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De dag van twee eieren.
Il

VAN DE REDACTIE

Het tweede nummer van dit nieuwe jaar 1994 komt
iets later dan was gepland. Maar het ís toch nog
een 'maart-nummer%

l
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De twee onderwerpen van de Ruín'íte-ontmoetingsdag (november
vorig jaar),namelijk 'De New Age-beweging' en "De Charismatische
Beweging' zijn door de voorbereidirigsgroep als eieren in het Ruim-
te-nest gelegd. De twee bewegingen zijn signalen van onze tijd
waarin de honger naar beleving sterk vvordt gevoeld: inderdaad,
"valt er nog wat te beleven?"
De vraag stellen is gelukt; antwoorden vinden is moeilijker en we
zullen zelf deze twee eieren verder uit moeten broeden. Terug-
kijkend op een goede dag wil ik een persoonlijk antwoom geven.

2

Deze aflevering is weer gevarieerd. Er is een ver-
scheidenheíd aan lezenswaards. Een groot deel van
de ruimte wordt íngenomen door (ínternationaal)
nieuws. En.... er zijn EIEREN.
Die hebben nu eens niets te maken met Pasen,
maar alles met de Ruimtedag in november van het
vorige ï1aar. Lezen !

We wachten nog op reacties van lezers. Niet alleen
in reactie op gelezen bijdragen, (wat kan leiden tot
een interessante discussíe I) maar üok op de níeuwe
'stíjl'.
Aspírant-schrijvers: let op de datum van inzending.
Voor 23 april!

l

New Age

Het ei van 'New Age' kan worden beschociwd als een grote uitda-
ging aarí christenen, wellicht is het de grootste uitdaging aan
christenen sinds het ontstaan van het christendom. Het stelt

namelijk de kernvragen aan de orde. Het gaat daarbij om de relatíe
tot jezelf, de relatie mens-God, en daarmee sarnenhangend; de
relatie füssen de mens en de schepping. Het gaat ín wezen ook om
de vraag of het ons als ctiristenen zal lukken de boodschap van de
Bijbe! zó te vertaien dat mensen weer zicht gaan krijgen op Gods
Droom in deze wereld.

Levensgevoel

In de diepte gaat het daarbíj ook om het zichtbaar maken van het
Levensgevoel. Dit levensgevoe! is naar míjn meníng het kortst te
typeren door het 'Erí toch...-gevoel': het is de principiële keuze van
mensen om te blijven geloven in Toekomst. Christenen geloven dat
God ons vanuit de Toekoíïist tegemoet komt. Daarmee maken we
een 'sprong': het is méér dan de stap van de New Age-beweging,
die een nieuwe ti)d verwacht op basis van een geleídelijke groei.
New Age is wellicht de laatste stuiptrekking van het 'Vooruitgangs-
geloof' dat door het Verlíchtingsdenken op gang was gebracht. Nu
we ontdekken dat tiet menselijke brein kenneíijk níet ín staat is orrí
de fündamentele problemerí op te iossen, kunüen we niet anders
dan vertrouwen op een verandering in de kwalíteit van de mens, zo
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zegt New Age. Zoals ijs in water verandert en Overgaat Van de ene
fase ín de andere, zó zal ook de mens 'ontdooien' uit dit huidige
mens-type en overgaan naar de "nieuwe mens"...

Ik denk dat het verstandig van christenen zou zijn om een fase-
verandering van mensen niet uit te sluiten. Het doet naar mijn
mening niets af aan het "En God zag dat het goed was': de mens
heeft van-God-uit alles in zich om uit te groeien tot de Níeuwe
Mens.

Veel belangrijker is het om in ons leven zichtbaar te maken waarop
we vertrouwen en wat de energiebron ís van deze Níeuwe Mens.
Jezus Christus maakt zichtbaar hoe we kunnen uitgroeien tot een
beeld van God. De Nieuwe Adam gaat ons vooruit en is in zijn
opstaan tegen de dood de garantie dan we de 'sprong' kunnen
wagen. Zijn Geest is de Inspirator om zelf een nieuwe schepping te
zijn.

Charismatische beweging

Het ei vari de charismatische beweging werd door veel aanwezígen
op de Ruimtedag gevoelsmatig beschouwd als een koekoeks-ei. Het
viel me op dat we in de zaal wat ín de "verdediging' kropen en de
beide ínleiders ervan verdachten dat 'we nu ineens aílemaal in
tongen moesten gaan spreken". Dat ze dat helemaal niet beweer-
den, zegt dus iets over onze manier van luisteren. Hoezó Ruínnte?7?
Eígenlijk vreemd, dat een explosief onderwerp als 'New Age'
minder aanleiding gaf om krítisch te reageren dan de bijdrage van
Betsíe en Jaap van deí Pol!. Het bijzondere van hun bijdrage zat
hem naar mijn mening echter níet allereerst in de theorie ( een goed
doordacht verhaal!), maar in de mensen achter dit verhaal.
Twee mensen, elk uit geheel andere geloofsgemeenschappen en nu
Iid van een baptisten gemeente; geheel verschíllend denkend en
voelend... en ze maken een turbulent groeï-proces door ín hun
geloofsleveíi waarbi) er 'ruimte' kwam. De katalysator, de stimüla-
tor wellicht, in dit proces was volgens hun zeggen de charismati-
sche beweging. Ik vind het een opmerkelijke gedachte dat de
charismatische beweging zó heeft gewerkt! Het zwaard van de
Geest snijdt daarmee Ruimte in eigen vlees: RuiíÏïte ís immers geen
'club' van liberaal-denkende baptisten, maar creëert ontmoetingen
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tussen gelovigen die het 'Experiment" niet uits!uiten. Het gaat eromd"a;-we -open "o-gen blijven houden voor de werking van de Geest ind;-hauidig;-sam"enleving en daarrnee in onszelf. Het is oüiuist om decharí;,'matische beweging als een 'beweging van gevoels-rríensen'tea-b;s;hou';en. En toch denk ik dat er binnen de charismatische
beweging minder wantrouwen bestaat ten aanzien van de gevoe-
íens ais een ingang voor Gods Geest.

Ik heb als baptist van huis uit meegekregen om het gevoel en hetverstand'-beiden een plaats te geven. Toen ik op 16-jarige leeftijd
de'-doop aanvroeg bij miin vader (baptisten predikant), zei hij medat-er -nog een -kapotte- brommer in de schuur stond die eerst
g;maakt moest worden. Ik ben hem nog dankbaar voor die levens-les. Nu -betrap ík mij er geregeld op dat ik het gevoelsieven wan-t;ouw als ;et gaat -om geloven: díaarmee b!okkeer ik eerí ingang
voor Gods Geest. Ik heb miin broers en zussen nodig in de gemeen-te -om 'rne te fören volledig- mens te zíjn: met verstand èn gevoel.
Pas áan-'wordt-het mogelijk om het ge!oof ook 'handen' te geven in
deze-sa-menÍeving. De -weg naar de gemeente (terug) loopt dus ookdoo": miÍzelïi En omdat zo'-n ontdekkíng piin doet wil ik dit ontlopen.rs de"r'eacti-e van de zaal op de inleiding over de Charismatische
Íew;gi;g a!s een belíjdenis tae beschouwen? Naar míjn meníng: ja!
aa zijn twee eieren gelegd op de Ruimte-ontmoetingsdag.
Hoe broedt U, iij, ze uit?

HENK BLENKERS
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ONTMOETING

Het kan raar lopen in het íeven van een mens. De vorige keer dat ik
miin biid'ïage voor RfüMTE schreef was ik geesteliik verzorger in
een inte'rnaat voor jongeren. Nu ben ik weliswaar nog werkzaam in
hetzelfde ínternaat, maar verandering van pedagogische ínzichten
en reorganísatie hebben er toe geleid dat de jongeren zijn verhuisd.
Ze zíjn gaan wonen op lokaties her en der verspreid in Emmen en
omgevíng. Ik ben op het internaat gebk.ven. Mijn functie is veran-
derd in agogísch medevverÏer en de nieuwe bewoners zijn asielzoe-
kers.

Eem heel andere wereld. Voor mij een nieuwe taaksteílíng en een
andere insteek. Je spreekt opeens dagélíjks vreemde talen en vaak
zit ik met handen en voeten te verduidelíjken wat ík wíl zeggen.
In het begin kijk ie tegen een groep aan. Later ontdek je er de
verschillende personen in. Mensen met hun interessante kanten en
hun onhebbelíjkheden. Zo langzamerhand ben ík er lekker ingerold,
in dat werk met asíelzoekers. Het ziin rrmnsen van alleílei nationa!í-
teiten en ze hebben allemaaí verschíllende religieuze achtergrondeü.
En dat vínd ik reuze interessant.
Een tijdje geleden raakte ik ín gesprek met een moslim, die me nog
even de kruístochten ín de schoenen wílde schuiven. Daar kon ik
niet zoveel mee, waüt het ís van voor míjn tijd en ik ben er trou-
wens ook níet mee begonnen. Het gesprek was overigens meer
godsdienst-hístorísch van aard.
Wat me meer interesseert is de vraag hoe mensen de ellende en de
hopeloo'sheid, waarín ze verzeí!d zijn geraakt vol kunnen houden.
En hoe ze overeínd proberen te biijven. En ook: of daarin het geloof
een factor is die sterkt en bemoedigt.
Zo nü en dar, spreek ik ríïet een bevvoner die dat wel probeert: met
A!Iah de sítuatie de baas bliiven. Ik weet van hem dat hii vaak ten
einde raad is en elk moment kan ondergaan in radeloosheid en on-
macht. Soms tref je hem aan als hij stil voor zich uít staat te
staren, of huilt. Laatst zei hij : 'Ich bin hier, aber meine Seeíe íst
oben...'

Ik heb respect voor zo"n mens, die worstelt en boven wil blijven en
daarbij vertrouwt op God/Al!ah. Voor mij valíeri verschillen in relígie
en theologische opvattingen op zo'n moment weg. ík denk dan:
ook iemand díe net als ík de kop boven water wil houden in het
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leven en omziet naar de Eeuwige.
:<l-s-fü's avonds thuis zit en kijk naar het Jouínaal en de beelden uit
Bosnië schuiven voorbij, dan denk ik aan hem. God-nog-aan-toe,
waarom...?
Vrede op aarde, mijn vurige wens voor alle mensen.

FONS VOLLENBERG

*****

UITDAGING in het EUROPA van NU.
In 'Die Gemeinde' vari 1 februari il. schriift Kar! Heinz Walter,algem'een -secre.taris van de Europese Baptisten Federatie (EBF),oaver'de 'huidíge uitdagíng ín Europa. Met vreugde stelt híj vast, dat;in-ds het -begín van Ï990 in de communistische landen de deurenv:"or het-evaagelÍe zíjn opengegaan. In Moskou ziin nu acht baptis-ten 'g;me;nten in píaatsavan de ene, die er vroeger was. Eldqrs isopwekkingsachtige groei aan de gang, zodat gemeenten zijn ver-dWb-bfüd-of verdríevoudígd. De gemeenten bereíken andere sociaie
Iagen dan voorheen, oa. academíci. Deze situatíe vereist nieuwe;;dewerk(st)ers. All'een in Rusland zijn al 200 van hen uitgezonden
met steun van de EBF.

