecelebreerd door een orthodoxe priester met een
prachtige diepe basstem in beuÏtzang met het koor. M'n
metgezel - beter bekend met deze rituelen dan ikzelf -
probeerde het gebeuren te relativeren. "It's good business"
(De kerk is arÏn evenals de priester, maar de familie betaalt
op deze dag de priester veel zwart geld).
Heeft Karl Marx dan toch gelijk dat geloof opium voor het
volk is? We komen er dan al te gemakkelijk af, als we de
rijke, maar wel ingewikkelde liturgieën van de orthodoxe
kerken de schuld in de schoenen willen schuiven. Mijn
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persoonlijke ervaringen, ook die tijdens veel bijeenkomsten
in baptisten k?ring, geven het onbehaaglijke gevoel dat onze
bijeenkomsten meer verdoezelen dan aan het licht brengen
en dat ze soms ook nergens over gaan en me aan het lijntje
willen houden.

Verdeeldheid.
Op de Dag van de vrouw (1991), vierden we bij de w.c.c.
in Genève het 'avondmaal'. Het waren alleen vrouwen die

de maaltijd bedienden. Het was indrukwekkend, tegelijk
ook weer erg sober, met prachtige samenzang uit een
internationale bundel met een grote inbreng uit de zgn.
ontwikkelingslanden.
Toch bleven meerdere aanwezigen op hun plaats, waaron-
der de orthodoxe gelovigen, en namen niet deel aan de
maaltijd. We confereerden samen, maakten grappen of
wisselden ervaringen uit, maar aan de maaltijd van de Heer
zagen we elkaar niet.
We hebben vaak de mond yol oyer de éénheid die we be-

leven in de ene Heer van alle gelovigen. Juist op het mo-
ment suprème waar het gaat om de coÏninuniteit haken we
af. En helaas komt dit ook meerdere keren voor in baptisten
gemeenten. Verschillende Ruimteleden zouden dit kunnen
onderstrepen, al blijft het helaas niet tot hen beperkt.

Verlegenheid.
Toen we in 1993 in de gelegenheid waren wat intensiever
kennis te maken met de Moldavische baptisten, zochten we
ook naar een mogelijkheid om vooral beter kennis te ma-
ken met de vrouwen. Zij dragen in moeilijke omstandighe-
den vaak de zwaarste lasten. We kwamen samen om te
bidden en naar elkaar te luisteren. Althans dat was de ver-
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wachting. Het begin van de samenkomst was een langdurig
zwijgen en wij/zij 'waren geheel met de zaak verlegen'.
We kenden elkaars omstandigheden niet, we konden ons
geen voorstelling maken van de belabberde toestand waarin
deze vrouwen hun gezinnen nog moesten voeden en kle-
den. Toen we onze eigen verlegenheid probeerden onder
woorden te brengen, kwamen ze schoorvoetend met hun
verhalen. Ze schaamden zich als moeders, vaak met grote
gezinnen, dat ze niet in staat waren hun kinderen te geven
wat ze nodig hadden.
Ik zal deze bijeenkomst nooit meer vergeten en het leerde
me opnieuw dat we in de voetsporen van Jezus vooral ook
in onze verkondiging en "liturgie" onze verlegenheid niet
moeten verdoezelen maar juist een vooÏname plaats moeten
geven.

Wij hebben een woord voor de wereld, maar dan hopelijk
wel in de juiste context.

Help.. Ik ben conservatief..!
Sietzo Dijkhuizen

Lang geleden, in mijn leerlingen-tijd, moest ik o.a. weke-
lijks de lijst met predikbeuÏten samenstellen voor de vrij-
dag-editie en daarbij k?reeg ik steeds bij de diensten van het
Leger des Heils de toevoeging te lezen 'samenkomst'.
Toen ik een oude collega daar naar vroeg zei hij me, dat
'het leger' de enige geloofsgemeenschap was, die samen-
komsten hield. De 'reguliere' kerken hielden 's zondags
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erediensten. En sommige ook nog evangelisatiediensten.
Maar dat gebeurde niet zo vaak.
Nieuwsgierig van aard (dat hoorde ook bij mijn toekomstig
beroep) wilde ik nafüurlijk zo'n samenkomst bijwonen. En
ik ervoer dat dat een complete happening was. Fanfaremu-
ziek, opgewekt(!) zingen, korte preekjes met veel toespe-
lingen op zonden, bekering, bloed van Christus en
verlossing, emotionele getuigenissen en herhaaldelijke
oproepen naar voren te komen. Daar was een speciaal
bankje waar geknield kon worden. Hetgeen menigeen deed
en waar men, meestal, met blije gezichten weer vandaan
kwam.

