
* * l(, I

*

*+*%%%%%*4k***4**%**4k****4k4k**%****%%*%%**%**%*****

COLOFOON

k
l

RUIMÏE
Nieuwsbrief van de Beweging RUIMTE
Verschijnt 6 x per jaar.
MEI 1994
4e jaargang nr.3.

Beweging RUIMTE
Secretaris: Grieta O!ys!ager, Tarweveld 141, 3902 GD

Veenendaal tel.:08385-40132
Penningmeester: Dinie de Haan-Mansens, Kerkallee 32 A, 6882

AT Velp tel.:085-646589
Gironr. 291 4447 t.n.v.Werkgroep RUIMTE, Velp.

Redactie: Jaap Broertjes, Irene de GraaH, Sietzo Dijkhui-
zen (eindredactie), Wout Huizíng, Berend Post-
humus, Jannes Reiling, Henk Timmerman, Fons
Vollenberg en Aly Zantvoord.

Kopíj naar: S.Dijkhuizen, Staverdenseweg 260, 8075 RG Elspeet.

Kopij voor het volgende nummer, dat in jurí zal verschijnen,
inzenden V 0 0 R 7 juni a.s. I!

.-!

')
1

è ruimte



l

w
ï
J

Gelíjkwaardíge partners

VAN DE REDACTIE

In dit derde nummer van '94 is er veel aan-
dacht voor zending en evangelisatie. Drie op
deze terreinen bekende mensen schreven
artikelen, die bijna de helft van de ruimte in
'Ruimte' vullen.
Je zou dit dus een 'thema-nummer' kunnen
noemen, ware het niet dat er ook andere
thema"s aan de orde komen.

Het gezegde 'Spreken is zifüer, zwijgen is
goud' krijgt een pikant accent in de bijdrage
van Wout Huizing. Reacties zijn welkom !

Verder zijn er de rubrieken: Irenes column,
Oecumenisch nieuws en de Kinderrubriek.

s

Toen in de jaren zestig de kerken in de ex4colonia!e landen
onafhankelijk werden, was iedereen enthousiast. Vanaf dat
moment zouden we echte partners worden. Maar dat viel tegen.
De jonge en onervaren kerken eisten medezeggenschap. De
zending heeft dat altijd en tot nu toe moeilijk gevonden. Het was
moeiíijk om meerdere redenen. De kerken wilden soms te veel en
tegelijkertijd en te vroeg. Ze maakten daardoor fouten. De kerken
gingen hun eigen culturele weg, hetgeen niet altijd strookte met
de westerse wiize van doen. Voor de kerken was het moeiliik hun
macht te verliezeri en te accepteren dat broertje nu gelijkwaardige
broer was geworden. Iemand met wíe je overieg moet plegen,
voordat besluiten worden genomen.
De Union des Eglises Baptistes du Cameroun (U.E.B.C.) is samen
met de Eglise Evangelique du Cameroun (E.E.C.) naar onafhanke-
Iijkheid geleid door de Mission Evangelique de Paris. Pas na die
onafhankelijkheid in 1957 werd de EBM de officiële paíner van
de UEBC. Hetzelfde geldt voor de Baptisten unie in Sierra Leone.
De EBM heeft dus het voordeel geen koloniaal verieden te
hebben. Maar dat voordeel is nooit ten voile uitgebuit, helaas.
De allochtone (westerse) medewerkers werken nog te vee!
gescheiden van de plaatselijke unies in píaats van er binnen als
volwaardige leden van de plaatselijke gemeente.
De leiding van de zending beslist nog te veel zonder overleg met
de plaatselijke unies. En de budgetten van beide partners zijn
grotendeels nog gescheíden in plaats van geïntegreerd. Het
gevolg is dat een belangrijk stuk eigen verantwoordelijkheid van
de plaatselijke unies hun wordt onthouden.
Zending en evangelisatie is een gezamenlijke taak geworden en is
sedert lang al niet meer geografisch bepaald.

EVANGELISA TIE

k
Evangelisatie heeft tot doel mensen in kennis te brengen met de
liefde van God in Jezus Christus. Die liefde heeft weer tüt doel
verzoening en heelmaking. Dit moet echter geconcretiseerd
worden in de gemeente. Gebeurt dit niet of nauweliiks, dan b!ijft
evangelisatie een plantje zonder vruchtbare grond.
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Anders gezegd, evangelisatie richt zich üp het bewust wOrden
van de behoefte aan ver;zoenïng en heelmaking en de gemeente is
de piek waar dat in relatie met Christus onderling wordt geculti-
veerd. Het belang hiervari mogen wij ons aantrekken, zowel in
het westen als in Afrika.

Evangelisatie is uiteraard de verantwoordelijkheid van de
plaatselijke christelijke gemeenschap. Eventueel kunnerí allochto-
ne medewerkers daarbii biidragen leveren in de vorm van
praktische adviezer,. De plaatselijke gemeenschappen. c.q. de
beide Baptisten unies, zullen echter zelf het initiatief daartoe
dienen te nemen. Zelf moeten ze ook doelstellingen formuleren en
methoden ontwikkelen die geënt zijn op plaatselijke gewoonten.

Even belangrijk is de reflectie over de vraag hoe de nieuwe leden
worden opgevangen en ín hoeverre de plaatsel5ke gemeente een
door CíÏistus verzoende Afrikaanse gemeenschap wordt (is)
waarín de nieuwe ieden zich thuis voelen.