Maar deze moeten opgewassen zijn tegeii de nieuwe stromingen,die-uit-het -Westen aafkomstig zijn en die extreme íheologíschep:;sitie-s en praktijken vertegenwoordigen. Onrust en agressiviteit
ziin het gevolg.
nr"füjn-theolo'Óische seminaría OntStaan met bijbelinstituten her endfü-."'In-de komende vijf tot tien iaren is samenwerking met deÍ';stítuten-in ;et weste; nodig. Dat vereist voorzichtig optreden,;;'d;-elÍ<e Unie een eigen fögaüg in de theoiogie moet vin6en, die
past bij eigen cultuur en geschiedenis.
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Inspiratie INTERNATIONAAL NIEUWS

Veefüuldige ontmoetingen brengen vvederzíidse ínspíratíe. Maar ook
is er teieurstelling en verwarring.De vrede heeft 'Europa niet' verI
overd. Er is nog steeds oorlog. [)e vríjheíd heeft een geestelrjÍke- mn
een materiële kant, ook voor christenen. Met de-Amerikaans-e
políticoíoog Huntíngdon zíet br.Wa!ter acht cultu-ren, die -de-to;koml
stíge were!d beÏnvloeden en die de menSen brenge; to; v;rs-c';Ílren-
de denkbeelden over de verhoudíng God-mens, :ndividu-e; -groep,
burger en staat, ouders en kinderen, man en' vrouvv,
recht, vrijheíd en gezag, geííikheíd en hiërarchie. Díc

vrijheid en
en gezag, geííikheíd en hiërarchie. Díe leiden tot

ernstige conflicterí, oa. op het terreín van de mensenrechten. De
mensen komen los van hun traditionele bindingen. !n vele de-len van
de wereld is een als fundamentalistisch te beschouwen godsdi;rfötÍi
ge beweging ontstaan, díe het verlies aan ídentíteit wil opvullen'.'De
versterkíng van de godsdíensten is voor vele iilongeren een weg
naar culturele identiteít gevvorden.
In deze conflicten zijn onze gemeenten ook betrokken, die soms zo
onder druk komen (van de zgn. orthodoxe kerken-o;-'de Í;lam),'-dat
ze klaar staan om te emigreren.

Gesprek

,l
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Van het één komt het ander.

De Britse 'Baptist Times' stelt vast, dat er een v!oed van bijbelver-
talirígen over ons komt. Dat is niet alleen zo in de Engels-sprekende
wereld, maar ook in Nederland. Zonder compleet te willen zíjn kun
je denken aan de Statenvertaling, NBG-vertaling 1951, de Leídse
vertaling, de Lutherse.

Ook 'Het Boek' verscheen, maar dat is geen biibefüertaling, doch
slechts een in "eigen woorderi' geparafraseerde tekst. Vertalen uit
de grondtekst achtte men - in navolging van de in Engeland ver-
schenen Living Bible - niet zo noodzakelijk. Vond men deze eigen
woorden beter dan de oorspronkelijke? Voor de bijbelgetrouwe krin-
gen, waarin Het Boek nogal opgang heeft, een merkwaardig stand-
punt

i

In de iaren zestig kwamen er biibelboeken in hedendaags Neder-
lands, even later vervangen door de Groot Nieuwsbiibel, die vooral
bedoeld was voor de man in de straat: een rÏ'.issionaire vertaling.
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westerse theologie in het oosten -d-e "Vraa(}o"naar 'eiae'n ;h-:s,tplïikp
identiteit doet groeien. Het ís hèt thema voár de-'komende-iare'n",
want ve!e verantwoordelijke menSen in de uníes beklemto'nen
duurzame eenheíd naast vele verschílíen.

In deze erÏorme veranderíngen rnoeten we met elkáár de wegzoeken orïder het weten, dat Chrístus onze vrede-fö-(Ephezifü's2:14). Daarorrí zal de E8F-conferentíe ín juli Ín LíÍIeha-mm;;a,=Noor-
wegen veel betekenen. Daar komen niet alleen offíciële veartegen-
woordígers, maar ook 'gewone' gemeenteleden. We zullenTGod
danken voor wat zich in Europa heeft afgespeeÍd. -We -zJlïen 'ok:
rragen: wie zijn we - waarheen gaat onze weg - wat is onz;
verantwoordeiijkheid voor onze wereld?

KARL HEINZ WALTER

8

Een paar iaar geleden heeft het Nederlands Bijbelgenootschap via
de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel de kerken
gevraagd, of men weer een nieuwe vertaling voor echt kerkelijk
gebruik wenste. Tien jaren terug was het antwoord ín meerderheíd
'neen', maar deze tweede keer riep iedereen hard'Ja'. Ik ben zo
ondeugend om te veronderstellen, dat de weg daartoe open !ag,
omdat het NBG beloofde financieel de consequenties te zullen
dragen....

Nieuw in het Engelse berícht is de gedachte, om aan de prijs van
iedere Engelse (lees ín ons geval Nederlandse) bijbel een extra
bedrag toe te voegen ten bate van bijbelvertalingen in andere
(armere) landen. Men vreesde, dat de veelheid aan eigen vertaliri-
gen uitbreiding van het aantal vertalingen in andere delen van de
wereíd zou kunnen verhinderen. Geen verwerpeNjk voorstel, want
in het algemeen willen de bijbelgenootschappen bijbe!s leveren
tegen een voor íedereen aanvaardbare prijs.

l
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Er kan in oríze riike landen best wat bii zonder dat dit de bijbelver-
koop vermindert. In Nederland probeert men door het winnen van
leden en geldgevers het benodígde kapitaal vriiwillig bijeen te
kriigen. Al lid ?
Adres: NBG, Postbus 620, 2003 RP Haaríem.

Naast de verspreiding van bijbe!s is het gebruik belangrijk.
Het rnag - ook voor ons - geen onbekend boek worden. Het NBG
vestigt daar steeds weer de aandacht op. Niet als verkooppraatje,
maar als oprecht bedoelde motivering. Daartoe ís o.a. in het vroe-
qere Bijbelhuis aan de Herengracht 366 te Amsterdam het Bijbe!s
Museum ingerícht, dat vooral een Bijbelwerkplaats wií zíjn. De
moeite waard om er een bezoek te brengen.

&jbels ondervbrgs in Rusland.

Het ís bekend, dat de be!angstelling voor de bijbel zelf in Rusland
zeer groot is. Jarenlang heeft meü er te weinig exemplaren gehad,
maar aan het wegwerken van dat tekort vvordt wereldwijd aan-
dacht besteed.
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Rüschíikon te koop.

Al op de vergadering van de Europese Baptisten Federatie (EBF) in
Moldavië was goed gevonden, dat het seminarium, indertijd in
Rüschlikon, Zwitserland, gesticht en bekostigd door de (Zuidelijke)
Amerikanen, later overgenomen door de Europese Unies, mocht
zoeken naar een andere plaats van vestiging. De prijzen in Zwitser-
Iand zijn hoog en de Zwitsers maken steeds meer moeilijkheden bij
het uitgeven van visa voor buitenlandse studenten en hun gezin-
nen. Berlijn en Praag werden genoemd als mogelijkheden.

Op advies van het schoolbestuur (Board of Trustees) heeft het
Uitvoerend Comité (Bestuur) van de EBF besloten aan de EBF ín mei
1994 voor te stellen Praag te kíezen. Er moet nog onderzoek
volgen op niet minder dan vijf terreinen: de relaties met de Tsjechi-
sche Baptisten Unie, met de Protestantse Theologische Faculteit
van de Karel Universiteit, met de Britse Baptisten Colleges en
theoiogische scholen, de plaats van de bijkomende activiteiten
(cursussen en conferenties) in het níeuwe seminarium en de prakti-
sche gevolgen.

l

In Moskou is in het afgelopen najaar een nieuw centraal gebouw
van de unie geopend, waarin ook een theologisch semínarium is
gevestigd met 17 studenten tussen fü 18 en 29 jaar. Dit semínari-
um heeft een eigen dïrecteur. Daarnaast zijn er ín verschülende
plaatsen zo'n honderd níeuwe kerkgebouwen verrezeri. Er is zo'n
sterke geestelíjke bewegíng gaande, dat deze nieuwbouw noodza-
kelíjk is.

Bovendien heeft men een aantal regionale bijbelscholen gesticht,
waar men leiding geeft aan bijbelonderricht voor dienstdoende
voorgangers en andere belangstellenden. Er is in Oost-Europa dus
een beleid, dat gericht is op intensivering van goede bijbelkennis en
dat gesteund wordt door een theologísche werkgroep van de
Europese Baptisten Federatie (EBF). Deze groep heeft in november
in Hannover, Duítsland, 25 predikanten uitgenodigd, die in Rusland
als gastdocent willen optreden. Op 3 tot 5 plaatsen geeft men het
eerste iaar cursussen aan níeuwe voorgangers-zonder-opleiding en
in latere jaren wíl men vervolg-cursussen geven en steeds uitbrei-
den. Naast deze gast-docenten heeft men ook eigen leraren.

ol
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Het alies overtreffende doel van het seminarium blijft het leveren
van een kwalitatief goede theologische opleiding in een veelzijdig
culturele context om gemeenten en unies van dienst te zijn.

Daaríïaast ondergaat het seminaríum op drie gebieden veranderin-
gen:

"" Het wil door een uitstekende opleiaing een eigeri graad
geven Gekwalificeerde studenten zullen gelegenheid hebben
aan Baptisten scholen - voora! in Groot Brittannië - hun studíe
le vervolgen.
" Praktische training aan voorgangers en lekeri, zoals in
Rüschlikon a! gebeurde, maar nu ook op verzoek van unies.
"' Het semínariurn blijft open voor niet-Europese studenten,
wíl samenwerken met gelijksoortige instituten in Praag en
Groot-Brittannië, rr,aar wíl ook een netwerk scheppen van
leraren en voorgangers, die op tiidelijke basis op verzoek vari
andere baptisten scholen dienst willen doen.

l
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We zien met belangstellíng berichten over dB yB(d(3((3 ontwikkeling
tegernoet. Ook onze Uníe zal hierover in mei mee moeten beslisseri.
Een gemeenschappelijk seminarium, dat onderwijs op uitstekend
niveau gee«t, zal - zelfs a! is dít ín Praag gelegen - tevens betekenis
hebben voor de kwaliteit van de opleidíng van onze Nederlandse
voorgangers. Dat heeft Röschlikon wel aangetoond.

Twee eeuwen Bap6sten zending.
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De (Britse} Baptist Mission Socíety «BMS) is 200 jaren geleden
opgericht en ís het oudste van de zendingsgenootschappen, die in
de zgn moderne tijd zijn begonnen. Zijn stíchter en eerste zendeling
Wílliam Carey landde eind 1793 in Calcutta om in Indía het evange-
iie te brengen. Op 13 en 14 november jl is dat feií gevíerd in
aanwezigheid van internationale Baptisten functíonaríssen zoaís oa.
Knud Wümpelmann en Denton Lotz, presídent en algemene secre-
tarís van de Baptist World Ailiance. Er zijn in Indía nu 1 miljoen
Baptisten, maar dat aantal is geríng in een land met bíjna 900
miljoen inwoners, van wíe 80% Hindoe en 11 % Moslim zijn.

è

Er waren allerk,iaanderè' evenementen voor en na deze herdenkíng:
o eeíi wouwenconferentie, ëen ontmoeting oVer evangelísatie en

zending, dë stichting van een nieuw Carey-centrum voor verdere
studie, een evangelísatie-actie van 210 vrijwilligers uit Amerika
(Southern Baptisjs} in Calcutta - om slechts enkele te noemen. De
Indiase Baptisten werden aangemoedígd zeif 200 paises 42 Ïupia)
per persoon bijeen te brengen, wat een eíndreísultaat van 2,5
miljoen rupía's {bíjna 150.000 guldën} voor allerlei proje(:ten zou
betekenen.

Naast de NH';;iB e'n de NH4fB nu ook een Nq@B?

Meer dan zestíg jaren ondervínden onze gemeenten de steun van
onze vrouwen- en onze jeugdbeweging. Enorm veel werk is door
deze beide organisaties verricht, om de pl'äatselijke arbeíd onder
deze groepen op allerlei manieren te bevorderen. Steeds meer is er
echter sprake van een derde levensfase. Bínnen 10 jaren ís iedere
vierde Nederlander 60-plusser, ín 2030 wellícht elke derde. Is er
ook reden om het bejaardenwerk ín onze gemeente stevíger aan te
pakken en ook landelijk te coördíneren?

4 ruimte
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Baptisten en New Age:

valt er nog wat te beleven?

VAN DE REDACTIE

l
l

!

Waar is God gebleven?