Verschil
Dus, dacht ik naderhand, dit was een samenkomst. En dat
was inderdaad iets anders dan de zondagochtend in de sta-
tige kerk met harde banken, waar begeleid door een groot
kerkorgel psalmen en enkele liederen uit Johannes de Heer
werden pezon7en. Het was een duidelijk onderscheid. Zo-
als ook de gerefoÏmeerden (toen nog niet verdeeld in de nu
bekende kerken) 's ochtends een eredienst hadden en 's
middags een dienst waar het wat 'losser' toe kon gaan,
bijvoorbeeld met een jeugddienst.
Het is een onderscheid dat, naar mijn idee, begint te verva-
gen in verscheidene baptisten gemeenten. In elk geval in
die welke we tegenwoordig 'evangelisch' plegen te noe-
men. De (enige) zondagsdienst lijkt vaak meer op een sa-
menkomst dan op een eredienst.

Vernieuwing?
Die algemene indruk wordt ondersteund doordat men de
veranderingen pleegt aan te duiden als 'vernieriwing'. De
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moderniteit bestaat dan vooral in het loslaten yan elemen-
ten die vroeger met 'stijl' werden aangeduid. 'Hedendaags'
betekent dan niet alleen veel zingen (uiteraard uit 'Opwek-
king') maar ook een zeer luidmchtige begeleiding door een
combo. In vaak niet eens zo heel grote zalen of kerken is
een geluidsinstallatie aangebracht van vele duizenden gul-
dens, dikwijls compleet met een groot mengpaneel, die het
mogelijk maakt elke muzikant (voorzien van een klein
microfoontje) op volle sterkte te laten horen. Lofprijzing
geschiedt via enoÏÏne versterkers. Zo kan onze Heer het
beter horen!

Maar goed, in veel gemeenten kan ook met al die decibels
een dienst misschien eredienst zijn. Maar wat als er veel
meer gebeurt dan zingen met keiharde muziek? Er zijn
mededelingen. Van deze en van gene. Het verhaal van een
'arbeider in Gods wijngaard', het dankwoord van een fi-
nancieel gesteunde en door de gemeente (niet door de
Unie) uitgezonden hulpverlener. En onderwijl schreeuwt er
een baby, loopt een moeder weg, komt een moeder temg
om haar kind de fles te geven, moeten kinderen een eigen
verhaaltje horen (wat kennelijk vaak een beroep, doet op
niet aanwezige talenten) en naar voren komen, moeten ze,
hollend van enthousiasme, naar de zondagsschool, wordt er
nog gauw even wat aan een buurman verteld, moet iemand
de koplampen van zijn auto nog even uitdoen, moet een
zakdoek worden gehaald, wenkt men laatkomers.
Overdreven? Een beetje. ZwaÏt-wit? Ja. Maar het duidt
mijn gevoel aan bij een dikwijls zeer onrustig gebeuren,
waarin ik vooral eerbied en stijl mis. Het wordt een samen-
komst. Laat ik zeggen: een zeer levendige samenkomst. En
misschien is dit 'losse', inforrnele een stuk vernieuwing,
die ik (nog) niet goed begrijp. Ik kan aan deze vernieuwing
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(nog) niet wennen. Ik verdenk me zelf er dus van conser-
vatief te zijn.

Feestelijk?
Er is een ander sooÏt vernieuwing, die, denk ik, met het
verdwijnen van het onderscheid tussen samenkomst en
eredienst te maken heeft. De huidige kerkganger schijnt de
kerkdienst soms als een soort ontspanning te zien. Dat
concludeer ik uit het feit dat menigeen, vooral jongeren
misschien, in 'lekker' losjes zittende vrijetijdskleding naar
de kerk gaat. Zoals ze ook doordeweeks gaan shoppen, een
voetbalwedstrijd bekijken, een middagje gaan fietsen.
Natuurlijk hoeft van mij niemand in donker, twee- of drie-
delig kostuum of mantelpakje naar de ochtenddienst. Maar
het gaat mij even om de gedachtegang .
Neem een trouwpartij. Zouden familieleden en uitgeno-
digde vrienden en vriendinnen van bmid en bruidegom in
vale spijkerbroek, sportief overhemd (zonder das) of (de
dames) een in een soort vrijetijds-outfit compleet met
shorts en T-shirt naar stadhuis (en kerk) gaan?
En wie gaat er naar een belangrijk sollicitatiegesprek in de
kleren waarin hij een verfklus heeft gedaan of in de tuin
heeft gewerkt? Om maar niet te spreken van 'ontmoeting'
met een (zeer aardse) koningin op een receptie op het pa-
leis. Wie daarvoor wordt uitgenodigd koopt zich desnoods
nog een nieuwe feestelijke kledij.