VERANTWOORDELIJKHE?D
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Evangeiisatie is grosso modo in twee vormen mogeliik: de georga-
niseerde en de spontane. In de manier van leven van christenen
onderling en indívidueel in de maatschappij, in de wijze van
uitoefening van pastoraat, in de vorm van gemeenschap binnen
de gemeente, in concrete solidaríteit, etc. blijkt evange!isatie
effectiever te zijn dan in een of twee campagnes per jaar. Het is
ook moeilíjker wellicht.
Het gemeenschapselement komt in Afrik.a vooral tot uitdrukking
in de Onafhankelijke Profetísche kerken. De aantrekkingskracht
daarvan is groot.
In Kameroen krijgt dat element voora! vorm in de kerkelijke koren
en in de vrouwen- en jeugdbewegingen. Deze leiden een semi-
onafhankeliik bestaan binnen de kerken. De cünclusie daaruit mag
Iuiden dat datgene wat men niet volledig in de gemeente vindt,
gevonden wordt in deze bewegingen.
Dat is op zichzeíf positief. Maar het uiterst belangrijke bijbelse
gegeven van verzoening tussen God en mens en mensen
onderling, wat de gehele gemeente aangaat, dreigt daarbij iri de
knel te komen. En dit is weer iets wat de Afrikaanse kerken en
ook die van het Westen zich mogen aantrekken.

Een ander belangrijk gegeven bij evangelisatie is dat de beide
Unies zelf verantwoordelijk zijn voor de financiering van de
evangeiisatiecampagnes. Alleen dan kan van eigen betrókkenheid
sprake ziin.
De EBM heeft indertijd de Ibadan-verk!aring mede onaertekend.
Deze verklaring houdt in dat financiëie hulp van buitenlandse
partners integraal wordt opgenomen in het budget van de
plaatselijke kerken. Bestemmingen moeten van te voren? in
onderiing overieg worden vastgesteld. Over de prioriteiten
daarvan wordt door de plaatselijke kerken beslist.
Dit geldt niet alleen voor evangelisatie, maar ook voor biivoor-
beeld de salaríssen van a!lochtone medewerkers.
Tot nu toe blijkt de EBM deze verklaring nog ríet te hebben
omgezet in praktijk. Helaas. Open overieg tussen geliikwaardige
partners is weHicht moeilijk, maar tocii uiterst belangrijk voor een
vruchtbare samenwerking enerzijds en voor de ontwikkeling van
eigen verantwoordeliikheden anderzijds.
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Tenslotte zij opgemerkt dat de zending wellicht zich zou moeten
bezinnen op een andere taakstellirig. Daarbij wordt gedacht aari
die van een coördinerende functie tussen westerse en Afrikaanse
kerken. Beide kerken zouden zich gezamenlijk dienen te bezinnen
op de uitvoering van de gemeenschappelijke opdracht van
getuigenis over de liefde van God in Christus waar deze wereld
zo"n geweldige behoefte aan tíeeft. We kunnen elkaar daarbij
praktisch helpen en bemoedigen.

drs.J.B.van der Veen,
{voorheen allochtoon
kerkelijk medewerker
in Zaïre en Kameroen)
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20 0NTSTOND HET BAPTISME IN SfERRA
LEONE

Voor velen is Sierra Leone een onbekend land. De kennis over dit
Iand gaat meestal niet verder dari dat het ergens in Afrika ligt.
Dat hoeft ons ook niet te verwonderen. Wij hebben aí gí'ote
moeite om de Europese landen met hun hoofdsteden te Iokalise-
ren. Sierra Leone is een Westafrikaans land en wordt begrensíi
door Lit»eria en Guinee en heeft ca. 3 milioen inwoners, *

Canada. Onder hen bevond zich de al genoemde David George.
Hij was de grondlegger van de eerste Baptisten gemeente in Free-
town, de Rawdon Street Church. Toen in 1972 de Baptist
Missionary Society werd opgericht, kreeg deze organïsatïe
belangstelling voor de gebeurtenissen in Sierra Leone. Drie jaar
later werden twee blanke predikanten, Jacob Grigg en James
Rodway uítgezonden. De laatste moest wegeÏs zijn s!echte
gezondheid al gauw terugkeren, terwijl Grigg zich al te veel
bemoeide met piaatselijke twisten en zich daamoor onmogelijk
maakte en moest vertrekken.

Geschjedenjs Baptisme Scheuringen

Hoe is het Baptisme in Sierra Leone ontstaan en waar íiggen de
wortels? We moeten rtíïm twee eeuwen ïn de geschïedenïs terug-
gaan, t.w. naar het jaar 1 792. Het is hetzelfde jaar waarin William
Carey in een predikantenvergadering te Nottingham in Engeland
zijn colíega's opríep het zendíngsbevel uit Mattheüs 26:19 uít te
voeren: 'Gaat dan heen...'
Voor de ontstaansgeschiedenis van het Baptisme moeten we ook
terug naar de plantages van de grootgrondbezitters in de
Verenigde Staten van Amerika. Negerslaven uit Afrika hadden zij
in dienst. Bij hen liggen de wortels van de geschiedenis van het
christendom in Sierra Leone.
Een van deze siaven zouden we kunnen beschouwen als de
grondlegger van het Baptisme: David George. Van hem wordt
verteld dat hij onder invloed van een Baptisten kleurling tot geloof
was gekomen en door blanke kinderen de bijbel leerde lezen.
Hoewel hij slechts een geringe opleiding had genoten werd hij een
gezien prediker. Toen de vrijheid voor deze negers!averi was
aangebroken en ze terugkeerden naar Afrika werd in 1792 de
eerste stap gezet in Sierra Leone. De oorsprong van het Sierra
Leonese Baptisme ligt dus niet bij de westerse zending.