2

Op de Ontmoetíngsdag van RUIMTE in november
van het vorige jaar kwamen verscheídene mensen
tot de ontdekkíng dat er geen exemplaren meer
waren van de samenvattíng van Henk Blenkers'
inleiding over 'New Age'. Omdat ook veel mensen
die niet op de ontrnoetingsdag waren belangstellíng
hebben voor Henks ínformatie-, is dit nummW;"'V-an-ä;
Níeuwsbríef voor een groot deel gevuld met- de
tekst van die inleiding. Dit numrner-werd daarmee
een 'special'.
Daardoor moest enige andere kopij blijven liggen.
Daaronder de Jeugdrubriek en het- tweede 'artik'el
over 'Goochelaar en christen-zíjn' Deze kopij gafü
mee in heat volgende nummer dat ín februarí -ver?
schijnt.

?

i
l
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Godsdíenst verdwijnt in toenemende mate van het terrein van het
maatschappelijk leven. Steeds minder mensen vinden van zichzelf
dat ze gelovíg zijn. Het idee dat deze wereld doordrenkt was met
religieuze betekenis en daardoor ook kon bestaan is aan het ver-
dwijnen. Sexualiteit, gezag, arbeid: alles kreeg een plaats en een
betekenis in een totaal-visíe, gedragen door de joods-chrístelijke
tradítie. Echter, godsdienstige tradities vormen geen overkoepelend
Hemels Baldakijn meer (P.Berger). Godsdienst, als zingevende
íristantie, heeft haar dominante rol verloren. Mensen om ons heen,
wellicht wíjzelf, verwíjzen niet meer naar God om hun doeleinden
en hun gedrag te rechtvaardigen. We zijn sterk gericht op deze
aardse werkelijkheid, op het gegevene, op het feitelijke. En híer
ontstaat een probleem bíj de huídige westerse mens: we zijn níet
(meer) in staat om God en de werkelijkheid met elkaar te verbínden.
Ds. Okke Jager spreekt over een crisis in de Godservaring. De
moderne westerse mens is in vermínderde mate symboolgevoe-
ligj') Wij nemen verschraalt waar en onze ervaring wordt niet
gevoed. Het lijkt wel alsof er niets anders bestaat dan dat wat door
het rauwe oog van ons rationeel en doelmatig denken past. Dit
geídt zowel voor de omgang met onszelf als voor de relaties met
anderen en met andere dingen. Uítgangspunt is de nuttigheids-
vraag: 'wat kan ik ermee, wat levert het mij op, wat is het nut?
Kan ik het inpassen in mijn begrippen-systeem, kan ik het be-
grijpen'? Zo leren we ook naar personen kijken. En het ís de vraag
of we nog "voelsprieten' hebben voor het Mysterie, voor het
Geheim, in ons bestaan.

We hebben vaak niet eens door dat we weliswaar verminderd
teruggrijpen op God, maar dat we gezondheid, economische groei
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of techniek vereren met een aureool van heiligheid, verering en
onaantastbaarheid.

Hoewel godsdienstigheid en geloof steeds meer wordt terugge-
drongen in de póvé-s'teer, en aan het maatschappelijke oog onttrok-
ken is, treffen we met name voor het economische sysföem een
bijna goddelijke verering aan.

Door deze verschuivingen hebben veel mensen moeite om te
geloven: hun ervaringen worden niet meer aangesproken, omdat
God uit de werkelíjkheid, uit de ervaringswereld, v';rdfüijnt.
En de verhalen en de liederen raken niet meer aan het veld van
Ievenservaríngen.

Baptisten op zoek

Juist baptisten hebben het hier moeilijk mee, omdat de 'beleving',
de persoonlijke ervaring, in onze tradÍtie een grote rol speelt. We
worden door anderen getypeerd als een 'bev'Ïndelijke groeperin(I
tussen de Nederlandse kerken.
Het is daarom geen wonder dat baptisten op zoek gaan
beleving en om zich heen kijken naar wat anderen doen.
Sommige baptisten zoeken een oplossing in het veiligstellen van
gestolde ervaríngen. Het gaat daarbij om het opsluÍ;en van dW
aloude woorden, het taalgebruik, de -waarheden, ade Iföederen, de
gemeente-cultuur ín een veilig isolement. Van de gemeente wordt
daarbij een tank-funktie verwacht: het bijladen van de vräeger-als
ècht ervaren geloofsinhouden. Of buítenstaanders, jong en-oud-,
deze ervaringen kunnen herkennen is niet de vraag.7Wíe mij deze
gemeente wil horen en wat wil beleven kan de ervaringstaal van
toen aanleren en zal ook inderdaad iets beleven. 'Breng mÚ
-immers- d'aloude tíjding...' !
Andere baptisten zoeken hun weg naar belevíng door in hun wijze
van leven te zoeken naar een actuele rol als 'pa;tner van Go'd',-'of T
meer baptíst uitgedrukt - 'de navolgíng van onze föer'. Daa-rbíj
spelen dan bijvoorbeeld de woorden vfö het ConcÍliaTh Öroces=Í
Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepp7nfü' ee'n -rich-
tinggevende rol.
Het spreekt voor zich dat de vraag naar de ethiek - naar de grenzen

naar
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en de vrijheid van handelen- bij dit zoeken een belangrijke plaats zal
krijgen. En wie de afgelopen 10 jaar op zoek gaat naar het terrein
van de conflicten in de Baptisten gemeenschap ziet dat daarbij zeer
veel ethische onderwerpen horen.

Een volgende groep baptisten heeft oog gekregen voor de we-
reldwijde charismatische beweging, waarin niet zozeer het ver-
stand, maar de geest van de mens -vooral ervaren als verzamel-
plaats van gevoelens- kontakt zoekt met God als Geest. Het gaat
om de ervaring van God als Geest, die je uittilt 'boven jezeif uit" uit
deze aardse werkelijkheid, om er daarna weer volop en verfrist en
geïnspireerd in te kunnen funktioneren.
De enorme bloei van de charismatische beweging is goed te verkla-
ren vanuit de overaccentueríng van het verstand en het nuttigheids-
denken van onze tijd. Er is een enorme honger naar het terrein
buiten onze verstandelijke vermogen. Bij de charismatische bewe-
ging wordt dit terrein aangesproken en verbonden met de gevoe-
lens van de mens. Dit wordt door veel baptisten direkt als 'eigen'
ervaren. Een grote groep charismatici verbindt het daarnaast en
tevens met het 'handeien', met het "doen', en dus met de ethiek.
Die 'dubbelheid' van de charismatische beweging is méér dan een
signaal !

Op zoek naar de Geest

Opmerkelijk vind ik dat dit samengaat met een ontwikkeling bij de
Wereldraad van Kerken. Daar heeft men zich afgevraagd hoe het
mogelijk is, dat het denken over 'Wie is Christus/Wat is de beteke-
nis van Christus', de afgelopen eeuwen centraal heeft gestaan in
de leer-gesprekken over God. Men kwam tot de schokkende kon-
klusie dat het westen daar vanuit sociaal-economische redenen
belang bij had. Wie namelijk Christus exclusief presenteert, zegt
van 'anderen' dat ze 'minder' zijn. En nog veel belangrijker is de
ontdekking, dat wie zich volledig blijft vastbíjten op de betekenis
van Jezus Christus, vaak niet meer toekomt aan de overtuiging dat
God -naast Zoon- ook Schepper is, èn Geest.
En wie zegt dat God de Schepper is, zal daaraan ook consequenties
moeten verbinden ten aanzien van de schepping: milieu-zorg kwam
ons de afgelopen eeuwen economisch niet uit...

4
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En de gedachte dat God Geest is, vraagt naar de betekenis van die
Geest voor mensen-vandaag, en naar-de-baete"kenis""van'..,.- ------iaH, cíi ííacíí uU üeïeKenlS van menSen

In de naweeën van het Verlichtingsdenken, waarbi')voor die Geest.

het verstand alle terreinen van het leven Í;eÍl':eer;;,"is"voor'ade;e'
Geest nauwelijks plaats...Het is mede ook van'urt=dezea-ac'ht;rgrondbeter te begrijpen waarom een Koreaanse- föeolog;-juist "vanu'ít "het
Westen stevig commentaar krijgt op haar vföie:;;gaand;:'i"od 'aïs
Geest.

Er is echter nog een andere reden waarom chrístenen op zoek gaan
naar andere antwoorden.

íl

?

Zo"n antwoord heeft voor christenen natuurlijk alles te maken met
de bril waardoor je de Bijbel leest. Centraal staat daarbij de visie op
de mens. Het is de oude vraag naar de menselijke vermogens, naar
de betekenis van bijv. de wil van de mens. In de diepte gaat het om
de oervraag of de mens de vrijheid aankan. Er is verschil van
mening OVer de wijze waarop de mens deze vrijheid heeft VerWOr-
Ven:

De door God gegeven vrijheid

Eindtijd of geboortetgd?

Veel mensen ervaren onze tijd als een tijd waarin te veel veran-deringen in een relatief korte 'tijd plaatsvin:;nJ-Na;en va"'i":denk:r:;
als Feítze Boeí'winkel ('Inclusief d:enken;),""AÍvÍna-Toffl'í'r'('Th"e""Thïrd
Wave') en Harvey Cox kunnen helpen om wat zicht te krijgen opdeze ontwikkelingen. We leven in :eenin een tijd waarin de cultuur 'om-
slaat'.

Dat gaat gepaard met grote onzekerheden en spanningen. Dit
crisisgevoel roept veel vragen op, en stelt ook wezenliÍ'lJe -v;Bg;;
aan christenen.

Je kunt op verschillende manieren antwoorden geVen Op
crisisgevoel van onze tiid. Somminpn -ricin ha+ ,í, ,.i. --ü- het
crísísgevoel van onze tijd. Sommigen zien het als-de geboortey
?eeen Van een Níeuwe Tíld: ?ó naan rín shíbts - --- --- "--- ' - '-weeën van een Nieuwe Tijd: we ga-an op weg naa: een New-:A:g;,of een New Earth. Onze tíjd wordt ervaren als een uítdagfög, alseen tijd vol beloftes. Daarover straks meer.-
Anderen interpreteren het crisísgevoel-gfüeel anders, en bewerendat dit de laatste stuíptrekkíngen -zijn-'van=deaW;:'eldt'ijd . We levenín de eíndtíjd: mílíeu-problemen, veel oorlog, ziektes, verkilling? . ?. ,.?-.-...,.., -=vï i.yüiiuy, zit.iKleS, VerKllílng vanrelaties, enz.enz. Alles wijst erop, ook de Bíjbel spreekt erover. Veelbaptísten zullen dít type denken 'Í':erken;;n.

Wie de bijbel leest vanuit bijv. het grondgevoel van de Romeinen-8-
tekst

'met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het
openbaar worden van de zonen Gods....'

kan vertrouwen hebben in de mens als beeld van God, en daarmee
in de door God aangereikte vermogens van de mens om deze aarde
'te bewerken en te bewaren', en 'te heersen overlpsalm 8: heer-
sen = dienen) de schepping. Wanneer de Geest die in Christus
aanwezig is mensen bezield kan op deze aarde steeds meer zicht-
baar worden van het Rijk van God. God komt ons daarbij vanuit
Zijn toekomst tegemoet. De Geest díe in Christus werkzaam was
en is zal mensen verandaren, 'transformeren', tot 'Nieuwe Men-
sen'.

Wie bij het Concílíair Proces aan 'heelheid van de schepping' denkt
hoeft geen spanning te voelen bij een begrip als holisme lEen New
Age-begrip: betekent 'heelheid'), hoewel er principiële verschillen
bestaan als het gaat om de motíeven om zích in te zetten voor de
heelheid van de schepping. Dat zal later wel duidelijk worden.

