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Van de redactie

Sip van der Werf

In dit nummer zult u tevergeefs om een bepaald thema
zoeken. De redactie heeft de vrije hand gekregen en dat is
te merken ook.

Henk Sikkema kijkt temg en vooruit, alvast geïnspireerd
door de komende RUIMTEdag. Ook probeert hij zich
voor te stellen hoe gezellig de komende AV zal zijn.
Piet Brongers laat ons nadenken, terwijl Sietzo Dijkhui-
zen schriftelijke en elektronische bronnen doorzocht om
interessante zaken voor ons op te sporen. Jan Aaldring
leverde een bijdrage over de diaconale taak van de Ge-
meente van Chrisfüs.

Een lezer sfüurde ons enkele gedichten toe. Onze dank
daarvoor. In de toekomst mogen we vaker een bijdrage
van hem verwachten.

Op het moment dat ik dit schrijf, is de aanslag op het
World Trade Center en het Pentagon al weer een paar
weken geleden, en wacht de wereld gespannen af wat
komen gaat. In de dienst waarmee de vredesweek begon
hebben we het vredeslied weer gezongen, waarvan ik het
tweede couplet citeer:
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Geef vrede, Heer geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijri zo barig,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!
(Liedboek der Kerken 285; Liederen voor de Gemeentezang 548)

De dichter, Jan Nooter was Doopsgezind predikant. Ik
hoop dat dit lied uit de doperse traditie, waartoe ook de
Baptisten behoren, in 'veel gemeenten al is 7ezon7en en
nog gezongen zal worden.
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Raad van Kerken
persberichten

Raad van kerken dringt aan op vreedzame
oplossing wereldcrisis

AMERSFOORT - De Raad van Kerken in Nederland

dringt er bij de regering op aan zich optimaal in te zetten
voor het zoeken naar vreedzame oplossingen van de we-
reldcrisis. "In de christelijke traditie klinkt de diepe
oveÏtuiging dat wraak en vergelding geen bijdrage kun-
nen leveren tot vrede en veiligheid, maar juist zullen
leiden tot een escalatie van geweld." Dat schrijft de Raad
in een brief aan minister-president Kok (21 september
2001).
De Raad van Kerken uit in de brief zijn groeiende be-
zorgdheid over de manier waarop de teÏÏeurdaden in de
Verenigde Staten beantwoord zullen worden. De Raad
vreest dat veel onschuldige burgers het slachtoffer wor-
den "als bij wijze van zelfverdediging overgegaan zou
moeten worden tot militaire acties tegen een of meer
staten waarvan de regeringen betrokken zijn bij het on-
dersteunen van terroristen."

Een duurzame vrede, gebaseerd op recht en gerechtig-
heid, komt volgens de Raad niet alleen tot stand door een
goede samenwerking füssen volken en staten. "Ook is het
noodzakelijk dat aaÏföangers van de verschillende religies
en levensbeschouwingen elkaar met respect bejegenen.
De Nederlandse kerken willen daar, samen met partners
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elders in de wereld, graag hun steentje aan bijdragen", al-
dus de brief.

Gebedsweek voor de eenheid van de christe-
nen 2002

AMERSFOORT - Van 18 - 25 januari 2002 vindt de 94e
Week van Gebed voor de Fenbeid van de Christenen
plaats met als thema Ja, bij U is de bron van het leveri (Ps
36.10). De Raad van Kerken in Nederland heeft weer het
internationale materiaal van de Wereldraad van Kerken
en het Secretariaat voor de Eenheid van de Christenen te
Rome bewerkt. De tekst voor een volledige gebedsdienst,
evenals teksten voor elke dag van de Gebedsweek zijn
opgenomen in een praktisch boekje. Om bekendheid aan
de Gebedsweek te geven, wordt tevens weer een poster
aangeboden.
De Raad van Kerken is overgegaan tot een nieuwe wijze
van verspreiding. De integrale tekst van het boekje is op
de website van de raad van kerken
(www.raadvankerken.nl) te vinden onder gebedsweek.
Dit biedt gebmikers de mogelijkheid het boekje te
downloaden en de tekst te bewerken voor de plaatselijk te
houden diensten.
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Nieuw elan 'M1
****