Stichting van gemeenten

Toen de negerslaven terugkeerden naar hun eigen gebied, hadden
de meesteri van hen hun cultuur vergeten eri hadden ze nieuwe
zeden ontwikkeld. In vier groepen waren zij teruggekeerd. De
tweede groep bestond uit ruim duizend negers uit Novia Scotia in

W

Ingriipende meningsverschillen waren er de oorzaak van dat in
verschillende christelijke kerken afscheidingen plaatsvonden. Dit
trof ook de Baptisten gemeente die oorspronkelijk uit Creolen
bestond. Hun cultuur vond geen enkele aansluiting bij de
Afríkaanse. Het lidmaatschap van de gemeente was gebonden
aan het Creool-zijn, wat de groei bijzonder belemmerde.
Slaven die hun vrijheid hadden te danken aan het Siave Trade
Act, vormden een eígen Baptisten Gemeente, de zgn. Ibo
Baptisten gemeente. Enige vorm van samenwerking tussen beide
Baptisten gemeenten was daardoor zo goed als uitgesloten.
Vanuít de Southern Baptíst Convention werd fö 1853 getracht
beide gemeenten te activeren tot samenwerking en r,ieuw leven
in te bíazen. Helaas zonder succes.

Clifford Gill

Ruim honderd jaar later werden opnieuw pogirigerí iü het werk
gesteld. De Commonwealth Society wendde zich tot de BMS met
het verzoek zendelingen te sturen naar de Baptisten Gemeente
van David George. Er bleek nog niets veranderd te zijn in deze
gemeente. Men toonde geen enkele bereidheid tot openheid t.o.
buítenstaanders. Dat ondervoüd het zendingsechtpaar Gill even-
eens. Het lidmaatschap stond alleen open voor Creolen.
Gelukkig bevond zich in Freetown nog een Baptisten gemeente,
de Basa Baptist Church. Deze gemeente had zích ín het verleden
afgescheiden van de oude gevestigde gemeente. De leí:ien waren
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EVANGELISA TIE /N AFRIKA

afkomstig uit Liberia en in de diensten ging het er zeer levendig
aan toe. Dit in tegenstelling tot de oude gevestigde kerk.
De financiële ondersteuning van de BMS heeft slechts korte tijd
geduurd. Besloten vverd dat het echtpaar Gill zijn werkzaamheden
in de Basa gemeente zou voortzetten.
In oktober 1961 werd Clifford Gill met zíin vrouw uitgezonden
naar Mambolo. Men kreeg oog voor het achterland en met name
het plaatsje Temne in de noordelijke provincie. In dit gebied wist
Gill contacten te leggen met de "paramount chief' Hoewel hij tot
de islam behoorde stond hii niet afwijzend tegenover de zendings-
activiteiten van Gill.

Overdracht aan EBZ

In 1972 keerde het echtpaar Gill terug naar Enge!and, nadat in
1966 een paar Duitse zende!ingen de verantwoordelijkheid voor
het werk in Mamboio hadden overgenomen. Daarmee behoorde
de directe Engelse participatie in Sierra Leone tot het verleaen:
180 jaar nadat David George het werk was begonnen.
De eerste predikant van Mambolo was een Sierra Leonees, Abra-
ham Autridge. In januari 1971 mocht ds.Autridge ziin eerste
doopdíenst leiden waarin ríegen mensen werden gedoopt. Onder
hen was de dochtar van de 'paramount chief'
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Nederlanders kunnen nog veel !eren...

Vier voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:
" Een evangelist neemt op verzoek van enkele families in een
dorp in Afrika de leiding op zich van de wekelijkse diensten en
van het bijbelonderricht voor kinderen en belangstellenden.
Hierdoor vvordt de grondslag gelegd voor een school en misschien
voor een kliniek in een afgelegen streek.
" Een Afrikaanse christen, op weg met een zendeling door eeri
dorre streek, zegt: Als wij, christenen, eens konden zorgen voor
goed drinkwater en een irrigatieproiekt, dat zou een schítterende
vorm van evangelisatie zijn!
"' Een delegatie van 'Brot für die Welt' doorkruist een land in
Afrika, er is veel geld beschikbaar. De conferentie die volgt op
deze oriëntatiereis wordt een fiasco: de Afrikaanse gemeenten
stellen evange!isatie a!s prioriteit, de Duitsers houden vol dat zij
alleen geld beschikbaar stellen voor ontwikkeling. Wel kippenhok-
ken, geen gebedsruimten.
" Er womt een congres georganiseerd over churchgrowth. Een
Amerikaanse predikant die nog nooit iri Afríka is geweest, houdt
monologen over de beginselen van de churchgrowth-theorie. De
Afrikaanse toehoorders zijn niet erg onder de indruk.

Tenslotte

In 1974 vverd de Baptist Convention Sierra Leone opgericht. Bii
het begin waren er drie gemeenten. Nu zijn er 39 bij de unie
aangesloten. In samenwerking met drie andere denominaties
volgen aan het Bible College te Jui 55 studenten de voorgangers-
opleidirig. Dankzíj fínancië!e steun van de Europese Baptisten
Zending (EBZ) beheert de Unie een oogziekenhuis in Lunsar en
twee klinieken in Mambolo en Kassiri.
Hoewel de ontwikkeling van het werk in Sierra Leone slechts be-
scheiden is te noemen, dient toch te worden opgemerkt, dat er in
de afgelopen decennia veel van de grond is gekomen. Dat is te
danken aan de inzet van velen zowel in het verleden als in het
heden gedreven door Gods liefde.