De door de mens 'gepakte' wijheid

De Bijbel en jouw eigen /evensgevoel
Leven wíj in de eíndtijd, of maken wij de geboorte mee Van een
geheel nieuwe tijd? Leven we in een 'gesloten aardse toekomst', of. ,--.--... I%llll -úg iüchuíilSiL , [)'íín een 'open' toekomst? Voor veel mensen heeft het antwoord opde2e V72än alföe *e= ía--L - - - -" ' - ' - a aadeze vraag alles te maken met de be:;ord;'Íai'ng':;n N'ew' aAglWe.'
6

Wie de Bijbel bïjvoorbeeld leest vanuit een 'bedelingen-leer' (Dar-
bisten), of de Bijbelse apocalyptiek (o.a. Daniël, Ezechiël, Open-
baringen) vertaalt naar de huidige tijd, gaat uit van een revolutionair
ingrijpen van God in de wereldgeschiedenis...in onze tij«:J. De ge-
schiedenistijd is bepaald door God: dit ligt vast! De mens wordt niet
in staat geacht (dit) te veranderen: we zijn zondig en geneigd tot
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alle kwaad.Wij hebben de vrijheid gepakt, eens in het paradijs, en
zullen met de consequenties moeten !even. Straks, op die Nieuwe
Aarde en in die Nieuwe Hemel, zal er harmonie zijn. Niet nu, en
zeker niet door mensen! Dat te denken is bijna hoogmoedig en zon-
dig...het is opnieuw de greep van de mens naar de Almacht van
God: dat is zondel Hoiísme zit dus in de verdachte hoek van de
menselijke opstand tegen God. Vanuít dit gezichtspunt is New Age
zelfs méér dan verdacht: het is een ccculte beweging, waarachter
het gezicht van Gods Tegenstander schuilgaat. Dit is bedreígend en
daar moet je ver vandaan blíjven.

Gezien het voorgaande is het niet verwonderlijk dat 'baptisten -op-
zoek-naar-beleving' zich kritisch afvragen of de New Age-beweging
ons iets kan íeren. Het is direct ook duidelijk hoe gevoelig dit
onderwerp ligt. Daarom nu eerst de vraag beantwoorden 'wat New
Age eigenlíjk is'.

Wat is New Age?

'We zijn op weg naar een nieuw tijdvak', galmt het uít de veelkleu-
rige speakers van de New Age-beweging. We zijn op weg om
andere mensen in een andere wereld te worden. We zullen worden
getransformesrd, veranderd, 'omhooggeheven', 'verlicht'...tot
nieuwe wereldburgers; we worden bewoners van een Nieuwe
Eeuw, een New Age.
Wíe de term 'New Age' gebruíkt mag zich ervan bewust zijn, dat
dit bij mensen allerlei gedachten en soms heftige gevoelens op-
roept. En voor je het weet heb je mísverstanden, omdat de gedach-
ten en gevoelens van de één tegenovergesteld kunnen zijn aan die
van de ander. Voor de één is New Age dope voor malenden, en
voor de ander hoop voor dwalenden. Wat het ook is, zal ik tenslot-
te aan uw oordeel overlaten. Ik heb ook niet de pretentie om met
het geven van informatíe de vóór- en tegenstanders met elkaar te
verzoenen. De diepste gevoelens rondom dit soort onderwerpen
laten zich nauwelijks door kennis-woorden benaderen. Toch wil ik
de uitdaging aangaan om de typerende kenmerken van de New
Age-beweging eens te belichten en te vergelijken met kenmerkende
gedachten uit onze eigen gemeenschap, en wellicht -nog wat
dichterbij- met de ontwikkelingen binnen onszelf.

ë#"

Daarom eerst een impressie van de gedachten rondom 'New Age',
;oda;'we weten waarover we het hebben.

Oorsprong

Californië beweert de kraamkamer te zijn van deze beweging, maar"da"arukW:": je"í"ra'aagteke:-as -füj"-zetten. Want wie de beweging analy-;eerta;et 'dat er ;erbindingslijnen lopen naar andere strorÏíingen enb;'w;gi'ngen-.-E:;n paar daarvan wil ík noemen (2):
> de relatie met oosterse godsdiensten, met name het
Hindoeísme
> de relatie met gnostische gedachten>':i'W ';vlo;d"van de mystiek is duidelijk herkenbaar, en met namedeÍoodslchristelÍjke-mystiek (kabbala en Jacob Boehme):"de-gedachten Van de theosofie en de anthroposofie:'doe 'meer 'modeíier;.-s;romingen, zoals de Fl-ower Power (vandaar
Calífornië) en de Counter Culture.
;-de-refötie met de psychologie van C.G.JungP ulj I t-la LlCi i i ii- - - - i- - ï-? - . - ,, . - ?> de relatie met de toenemende individualisering (lees niet 'indivi-duaulisme'lÍ"en'd:e g'edach'te :Ja; de 'zelfontplooiing', of "zelf-actuali-(ThÍrd"Fo;c;'psych:ologifü Maslow, Rogers, V.Peale, e.a.).satie'

Hplisme

Een bekend holisme, dat heil, heelheid, betekent. veeíaígebruikt als het symbool van dit holisme 13).begrip is holisme, dat heil, heelheid, betekent. Veelal
WOrdí de regenboog ge5ruíkf alS nef symoooí van un ííuíi;bíííí:í í Ï-WaaÏ het om gaat is het wel-zijn, het hssl-zijn, van de mens.D"aarbij ';oo':t"ook-een be'p'.aalde kÍjk' op de kosmos, op het heelal:a'H'es'sjtaat"i'n verbindÍng -met elkaaar. We leven in een 'totaal-heelal'
;aarín-aiíes met alles samenhangt.(")'Nid;"alleen"i'n"'de"geschrÍfte'n van 'New Age wordt in dit verbandv'aoa'k 'agesprolJen -over ;'e;' paradigma-wisseiíng; dit is een wisselingv;"e'e:n"vtotaalfste-Isel-van7inzichten, kennis, stromingen en bewe-g;genJaWij-;aken de wisseling mee van het oude denken van:escartes-naar-het denken van Bohr, Einstein en Heisenberg.'[)e;a:t;; 'staatadaarbÍj al's de vertegenwoordiger van het Verlich-tingsd:e'nken,"si:nds ;ngeveer 1850. l-n dit Verlichtingsdenken wordtd:""w;;kWlÖÍáheiá opgesplitst. De mens staat daarbij als het heer
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sende subject aan de ene kant, en de natuur is het beheersbare en
beheerste object. De vvereld wordt als een dualiteit ervaren, als
gesplitst in subject en object. Men ziet de wereld funktioneren als
een grote machine: de gevolgen van deze dualístische houding van
de mens ten opzichte van de natuur worden zichtbaar in onze
medische wetenschap, de economie, het milieu, etc.
New Age is volgens velen een verontruste reactie op dit oude den-
ken, het is een bezorgde reactie op onze cultuur. We worden ons
meer en meer bewust van de cultuurcrisis waarin wij leven. Het
vooruitgangsideaal van de Verlichtíng heeft de grenzen bereikt: het
is voorbij met de gedachte van een 'maakbare wereld', en New age
zoekt naar antwoorden op de problemen. De scheiding tussen de
mens als subject aan de ene kant en al het andere aan de andere
kant moet worden opgeheven. Het moet holistisch bekeken vvoÏ-
den, als één geheel. Dus, wèg met dualisme, en leve het holismel

Het New Age-holístísche denken gaat er van uit dat het geheel
meer is dan de som van de delen. De delen staan allemaal in íelatie
tot elkaar en kunnen dus niet ieder voor zich gedefinieerd worden.
Deze relatie is niet vaststaand, maar dynamisch: er is voortdurend
beweging en overgang.(") De hele werkelijkheid is een levend sys-
teem, dat door zelforganisatie en zelfvernieuwíng gekenmerkt
viordt. Er is dus sprake van een werkelijkheid die dynarnisch is en
evolueert, zích ontwikkelt. Wij zijn niet in staat om met weten-
schappen en techníek die totale werkelíjkheid te 'meten", of te
'snappen'. Die werkelíjkheid is oneindíg veel groter, en aí/an een
geheel andere orde dan wíj ooit kunnen benaderen. Dit 'totaal-
gevoel' wordt in verband gebracht met God, of líever: 'het goddelíj-
ke'.(a)
In christelíjke taal betekent dit: het Koninkrijk van God is er al!(')
Het universum is volmaakt en wij zijn al verlicht: het ene nodige is,
dat we ons hiervan bewust worden. Alle wereldproblemen vinden
hun oorzaak in de voorstelling van een onvolmaakte wereld en in de
overtuigíng dat wíj de dingen kunnen en moeten verbeteren... Je
moet komen tot de erkenning dat 'alles prima is'. 'Wij zíen de
dingen zoals wíj zijn'l8)

l

.t

Ho/isme en godsdiensten.

Het holistísche denken werkt door in de visie op godsdiensten en
relígies. Het heeft geen zin om elkaars denkbeelden, filosofieën en
godsdienstige overtuígingen te bestrijden, of erom te twisten. Geen
polarisatie, maar éénwording en harmonie. Zoeken naar wat je met
elkaar verbindt, in plaats van het benadrukken van de te(;)enstellin-
gen.

Het pyramide-model geeft goed aan hoe
daarbij gedacht wordt:
> de ríbben stellen de grote godsdiensti-
ge leiders voor
> de zijden stellen de grote godsdiensten
voor.

> alles wíjst ín de ríchting van "het god-
delijke' en spreekt zich daar over uit:
godsdienst-verschillen zijn ten diepste en
tenslotte cultuur-verschillen.

)}f
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Het goddelijke is aanwezig in de totale kosmos, dus ook -en vooral-
in ieder mens, waarbij de grens tussen mens en dít goddelijke meer
en meer vervaagt. Sommigen zeggen zelfs dat de mens God, of
'goddelíjk' is. De invloed van het Hindoeïsrne en de joods-christe-
líjke mystiek is hier duidelijk aan te wi3zen, waarbij New Age niet
het pessimisme over deze aardse werkelijkheid van het HindoeÏsme
overneemt.

Mystiek stilde en stilt de religieuze honger: men wíl vandaag de dag
weer 'beleven'... men wil in contact komen met 'het Mysterie',
met 'het goddelijke'. In de joods-christelijke mystiek is er altijd
afstand gebleven tussen God en het menselijke bewustzijn. Wan-
neer Paulus uitspreekt 'Niet ik, maar Christus leeft in mij", is er
dístantie, is er afstand tussen God en mens. In de moslim-mystiek
zijn de mystici die deze afstand uit het oog verloren zelfs gedood.
In de New Age beweging vervaagt de grens tussen de mens en het
goddelijke meer en meer,

10
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Geen organisatie

De New Age-beweging is geen organisatie, alhoewel er alleen al
zo'n 500 New-Age-centra in ons land zijn. Er zijn New-Age-bijeen-
komsten en -samenkomsten; je komt tijdschriften tegen, en er is
een New-Age-basisschool.

Holisme en muziek

De muziek, de NA-kunst in het algemeen, is doortrokken van dit
ho!istische begrip. De muzíek is kosmisch ingesteld, harmonisch en
rustgevend. Geschikt om de totaliteit van het mens-zijn aan te
spreken, zeker het veld van de emoties, de diepere lagen in de
mens (onderbewuste). Niet zozeer de actie, de dans, het ritme
staat centraal, of de knappe -verstandelijke-compositie (Bach) en de
rnelodielijn. Nee, het gaat om de weg naar binnen en naar de
kosmos waarin ik tenslotte het 'goddelijk', of de harmonie ontmoet.
De muzíek kan in een snelle samenleving vol prikkels en dyriamíek
therapeutisch werken. De walk-man maakt het mogelijk geheel
individueel een meditatie-sfeer te creëren, desnoods in een overvol-
le metro.

Geneeskunde

In de geneeskunde wordt er binnen het New Age-denken van
uitgegaan dat een ziektebeeld ontstaat door een verstoring van de
harmonie tussen ziel, lichaam en de geest. Alternatieve geneeswij-
zen in allerlei soorten benadrukken de eenheid, of holistische
aspecten, van de mens en geven vanuit dit fundament hun advie-
zen voor herstel.