Henk Sikkema

Bin?nenkort zullen de leden van Ruimte een discussienota

onfüangen die op de bijeenkomst op 24 november 2001 in
Apeldoorn zal worden besproken. In dit sfükje preludeer
ik namens het bestuur op de iÏföoud van die nota en ik doe
dat onder meer aan de hand van enkele citaten uit het slot
van de redevoering die Jannes Reiling hield tijdens de
Ruimtedag van november 1998, toen Ruimte tien jaar
bestond. Hij zei het volgende.
"Wat moeten en wat kunnen wij in de Baptisten gemeen-
schap? Kunnen we nog mee? Horen we er nog bij? Wil-
len we er nog bij horen? (-) Hoe is Ruimte begonnen?
Als ik het goed zie ging het vooral om drie dingen: pro-
test, troost en invloed. Het protest was gericht tegen het
conservatisme dat herleefde met de komst van het funda-

mentalisme van de jaren zeventig en tachtig en dat geen
mimte liet voor een meer open invulling van geloof en
leven: geen mimte voor vrouwen, geen mimte voor an-
dere voÏmen van samenleven dan het huwelijk, enz. Ook
protest tegen de vrijblijvendheid van de Unie (en dus van
de gemeenten) tegenover de vragen en problemen van de
samenleving. De afwijzing van het Conciliair Proces van
de Raad van Kerken was de directe aanleiding maar het
protest ging veel dieper.
Troost vonden wij in de eerste bijeenkomsten van Ruimte
omdat wij ons verdriet over wat wij in onze eigen ge-
meenten misten, met elkaar konden delen. Niet in de
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laatste plaats waren het de vieringen die ons bemoedigden
en inspireerden om weer verder te gaan.
Invloed zochten wij, geen macht, maar invloed op het
denken achter conservatisme en vrijblijvendheid. Wij
zochten gesprek met hen die leiding gaven aan onze Bap-
tisten gemeenschap, de Unie-CoÏÏunissie in de eerste
plaats. Maar wij kregen nul op het rekest want wij
bedreigden, anders dan de fundamentalisten van het
Evangelisch Beraad, de rust in de Unie niet.
Zo is het begonnen maar zo is het nafüurlijk niet geble-
ven. Elke gemeenschap wordt op de duur een beetje een
doel op zichzelf en dat is ook met Ruimte gebeurd. Het
werd een ontmoetingsplaats voor gelijkdenkenden. Het
protest en het verdriet namen af, ook de betrokkeÏföeid op
de Baptisten gemeenschap. De onderwerpen van gesprek
veranderden. De blik ging meer naar buiten en richtte
zich op theologische nieuwigheden. Zo verschenen op de
Ruimtedagen Nico ter Linden en Kees den Heyer. De
Nieuwsbrief echter bleef een binnenkamers tijdschrift.
Hoe moet het verder gaan?"
Tot zover Reiling. Na zijn vraag hoe het verder moet
gaan, schetst hij enkele stellingen en vragen die, zij het in
een meer gevarieerde vorm, ook in de discussienota aan
de orde komen.

In de discussienota is een voorstel uitgewerkt om de ont-
moetingsdag en de jaarvergadering van elkaar los te kop-
pelen. Het zal mij erg benieuwen hoe daarover gedacht
wordt.

Als u niet naar de Ruimtedag kunt komen, laat ons dan in
ieder geval weten hoe u over de inhoud van de nota denkt
en of u het wel of niet juist vindt om, binnen de grenzen

8



van het mogelijke, de koers van Ruimte zo hier en daar te
verleggen.
Een goede ontmoetingsdag met positieve geluiden zal
ongetwijfeld het besfüur aanmoedigen om met vernieuwd
elan gemotiveerd verder te gaan.

Rectificatie
In het vorige nuÏÏuner schreef Pia Tiemersma-Prins over
het witte ker7r.je in Sneek. Die benaming is onjuist. Het
vroegere kerkgebouw van de Baptisten Gemeente te
Sneek werd het vrede kerkje genoemd. Het witte kerkje
vind je wat verderop. Zo heette, toen ik nog in Heerlen
woonde, - en zo heet misschien nu ook nog wel - het
kerkgebouw van de Baptisten Gemeente Treebeek in
Brunssum.

Namens Pia: excuses voor de fout.
HS
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Te laat om te bidden
****

Jan Áaldring.

Het Scheldewater overspoelde die zaterdagavond de
politieboot, die door de gofüen woest heen en weer
werd geslingerd. De stuuÏman moest zich vastklem-
men aan het wiel, de kapitein hield zich staande aan
de tafel in de sfüurhut. Een uur later legde de boot
aan in Wemeldinge. De kerkklok liet zijn twaalf sla-
gen horen. De kapitein en de bemanning gingen naar
bed. Niets vermoedend .........
Om drie uur werden ze gewekt. De dijken waren
overal in Zeeland bezig door te breken. Wemeldinge
was nog droog, maar ook daar dreigde een door-
braak. In allerijl werd de bevolking gewekt. Zakken
met zand moesten gevuld worden. Om tien uur de
volgende morgen klepte het kleine klokje van de
Vrije Evangelische Gemeente van Wemeldinge. De
dienst zou beginnen. In de kerk zat één oude vrouw.
In de hervormde en gereformeerde kerk was de op-
komst nauwelijks groter. De diensten werden afge-
last. "ALS DE DUKEN BREKEN, IS HET TE
LAAT OM TE BIDDEN", zei de kapitein van de
politieboot, toen hij de kerkklok hoorde.