BEREND POSTHuMUS
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Deze vier voorbeelden gaf ds. Gerard van 't Spijker, jarenlang
predikant voor vormingswerk in dienst van de Presbyteriaanse
Kerk van Rwanda, tijdens een bespreking van het onderwerp
'Evangelisatie in Afrika' in een bestuursvergadering van de
Nederlandse Zendingsraad.

Op z'n Afrikaans

Veel Afrikanen hebben een jaloers makend besef van eenheid in
het ieven, een soort holistisch denken. Drinkwatervoorziening is
daar evange!isatie. Er is een korte dienst voomat met het vverk in
de kliniek begonnen wordt. De schooldag begint met een
ochtendwijding. Wij, baptisten, kennen die verha!en van onze
zerideliügen:

9
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gezondheidszorg, onderwijs, landbouwontwikkelingswerk worden
ais een vorm van evangelisatie gezien door de gemeenten in
Afrika.

Soms is er een groep christenen aanwezig op een middelbare
school of in een kliniek die sterk de nadruk legt op persoonlijke
bekering, op het getuigen van je geloof. Deze groepen functione-
ren als föspirerende kem die de plaatselijke gemeente een
evangelische uitstraling geeft. Dan krijgt de gemeente een
kanalisarende funktie bij de spontane verbreiding van het
evangelie.
In Sierra Leüne hebben we dit gezien rond de gemeenterÏ in Mam-
boío, Pendembu en nu in Kassiri, drie plaatsen waar een midde!-
bare school vverd overgenomen van de staat. Deze scholen
weraen een stimulans voor de plaatselijke gemeenten.

Op z'n westers

Naast deze opvatting van evangelisatie komt ook de evangelisatie
voor zoals wij die in Europa en Amerika kennen: grote bijeenkom-
sten met vertoon van westerse techniek door film, schijnwerpers,
Iuidsprekers, auto's met geluidsinstallatie die langs dorpen riiden,
films over het leven van Jezus die aandacht ffekken. Vaak spelen
uitheemse predikers hierbij een grote rol.
Hoe landt deze vorm van evangelisatie in de Afrikaanse gemeen-
ten? Kunnen zij dit inpassen in hun gemeenten en kan het de
pasbekeerden helpen om te komen tot een verdieping van tíun
geloof?

/
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De Onafhankelijke Kerken hebben hier wel aandacht voor. !n deze
kerken die naast de zendingskerkerÏ ziin ontstaan, vaak rond een
charismatische Afrikaanse leider, is aandacht voor de Afrikaanse
wijze van in het leven staan als deel van een gemeenschap van
levenden en overledenerí. Soms !aat men op eeÏ radikale wijze de
Heilige Geest aíle boze geesten uitdrijven.
Ook voor de uit het zendingswerk ontstane kerken geldt dat zij
oog moeten hebben voor alle. aspekteri van het leven van de
Afrikaanse mens, ook voor de geestenwereld die heel reëel
aanwezig kan zijn zowei in positieve als in riegatieve zin.

Evangelisatie in Afrika

Wij, christenen uit Europa en Amerika, hebben aan Afrika het heil
in Jezus Christus bekend gemaakt. Nu is het aan de Afrikanen
zelf om in hun eigen werelddeel te evangeliseren op hun wijze,
om het goede nieuws te vertalen naar hun eigen gemeenschap en
cultuur.

Soms kunnen wij hen daarbij he!pen. Vaak zul!en wij in Afrika
ontwikkelingen in het diakonaal gemeente-zijn ontdekken waar wij
in Nederland veel van kunnen leren.

ANNEKE BLAAuW-TUMAN

De Onafhankeliike Kerken

Er zijn terreinen in het leven van de Afrikaan die de zendelingen
en de door hen gevormde (gedomineerde?i) gemeenten niet
weten te bereiken. De Afrikaan is allereerst lid van een famiiie,
van een stamverband, pas daarna een individu. De Afrikaan voelt
zich een lid van een keten van geslachten.
De overleden voorouders worden in ere gehouden en herdacht.
Door de zending werd de vvereld van de overledenen genegeerd.

4
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Spreken is zihrer.-..
zwijgen goud- - - ?

Als ie er even over nadenkt, is het eigenlíjk ongelooflíjk: jarenlang
werd er door tallozen over gesproken, bijna elke Algemene Verga-
dering van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland kende
wel een moment, waarop het aan de ome werd gesteld d.m.v.
moties of voorstellen. ve!e artikelen werden er aan gewiid in 'De
Christen" en andere periodieken, gemeenten waren er op
gemeente- en wijkavonden over in gesprek, een openingscollege
van het seminarium-cursusjaar kende het als thema en studenten-
weekenden stelden dezelfde vraag centraal, een les in de Cursus
Praktisch Gemeentewerk werd er oyer geschreven, "Ruimte'
organiseerde regionale bijeenkomsten, waarop dit thema aan bod
kwam en Baptist Nederland raakte vemeeld in "voor-" en "tegen-
standers".
En nu het zover is, hoor je of lees je bijna niets. Eindeloos werd er
eerst over gesproken en nu wordt er gezwegen.