New Age over christendom

Over het algemeen is er vanuit New Age weinig belangstelling en
sympathie voor het christendom. Men citeert soms mystici (EEck-
hart) of een theoloog (T. de Chardin): maar deze worden erg
selectief gebruikt. Over het algemeen heeft New Age een absorbe-
rend karakter ten aanzien van alle godsdiensten, dus ook ten
aanzien van het christendom. Maar er is ook kritiek: De christelijke
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kerk is ver van haar zuivere oorsprong verwijderd geraakt en
weigert de gevolgen van wetenschap en evolutie te aanvaamen.(9)
Zonden zijn evolutionaire onvolmaaktheden: 'het christelijke verhaal
van de verlossing is daarom niet langer houdbaar". Het gaat erom
dat we, door onze instincten en intuïties geleid, de weg volgen naar
de beoogde eenheid van " menselijk, planetair en universeel be-
wustzijn". Elders constateert Stikker dat theologen, in tegenstelling
tot onder anderen de natuurwetenschappers ICapra, Prígogine,
Davies) niet veel bijdragen aan de evolutionair noodzakelijke be-
wustzijnstransformatie, - een constatering die, gezien zijn beoor-
deling van het 'christelijke verhaal' niet verbazingwekkend is.'o

Het christendom oÏier New Age: persoonlijke visie

> In de kritieken op New Age wordt vooral gewezen op de grens
tussen de mens en God. New Age zou deze grens hebben uitge-
wist, en het christelijk geloof houdt staande, dat God Schepper is
en dat de kosmos Gods Schepping is. Maar daarrÏ'iee is het laatste
niet gezegd...
Die grens is immers een grens voor ons. Voor God zelf is die grens
er niet. Als de Schepper verlaat God de schepping niet maar werkt
en woont hij van minuut tot minuut in haar door de Geest."
In het huidige theologísche denken ('2) gaat men ervan uit dat
God, die de wereld gemaakt heeft, ook die wereld doorwoont, en
omgekeerd dat de wereld, die God gemaakt heeft tegelijk in God
existeert (13) In de Oosters-orthodoxe kerk is dit denken eigenlijk
altíjd aanwezig geweest. "Als Schepper is God altijd in het hart van
alles aanwezig en Hij verzekert het voortbestaan ervan'.("") Maar
hoewel God overal in de wereld aanwezig is, mogen we God toch
niet met de wereld vereenzefüigen. Dit laatste noemen we panthe-
isme: God ís -tenslotte-de wereld, en de wereld is -tenslotte- God.
Christenen belijden geen pantheïstische God, maar zien de wereld
wel als het 'schouwspel van de heerlíjkheid van God'(16)
Ik denk dat er íuimte is voor kritiek op New Age, zeker als het gaat
om de relatie God-wereld. Tegelijkertijd kan het gedachtengoed van
New Age ons inspireren om opnieuw na te denken over de re!atie
díe God met de wereld, met de schepping, en dus ook met ons(I),
heeft. Dat hebben we als christenen eeuwenlang niet gedaan, met
alle gevolgen van dien.

12 13
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> Een hele oude gnostische gedachte is de New Age-beweging
binnengedrongen: het gaat daarbij om de versmelting van de mens
met het godde!ijke Zelf. Het gaat hier om zelfverlossing, niet door
geloof (sinds de Reformatie), maar door inzicht.
Vele theologen komen tot de beschamende ontdekking, dat het
christelijke geloof kennelijk niet in staat is geweest om een ant-
woord te kunnen of te wil!en geven op de bij veel mensen !evende
vraag naar zin. Wie op zoek gaat naar God-in-zichzelf vindt volgens
New Age in de diepste diepten God: het traditionele christelijke
geloof zegt dat we daar 'een vluchteíing voor God' ontmoeten. Ik
denk dat met name de consequentíes van de psychologie van
C.G.Jung nog nauwelijks vanuit christelijk perspectief zijn door-
dacht. Het programma 'Passions of the soul' trok niet voor niets
vele kijkers...
Het is inderdaad de vraag of we (ook) in ons onbewuste deel een
"afdruk van Zijn Wezen" tegenkomen: m.a.w. heeft het mysterie in
mijzelf iets te melden over het 'Mysterie' dat ik probeer in mijn taal
en symbolen uit te drukken, en waarvoor we de naam God gebrui-
ken ?

Als dat zo is, hebben bv. baptisten gelíjk met het zo centraal stellen
van 'de beleving'l Juist in dat persoonlijke beleven, en het daarover
onderlíng communiceren, is God te ontdekkenl

> Ik denk dat het mystíeke element in de New Age-bewegíng ons
een goede vraag kan stellen. Meester Eckhart en Teilhard de
Chardin verlangen naar eenheid van hun ziel met God en met de
wereld. Maar in hun zoeken vindt niet een vervaging van het
individu plaats, maar het versterkt juist de persoon. De ervaren
eenheid is een 'geschonken eenheid': de mens ontvangt zichzelf
vanuit God (Eckhart). Het optimisme aangaande een Nieuw Tijdperk
zal daarom niet in een verondersteld natuurlijk evolutieproces
gefundeerd moeten zijn, maar in het vrije aanbod van Gods liefde.
"De door Jezus verkondigde en geschonken eenheid bestaat in de
band der liefde en niet in een eenheidsbewustzijn, een bewustzijns-
verruiming"(Ïs)
De vraag luidt dus wat er over blijft van de personaliteit in het New
Age-denken.

í

> Waarom is het nodig om een wereldbeeld te hebben dat harmo-
nisch is, dat mooi en sluitend is? Hoewel ik het psychologisch
aantrekkelijk vind en het vanuit een cultuuranalyse weÍkan begrijl
pen, plaats ik vraagtekens. Die vraagtekens komen uit de don-ker'e
kant van het leven: het kwaad en het lijden. De wereld is er te vol
mee om het in een westerse samenleving te ontkennen of te
negeren in een New Age-vluchtpoging.
Opmerkelijk vind ik het gegeven, dat de Bijbel het kwaad en het
Iijden niet verklaard, maar wel realistisch presenteert. In het t»oek
Job kom ik Jobs antwoord tegen:" Ik verkondigde, zonder inzïcht,
dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Daarom herrofö
ik en doe boete ín stof en as".
Een opmerkelijk einde van Jobs discussies met God over de zin van
het lijden. Maar het zegt iets essentieels over wat 'geloven' fö: nÍet
leven bij stellige antwoorden en onbegrepen leerstellingen, niet een
ontoetsbaar en mysterieus 'weten', maar de kracht om zonder
antwoord verder te leven: geloven is 'vertrouwen'.

> De God van Abraham, de God van Izaäk, de God van Jacob, de
God van ...mij! Dát is een God met een Naam en een Gezícht.
Het is een persoonlijke God, en niet een kosmísche Onpersoon-
!ijkheid. Zijn oudste Naam ís JHWH, dat wil zeggen /k ber;(er voor
jou), of: Ik ga (met je) mee! Daarbij wordt het ÍÍjden niet vanuit een
behoefte aan harmonie ontkend: deze God gaat mee, dwfüs-do-or
het lijden en de dood heen. In het leven, sterven ena het opstaan
van Jezus, die we de Christus noemen, heeft deze Naam op;ieuw
vorm en inhoud gekregen: God gaat mee!
De Naam die Jezus aan God gaf brengt deze God nog dichterbij:
ABEA, dat wil zeggen 'pappie', of 'vadertje'. Zó'n Godsbel'evin'g
werd door de Zoon ervaren, en alle kinderen van God worden
uitgedaagd deze Zoon na te volgen. Deze Zoon ís-hfü Gezícht'í;;
God: in Jezus kun je zien wie God is, en in Jezu-s ku-n je z:"en hoe
mensen bedoeld zijn.
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Valt er (nog) wat te beleven?
New Age stelt christenen goede vragen. Het heeft geen zin de
vragen te orítkennen of te ontlopen. Het christendom, wijzelf,
worderí bevraagd op onze geloof-waardigheid. De vraag wordt
(;)esteld naar de meer-waarde van het christelijk geloof voor de
mens van vandaag. Wat voegt 'geloven' toe aan je leven? Waarom
zou je geloven? Een christendom dat in de beleving van mensen
vervalt tot een 'levensverzekeringspo!is voor het hiernamaals' geef
ík qeen grote kans. De betekenis zal niet alleen aan de ethiek, aan
ons doen, zichtbaar moeten worden, maar ook moeten voldoen aan
de groeiende behoefte aan eerlijke spiritualiteit.
Dat stelt vragen aan de inrichting van de liturgie, aan de taal die we
spreken, aan de liederen die we zingen. Het stelt vragen aan de
wíjze waarop we kinderen voor-leven en laten 'ruiken' aan het
Mysteríe in ons bestaan dat we 'God' noemen.
Het gaat om het ontwikkelen van vermogens in onszelf om de
werkelijkheid te leren zien met een andere bril. Ik geef in overwe-
ging om daarbij een aantal kernwoorden opnieuw op vorm en
inhoud te doordenken: Licht, Stílte, Solidaríteit en Heelheid. De
eerste twee raken met name de spíritualíteit, de laatste twee doen
een appèl aan de ethíek.

Ik wil u uitdagen om voor uzelf na te denken over moge-
lijkheden om deze woorden 'tot Leven te wekken'.

HENK BLENKERS

' T.Chowdbury e.a. Ho!isme en New Age-bewustzijn, fenomenologísche,theologische en ecnkí - '?. .-.- .. , ,,,usti?ïii re!(lOmenOitheologische en ecologísche aspecten van een nieuw wereldbeeld,
1Sfö6-

, Tïlburg
1986.

' E van Dalen (red.) Q?en naar een nieuwe tiid, vormen van toekomst-gericht holisms. nímh Ïqocigericht holisme, Delft'?l988.' H.Stufkens (o.a.) Gezichten van de nieuwe tijd. De aquarius SamenZWe-
ring in Nederland bring in Nederland, Amstefüeen 19'84.-'A.Stikker (o.a.) Tao, Teilha-r'd de-CÍ':ardin en WeSteirS denken.
I QR7

. Amsterdam,
1987.

beeld, Baarn,=1 9Ela6'.''H.Bouma en F.Wiegel, % Briefwisseling ove; een ander
rhhlrl p,.,. q csor=

wereld-

' R.Kranenborg(red.)Religieuze bewegingen in Nederland.
Aríp. hmc*brrï, - qts«Age. Amsterdam 1989

Kampe'n-;'9'89' J.Verkuyl, De New Age 5eweging, kernbegrippen,
k'amnmi laQ

, beoordeling, uitdaging,

" K.Douven, Het chrístendom op weg naar de 21e eeuW, Soest ïsss
(verwantschai(verwantschap Q' G.Cluíspel, ö De derd:e component Van de Europese cultuurtraditie,UtreCh? 19RR Itïvpr rla m-- -*:-b - Ï:: - - - a - o " '?..-,-....., ---- uc puíupese cuiïuunríUtrecht 1988 <over de mystieke lijnen in de joods-christelijke traditie)
3. Daarom víel de regenboog-sjaal van het Concííiaír Proces (overigensVerWllZend n;lär hpt Ïnbrht---í --+ Al - - -- "' a = -? 0- -. --.. ..-- -i-iii.iiiaii rll)!-eS IOVengenSverwÏjzend naar het verbond met Noach (I) bíj sommígen ook in verkeerdeaarrlp pn sayüyÁ .J. o-.- --ï?-- '-.- --- - =- l-í -i-1 aviiiiiiiHcii (X)K In Verkaarde en werd de Beweging van het Concílíaír Proces Vanwegesvmbolíí?k f4Ïrpr4 ÏíbyAa -!-* --- --J - -

deze
symboliek dïrect verdacht gevonden.

deel 18 New

4. De geschriften van Frïtjof Capra zïjn daarvoor representatïef.' De Tao van íysica, Amsterdam,-1-988
*LI ? -' j-let keerpunt, Wetenschap, sa;enl;ving en de opkomst van een n'íeuwe
C:U í 'iam IQQ7cultuur, Amsterdam 1987

Eindnoten:
1.H.Fortmann Oosterse renaissance, Bilthoven 1971.ln het boek 'De
aquarius samenzwering' van M.Ferguson wordt hierover meer verteld.Wie
verder wil lezen over New Age kan gebruik maken van de volgende
literatuur:
2. Marilyn Ferguson De aquaí'ius samenzwering. Persoonlíjke en maat-
sföappelijke transformatie in de jaren tachtig, Deventer 1982.
Denk verder ook aan de volgende literatuur over New Age :

5. . Hij ver-Capra gebruíkt daarbíj het symbool van de dans en het rÏtme.wiist daaíbii o.a. ook Ïaaí de Hindoe-iMische god Biiwa. die gekenmeík{woídï dooí de dans. wavmae ds ciíkel van de wedeigelooíle woíd{
deze oeroude godsdienst 'bevestigt" wordt door Caprabeschouw+ vtsrsr heí+ ri.... h -- -í--o-