(Uit: 'Als het te laat is om te bidden', bundel over de geschiede-
nis van de Stichting Oecumenische Hulp, Jan J. van Capelle-
veen).

De ernstige watersnood die ons land trof in 1953 bracht
een stroom van hulp op gang vanuit de gehele wereld. Het
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'kerkelijk netwerk' werd intensief bij de hulp betrokken
en mede vanuit de ervaren nood in 1953 ontwikkelden

zich toen versneld de zgn. werelddiaconale projecten
(vooral noodhulp) die we nu - helaas - als onontbeerlijk
zijn gaan beschouwen als één van de taken van de we-
reldwijde kerk.
Blijkbaar zijn er rampen en noodsifüaties nodig om ons,
ook als gemeente/kerk, aan te sporen datgene te doen
waarvoor we al lang tevoren geroepen waren. In de jong-
ste zendingsgeschiedenis droomde William Carey al van
een wereldwijd netwerk van kerken en organisaties om
elkaar in nood te helpen. Pas in 1910, een eeuw later,
vond de historische zendingsconferentie plaats te Edin-
burgh. De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog
versterkten het verlangen van verschillende kerkleiders
om tot meer samenwerking te komen op het gebied van
diaconaat (Life and Work) en zending (Faith and Order).
Eigenlijk heeft de ellende van de Tweede Wereldoorlog
dit verlangen naar vrede en gerechtigheid alleen maar
versterkt, wat o.a. tot uiting kwam op de Assemblee van
de w.c.c. (Wereldraad van Kerken) in 1948 te Amster-
dam.

Infüssen zijn we in een wereldgemeenschap terecht ge-
komen, die gekenschetst wordt als een 'global village',
waar culturen en religies op elkaar botsen en rampen en
noodsifüaties (burgeroorlogen, vluchtelingen, asielzoe-
kers, ontheemden, schrijnende arrnoede) zich dagelijks
aan ons opdringen (tenminste als we er de ogen niet voor
sluiten). Het is nu de vraag of wij, hopelijk zonder dat ons
een nieuwe ramp treft, steeds weer de motivatie kunnen
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opbrengen om dat te doen, waartoe we al lang zijn geroe-
pen.

BAPTIST RESPONSE

In RUIMTE van febr. 2001 werd aandacht besteed aan
een aantal diaconale projecten in Nederland, waarbij hier
en daar ook baptisten gemeenten betrokken zijn. Vooral
de bijdrage DIACONIE en AR]'víOEDE (Lelystad) sprak
mij aan, zowel wat betreft de praktijk als ook de motiva-
tie. Het bleef toen vooral beperkt tot enkele projecten in
Nederland (o.a. Nieuwe armoede, verslavingsproblema-
tiek, sociaal isolement). In deze zinnen wil ik graag wat
meer aandacht vragen voor de zgn. werelddiaconale op-
dracht.

Omdat veel RUIMTE- lezers baptist zijn, lijkt het me
goed vooral eens kritisch te kijken naar initiatieven op het
baptisten erf. De eerste Europese baptist Gerhard Johann
Oncken was een vurig evangelist. Voor zijn beginnend
werk in Hamburg (1 9e eeuw) zocht hij steun bij zijn Ame-
rikaanse geloofsgenoten. Hij kreeg als antwoord dat ze
bereid waren hem geldelijk te ondersteunen, als hij het
'bewijs' kon leveren dat ook elke Hamburgse baptist een
evangelist was. Oncken twijfelde niet aan de grote inzet
van zijn gemeenteleden, die als ambachtslieden en huis-
vrouwen op elke plek hun eenvoudig gefüigenis gaven, in
woord en daad. Het antwoord aan de Amerikaanse ge-
loofsgenoten was dan ook positief, ofschoon veronder-
steld mag worden dat dezen meer dachten aan een exclu-
sieve evangelisatie, dan de praktijk in Hamburg deed
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verÏnoeden. De exclusieve manier waarop vervolgens de
zinsnede (uit het antwoord van Oncken)'Elke baptist een
evangelisl is gehanteerd heeft ons, als het gaat om de
volwaardige erkenning van het diaconaat, zeker parten
gespeeld tot op dit moment.
Frappant is trouwens, dat de groei van het Baptisme in
Duitsland en (vooral) Oost-Europa via een diaconaal
project van Oncken een geweldige stimulans kreeg. Eind
19e eeuw werd Hamburg geteisterd door een grote brand.
Oncken worstelde met de lokale autoriteiten over meer