Is het u al duidelijk, waarop ik doel?
'De vrouw in het ambt" of "De vrouw in de gemeente" hiela ons
jarenlang bezig.
Een paar maanden geleden gebeurde er iets, wat veie mensen
tien iaar geleden voor onmogelijk hadden gehouden: twee
vrouwen deden hun íntrede als gemeentevoorganger.
Op 12 december 1993 werd Martha Terwel-Hamster bevestigd
als voorganqer van de Baptisten Gemeente Zutphen en op 16
januari 1994 volgde Linda Schipper ais bevestigö voorganger in
[)elft.
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In 1975 begon Hetty (Lalleman) de Winkel als eerste vrouvv te
studeren aan het seminaríum in Bosch en Duín. Inmiddels ís zij al
bijna 10 jaar docente Oude Testament aan datzelfde seminarium!
Vera Cnossen volgde. Begin jaren '80 werd zij ooit voorwaardelíjk
toegelaten als 'Cvd0-stüdent" door de toenmaiige CvdO, al kwam
het nog niet in de (AV) boeken te staan.
Zo volgden er meer vrouwen die theologie gingen studeren, al
dan niet aan het baptisten semiüaríum. Een inventarisatie leert,
dat rond de 20 baptisten vrouvven inmiddels op de één of andere
wijze theologisch geschoold zijn.
De Tweede Weg Opleiding telde meerdere vrouwen als sfüdenten
en zij vonden en vinden hun weg in de unie gemeenschap.
Sommigen haakten ook af.
Op 23 juni 1991 werd Nelie Tadema-de Haan door de gemeente
Heerenveen beroepen als voorganger in bijzondere dienst, voor
pastoraal werk in een verpleeghuis. Dat feit kreeg nog ruim aan-
dacht in de regionale pers.
Maar rondom de twee nieuwe gemeentevoorgangers is het nog
stil.

De Unie Commissie was bij de intreden wél aanwezig, íïïaar
voerde niet het woord en zweeg stille....
Het Pensioen- en Invaliditeitsfonds heeft nog geen ruimte voor
vrouwe!ijke voorgangers..., maar niemand weet hiervan.
Vooraan in "De Christen' staan de namen van de redactieleden,
Iange tijd mét titulatuur: vrïjwel alle ds.
Nieuwe redactrice is Linda Schipper. Inmiddels dus óók ds.i
En opeens blijken de namen vr»ldoende te zijn, zónder ds. ervoor.
Baptist Nederland mag het niet horen of lezen, zo lijkt het....
Zo zou er meer te noemen zijn.
Maar ik denk dat in dit geval spreken zi!ver is en zwijgen goud.

Opmerkeíijk is de stiíte te noemen, rondom deze beide Ïntreden.
in 'De Christen" was alleen de datum van de intrede te lezen.
Geen enkel artikel werd aan dit feít gewiid. Er werd gezwegen.

Hc weet niet of spreken zifüer is en zwiigen goud.
Ik wii er hier in ieder geval één keer heel kort over spreken.
Want het is goed om vast te stellen, dat er ontwikkelingen
gaande zijn en die ook als zodanig te benoemen.

)
?

)
%

Toch zal er op de komende Algemene Vergadering wel weer ge-
sproken worden. Apeldoorn korÏit met een voorstel dat a!le ge-
meenten elkaar zullen respecteren, of ze nu wé! of niet een vrouw
als voorganger (wílíen/hebben) beroepen.
Hopelijk wordt dat voorstel stilzwijgend en met algemene
stemmen aanvaard!
Dán is zwijgen voor mij goud.

WOUT HUIZ?NG
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15 0NS GEDACHTENGOED GESCHIEDENIS ?
OECUMENíSCH NIEUWS UIT EIGEN LAND.

Zowel in "Trouw" als in "Friesch Dagblad" ging journalist-predikeí
Jan van Capelleveen in op het gedachtengoed van de negentien-
de eeuw, dat zijns inziens op aller!ei terrein is weggesmolten,
zowel poiitiek a!s theologisch. De daaruit indertijd ontstane
bewegingen en kerken IGereformeerde, Rooms-Katholieke, Vrije
Evangelische, Baptisten, Vergadering van ge!ovigen) worstelen
thans met dat geërfde gedachtengoed.

Van Capelleveen beschreef een ontmoeting met Nikodim, veertig
jaar geleden een belangrijk man in de Russische Orthodoxe kerk.
Die beweerde toen, dat de dogmatisch-rationalistische antwoor-
den van de tweede helft van de vorïge eeuw steeds meer hun
waarde zouden verliezen in de tweede helft van de twintigste
eeuw.

Van Capelleveen constateerde nu, dat naast de politieke stromin-
gen óók genoemde kerken in deze tiid met de uit e!kaar gevallen
puzzelstukjes van hun erfgoed in handen staan. Wel zijn ar nog
altijd leden, die zich angstig vastklampen aan dit erfgoed omdat
ze vrezen anders hun geloof te verliezen. Maar anderen hebben
afstand genomen en zijn gaan zoeken naar nieuwe antwoomen in
de bijbel op de vragen, die vandaag op ons afkomen. In wezen
beleven we op dit moment het bankroet van de geest van de
vorige eeuw. Kunnen we een nieuwe weg zoeken?

Gezien a! de aangehaalde feiten en artikelen blijft deze vraag
hangen in de ruimte van 'Ruimte" om er zo enigszins mogelijk
wat aan te doen, er over na te denken en daar velen bij te
betrekken.