? ?-.. (a# ---yyïHcuuuítc lNOrüïDat de níeuwe natuurkunde (Bohr, quantummechanica) daarbijIp nnrleA:ehrse* or-.- - --i-"í - a" -
als typerendbeschouwt voor het New Ageyde';i-k;n'.
. Ten Have,

Baarn 1990
6. Zíe ook "De dingen hebben hun geheim' van A.v.d/Beukel.
Roovvs I ClÖn

7. Lucas 17:21
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8. Wat is New Aqe ?, De geschiedenis van de speurtocht naar harmonie enb. VVal 15 IlíCVV rs 'ü =, = @----geluk, P,Lemesurier, Utrecht/Antwerpen, Kosmos 1990.
De ontmoetingsdag

in "Tao, Teailhard en westers denken", Amsterdam.9. Zo meent A.Stikker, ii
Bres 1988

Verslag van zakelijk gedeeite

1 0. Uit 'Adrem', maart '91 , J.F.Goud Hier volgt puntsgewijs de belangrijkste informatie:

:!-'Íí.Y::r!e.l.'khPisnalÏmíin10nn4eu2m9at3oOlofüe een eigen plaats ingeruimd..voor hetCafüifö ;eeft in zíjn pneumatologieCalVijn heef'i In ZlJn píieumn?vivyii- ,,.. -.,--- ,? ?kosmische werk Van de Geest. Zie W.Kruse, Das Wirken des Heili enGeis-
- ' aror:"'» -.. qG-Q'} ún QFí-126.KgSrnlS(;Iie vvciíï va-- - - ------ -.tes nach Calvin. Gottingen 1957, pag.l5-32 en 95-125.' a" ' -----í- n,-ínma+ipk Iltes naCti caívin. (lOIllll[ell I.J,, , r...- -00k: H.Bavinck, in zijn Gerelormeerde Dogmatiek Il, 4e druk Kampen'?00kF H.Bavinck, in

1928, "5a6o;:'B'avi'nck wao'rst;It'tussen pantheisme en deisme

= mededelíngen
Er zijn brieven en telefoontjes van verhindering binnengekomen,
met wensen voor een goede en gezegende dag.

= jaarverslag
Het jaarverslag wordt met algemene stemmen aangenomen.

12. Ik wil hier alleen noemen:12. Ik wii nler aíieaíí ííí-ícíiíz-.' Teilhard de Chardin en Karl Rahner in G.Schiwy, Der Geist des neuen- " - --- -- J roc-:,-b ms*ïÏm Miinchen 1987, 40-51,- 'Mu?nchenl987, 40-51.....Zeita:ters-. New-Áge-Spiritualitcít und Cfiristentum,
en 81-85.en o í-ov.' De procestheologie. Gekozen, vertaald en toegelicht doordr"J".v'aan Ther-'öeien, 's Gravenhage 1989+ i AAhl+rnann Gott ín der Schopfung Oekologische Schopfungs- lehre,;J-.Moltmann Gott ín der Schopfung
Munchen 1985, 109-115.Muncnen l 50s, i sga- í - -.'A Van de Beek, De adem van God, De Heilige Geest in kerk en kosmos,
Nijkerk 1987, 189-190.' Zie ook M.E.Brinkman, Gerelorrru@erd Theologisch Tijdschrift 1987,' «le OOK níi.c*Dílllklllali, --..-.... -. ?aanZet tot een oecumenische scheppaíngstheologie, pag. 226-245.

Een

13. Zie J.Moltmann, a.a.0 109

14. Kall'istos Ware, De weg van Chrístus. l-eer en leven van de orthodoxe
kerk, Brugge/Vught, 1979, 54

15. theatrum gloríae Dei (Calvijn)

, in De vergeten Mystiëk. Het christelijk geloof en de16. J.Sudbrack,
uitdaging van New Age, 1989.

= financieel verslag
De leden, die hun kontríbutie nog niet betaald hebben zullen (in
januari) een herinnering krijgen.Wanneer we als werkgroep RUIMTE
bezig zullen gaan met het aanbrengen van (wetteliike) kaders,
zullen we ook overgaan íot een kascontrole-commissie. Het verslag
wordt met algemene stemmen aangenomen.

= beleidsaanbevelíngen
De beleidsaanbevelingen zijn eerst in kleine groepjes besproken.
Vervolgens zijn ze in het zakelijk gedeelte van de vergadering (kort)
besproken en in stemming gebracht. Er is afgesproken, dat alle
kanttekeningen die er in de kleine groepjes gemaakt zijn door de
werkgroep meegenomen zullen worden bij de definítieve uítwerking
ervan.

+ Pastoraat.

Met algemene stemmen zijn de aanbevelingen aangenomen. Er
komt een "meldpunt" voor mensen, die kontakt zoeken. Het gaat
duidelijk om mensen, die tussen wal en schip terecht gekomen zijn
en die nergens anders terecht kunnen. Daarbij hoeft het niet per se
alleen om theologische vragen te gaan. Het is ook absoluut niet de
bedoelíng om 'concurrerend' te werken m.b.t. het eigen pastoraat
van de gemeenten. Ook wordt eraan gedacht om mensen in een
bepaalde regio, die daartoe de behoefte gevöelen met elkaar ín
kontakt te brengen (gespreksgroep b.v.)
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+ Gezicht van RUIMÏE.Met overgrote meerderheid van stemmen (2 tegen, 4 onthoudin-
gen) zijn de aanbevelíngen mj5.t. het gezicht van RLJIMTE aangeno-
men. Daarbij werd uitdrukkelijk gesteld, dat men geen behoefte had
aan een nieuwe organisatievorm met statuten en reglementen. Aan
de andere kant was het duidelijk voor iedereen, dat de verantwoor-
delijkheden, met name van de werkglroepleden (ook jurídisch) goed
geregeld moesten worden. De werkgroep krijgt de opdracht een zo
goed mogelijke oplossing te vinden.

+ Jaadijkse ontmoetingsdag.Met algemene stemmen werd de eerste aanbeveling aangenomen,
waarin de betekenis en ínhoud van de ontmoetingsdag vermeld
waren. Vervolgens werd gestemd over een eventuele 'uitbreiding'
van de ontmoetingsdag. Ongeveer dertig personen gaven aan het
fijn te vínden als de ontmoetíngsdag langer zou duren. Ongeveer 25mensen vonden het wel goed zoals het was. Voor de suggestie omde avond ervoor erbij te betrekken was nagenoeg geen animo. De
ter plekke gedane suggestíe om de dag een 'uítloop' naar deavond te laten hebben (voor wie dat wil) werd zeer posítief ontvan-gen (ongeveer 60 mensen stemden voor}, en zal dus verder uitge-
werkt worden.

+ Blad RUIMÏE.Met algemene stemmen werden de aanbevelingen aangenomen.Wel sprak men de bezorgdheid uit over de haalbaarheid van het 6
ínaal per jaar verschijnen van de Nieuwsbrief. Er waren veel positie-
ve reakties op de tot nu toe verschenen Nieuwsbrieven.
Al met al een efficiënte en vruchtbare vergaderíng, met veel huis-werk voor de Werkgmep. U wordt op de hoogte gehouden van de
verdere ontwikkelíngen.Last but not least: de sfeer van de vergadering was goedl Er wasíets van gemeenschappelijkheid te voelen als ondergrond vanvragen, gesprekken en suggestíes. Dan kunnen er ook 'goe«Je
zaken' gedaan worden.

STRUGGLE FOR LIFE

üe advertentíe van een psychiatrisch ziekenhuis waarin gevraagd, , -.-?-...... ,,,íciiiiui;> waarin gevraagdwerd naar een sollicitant met een christelijke levensovertuíging,SOrak míí uif?rmptci wün ri - k - - - '--o a- --. . ,- -- --?gulrsc IdVdllSOVer'sprak míj uitermate aan. De baan leek me bovendíen zo Opaeschrpvpn ss* rïe, .,..í--í-- ---
het líjf

te worden en tegeschreven dat de gedachte daar-aanfflenomv;nvveíken aanzienli%ke propor+ies begon aan Te nemen. evenals heíidee da{ hieí een goddeli%ke heenwijzing in heí spel was. Eenenthousiaste brief rnïjnerzijds was echter nauwelijks de deur uít of
bínnen korte tíjdgeheeí andere wegen openden-zThh:"aík":'e;vd

chris-aangenomen in een ander psychiatrisch- zÍelfü"nhuÍ':";ondeur
van het chrístelíjke

ziekenhuís maakte
telijke signatuur. Een kofüe-:i;wíjzÍngsbrï;zíexennuís maakte wel duídelíjk dat er bij mij vrïj aardse ;e'c'hl'lij'nJig'-heid aedominí?í?rd fürl AAaqía .-í:. -..-- -- = aheid gedomineerd had. Maa;d:; even"te';zJïjd'e'ï
Ik was nu waar il
beidsproces.

ik graag wezen wilde: helemaal terug in het ar?
füa Ïaar nplor4an + - - - -"- -- -"Twintig jaar geleden Ben míin oudste zoon WaS gebo-

werken.
? ?-?.. ...,,, síuuaic Auuii nren, was ík met behoorlíjke spíjt ín het hart gestopt metMiddonwíoríeírí rsr, .-ï.b --L! o a 'Middíínwegen oíí daí gebied kende ik nog nieï. Heí heeh langgeduuíd vooídeí ík beseffe waí ik misÏe. Nu ?k waí?í mee mag in de

?, als eenochtendspits voel ik me dan ook herboren! Dat wíl zeggenkuikr;n óat na* -;+ i- = - o-- " en tríl!end op zijn poten
staat.
kuiken dat net uit het eí komt aen"w'a'n'kel? -.. -...----- gii uiiit.iiu 0p Z5n potenstaat. Misschíen lígt het ook wel aan het feít dat ik nu eerl funktíevervul vvaaru*n ilí *=-:-*: - :-- ? -a a 'vervul waarvan ik twintig jaar geleden niet duríde dromen
hnÏrrh fö Á-' -- '

. Dat
houdt in, dat er enofö; ,??. u.- --=-ï íïïï,t uuííoe OrOmen- Daíveel van me verwacht wordt. Als mijnveronderstellíng klopt (en deels zal dat een rol spelen) dat blijvenstuderen vermijd'ïrígsgedraq is om verantwoordelíjkheden ()D ie te? .., -cí .. íaaíll vcïcuuvvuuraeíílí<ne«len ()p je t(3nemen, dan heb ík mezelf daarmee nu wel goed ín de vingers ge-sneden. Natíííírliik fö e-v - - - í- - -- -" o '

?. Naast hetsneden. Natuurlijk is er een keerzijde aan deze medaille, ? ???... ,,,.-rauaïïïb. ïvaaST n8Tangstzweet ín míjn handen wanneer ík míj ín de sítuatíe bevínd datIk meen lefS 2ínnín!, tp mrse* - - ------ '- a '...., ..- ., .-i-ci*ic ut,viíiu udlí+c meen íets zinnigs te moeten zeggen en niets weet, zijn er ookde füíkp on mrsr=; - -------- " "de leuke en mooie momentení met kollega's
líYIZl Pl/l" -'--'- "me nog steeds bevoorrecht met deze'baaan.' en patienten. Ik voel
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Namens de werkgroep,

PIEÏ BFIONGERS

bang voor bent zoveelAngst overwinnen door situatíes waar je
mogelíjk aan te gaan, í:íííuyeíílx aan te gaan, is een kontext die ik niet hoef te kreëre-n. -D;eIS er núwrínrí A --l---:!-i- - a = a 'is er gewoon. Anderzijds word :k beh;oarlijk' qecoached, vvaar hether-evafüatíe van míjn gedachten en ídeeën betreft: :'wíe zègt nou
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dat ík íets zinnígs moet zeggen', waaröm mag ík geen fouten
maken of gewoon iets niet weten, enzovoorts. Ik heb dus alle hoop
dat het wel goed zaí komen. Maar af en toe bekruípt me toch weer
dat kuikengevoel en wil ik het !iefst terug ín het ei. Dan is het
zwaar om gewoon op m'n eigen poten te blijven staan. *+4k*+*++*+*4k***+****4k**4k**4k*****4k**4**+**%44»**%4k4k%*4»4k**%
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FINA NCIËL E 24 KEN

Aan het begin van het níeuwe jaar lijkt het zinvol om ook de finan-
cíën weer even onder de aandacht te brengen. Sommigen van u
hebben kortgeleden een persoonlijke brief ontvangen, waarin werd
herinnerd aan het betalen van de fföancíële bíjdrage aan RUIMTE.
We vergeten allemaal wel eens te betalen, wanneer we er niet via
een acceptgiro aan herínnerd worden. Díe methode zou echter voor
RUIMTE te kostbaar worden. Vandaar dat ik u zou willen vragen
om nu al vast uw bijdrage voor 1994 over te maken. Dan kan het
ook niet worden vergeten !
Er is besloten een kleine wijziging in de bíjdragen ín te voeren:
Lidmaatschapsbijdrage (incl.Nieuwsbrief) f.30,- per jaar. leder
volgend lid, woonachtig op hetzelfde adres betaalt f.10,-
Wie alleen een abonnement heeft op de Nieuwsbrief en geen lid is
van RUIMTE betaait f-20t- íper jaar.