bewegingsvrijheid voor zijn gemeeente, ook om een ei-
gen kerkgebouw te mogen hebben. Na de grote brand
kreeg Oncken een groot oud pakhuis toegewezen voor
zijn gemeente. Met zijn gemeente verbouwde hij dit pak-
huis, ving honderden Oost-Europese ambachtslieden op
(voor de opbouw van Hamburg), gaf ze te eten en ver-
kondigde daarbij het evangelie. De ambachtslieden trok-
ken later terug naar hun landen en velen van hen verkon-
digden nadien het evangelie, zoals ze dat eÏvaren hadden
in het Hamburgse (baptisten) pakhuis. Je zou zeggen dat
woord en daad hier in elkaar grijpen.
Op mijn reizen naar Oost-Europa gedurende het laatste
decennium van de vorige eeuw, was dit verhaal van
Hamburg nog niet uitverteld. In alle contacten was er een
groot verlangen om het evangelie bekend te maken, maar
tegelijk de vraag hoe men praktisch bezig kon zijn voor
de arrnsten en, dat vind ik persoonlijk frappant, ook poli-
tiek actief kan worden en verantwoordelijkheid kan gaan
dragen voor de gehele maatschappij. Toen de 'muur' viel
kwamen een aantal baptisten leidinggevenden bij elkaar,
met de vraag hoe ze het best de geloofsgenoten en hun
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voor de tempel (goden). Het is opvallend dat Paulus ver-
schillende synoniemen gebruikt voor deze inzameling
waamit blijkt dat ze niet uit de sfeer van de belasting
komen, maar een verwijzing zijn naar een geestelijke
opbouw. Er is dus wel een verwijzing naar de gebruike-
lijke inzamelingen ook van de joodse tempel, maar hij
geeft er hier een nieuwe iÏföoud aan. Het is een spontane
vrijwillige inzameling, als een spontaan liefdeoffer. Hij
verbindt het direct met de gemeenschap (Gr. koinonia,
Lat. communio) die we samen als gelovigen ervaren in
het lichaam van Chrisfüs.

Je zou je kunnen afvragen of gewoon spontane hulp, waar
nodig, niet voldoende is. Hebben we, om het acfüeel te
maken, naast NOVIB ook nog KERKEN IN AKTIE no-
dig. Mijn antwoord zou zijn: ja.

Het gaat bij diakonia om een liefdeoffer, die uiteindelijk
voor een Christen alles te maken heeft met het bevrijdend
werk van Chrisfüs voor de gehele mens, ziel en lichaam.
En zei Jezus niet dat we de armen altijd bij ons hebben?
Meer dan ooit te voren ligt de opdracht voor ons om er te
zijn voor de verdrukten en 'gebrokenen van hart', dichtbij
en veraf.

Aantekening. Bij het schrijven van deze bijdrage maakte ik
gebmik van de bundel: 40 jaar in de woestijn, uitgave van (op-
geheven) Stichting Oecumenische Hulp, waarin ik de Unie van
Baptisten gedurende tien jaar vertegenwoordigde in het besfüur.
Tevens van een artikel van een vroegere medewerker van de
WCC (Wereldraad van Kerken), genaamd Leslie Cook: Biblical
Basis of Interchurch Áid.

16



1

Stof tot nadenken
over geloof en leven

f

l
Piet Brongers

Wanneer vertrouwen verdwenen is...

Het begint met een verhaaltje (vrij naar Kahlil Gibran):

Het oog zegt: ik zie in de verte een berg.
Het oor zegt: ik hoor alle geluiden, maar ik hoor nergens
het geluid van een berg.
De neus zegt: ik ruik alle geuren, maar nergens ruik ik
een berg.
De hand zegt: ik voel en betast alles om mij heen, maar
nergens voel ik een berg.
Toen begon het gesprek tussen het oor, de neus en de
hand over het vreemde oog, dat praatte over dingen die
er niet zijn. Bedroefd keek het oog een andere kant op en
deed niet meer mee...