Goed, de Heer kijkt niet naar de buitenkant, maar ziet het
binnenste. Maar toch valt dikwijls de terÏn 'ontmoeting met
de Heer'. Is dat géén feestelijk gebeuren waarvoor men
zich in een daarbij passende kleding steekt? Is de kerkgang
iets alledaags? Is dat een soort vrijetijdsbesteding. Een

19



d

»

stuk recreatie? Kunnen we ook in onze kleding op een
zondag niet duidelijk maken dat we kerkganger zijn?
Waarom zou er geen onderscheid te maken zijn tussen een
hete zondag op de camping in Frankrijk en een eerste dag
der week thuis, die anders is dan de andere dagen en
waarop men zich realiseren kan 'heilige', afgezonderde, te
zijn?

Conservatief?
Nogmaals, voor mij hoeft niemand in kostuum naar de
kerk. Maar 'veÏnieuwing' zou ook kum'ien betekenen dat
men waarde gaat hechten aan stijlelementen, in kleding,
houding, liturgie met een flinke dosis eerbied en feestelijk-
heid zonder lawaai.

In gesprekken heb ik wel de tegenwerping gekregen dat
zoiets niet meer past in deze tijd. Dat je mee moet met
hedendaagse ontwikkelingen, want dat je anders een lege
kerk krijgt en dat ik met mijn ideeën 'conservatief ben.
Zo langzamerhand begin ik te begrijpen, dat dit terecht is
als het aangeeft dat ik niets moet hebben van al het lawaai
en de oppervlakkige vrijetijdssfeer die ik hier eÏrdaar heb
ontmoet.

En ook, dat ik me beter voel bij een dienst waar een liturgie
bestaat: 'het geheel van gebeden, ceremoniën en handelin-
gen, die een eredienst uitmaken' . Als conservatief ervaar
ik meer vreugdevolle geloofsbeleving in een eredienst dan
in een samenkomst.

Na enig zoeken is dat gelukkig te vinden. En bij die vondst
roep ik (heel stiletjes) 'Hoera, conservatiefl '

p.s. Ik lees misschien nog wel eens in reacties hoe erg het
is met mijn conservatisme.
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Experimenten met Kerk-
)

)

diensten
Veel keus tijdens werkdag

persbericht

)

)

Op zaterdag 6 oktober vindt in Apeldoom de negende lan-
delijke werkdag Experimenten met Kerkdiensten plaats. Op
deze werkdag, die bestemd is voor iedereen die de kerk-
dienst een warm haÏt toedraagt, staan bijzondere en nieuwe
onderdelen van de kerkdienst of viering centraal, die nog
niet zijn ingeburgerd. Het thema is dit keer 'Bidden bij
hoog en bij laag'. De deelnemer aan de negende Experi-
mentendag heeft veel keus. Men kan kiezen uit maar liefst
vier deelprogramma's:
* Het Grote Kerkprogramma; een kerkdienstfeest met

een uiterÏnate gevarieerd programma onder leiding van
BaÏt Robbers, voor iedereen die wel eens wat minder
bekende kerkdienstvorÏnen wil meemaken. Medewer-

king wordt onder andere verleend door prof. dr. Marcel
Barnard, Jacobine Geel (IKON-televisie), muzikant
Chris van Bruggen.

* Het Gangmakerprogramma; dit deelprogramma voor
mensen die in kerkdiensten actief zijn, begint met een
toonzettende lezing van dr. Evert Jonker over de beteke-
nis van gezamenlijk bidden, en deelnemers kunnen ver-
volgens zelf aan de slag, waarbij er keus is uit twintig
verschillende workshops over zeer uiteenlopende on-
derwerpen, van Bidden met het Dienstboek tot een ky-
riegebed dat met video wordt ondersteund.

21



*

*

Seminar voor voorgangers; in een apaÏt seminar voor
voorgangers wordt stilgestaan bij de rol van de voorgan-
ger in het gemeenschappelijk gebed. Medewerking aan
het seminar wordt verleend door prof. dr. G.D.J. Dinge-
mans, ds. Ferdinand Borger (de theatermaker), ds. Job
de Bmijn en drs. Tom Schoemaker.
Exercities voor kerkmusici; een speciaal programÏna
voor kerkÏnusici dat gaat over het experimentele in het
muzikale gebed, met medewerking van prof. dr. A.C.
Vernooij, ds. Sytze de Vries, Toon Hagen, Christiaan
Winter en Gerrit Baas.

De Experimentendag wordt begonnen én afgesloten met
gemeenschappelijke vieringen in de monumentale Grote
Kerk van Apeldoorn. Ook hebben alle deelnemers gele-
genheid om de Experimentenmarkt te bezoeken. Daar zijn
onder meer voorbeelden te zien van experimentele kerk-
diensten in het land en er is gelegenheid voor ontmoeting
en uitwisseling van ervaringen.