Wie neemt het voortouw?

I

*

PLURALITEIT, een algemeen probleem in
de kerken.

Op een ambtsdragersbijeenkomst in Friesland heeh prof.Schip-
pers (Gereformeerd) í?íit Kampen, uiteengezet, dat de grens aan de
plura!iteit in de gemeente (de vele verschillen in geloofsopvattíng)
moeilijk is aan te geven. Pas als er sprake is van verloochening
van Jezus als de Christus en verachting van de naaste is de grens
aan wat je mag toestaan bereikt. De conflicten, die door het
verschil in visie en mentaliteit ontstaan, zijn vemietigend en
brengen gevoelens teweeg van machteloosheid, verdriet en
woede.

Schippers was van oordeel, dat er bij alle tegenstellingen veei
gemeenschappeiijks is, dat dank zij Jezus Christus aan ons vooraf
gaat en waaraan we mogen deelnemen. Een proces, waarií'í we
moeten groeien. Een andere vraag is: hoe gaan we met macht
om? Beslist een meerderheid van de helft plus één, of houden yve
rekening met de minderheid?

Op een wat andere wijze maar op hetzelfde terrein bevond zich
prof. Dingemans (Hervormd) uit Groningen, die in het blad
'Voorlopig" de kerk van zijn dromen beschreef. Toen hij zijn
buurman - een hovenier -vertelde, dat hii een artike! voorbereidde
over "Duizend bloeíÏien in de Verenigde Protestantse Kerk",
maakte deze hem duidelijk, dat het lastig is duizend verschillende
soorten bloemen tegelijk te laten bloeien.
Dingernans had het beeld voor zich van een vrij kerktype met
ruimte voor veelvormigheid, openheid, onderweg-geloof, experi-
menten, varianten. Maar in de Hervormde Kerk van de vorige
eeuw "mocht alles en er gebeurde dus niets'. Zo erg, dat mensen
wegliepen.. Mensen met wie men nu weer één kerk wilde
VOrmen.

JAAP BRüERTJES

Toch droomde hij van een vernieuwde kerk, die zich iets aantrekt
van mensen en van de grote problemen, waarmee ze nu zitter,.
Een kerk die ingaat op de eenzaamheid van individualisten, op
twijfels, op schuldgevoelens, op andere godsdieristen en met
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Iiturgische vormen, waarin we het ware leven kunnen oefenen.
Een kerk, die !eeft uít de verborgen omgang met God.
Dingemans pleitte voor het deelnemen van alle leden aan dit
'innerlijk leven', in verschillende vormen, in stiltes en in vieringen
met p[aats voor gebed, preek en meditatíe, voor Schriftstudíe en -
uitleg. Hij verwachtte daaruit vruchten, vvaarvari de gehele aame
zou kunnen leven. Met geloofsbelijdenissen, die geen maatlatje
ziin, maar een baníer met het woord liefde bovenaan ín het
vaandel. Belijden is doen: om kleine steentjes bij te dragen aan
een rechtvaardige samenleving en op te komen voor eenzamen en
verdmkten, voor twiifelaars en zoekers.

J.Br.

Gelijke rechten voor verschillende partners

Het Europese parlement in Straatsburg heeft oníangs in een
resolutie een aanbeveiing aanvaard, om de verbintenis van twee
homosexuelen dezelfde wettelijke basis te geven als aan hetero-
sexuele huwelijken.

In Italië hebben 65 protestantse predikanten en diakenen (mannen
en vrouwen uit vier kerken) op 24 februari il. een verkiaring
ondertekend, waarin ze deze resolutie verwelkomen en op prijs
stellen. Er warerï 17 Baptisten bii, onder wie ds. Franco Scara-
muccia, de voorzitter van de Italiaanse Baptisten Unie. Hij maakte
duidelijk, dat zijn ondertekening een persóónlijke zaak was en
geen gevoíg van enigerlei bes!issing in de Unie. Ook betrof deze
verklaring niet de gevoelens van de ondertekeriaars aangaande de
homosexuele of heterosexuele levensstijl, want de opstellers
hadden zích uitsluitend gericht op de geliike wettelíike rechten
voor alle Europese burgers. Nadrukkelijk maakte men onderscheid
tussen een homosexuele verbintenis en een heterosexueel
huwelijk, om vervvarriríg te voorkomen.

Men verwacht, dat de resolutie verdeeldheid zal brengen tüssen
de christenen in Europa. De voorzitter van de Europese Evangeli-
sche Alliantie ds. Willi Sartorius heeft negatief gereageerd op de
resólutie.

We zijn benieuwd naar de verdere ontwikkeiingen.

ï
l

ë
!

í

E VA NGEL /SA TIE

De Joden zaten, weggesleept,
aan 8abe/s stromen, wenend.
Er klonk geen Iied, er vvas geen ]ach.a
God was verdwenen.

Die God bracht hen terug naar huis:
Jeruzalem, de tempel.
Met man en macht werd er herbouwd
en tussen hen die werkten
was er geen spoor van drempeIs.
Gezangen van verlossing, vrede
dreven door de stegen
van Gods stad
en Zacharia zag de nieuwe dag.