%
l

s
l

Het gevolg laat zich raden. Telkens als het oog weer pro-
beert te veÏtellen wat het ziet, wordt het verhaal met een
korreltje zout genomen. De anderen luisteren met wan-
trouwen en nemen het niet serieus. Het gevolg is dat het
lichaam zich richt op het hier en nu, op het zichtbare,
zonder richting of visie. De visie-gedachten van het oog
krijgen de betekenis van fantasie, een droom en komen
los van de werkelijk?heid te staan. Maar, als er dan iets
gebeurt, waar het oog van tevoren voor gewaarschuwd
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heeft, krijgt het ook daar de schuld weer van, Het oog is
niet betrouwbaar genoeg in zijn waarschuwing. Het ge-
volg is ook, dat het oor onzeker wordt van de verhalen
yan de neus en van de hand. Hoe kan het nu weten dat die
wel te vertrouwen zijn? Uiteindelijk durft het oor zijn
eigen signalen niet mee te veÏtrouwen en probeeÏt het zijn
oor te sluiten voor wat het hoort. Het lichaam kan nu niet
anders meer dan in een hoek gaan zitten en als slachtoffer
wachten wat hem zal kunnen overkomen.
In de plaats van vertrouwen komt het wantrouwen, de
onzekerheid en tenslotte de angst.

Het begint met een vertrouwenscrisis. Hoe kan de breuk
hersteld worden?
Probeer het eens te bedenken met de ingrediënten van het
verhaaltje. En vervolgens als toepassing op sifüaties
waarin het vertrouwen verdwenen is. Tussen mensen,
tussen groeperingen binnen de kerk, in je relatie, füssen
ouders en kinderen, in de politiek, füssen landen.

Hoe kan het oog vertrouwen wekken? Kan het een beroep
doen op het verleden? Misschien wel, maar dan is het nog
niet te verklaren waarom het nu praat over iets dat er niet
is . .. Wat is er met het oog gebeurd? Waarom praat het nu
anders dan vroeger?
Helpt het als het oog dan alleen maar zijn best doet om
alles van de anderen te bevestigen en te herhalen? Dat zal
misschien wel even kunnen werken, maar ook dan kan er
wantrouwen zijn. Meent die het nou of zegt hij het maar
voor ons? Waarom herhaalt hij wat wij zeggen en voegt
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hij niets toe van zichzelf? Wie is hij eigenlijk en wat kun-
nen we van hem verwachten?

Helpt het als het oog een beroep doet op saamhorigheid
en liefde? Je moet elkaar toch nemen zoals je bent? Ja,
maar vertrouwen en liefde kun je niet met een knopom-
draai te voorschijn toveren. Je kunt wel doen alsof je
iemand vertrouwt of lief hebt, maar daarmee heb je het
gevoel nog niet en kan het dus ook niet echt functioneren.
Het wordt hooguit iets van tolerantie, verdagen en verdu-
ren. Zo van: 'doe je zegje maar, dat kan ook bij ons'. Wij
maken wel tijd voor je. Dan wordt het iets van plicht. Dat
kan geen stand houden.
Er zijn zoveel manieren om het gebrek aan vertrouwen te
camoufleren. Maar, uiteindelijk zal het niet werken.
DaarÏnee kom ik zelfs tot iets heel moeilijks. Ook al zou
je willen veÏtrouwen, dan zal ook dat niet automatisch
leiden tot vertrouwen. In die zin heb je zelf niet eens
zoveel zeggenschap over je eigen veÏtrouwen of dat van
een ander. Het is ook eerder een kwestie van 'ontdekken'
en van 'ervaren' dan van willen en kiezen.

Betekent dat dan dat ik er zelf helemaal niets iets aan kan
doen en maar moet wachten of het wel of niet komt?

Soms lijkt het wel zo te gaan. Als ik bij mezelf naga wie
ik wel of niet vertrouw van de mensen om mij heen, is dat
eerder door toevallige samenloop van omstandigheden en
contact gekomen, dan door een welbewuste keuze. Ver-
trouwen vaak als een ontdekking achteraf, dat ik met
iemand zomaar gepraat heb over persoonlijke dingen
waar ik noünaal nooit over praat.
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Toch moet ik wel vaststellen, dat vertrouwen alleen ont-
staan kan als er contact is. Als ik mijn ogen sluit zie ik
niets, als ik mijn oren dicht doe hoor ik niets. Ik kan dus
zorgen dat ik niemand (meer) veítrouw, als ik geen con-
tact maak met anderen. Zonder contact is geen veÏtrou-
wen mogelijk.
Aan de andere kant is het ook zo, dat wanneer mijn zin-
füigen mee doen, ik niet meer zeggen ik zie niets of ik
hoor niets. Als je eenmaal ziet of hooÏt, als je eenmaal
contact hebt, kun je er ook niet meer oÏÏföeen. Kun je
zelfs niet sfüren wat voor gevoel je krijgt: angst, onzeker-
heid of vertrouwen. Dat hangt af van wat er füssen jou en
de ander plaats vindt als bevestiging of ontkenning als
aanvulling of bedreiging. Soms is dat knap lastig, vooral
wanneer er een gevoel naar boven komt, dat je helemaal
niet onder ogen wilt zien. . .