Aanmelden
Aanmelden kan door het overmaken van de deelnemers-
kosten op postbankrekeningnuÏnÏner 6776065 t.n.v. Werk-
groep Experimentendag te Apeldoorn. Deelname aan het
Grote Kerkprogramma of het Gangmakerprograrmna kost
fl. 35,-, aan de Exercities voor kerkmusici kost fl. 50,- en
deelname aan het Seminar voor voorgangers kost fl. 60,-,
alles per persoon. Het is mogelijk meerdere personen tege-
lijk aan te melden. U ontvangt een bevestiging van de in-
schrijving als wij de overschrijving ontvangen hebben.
Later sturen we u gedetailleerde gegevens met o.a. meer
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infoÏÏnatie per workshop, zodat u straks een goede keuze
kunt maken.

Meer informatie
Surf naar www.sowkerken.nl (via Agenda naar Experi-
mentendag) of neem contact op met Andreas Wöhle, tel.
(030) 880 15 35, fax (030) 880 15 84 of e-mail:
a.whole@,sowkerken.nl voor de complete folder.

Een donderpreek
(monoloog naar Lukas 4:14-30)

Alle van der Goot

Na wat hij meegemaakt hee?ft zit de vrome jood in zijn
stoel bij te komen

Alsof ik aan de grond genageld stond!
'k Weet nog dat ik als met knik?kende knieën de weg temg
naar huis heb afgelegd.
Nu ik mijn gebedsmantel heb opgevouwen en opgeborgen
- ondanks alle constematie gaat dat ritueel gewoon door -
en in mijn stoel ben neergeploft, voel ik nog de trilling in
mijn lijf als van een strak gespannen snaar. Om innerlijk tot
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mst te komen probeer ik de gebeurtenissen van deze sab-
batmorgen op een rijtje te zetten.

Vol verwachting begon ik aan deze dag, deze sabbat, deze
door Jahweh geheiligde rustdag, die een feestdag had
moeten zijn.
Zo begon ie ook: opgaan naar de synagoge om Jahweh en
elkaar te ontmoeten.

't Is altijd een feestelijk gezicht, ieder op z'n paasbest uit-
gedost, want die eerbied ben je Jahweh op de aan hem
gewijde dag toch wel verschuldigd, dat zet die dag daar-
door meteen al een beetje apart van alledag.

De synagoge begon vol te lopen. Mannen zaten op de ban-
ken die aan de linkerzijde, de rechterkant en aan de achter-
wand stonden, zodat aller ogen gericht waren op de verho-
ging, waarop de lessenaar geplaatst was met daarnaast de
menora. De zeven vlammetjes dansten in de lucht.
Vanmorgen was het de onderwijzer van de synagogen-
school die de dienst leidde.

Hij sprak de openingszegeningen uit en de lofspraken tot
Jahweh, die een eeuwigdurend verbond had gesloten met
Abraham, Isaäk en Jakob en die een heiland zou zenden en
vrede zou schenken aan zijn volk Israël.
Hij opende de ark, nam de thora-rol eruit en ontdeed die
van zijn fijn linnen foedraal.
Hij rolde de thora-rol open tot bij de plaats van de lezing
die op deze sabbat aan de beurt was.
Met een bijna theatraal gebaar hief hij de twee stokken
omhoog, zodat ieder de heilige woorden kon zien die in
dikke zwarte letters op het geelbruine perkament stonden.
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De voorganger legde behoedzaam de thora-rol op de les-
senaar en nodigde een der aanwezigen uit het schriftge-
deelte van deze sabbat yoor te lezen.

Omdat de tekst geschreven was in het oude klassieke He-
breeuws dat nog wel geleerd, maar niet meer gesproken
werd, werd elk vers ook vertaald in het Aramees, de om-
gangstaal.
Na de lezing werd de thora-rol heel behoedzaam dichtge-
rold en met de verschuldigde eerbied in zijn foedraal ge-
stoken en terug in de ark gelegd.

Nu ging de voorganger zitten op de verhoging naast de
lessenaar om het gelezene uit te leggen.
In een gloedvol betoog, aanknopend bij de gelezen thora-
tekst, ontvouwde hij het weidse panorama van de Messi-
asverwachting, die in deze bezettingsjaren meer dan ooit
bij ons leefde.

We hadden ondeÏtussen gemerkt, dat er deze morgen gas-
ten in ons midden waren. Het was al als een lopend vuurtje
door de synagoge gegaan: rabbi Jezus is bij ons. Die was
bekend in heel Galilea, werd door iedereen geëerd om wat
hij deed en leerde, want zijn woord was een woord met
gezag en de roep van zijn genezingen ging hem voomit. Er
waren mensen die in hem de lang verwachte Messias za-
gen.