I

Beweging RUIMTE
Secretaris: Grieta Olyslager, Taryaveveld 141, 3902 GD Veen-

endaal tel.:08385-40132
Dinie de Haan-Mansens, Kerkallee 32 A, 6882
AT Velp tel.:085-646589

Gironr. 291 4447 t.n.v.Werkgroep RUíMTE, Velp.
Penningmeester:

Redactie: Jaap Broertjes, Irene de Graaff, Sietzo Dijkhuizen «eínd-
redactie), Wout Huizing, Berend Posthumus, Jan'n'es
Reiling, Henk Timmerman, Fons Vollenberg en-füy-Zantl
voord.

Kop5 naar: S.Dijkhuizen, Staverdenseweg 260, 8075 RG Elspeet.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd even
bellen.

Kopäj voor het volgende nummer, dat in MAART zaí verschijnen,
inzendan V 0 0 R 20 maart a.s. llinzendan V 0 0 R 20 maart a.s. ll

[)INIE DE HAAN-MANSENS
(penn.)

tel.085-646589
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In Díe Gemeínde van 19 december schríjft de bekende Duitse
Baptisten voorganger Hermann Woock over hetgeen onze gemeen-
ten zouden kunnen doen voor hen, die aan hun derde levensfase
(VUT of pensioen) zijn begonnen. Ds.Woock heeft in de Duitse
Bond de opdracht daarmee bezíg te zijn. Zover bekend is er zo
iemand nog niet in onze Neder!andse Unie. Onze leeftijd ís geen
noodlot, dat we moeten ondergaan, maar een ievensopdracht,
waarvoor God ons stelt'. De jonge senioren zoeken nieuwe oriënte-
ring, nu voor hen de normen van het dagelíjks presteren en werken
wegvaílen.
Ik ben zelf uit sympathie voor de betreffende voorzitter líd gewor-
den van de plaatselijke PCOB (= Protestants Chrístelijke Ouderen-
bond), die nu en dan instructieve of gezellige middagen belegt, en
nadenkt over wit de belangen' van de bejaarden kan dienen. Maar
er kan veel meer gebeuren, dat de ouderen zelf kunnen aanpakken.

In hetzelfde nummer staat een reportage over Sun City, een gezel-
lig stadje met kleine huizen en bungalows, vlakbij Phoenix, de
hoofdstad van Arizona, USA. Daar wonen alleen 55-plussers: echt
een stad voor de derde levensfase l Allerlei actívíteiten, clubs,
kerken, sportinstituten, cursussen, ínstellingen voor wedarzijebs- =
hulp. Oecumenische samenwerkíng maakt veeirnagelíjk.=?Je blíjft er
altijd onder je oude vrïerrden-;"dFe?§e er eenmaal gevonden hebt.

Of onze UC-leden ons blad lezen en tot bepaalde ideeën komen? En
de redacteuren van De Christen ? Maar initiatieven kunnen ook van
ons, van beneden uitgaan en behoeven niet altijd van boven te
komen, ofschoon 'van 'BOVEN' wel alles moel komen'...

l JAAP BROERTJES
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Noorwegen Ïiet meer 'christelijk' WALTER RAUSCHENBUSCH:

Dr.Günter Wieske, een bekende Duitse baptisten predikant, van1970 tot 1974 in Noorwegen werkzaam, schrijft over dat land ín
Die Gemeinde. Noorwegen heeft ruim 4 miljoen inwoners en onder-
ging de laatste dertig jaren enorme veranderingen dank zij olie- en
gasvondsten.

Oe meüserí wonen - ondanks het grote land - toch in kleíne strekenen soms zeer geïso!eerd. Dat stempelt hun inzichten. Ook in gods-
dienstig opzicht is men zeer 'versplinterd' of índividualistischgeworden. De grootste vrïje kerk wordt gevormd door de pinkster-gemeenten met 44.000 zíelen (ínclusief de kinderen), toch nog
kleíner dan het humanistisch verbond met 57.000 personen.
Noorwegen kan níet meer als Luthers of als "chrísteiijk" land
gelden, zo meent br.Wieske.

Men heeft in de media nogai kritiek op zgn. charismatische perso-
nen uitgeoefend. Het Noorse rÏiilieu is sterk índívidualístísch en ook
píëtístísch-luthers, maar is tevens gericht op het 'beleven" in dien-
sten en rneetings, vvaarvoor de pinksterbeweging verwachtingen
wekt.Dit alles gaat gepaard met ontevredenheid en eíndeloze
afscheidíngen. Slechts een mföderheíd blijft trouw op zijn plaats.

Profeet van het Sociale Christendom
De Social Gospel Movement (Maatschappelijk Evangelie Bewegfög)was een beweging rond de eeuwwisseling, welke vooral Ín Dufü;land en de v.s. belangrijk was. Ook iri Nederland is deze'b'e'wegïngvan belang geweest. In een vorig nummer schreef ik over bafüistWnen maatschappeliike betrokkenheid, welke hun zijn worteis hebbe;in deze bewegjng. In dit nummer wil ik het hebb;n ove:-de'SocialhGospel Movement en Walter Rauschenbusch. De naa; -van -deze
Ameríkaan ís sterk verbonden met deze beweging.
De Social Gospel Movement begon in de Verenigde Staten san heteínde van de 1 9e eeuw, onder de leidíng van een invlloedríjke g-ro;pprotestantse ieiders, die bezorgd waren over de sociale p-robl;men
díe voogkwamen uit de Industriële Revolutie.De beweging wilde reageren op de gebreken van het kapitalisme:kapitaal en arbeíd, bezit en monopolie. Andere sociale o;derwer'p;naís famflíe, ras, democratie, huísvesting en oorlog-hadden-alaleenaandacht als ze verbonden waren met econcmísche-kwesties.
Amerikaans

De baptísten hebben zich naar Wieskes oordeeí teveei bezig gehou-
den met andere soorten vroomheid. De gemeenten zíjn de laatste
dertig jaren vergrijsd, diensten werderi matig bezocht en de Ieden-
talien zakten.Er ziin nog 64 gemeenten met 5700 leden. De gemeente in Lille-
hammer bestaat sinds 1911 en heeft 78 leden. Ïoekomst heeft
slechts de plaatselijke gemeente, die door warmte en het evangelie
mensen trekt.De Noorse Unie heeft een strategie-comrnissie benoemd, die nog
voor de EBF-conferentie de príoriteitün vaiÏ de Unie moet presente-
ren.Het loünt de ríioeite naar Líllehammer te reizen, om ook dit alies
van dichtbii mee te rnakerí.

.JAAP 8ROERTJES
14

De beweging was heel Amerikaans. Ze was zeer optimistisch enídealistísch. Men verwachtte dat door de föspannningen'va'n-me-nisen van goede wií het koninkrijk van God dat sociale harmonie ende opheffing van sociale onrechtvaardigheid met zich me:e:'-zoWbrengen, spoedig realíteit zou worden. Men verwachtte 'veel ;;nschoíing: daardoor zouden mensen zelf de keus maken -voo:-socÍafö:rechtvaardígheíd en tegen persoonlijk voordeel. De bewe'ging -hadeen hoogtepunt tijdens de eerste twíntig iaren van deze -e-euw.=N;
de eerste wereldoorlog bleek de t»eweging verdwenen.
Walter Rauschenbusch leefde van 1861 tot 1918. Hij was de zoonvan een Dí.íts emígranten-echtpaar. Zijn vader was verbonden aanhet Rochester Theological Semínary. Net aís zíjn vader werd I#a-Iterbaptisten voorganger. Van 1 886 tot 1 897 werkte hij in een kleÍne-
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Duitse gemeeíÏte in New York, aan de rand van, wat werd ge-noemd 'De keuken van de heí". Hij zag daar de problemen van destad en de industrialisatie en was er van overtuigd dat deze proble-men een vernieuwing van het conservatieve chrístendom vroeqen.Het werd hem duidelíjk dat de verkondiging van het evangeliezowel de persoonlijke als ook de sociale problemen moest ornvat-ten. Hij raakte geïnteresseerd in het socialisme (niet in het rnarxis-
me).

F/exibel

Rauschenbusch was kerkhistoricus. Zijn geschriften vallen níet opdoor een uítgebreid theologisch steísel, maar wel door historische
detai!s, illustraties en een kritische analyse.Rauschenbusch raakte ervari overtuigd dat de theologie alert moetzijn op de wereld waarin ze leefí en dat ze flexibel moet zijn ten
opzichte van de eísen welke elke nieuwe tijd stelt.
Theologie moët in oorsprong ethisch zijn: ze kan geen scheidingbrengen tussen het persoonlijke en sociale, maar moet beï:Jeomvatten. Het startpunt en het doel worden, vo!gens Rauschen-busch,gevonden in de leer van zonde en verlossing. De profeten enJezus vvaren veel meer geïnteresseerd in het aanwezige kwaad danín de speculatíeve föterpretatie van het verhaal van de zondeval.Jezus' interesse was daardoor veel praktïscher van aard. Hij be-moeide Zích met de actuele bronnen van zonde die Hij in de wèreldrondom Hem zag. Daarom was het volgens Rauschenbusch zondedat ín een maatschappij het natíonale erfgoed ín het persoonlijkebezít van een kleine qroep terecht gekomen was, die anderen hardliet werken, verlaagde, hun levenlust ontnam en zelfs hun allerechten ontnomen had. Rauschanbusch vond dat men de socialedimensie van het evangelie genegeerd had en dat persoonlijkebekering nooit los kon staan van de verlossing van de maatschap-pij. Persoonlíjke heiliging moet het Koninkrijk van God dienen.Daarom waren ascetísme en mysticisme, die deze uit e!kaar wilden

trekken, gevaarliike aspecten.

Invloed

Rauschenbusch vverd een invíoedríik líd van de liberale vfüugeí vande Nortfü.rn BaptisÏ Convention. Níet aíleen?..-... ,,,ot í.,uíívenríon. Niet alleen door ziin geschíiften,maar ook via kansel en lezingen. Het Baptisten Congres kende ín1888 veel Ïonríp h*rs*;e* - - -- --- - - - "1888 veel jonge baptisten-voorganWers,, die voorstander waren vande Social Gospel Movement. De Broederschap van het Koninkrijk
vverd aan het eind van - --- . .- -=-yïx,íía(i van net Konínkríjkde iaren tachtig van de vort(;)e eeuw opge-richt door dríe baptísten voo;g;ngers,, díe ín de beweging geïnter;s-
seerd waren.

. ??.,-..u,, -, siïc iií ue üe?eglng ge'ínteres-ín korte tíjd groeide de bewegíng ook met menSen uit
,nfÍcfarí í'i --"-'--anaere dan baptísten gemeenten-.Toen Rauschenbusch-en 'zijn=;arouw ín 1907 een oezoek brachtenaan Euroüa Qnhrpaf h;; ---k = ?-' - - -aan Euíopa schííïel hij eíííhousiasi aan mensen Van de bevvegingda{ hij Qa!íofiían was dooí de vaíandeíingen d!e lol s{and waíenQ8bLaChí. aAI Sis ssb - - - --- ?--?. -- - --- (;Il nial II Ig'l-I I Olegebracht. 'Al die zaken waar we VOOr stonden ziin naar vorengekomen en vullen meer en meerad'e horízon."'