Temg naar het verhaaltje.
Contact maken. Kijken hoe je de ander kunt bevestigen
en vervolgens kunt uitnodigen voor wat je zelf ziet. ..
Het oog begint het gesprek over wat het ziet van dichtbij.
Het praat in taal van zien over dingen die de anderen
kunnen horen, ruiken en betasten. Het oor hoort de gelui-
den van dichtbij, die passen bij wat het oog veÏtelt. De
hand volgt de aanwijzing van het oog en voelt wat het
oog veíteld heeft. Heel voorzichtig verdwijnt de onzeker-
heid en groeit het vertrouwen in het oog. Het oog begint
meer te vertellen van wat hij ziet over dichtbij en een
stapje verder. In taal van dichtbij, in stappen en tijd van
geluid en geur, overbrugt hij hoorbare afstanden en ruik-
bare geuren. Totdat het oor en de neus vragen naar geuren
en geluiden van verte. . . en van de berg.
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DEO VOLENTE

Heilige oorlog
Kruistocht ofjihad
De vlam brandt weer
Een zee

laaiend van vuur

Onheilig vuur

U alleen bent heilig

Jan MesschendoÏp

ÁV-2001
Henk Sikkema

Het zal wel weer een gezellige bijeenkomst worden, daar
in Hengelo. Buiten de vergaderzaal een 'vrolijk gepraat en
gezellig gekeuvel. In de zaal is men het weer niet eens of
er nu wel of niet een vrouw dominee mag zijn. Het ver-
haal dat maar voortduurt. Nooit zullen baptisten het daar-
over eens worden. En de minderheid zal de meerderheid

blijven dicteren, ook al bedenk je de slimste tmcjes om
dat te voorkomen.
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Muziekpromotor

We gaan een muziekpromotor aanstellen want de Com-
missie der Unie vindt de "samenbindende samenzang in
de Unie van groot belang". Ik vind het een mooi idee
maar ik weet niet wat ik mij erbij moet voorstellen. Als
de promotor zijn of haar medewerking moet geven om de
nieuwe bundel bekendheid te geven, dan is de opdracht
heel beperkt. Er zijn weinig nieuwe, eigentijdse liederen.
De keuze is beperkt. En het werkteÏÏein dus ook De bun-
del Opwekking zal de boventoon blijven voeren zolang
een gemeente niet haar eigen visie en beleid aangaande
muziek en lifürgie ontwikkelt.
Ik denk dat de liturgie (waar de muziek in thuis hoort) het
meest belangrijk is. Vooral in deze tijd. Let maar eens op
de aandacht die men tegenwoordig besteedt aan aller-
hande rifüelen, met name na rampen of ongelukken. Men-
sen zijn altijd gevoelig geweest voor symbolen en rifüe-
len. Het is net alsof men ze herontdekt maar dat is niet zo,
ze zijn eeuwenoud.
Ik zou dus liever willen spreken van een lifürgiepromotor.
Iemand die de gemeenten laat zien hoe je met elkaar leert,
dient, deelt en viert. Daarvoor heb je een lifürgie nodig.
En niet te vergeten de muziek die daar bijhoort.
De meeste baptisten zijn helaas bang voor alles wat ook
maar enigszins liturgisch aandoet behafüe bij de viering
van het avondmaal. Alles in de dienst moet "ongedwon-
gen" gaan en zo mogelijk "spontaan". Dat is heus niet
erg. Als het maar geen gewoonte wordt.
Liturgie eist voorbereiding. Natuurlijk bereidt iedere
voorganger "zijn" dienst voor. Maar als die de dienst
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zeggingskracht en elan wil geven dan doet hij of zij dat
niet alleen. Dan schakel je op zijn minst de organist of -
als die er is - de koor- of zangleider in. Ik denk dat dat te
weinig gebeurt in veel gemeenten. In elke gemeente is er
wel iemand die er verstand van heeft en mocht dat niet zo

zijn, dan is er wel een kenner in de regio die je er bij kunt
halen. Ik weet het: veel van die mensen hebben afgehaakt.
Probeer ze dan terug te krijgen.
In menig gemeente zal een zorgvuldig uitgekiende lifür-
gie met eerbiedige lofzangen en gebeden goede resultaten
tonen. Daaraan zal de muziekpromotor (wie bedenkt toch
zo'n naam) alle prioriteit moeten verlenen.