Eerlijk gezegd had het ons al verbaasd, dat niet hij was
gevraagd voor de thoralezing of voor de uitleg, noch dat hij
zich daarvoor zelf had aangemeld.
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Hoe het ook zij, we hadden een goede preek gehad, mis-
schien was de voorganger daarbij wel geïnspireerd door
Jezus' aanwezigheid.
De dienst was over zijn hoogtepunt heen, restte nog de
haftara, de profetenlezing. Die werd, bij voorkeur, gedaan
door de 1 3-jarige die net zijn bar mitswa had gevierd, maar
als die er niet was, kon ieder ander zich aanmelden voor
deze lezing.
Toen stond rabbi Jezus op. De boekrol van Jesaja werd
hem aangereikt. Hij rolde hem open en vond de volgende
passage.

De Geest van de Heer mst op mij,
omdat Hij mij heeft gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om goed nieuws te brengen aan de aÏmen,
om de gevangenen vrijheid aan te zeggen ,
en de blinden het daglicht,
om de onderdmkten vrij te laten
en om het jaar van Gods gunst af te kondigen.

Daarna gebeurde er iets onverwachts. Jezus rolde de boek-
rol op, gaf die terug aan de dienaar en...ging zitten, daar-
mee aangevend dat hij nog iets wilde zeggen, wat niet ge-
bruikelijk was na de profetenlezing.

De spanning was voelbaar: wat zou hij zeggen of doen?
Toen klonken zijn woorden:
"Deze profetie is vandaag, op het moment dat u hem
hoorde, in vervulling gegaan."

Na de goedvolle preek, gevolgd door juist deze profeten-
lezing, waarvan vooral de woorden 'om de onderdrukten
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vrij te laten', door iedereen aangevoeld werden als gericht
tegen de Romeinse bezetter, klonk menige uitroep van
bijval.
Toch waren er ook enkele gezichten met vraagtekens, die
niet deelden in de algemene euforie. Want die enkelingen -
waaronder ook ik -, doorkneed in de schriften, hadden wat
gemist in de profetenlezing nl. de wrake Gods, omdat de
complete tekst luidt:

Een jaar aankondigen
waarin de Heer zijn goedheid gaat tonen
en een tijd dat onze God zich gaat wreken.

Maar overheersend was het gevoel van trots over onze
plaatsgenoot, met wie velen vroeger als kind nog hadden
gespeeld en die nu zo alom bewonderd en geëerd werd om
wat hij zei en deed.
Toen het geroezemoes overgegaan was in stilte, hernam
Jezus het woord:

"Ongetwijfeld zult u me dit gezegde voorhouden: Dokter,
genees uzelf. En u zult zeggen: We hebben gehoord wat u
allemaal in Kafarnaün hebt gedaan; doe dat nu ook hier in
de stad waar uw familie woont. Maar neem van mij aan:
geen enkele profeet vindt waardering in de plaats waar zijn
familie woont."

Wat onmstig gemompel hier en daar: hij noemt zichzelf
hoogmoedig profeet. Maar anderen mompelden: hij spreekt
als een profeet.

27



Jezus vervolgde zijn toespraak, die overging in een don-
deÏpreek:
"Luister goed naar wat ik zeg: er waren in de tijd van de
profeet Elia talloze weduwen in Israël. Drie en een half jaar
had het niet geregend en in het hele land ontstond er grote
hongersnood. Toch sfüurde God Elia niet naar iemand in
Israël, maar wel naar een weduwe in Sarepta in het gebied
van Sidon.

En in de tijd van de profeet Elisa waren er in Israël veel
mensen die melaats waren, doch geen van hen kreeg weer
een gave huid behalve Naäman die uit Syrië kwam."

Nu barstte de woede los

Dat noemt zich profeet!
Dat verkondigt de bevrijding van de Romeinse bezetter!
Dat laat weg de gerechfüaardigde wraak van Jahweh!
En dat zegt als klap op de vuuÏpijl dat de heidenen, die
honden, voorrang zullen krijgen!
Dat is geen profeet, dit is een valse profeet!
Dood aan hem!

De zegen, waaÏmee de dienst beëindigd had moeten wor-
den, werd vergeten, we drongen allemaal om Jezus heen,
duwden hem naar de uitgang van de synagoge, het dorp in,
het dorp uit, de berg op.
Nog zie ik die figuur daar gaan, waardig, stil, als een lam
dat ter slachtbank wordt geleid, en achter hem een woe-
dende groep mensen die bloed willen zien.

28



Als we bijna de top bereikt hebben vanwaar we hem over
de rand in de afgrond willen duwen, gebeurt er iets.
Jezus staat stil.

Hij draait zich om.
Loopt temg tegen de meute in die - met storÏföeid geslagen
- uiteenwijkt om hem door te laten, waama hij Nazaret
achter zich laat.