Tíidens de earste wereldoorlog bleek echter de bewegíngde overtuirí;nnctrrorí-+ -- í- --"-- a' -
toch níet? ??..-, ,,,, cviiít.i ue oewegíde oveítuígíngískracht te bezmen die Rauschenbusch verv=tachtte.Ze werd aangevaílen door -coon;;rvatíe'v'ean"'b'u'í't'..,..,,,., uuui puírservaïieven uít zowel economíschea!s uit theologische kampen. Het optímísme en ideaíísme bleek níetrealístísch? Raíící'ohz»nkííí'a-'al- --:-- a -'---realístisch. Rauschenbusch sti;;f-'Ïn"'l=fü'; oa'ls' een teleurgesteld

mens.Gedurende de eerste twee decennia van de 20e eeuw maakte
Rauschebusch, meer ??,? -,,,,----a V(Il{+ ub zLle ealJW' maaktedan een ander, de Amerïkaanse christenen-.. --.. ......a.. ## MlnmlKaanSe ChLiSlenenbeWusl Van de miSbxïken. de önQBLí.Ch{iQheid en de ellende diíivooí+kwamen uik de lÏdusííiële Revoluíie. en van de relevaníia vande chrístelijke boodschap.- ....... aííÏví.íllJLlCal eíl van ae reíevantíe VanMeer dan enig ander föidde hii een grootdeel van de geíoofsgemeenaschap waartoe híj behoorde naar een
socíale betrokkenheid-.

ALY ZANTVOORD

Lit@ratuur: Shapers oí 8aptist Thought,
I QQA'

James E.Tull; Macon,
1984.
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EEN CHRISTEN EN DAN
GOOCHELAAR,.í<íqív OAT ? (2)

Verwarring met het bovennatuurlijke

Men zou tegen een christen kunnen zíZeggen: 'Is hat wel zo verstarí-Men ZOu tegen et!n í.;iiiíb?cii --,,..,.. --.ag-.dig Om als goocheiaar een voorstmíing te geVen welke gemakkelijk' a -" i- w- í-;;b.l e*-s-»t trïch:'Ga elkebegrepen kan worden?' In de biibel staat toch:'Ga elkeverkeerd
so:"rt"kwa;d-uit de weg' ? (1 Thess. 5:22)Wanneer We aan goed en aan kwaad denken, moeten we. heelVVanneer Wt! aan Hyg - --- .... .-..-?.voorzichtig met de uitingsvorrnen zijn. Het is niet de vorm die het
qoed en kwaad mpakt. Het is niet goed de nadruk op de uitings?' - -'-- - - - - - - rïrseïts uva+ rín zünde !líki'Wdan'n'ee;"we"nÍets mogen doen wat op zonde !iiktvorm te leggen.vorm te leggen. Wanneer we niet:= niuycn sisis-,, ..., ., --. - ,gmdat iemand door gebíek aan kennis van zaken een verkeerdea-:+I - - tsaa% aszn ië handeien, kunnen Vde níeíS meer meí een geruSfuítíeg geeft aan je handeíen, kunnen We nleÏS rneer ITlel t.eii ys-Ïv--hart doen. Wanneer we op deze wijze denken moeten we ook
Jezus afwijzen, omdat Hij at met tollenaars, hoeren vergaf, melaat-Jezus aïwi)ztiü, uiiiuai , Il, ,. ...-- ---? ,Sen aanraakte enZ. maar de Zoon van God kende zijn opdracht en;oerd;'áeze -uit ondanks mogelijke tegenwerpfögen.

christen-goochelaar kan gemakkelijk verwam vvorden metEen aisten-goocrieiaar Kall [t,Ilía%í,gl, -,.---.-die zich bezig houdt met duivelse spelletjes. Moeten wijiemand die ZiCh beZig hOuaÏ met í.iuívt.i;x. aHg---,,,. .-.---?. ,SOmS ook geen boeken of bladen meer lezen omdat die door zondi
g;amenseri-zijn gemaakt of uitgeven?ge iïit.ii»cii ci3-ï H---..... -. .?,Nog anders gezegd:'Een Godvíezend artiest zou niet mogen optre-NOg anaers gt3Zegu. ccii w ---,,-.... -.--- ?den, omdat iemand misschieÏ zíjn motieven of methoden verkeerdden,
zou begrijpen'.Jrljpeíí .er is een aantal menSen bijgelovig en vaak gaan die er vanuitZeker, er is een aantal mensen ui)gtiiuviH cü ,...% ,.... ..? ?dat alles wat ziizelf zíen en niet begrijpen met het bovennatuurlijkeoHet"gevoÍgaÍ;-dat-ziÏ'negatíeve dingen aan demo-heeft te maken. C)Ig 15 aaï Zll negdiit,vt, uiiiHí-- -,.. --...-positieve zaken aan God. Maar er moeten de positieve zaken aan LíOCl. ivíaaí t,í ííí=wüne. normale uitvoeringen en voorstellingen.
nen toeschriiven
ruimte zijn vaor gewone,

»

Een bediening d.m.v.misleiding ?

Een ander bezwaar zou kunnen ziin dat het een Christen niet ís
toegestaan georuik te maken van bedriegliike listen voor het bren-
geí'í van de waarheïd. Hoe je ook tegen goocheien aankijkt het
heeft altíjd te maken met: 'Voor de gek houden'
Sommige chrísten-goochelaars !ossen dit probleern op door nooit te
zeggen: 'Mijn hand is leeg', als dat niet zo is. Dit is niet de op!os-
sing. Want je wilt het publiek íaten geloven dat je hand werkeíiik
Ieeg is. De rÏ'ísleiding is aanwezig. Alleen wordt híj niet gezegd
maar gedaan.
We moeten de betekenis van 'waarheid' eens wat uitdiepen. Een
presentatie van de waarheid geeft altijd een stukje realiteit weer.
Een voorbeeld, een zwart/wit 'föto van miin vrouw, vvaar ze er'g
goed op staat: rniin vrouw heeft níet de kleur van zwart föt wit. Ze
heeft veel meer kleuren. Ze ís groter dan de foto van 10 bíj 15cm
en zii is niet plat. Maar haar beeld op de fotc geeft toch haar
uitdrukking en persoon!ijkheid goed weer. Het is een juiste maar
s!echts gedeeltelijke presentatie van de waarheíd.
Het gaat er dus om, of een chrísten-goochelaar de indruk wekt met
bovennatuurliike zaken bezíg te zijn, of dat hij eerlijk toegeeft dat
het om heel doodgewone trucs gaat.
Nu dít zo uítgelegd is, zal toch iedereen moeten toegeven dat
goochelaars niet over bovennatuurliike kíachten beschíkken.

Wanneer de hele presentatie duidelijke biibe!se waarheden naar
voren brengt, zal het publiek onder de indruk zijn, en niet op het
ïdee komen dat een christen-goochelaar rnisschien bovennatuurlijk
begaafd is.

(Gebruikte literatuur:
Een brochure van Robert H.Híll, vertaald door Marían van deri
Akker, uitgegeven daor Ben van deü Akker, n.a.v. het boek Ethical
Issues of Chrístian Magicians}

(wordt vervo!gdl

HENK TIMMERMAN
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Irene's COLUMN

'GRENZEN'

Opeens duikt kan er een woord, een begríp opduíken in je leven,
dat je overa! tegenkomt. Een thema dat een tijdie met ie meegaat.
Zoais nu, het thema 'grenzen".

Grenzen kom je als abstract begrip o.a. tegen binnen een sociaal
systeem, in de zin van normen en regels. Daarnaast ook intrapsy-
chisch, binnen in jezelf, naast je eigen norÏnen en waarden tevens
de afgrenzfög van jezelf, van het eígen ik. Die !aatste grenzen
spelen een belangrijke rol t.a.v. alle mogelijke relaties die je aan-
gaat. In ríaüln werk vvord ik met beide aspekten bilzonder geconfron-
teerd.
Op één van de afdelíngen spelen normen en regels een heel belaüg-
rijke rol, omdat ze voortdurenrJ getart worden. Al dan niet bewüst
worden ze door sommige psyctíatrische patiënten ontkend of
genegeerd. Vaak líjkt het ook een spel; zii het een spe! om je te
handhaven en te overleven. Gaat dit grensoverschrijdend gedrag
echt te ver, dan zíin er de bijzonder radïcale grerízen van de 'sepa-
reer'. Een maatregel die vaak tegen m'n eígen gevoel, over m'n
eigen grenzen heengaat, maar waarvoor ook ik geen redeliik alter-
natief weet. Daarnaast zie je dat bii velen de afgrenzing van het
eigen ik r,iet goed ontwikke!d is. Vroege verstoring of ernstige trau-
ma's zijn daar debet aari. Het effekt is vaak dat men geen bindende
relaties aan kan gaan.
Ook zijri er degenen die heel sterk wísselen ín de omgarig met
anderen. Het ene moment word je, ook a!s hulpverlener, als het
ware omarmd om vervolgens keihard verstoten te vvorden. Begrip
boven de kater te laten zegevieren is niet altijd eenvoudíg.

dBeenreednenheeret nanktuwnoo'erdheis? mecehe'setral,níien1'h'eet aVouen'sÍtíjoeeoo:gyeaml a:::Í':jnktï'7:o:úr4
afstand nemen.

'oord is meestal, in het gunstíge geval, een intuïtiefNiet iedereen is hier eyen üpynolin yrsnr Ïi,i-ï-wr,i,,,is hier even gevoelig voor. waardoorhet antwoord lang niet altijd tijdig gegeVen wordt en menSen zích
voelen enplotseling ongewföst in deatanffi ;an -e-e-na ;nd'eor ;'nome:':'zich hieruit alleen maar met fü"of'g'eweld-kunne"n"Íosm"ake'n"."':at"i:--.. ...... ,,,,, dlUl gt,Wtílu kullllt!íl IOSmaKerL L)at ISjammer, omdat hierdoor onnodig relaties verbroken worden er, deander, die niet uit kwade wil tot'd'erg-elijk"g;;;)"kom:t", chii;iioaunt-

zeker geen zicht op kríjgt.Vrienden lijk je ook bij-uitstek te selekteren op normen en waarden,hetgeen de omgang vergemakkelijkt-. "è;mas ís heta;elfs '-mo'eiHjk"vanmensen die dicht bij je staan te accepteren dat hu'; ';o;m'eon"enwaarden afwijken van de jouwe, omdat je je daa;daooar te-;e'el"yande ander verwijderd voeit en dat juföt n:-et:vÍit.
Ik kan het níet laten een sprong naar de gemeente te maken. Hoebelangríjk is het ook daar niet om eiÍcaarS'g're-nZeon t'e re'spektere'n'GrensoverschrÏj«Jíng, per defínítie ongew'enst,=v;;=líchaam",""zi'el:ngeest is nooit heílzaam. Ik kan al!een 'maar-"co:n;ta'ter;ï',"'datoGoW
zelf nooít over gíenzen tÏeen gaat.

IRENE DE GRAAFF

Eén en ander doet zich niet alleen voor op mijn vverk, patiëmen zíjn
net mensen, maar uiteraard ook in m'n eigen vrienden- en farniiie-
kring; zij het veel minder duideíijk vaak. Soms liikt er sprake van
een sobtíel mechanisme, waar je moei!ijk vat op kriigt. Je voelt b.v.
dat de arrder je te na komt, te veel of te dicht op je huid zit.
20
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Brief

ik schreef een brief
een brief = kort
maar hoeft níet koud te zijn
integendeel,
en kort is niet kortaf

ik schreef een vriend
en bíacht herinneringen
erVaringen
u hebt ze ook
die dingen
die iaren blijven zingen

en ik prees God
voor het geheugen
het grote kleine boek
vol platen, stemmen,. geuren
een stille lach
en SOmS Wat t(euren

zo groet ik hem
en ook wel haar
wuivend vanuit de verte
en denkend aan de vrouw
die voer en staande
aan het roer

zong:
Prijs God, Zíjn hand zal u

bewaren

658 í
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