Gemeenteopbouwwerker

De gemeenteopbouwwerker zal er ook wel komen. Wij
kennen er al een in de persoon van ds Peet Wijchers. De
nieuwe zal zich toeleggen op de arbeid in vier gemeenten.
Het gaat om een proefproject van drie jaar. Daarna stapt
de opbouwwerker, die zo'n beetje als procesbegeleider
functioneert, weer op. Dat is dan wel jammer voor de
betrokken gemeente, vooral als de opbouwwerker zich in
de loop van die drie jaar heeft geprofileerd als een be-
kwaam gemeenteleider. Het zal mij benieuwen hoe men
daarmee denkt om te gaan.
Het wordt overigens wel de hoogste tijd voor een gedre-
ven evangelist want de statistiek over het jaar 2000 laat
opnieuw geen substantiële groei in de uniegemeenschap
zien. Tegenover een toename door doop van 338 leden
staat een afname van 388 door veÏtrek naar een andere

23



í

gemeenschap (157) en onttrekking (231). De attestaties
(211-209) houden elkaar wel in evenwicht.
Veel werk te doen dus door een bevlogen extra gemeen-
teopbouwwerker.

Rector

Het seminarium heeft een nieuwe rector nodig. De Com-
missie voor de Opleiding stelt voor dat het dr. René Er-
wich wordt. Hij is nu nog werkzaam aan het Internatio-
naal Baptisten Theologisch Seminarium te Praag. Jammer
voor dat instifüut want Erwich is er amper twee jaar. Hij
zal wel een goede kracht zijn want hij kent de gemeente,
de faculteit en het seminarium.

Voorgangers

Het agendapunt om het Reglement inzake voorgangers
ook van toepassing te laten zijn op vrouwelijke voorgan-
gers zal wel aanleiding geven tot uifüoerig gesprek voor-
zover de afgevaardigden daar nog zin in hebben want je
wordt er moe van. Wordt er op een gemeente-vergadering
net zoveel over gesproken als op de AV.? Er zijn afge-
vaardigden die met verve het woord voeren terwijl hun
gemeente niet eens een uitspraak heeft gedaan. Laten ze
daar in Hengelo maar meteen gaan stemmen over dit
punt. Voor de rest zijn er toch geen spectaculaire zaken
aan de orde zodat de geachte afgevaardigden nog ruim-
schoots de tijd hebben om een gemoedelijk Twents ca-
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feetje te bezoeken of 7ezelli7 wat te winkelen in de mooie
stad.

DOMINÁ

Vrouw met talent

Het is je ingeprent
Niemand die je kent

Spreken is je lust
Bedachtzaam, doelbewust
Kapers op de kust

Wanneer keert het tij ?

Jan Messchendorp
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Gelezen
Sietzo Dijkhuizen

Huisgemeente

Verhaal van zoekenden in Canada, die de praktijk ervoe-
ren van een huisgemeente:
(...) Wie lid wordt van een kerkgenootschap is jaarlijks
meteen honderden of duizenden dollars kwijt aan het
salaris van een predikant, aan het onderhoud van het
kerkgebouw en het draaiende houden van de organisatie
van het kerkenwerk. Dan is er nog niet omgekeken naar
de vertrapten en de verschoppelingen, de daklozen en de
zwervers. Maar wie met een groep anderen een huisge-
meente sticht kan meteen beginnen om het ingekomen
geld te besteden aan de wezenlijke taak die de gemeente
van Jezus heeft opgedragen gekregen: de zorg voor de
verdmkten. Ook is een huisgemeente van geringe om-
vang een optimale mogelijkheid om de intieme omgang
met de Heer die wij willen volgen te bevorderen en te
beleven.'
(Uit: Vrij Zicht', officieel orgaan van de Nieuwe Vrijzinnige OÏnroep, de
Vereniging van Vrijzinnige Hervomiden en de Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap NPB, sept.200l)
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Nergens

'(...) als in de kerk toch nergens vrede is, laten de men-
sen van goede wil dan maar eens een tijdlang nergens
zijn.'
fünus van Warven, in 'Ten geleide' in: Vrij Zicht, sept.200l

Kerstkaart

'Zonder enig begrip van de christelijke traditie, snijdt
onze samenleving haar woÏtels door; historische en mo-
rele, en culfürele verarrning is onvermijdelijk. Bovendien
zal men de kerstkaarten niet begrijpen.'
(ColuÏnnist Brian Sewell in de London Evening Standard)

Seks 'verduistert het Evangelie'