Omdat ik vooraan stond, ging hij rakelings langs me heen.
Inderdaad stond ik als aan de grond genageld, onmachtig
me te verÏoeren toen hij langs me schreed.
Wat ik toen voelde is met geen pen te beschrijven, ik
voelde. ...iets van de wrake Gods.

We hebben gevraagd om een wonder, een teken van zijn
macht en hebben het gekregen, maar totaal anders dan we
hadden gehoopt.
Mijn lijf is tot rust gekomen, maar de gedachten malen nog
in mijn hoofd rond.
Zitten wij dan toch op het verkeerde spoor'?
Zou hij, die bij ons bekende zoon van Jozef de timÏnernnan,
dan toch de beloofde Messias zijn?
Geldrop, 8 febmari 2001
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Kerkmuziekweekend

jongeren
voor

persbericht

Het Centrum voor de Kerkzang organiseeÏt van 12-14 ok-
tober a.s. samen met de Lutherse Werkgroep voor Kerk?mu-
ziek het Kerkrnuziekweekend voor jongeren. Het weekend
vindt plaats van vrijdagavond tot zondagmiddag in Laren
(Gelderland). Zangers tussen de 16 en 30 jaar repeteren een
weekend intensief met elkaar en werken vervolgens mee
aan een kerkdienst in de St. Walburgiskerk te Zutphen.
Daar wordt na afloop ook een koffieconcert verzorgd. Het
Kerkmuziekweekend staat open voor ieder in de leeftijds-
groep die geïnteresseerd is. Noten kunnen lezen hoeft niet,
maar is wel handig. Op het prograrnma staat onder andere
de Missa St. Walburga, een ordinariumzetting die speciaal
voor de St. Walburgiskerk in Zutphen werd geschreven. De
organist van de kerk, BeÏt Matter, is de componist en hij
zal het stuk tijdens de kerkdienst ook begeleiden. Het
weekend wordt geleid door Els DijkeÏÏnan en Hans Jansen.
Meer infoÏÏnatie en}of aanmeldingsforrnulieren zijn te ver-
krijgen bij Jan Nauta, Saturnusstraat 121, 7557 LN Hen-
gelo
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Zegenwens
Als je in mensen geloofd hebt,
die het af lieten weten,
ga dan toch door met geloven.

Áls je op een wonder gehoopt hebt,
dat niet is gebeurt,
ga dan toch door en blijf hopen.

Als je een spoor van liefde na wilde laten,
dat wordt vertrapt,
ga dan nog verder met liefde.

Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt,
droom weer

en droom verder tot aan de morgen.

(zegen wens uit de Talmoed)

31



Egypte 2002
Maak het mee!

Ingezonden mededeling

Reeds 38 gingen u voor, d.w.z. zijn geïnteresseerd in de
reis naar Egypte welke gehouden wordt van 18 oktober t/m
2 november 2002. Deze datum staat nu vast.

Op de eerste informatiebijeenkomst waren mim twintig
mensen aanwezig. Omdat echter het aantal nieuwe geïnte-
resseerden toeneemt, hebben we besloten een tweede in-
foÏÏnatiebijeenkomst te houden. Deze vindt plaats op za-
terdag 15 september as. In Neede (Gld.) vanaf 14.00 uur.

Waar gaat het om?
Na eerst meerdere reizen naar Griekenland, vervolgens
Italië te hebben georganiseerd besloten Luppo Nobbe en
Rolf Venema om weer een reis te doen, maar deze keer
naar Afrika en ook een beetje Azië. Want wist u dat de
Sinai woestijn in Azië ligt?
Egypte een land met een zeer rijke geschiedenis en cultuur,
is ook het geboorteland van het Joodse volk. We willen
proberen te ontdekken waar Mozes geleefd heeft en waar
de Tien Geboden geschreven werden. Maar er zal ook veel
aandacht zijn voor de geschiedenis van het Egyptische volk
met hun antieke godsdienst. Daarnaast zullen we aandacht
besteden aan de Islam, de hoofdgodsdienst van het land.
Het is voor het eerst dat we een Moslim land bezoeken.

Maar ook de onderdrukte Koptische Kerk willen we zeker
niet overslaan.

KoÏtom: teveel om op te noemen. Waarbij we nog niet eens
verteld hebben, dat in de reis is inbegrepen: een vierdaagse
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cruise op de Nijl, een binnenlandse vlucht, romantische
trektocht met koetsjes en uitsluitend vier- en vijfsteÏÏen
hotels.