Van buiten kwamen ze, de mensen
die leefden in de nacht
van vrees, onzekerheid.
Ze zeiden: we hebben het gehoord
det God bij jullie is.
We zijn bewogen door dat woord.
Laat ons hier mogen wonen-

?h:»e kunnen wij de boodschap kwijt:
Het woord van Gods barmhartigheid,
van vrede en geborgenheid,
van broederschap, gemeenzaamheid ?
Door liefde, mededeelzaamheid !
Dan ligt de stad van GO(/
gelijk een berg in 't vlakke land,
een oord van licht en vrijheid.

Tien mannen staan van her en der
voor onze deur en zeggen:
'is hier en God is in uw midden,
Hem zoeken víi4 wij bidden
Laat ons binneni (658)

]-6
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Een christen en dan
goochelaar... Kan dat ? (slot)

Eerí praktische tip Om Van een Gospelmagic Programma te genie-
dat Uten: Geniet van ae voorstelling, maakt U-zich geen'ZOr'agenvoor íde gek gehouden wordt, het is niet nodig "'eme' trJíc"tJ begrij-pen om te kunnen vaststellen of het goed was of rJÍet.

Bijbels fundament voor 'Gospelmagic'

Gospelmagic is niet verkeerd, maar is het juist? Hoe kunnen we
het gebruik van goochíjtrucs bíj het presenteren van bíibelse- of
geesteliike waarheden verantwoorden ?

l

l"

(Gebruikte Literafüur:
Een brochure van Robert H.Hill,
vertaald door Marian van den Akker,
uitgegeven door Ben van den Akker,
n.a.v. het boek Ethical ISSues of
Christian Magicians)

Jezus gebruikt zelf gelíikenissen, Matth. 13:34."üat a!les vertelde
Jezus de menigte met behulp van gelijkenissen. Zonder gelijkenis
te gebruiken vertelde Hij hun niets."
Vingervlugheid en trucs zijn midde!en om geestelíjke bood-
schappen vísueel te presenteren. Wanneer een smerige zakdoek
vvordí: getoond, die de zonde voorstelt, en deze wordt in een
schone zakdoek veranderd, kan men hierbii het verhaa! vertellen,
dat wanneer Jezus in iemands leven komt, dit een kiele verande-
ring teweeg brengt, en deze persoon weer met een nieuw leven
mag beginnen, de schone zakdoek.
Hier hebben goocheltrucs de kracht om aandacht te trekken en te
houden.

goochelen nog niet algemeen bekend is en ik mijzfüf-n-og n7et m"eteen verk!eurende kinderbiibel op het podíum zie staan-. Haí;rvoor
zou ik miin eigen kinderprogramma geheel moeten-;mb'ou'w;n-.-Je
moet een bijbels verhaal gaan zoeken bii de trucs dïe ie-ai-he'fü o;
een verhaal nemen en daarbij de trucs aanpasse;.Maar ....... wat niet is, kan nog komen. aVoorl;pig zal ik, als ik
gevraagd word, gewoon
lisatiedoeleinden.

ewoon de publiekstrekker blijven voor evange?
Daarna geef ík dan graag het woord aan dedames en heren die voor de evangeiieverkondigi-ng-beter ;;an de

tongriem zijn gesneden daü ik.

God gebruikt spectaculaire zaken om de aandacht op Ziin plannen
te vestigen. Hij kon het natuurlijk ook zonder wonderen doen,
maar bij Mozes was het de brandende braamstruik, bij Bileam de
sprekende ezel, bij Jericho trompetgeschal. Ook profeten moesten
opvallende díngen doen. En hoe zou Jona er hebben üitgezierí
toen hij na drie dagen in de wafüis te hebben gezeten, door
Nineve liep om het oordeel van God te vertellen ?
Wanneer vfögervlugheid en trucs gebruikt worden om het evange-
Iie duidelijk te maken kunnen deze op een indmkwekkende en
effectieve manier de biibelse waarheden illustreren.

l
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HENK TIMMERMAN

EEN KAARTJE VOOR OOM HENK

Het lijkt me leuk als jullie mij eens een ansichtkaartje Sturen uit deplaats waar ie vvoont met misschien de straat waar ie-h'ui'; staat,of de kerk waar ie naar toe gaat of van juílie vakantföa:á;e; -al;-j'emet vakantie bent. Jullie kaartjes zie ik-met grote -beiang,t;íórig
tegemoet.

De kaarties mag je stciren naar het Redactieadres van Ruimte
t.a.V. 00m Henk, Staverdenseweg 260, 8075 RG Elspeet, of naa;het adres van oom Henk: Zwemmer 3,=8032-Xa[)-Zwo'll;"."

OOM HENK
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HALLO JONGENS EN MEISJES Irenes column

De vorige keer was er, dat hebben jullie gemerkt, geen bladziide
voor ju!lie irí het blad. Dat was wel de bedoeling, maar zoals dat
zo deftig heet, het is "tussen het wal en het schip" terecht geko-
men.

leder mens maakt fouten. Daarom: 'Neem het ons niet kwaliik,
we zullen proberen dat het niet weer voorkomt."
En op dezel'föe manier als wij nu aan jullie gevraagd hebben, van
neem het ons nïet kwaliik, mogen we ook aan God vragen onze
zonden te vergeven. ledere keer als we iets verkeerd doen. Maar
we moeten natuurlijk wel proberen niet iedere keer dezeifde fout
te maken,
Niet aileen voor fouten moeten we met God praten ook als er
soms dingen zijn die wat tegenlopen kunnen we aan God vragen
ons hierbij te helpen. We moeten het proberen op te lossen door
standvastig te blijven proberen en ...................