Na een discussie van mim zes maanden over het onder-
werp homoseksualiteit heeft de redactie van de 'Baptist
Times' de briefschrijvers laten weten dat het tijd is te
stoppen en over te gaan tot de orde van de dag.
Een van de laatste briefschrijvers is een Londense predi-
kant, die o.m. schreef: 'Ik vraag me zo langzamerhand af
waar onze prioriteiten liggen en ik ben bang dat ons ge-
obsedeerd zijn met seks (Ja, zo bedoel ik het!) het evan-
gelie verduistert van een Heiland die mensen altijd res-
pect betoonde. (...) 'Is het niet vreemd dat, terwijl het
Nieuwe Testament zelf erg weinig zegt over homoseksu-
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aliteit en Jezus er met geen woord over rept, christenen er
enorme oppervlakten papier aan besteden?
De bijbel heeft veel meer te zeggen over andere dingen,
zoals aí'Ïnoede en rijkdom. Jezus waarschuwde al dat het
voor een kameel gemakkelijker is door het oog van een
naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van
God binnen te komen. (...) We zouden bezorgd moeten
zijn. De meesten van ons gaan naar kerken waar we grote
ongelijkheid in materiële wefüaart accepteren en we rij-
den in auto's die we, strikt genomen, niet nodig hebben
en laten gasten logeren in de beste, duurste hotels als er
een baptisten conferentie plaatsvindt.
Ik vraag me af, hoevelen van ons, net als de rijke jonge-
ling, zich bedroefd zouden afwenden van de Gallilese
timmerÏnan als die tegen ons zou zeggen alles wat we
hebben te verkopen en het geld te geven aan de aÏmen?
Hoe komt het dat de Baptist Times niet vol staat met
brieven van baptisten die discussieren over de vraag hoe
we kunnen leven in het licht van het evangelie waar de
meesten van ons zo gevaarlijk rijk zijn?
Hoe komt het dat we ons zo weinig aantrekken van zaken
waarover Jezus duidelijke richtlijnen en waarschuwingen
gaf en we ons tegelijktertijd zo dmk maken over iets
waarover Jezus zo weinig heeft gezegd?
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Deur(tje)

In een andere (laatste) brief stond o.a. deze zin, gericht
tegen een kritische voorganger: "Als hij de deur eens
open zou doen van zijn kleine, zwaÏt/witte theologische
wereldje, zou hij wellicht Gods grote technicolour wereld
kunnen zien waarin iedereen op zoveel manieren van de
ander verschilt.'

Baptistenleider Lotz:
'Religieííze leiders moeten samenwerken 'LllglU

'Leiders van alle geloofsrichtingen moeten samenwerken
om een volgende afschuwelijke ramp te voorkomen, die
het haÏt breekt van God.' Aldus Denton Lotz, de alge-
meen secretaris van de Baptist World Alliance (BWA) in
een reactie op de gebeurtenissen in New York en
Washington op 11 september. Hij voegde daar aan toe:
'Het is tijd voor religieuze leiders om alle geweld en alle
teÏÏoristische aanslagen te veroordelen. Als baptisten zijn
we geroepen vredestichters te zijn. Alle vomen van
godsdienstig, politiek en sociaal fanatisme moet worden
veroordeeld in de naam van God!'

Lotz deed zijn oproep in Jakarta waar hij besprekingen
voerde met religieuze leiders om te komen tot een beëin-
diging van het geweld füssen moslims en christenen, dat
al duizenden levens heeft gekost en de verwoesting van
kerken en moskeeën.

Lotz: Als baptisten, die als minderheid lang geleden heb-
ben onder vervolgingen, moeten we onze mensen op-
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roepen tot gebed en tot werken voor vrede. We mogen
nooit het zwaard heffen. . .'

Boeken

Het boekenmagazine 'Inzage', dat informatie wil geven
over publicaties van negen uitgeverijen die zich bewegen
op het terrein van religie, zingeving, filosofie en fictie
heeft een aantal lijstjes gepubliceerd, die wel gebaseerd
zullen zijn op verkoopcijfers.
De aTop 5 Geschenkboeken' bestaat uit:
'Spoorloos' door Ella Weisbrod
'Om Liefde', door Huub Oosterhuis
'Droom je dromen', door Hans Bouma
'Vlinder van God', door Nel Benschop
'Tao te Ching'

De aTop 5 Populaire Theologie' ziet er als volgt uit:
'Paulus', door dr. Jakob van Bmggen
'De stem van de Roepende', door dr. G.D.J. Dingemans
'En de wereld gaat voorbij', door dr. A. van Nieuw
Amerongen
'(On)bijbels Dagboek' door Paul Saraber
'Op zoek naar de Geest', door dr. K. Runia
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