Nieuwsbrief voor geïnteresseerden
Er komt zoveel aan de orde als het gaat om Egypte, dat we
hebben besloten om niet alles tijdens de reis uitvoerig te
behandelen. Dat is gewoon te veel. Toch ga je maar een
keer (in de meeste gevallen). Daarom hebben we besloten
een nieuwsbrief uit te geven. De eerste verscheen rondom
Pinksteren jl. Hierin staat niet alleen zakelijke informatie
over de reis; ook achtergrond inforÏnatie, waarvoor on-
derweg geen ruimte is, plaatsen we nu alvast. Op die ma-
nier groeien we naar oktober 2002 toe. Ieder die geïnteres-
seerd is in de reis, kan zich (tegen portokosten) abonneren
(per e-mail is hij gratis). Zij de zich hebben opgegeven als
reisgenoot krijgen hem gratis toegezonden.

Aanmelden?
Er is nog plaats! Wie eerst nadere informatie wenst kan de
infobijeenkomst in Neede bezoeken. Hij/zij geve zich dan
even op bij Luppo Nobbe, H.Dunantweg 94, 7161 WC
Neede, tel. 0545-291119, email: luppo-nobbe@,hetnet.nl .
Wie de nieuwsbrief wil ontvangen geve zich op bij Rolf
Venema, dr.J.Presserstraat 313, 2552 LW Den Haag tel.
070-4043076, e-mail: rolf@venemal .myweb.nl .
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Beste Anne,

We kennen elkaar wel niet persoonlijk, desalniettemin grijp
ik toch de gelegenheid aan om op deze infoÏmele manier te
reageren op je ingezonden brief, zoals afgedrukt in het
laatste nummer van RUIMTE.

Nu moet daar eerlijkheidshafüe wel direct aan worden toe-
gevoegd dat ik ook reageer als voorzitter van het RUIMTE-
bestuur. In het bestuur zijn we de laatste maanden namelijk
intensief bezig geweest met de vraag, hoe we in samen-
spraak met de leden een (nieuwe) koers voor de nabije
toekomst kunnen uitzetten.

Jouw persoonlijke conclusie, verwoord in je brief, is erg
duidelijk: "het schip kan de haven in." Op dit moment deel
ik die conclusie (nog) niet met je, ofschoon ik van mening
ben dat je niet tegen heug en meug een club in stand moet
houden die er niet meer toe doet.

Eigenlijk leeft ook bij het bestuur de gedachte dat
RUIMTE wel de haven in moet, maar dan voor een grote
onderhoudsbeuÏt, maar we zijn nog niet zo ver om het
schip te slopen en de onderdelen te recyclen.
Ieder heeft zo zijn eigen geschiedenis binnen de baptisten
gemeenten. Ik ben lid van RUIMTE vanaf het eerste begin,
niet vanwege persoonlijke fmstraties, maar meer uit solida-
riteit met hen die geen mimte kregen binnen onze gemeen-
schap om te kunnen zijn die ze willen zijn, ook in navol-
ging van Chrisfüs.
De Unie bleek een benauwd huis geworden (en is helaas
nog steeds) en dat steekt me wel, omdat ik me vaak schaam
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tot die club te behoren, met haar naar binnen gerichte hou-
ding.

Wellicht dat het ontbreken van een fijne, open geloofsge-
meenschap voor een (ex-)voorganger nog harder aantikt
dan voor een doorsnee-gemeentelid. Jij geeft me althans
wel het gevoel, dat dat voor jou zou kunnen gelden en ik
kan het me heel goed voorstellen. Jij hebt je weg nu ge-
vonden in het pastoraat binnen de psychiatrie en verple-
ging.
Zelf zoek ik die weg nog steeds binnen de baptisten ge-
meenschap. Een andere optie is nu, om meerdere redenen,
niet erg aantrekkelijk. Ik heb geproefd in gesprekken met
meerdere RUÏMTEleden, dat ze dit met me delen, ook al
hebben sommigen hun lidmaatschap van de plaatselijke
gemeente al beëindigd. De gestalte van een christelijke
gemeente, gevormd door mensen van allerlei slag, levend
op een bepaalde plek en verbonden met vele anderen op
deze wereld, zou ik nog niet willen loslaten. Het specifieke
pastoraat dat jij vervult, neemt daarin naar mijn gevoel ook
een plaats in, maar het kan toch niet die gemeente zijn die
gezinnen, werkgevers, werknemers, jongeren en ouderen
verzamelt.

Althans zo kijk ik er nu tegen aan. Dat er allerlei vorÏnen
van gemeente-zijn zich voordoen is evident. Ik wil zelfs
zover gaan om RUIMTE een manifestatie van die ge-
meente te noemen, maar dan ga ik voor velen wellicht iets
te ver. Maar infüssen vieren we op onze ontmoetingsdagen
wel het Avondmaal, bidden samen en zien naar elkaar uit
en om.

35



Je geeft aan dat je nog een tijdje met RUIMTE op weg wilt
blijven. Ik zou zeggen: denk met ons mee in de komende
tijd, juist op het theologische vlak kunnen we wel enige
extra hulp gebmiken.
Jij duidt in je brief nog op het verschijnsel dat de modeÏne
mens, en dus ook wij, steeds autonomer zijn geworden. me
dunkt, dat is één kant van de zaak. Er blijft toch ook steeds
behoefte aan gemeenschap. Een plek waar je je prettig
voelt met anderen en lief en leed met elkaar kunt delen en

waar biddend een weg wordt gezocht in dit leven.

We bereiden nu een RUIMTEdag voor, die gehouden zal
worden op 24 november, in Apeldoom. We willen dan
graag vernemen van de leden of we vanuit de haven onze
(nieuwe) koers zullen uitzetten. Iedereen ontvangt
vroegtijdig daarvoor de benodigde infoÏÏnatie, en wellicht
mogen we elkaar op die dag begroeten met vele anderen.
Hoop meer van je te vernemen.
Een hartelijke groet. A DIEU.
Jan Aaldring.
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Baptisme internationaal
Carter pleit voor wereldwijde samenwerking

Sietzo Dijkhuizen

Acht regels wijdde het dagblad Trouw in juli aan de op-
roep van JiÏmny CaÏter, ex-president van de V.S.,, aan ge-
matigde geloofsgenoten in Amerika en Europa om een
nieuw verband te stichten als tegenhanger tegen de steeds
fundamentalistischer wordende organisaties.
Het weekblad 'Baptist Times' was uitvoeriger. Het blad
citeerde uit een toespraak van de 77jarige Carter voor de
A.V. van de Co-operative Baptist Fellowship, de organisa-
tie die tien jaar geleden is gesticht nadat de gematigden in
de Southern Baptist Convention op enkele twistpunten
waren 'verslagen' door de conservatieven.
Carter: ' Het is tijd om samen te werken in een geest van
liefde om zendingsprojecten maximaal te doen slagen. En
als er andere baptisten zijn die daarop niet willen reageren
en niet willen samenwerken, wat geeft dat? Vergeet hen en
ga voorwaarts als Christenen en als baptisten, Jezus vol-
gend.'
Op een persconferentie na de A.V. zei CaÏter, dat hij graag
zou zien dat de CBF en daarÏnee al geassocieerde organi-
saties een alliantie zouden aangaan met andere groepen in
de v.s. en Afrika en met de European Baptist Federation.
Hij schatte dat het totstandkomen van zo'n nieuwe alliantie
vijftien tot twintig jaar zou kunnen duren en dat het veel
gebed en vergeving zou vergen. Maar 'samen aan iets wer-
ken inplaats van gescheiden te opereren kan een nieuwe
vitaliteit geven aan een wereldwijde baptisten beweging.'
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Carter onderstreepte opnieuw, zoals indertijd bij zijn breuk
met de Southern Baptists, (toen de Conventie een nieuwe
zeer conservatieve 'geloofsverklaring' aannam) dat zaken
als onderdanigheid van de vrouw aan de man, vrouw in het
ambt en homoseksualiteit in Gods ogen betrekkelijk on-
betekenend moeten zijn, net zoals de besnijdenis in de
eerste dagen van de christelijke kerk.

Naschrift
Het is onduidelijk waar Carters oproep is 'geland'. Als zeer
onregelmatig lezer van D.C. weet ik ook niet of de Neder-
landse Unie Carters boodschap van traditionalisme en anti-
conservatisme heeft ontvangen of opgepikt en begrepen en
er wat mee wil gaan doen. Op het Europese inteÏnationale
vlak is er tot nu toe weinig van actie of grote instemÏning
vernomen.
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Bestuursmededelingen
Roel Bakema

Í Zoals reeds eerder is aangegeven is Ron Maatjes het pen-
ningmeesterschap van Ruimte nog blijven veÏvullen tot en
met de eerste helft van dit jaar. Dit penningmeesterschap is
vanaf 1 augusfüs overgedragen aan:
Roel Bakema

Henriëtte van Eyklaan 80
7321 LJ Apeldoorn

Zijn telefoonnummer is 055 - 3667191 en zijn faxnumÏner
is 055 - 3600186.

Het e-mailadres is respons.bakema @ grnx.net
Het besfüur heeft het zeer op prijs gesteld, dat Ron dit heeft
willen doen en bedankt hem langs deze weg voor zijn extra
inzet.

De eerstvolgende Ruimtedag is gepland op zaterdag 24
november aanstaande en zal worden gehouden in het kerk-
gebouw van de baptistengemeente te Apeldoorn. In de
volgende nummers van Ruimte zal meer inforÏnatie worden
verstrekt over de inhoud van deze Ruimtedag
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