Wat op de puntjes moet staan is de oplossing van de puzzel van
deze keer.
Elk cijfer van deze puzzel is een letter, dezelfde cijfers zijn
aezelfde letters. Maar om het nu wat moeiliiker te maken, ciiíer 1
is geen a, en cijfer 8 is geen h, dus dat wordt puzzelen welke
Ietters bij welke cijfers horen
Om het niet al te lastig te maken: de letters, die gebruikt moeten
worden zijn:

a-d-e-g-n-o-r-w.
Nog een aanwijzing 8 = o.
Probeer het maar eens. De uitdrukking bestaat uit twee woorden,
en dan nu de uitdrukking in cïjfers:

4-6-3-8-8-5 1-8-8-7-4-2-2-5

Heb je de uitdrukking gevonden, gebruik hem dan vaak.

l-

"Levens/ang'

Ze zit wat stilletjes voor zich üit te kijken of scharrelt wat rond
met theepot en koekies. De bijna tachtig jaar zie je haar niet aan.
Een spprtieve en frisse verschiining.
Als je met haar praat is het een vrier,delijke vrouw die goed
Iuistert naar wat je zegt en intelligente antvvoorden geeft. Maar
toch.... Af en toe gaan haar filosofieën wel héél ver en wanneer
ze gaat vertelíen over wat ze hoort en ziet lijkt dat erg ver van de
werkeliikheid af te staan. Maar goed, zonder die fen';menen zou
ze nu waarschijnlijk ergens in een aanleunflat woïen en vriendin-
nen op de thee kriigen, terwii! ze nu al zo"n dertig jaar binnen de
muren van het psychïatrïsch ziekenhuis verblijft.
Ze lijkt gewend te zijn aan haar "wereldie" en er niet erg ontdaan
over. Toch brengen sommige 'stemmen",die er niet zijn maar die
ze wel hoort, nog altíid schokken teweeg als ze haar-toeroepen:
'hoer' en 'kreng' of insinueren dat ze een ongeluk krijgt.
De onbezorgde tijd die ze in de oorlog had toen ze samerileefde
met een Duitse militair en aanhangster was van de N.S.B. heeft
ze duur moeten betalen.
Eerst leek alles goed te gaan. Oorlog voorbij. Een normaal leven.
Jarenlang een goede baan waar ze veel plezier in had, totdat....
men 'het' ontdekte, haar verleden, dat ze zelf eigeníijk 'vergeten'
was. Ze vveíad op het matje geroepen en ontslagen. Daarna is het
eigenlijk nooit meer goed gekomen.

Ik maak me kwaad om haa: verhaaí en worstel met de begrippen
"vergeving' en 'verzoening'.
Het is weer mei en Bevri3dingsdag na bijüa vijftig jaar en vraag me
af wanneer die voor haar zal komen.

Zo, iongens en meisies, dit was het voor deze keer. Allemaal de
harteiijke groeten en tot de volgende keer. IRENE DE GRAAFF

OOM HENK
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GRENZEN AAN BAPTISTEN VROOMHEID ?
é

In het Duitse weekblad "Die Gemeinde" beschriift Uwe Damman -
voorheen voorgaríger in de voormalige DDR - welke kansen en
grenzen er zijn aan de "Baptísten vroomheid". Hij stelde vast, dat
er zes Baptisten beginselen ziin, die wereldwiid gemeengoed zijn:
de bijbel belangrijkste richtsnoer - gemeente bestaat uit gelovi-
gen, die op hun belijdenis zijn gedoopt - kinderdoop wordt
afgewezen - de gemeente is autonoom - het priesterschap van
alle gelovigen - scheiding van kerk en staat en strijd voor
godsdienstvrijheid. Hij vroeg zich af, wat de DDR-tijd "heel' had
geiaten van deze beginse!en.
Zo ontdekte hij, dat velen de bijbel selectief gebruikt hadden: men
citeerde wel de teksten, die bepalend en bemoedigend waren
voor houding en plaats van de gelovigen in de dictatoria!e
samenieving, maar niet de beloftevolle profetieën over de
ondergang van weíeldrijken.
Voorts betwijfelde hij, of men wel echt de autonomie van de
plaatselijke gemeenten had begrepen. Ergens hoopte men toch op
centrale adviezen vanuit de Llnie, op herderliike brieven.
Beraadslagingen over individuele beslissingen (zoals deelname van
de kinderen aan de "jeugdwijding', aan massa-demonstraties op
zondag, aanpassing of tegenstand) vonden vrijwel níet plaats. Het
ontbrak (en ontbreekt) de Baptisten aan duidelijke beginselen voor
ons politiek gedrag en we beperk(t)en ons tot de voorbede, zoals
Paulus Timotheüs leerde volgens 1 Tim.2:1 en 2. Door het "zwij-
gen' werd soms het tegendeel bereikt van hetgeen men wenste.
Het algemeen priesterschap van alle gelovigen was ook mager te
voorschijn gekomen. Men werd "domineeskerk': aan de voorgan-
qers wemen de gesprekken met overheid en buitenstaanders
overgelaten. De scheiding van kerk en staat bereikte men door
het geloof te beperken tot bínnen de kerkmuren. Uwe Damman
kwam tot de conclusie, dat de DDR-gemeenten zich net zo gedra-
gen hadden als vroeger de gemeenten in de nazi-tijd.

Het wordt daarom tijd - en daar is nu de kans voorl - orri ons
opnieuw te bezinnen op de Baptisten beginselen en op ons
sociaal en politiek handelen. Anders hebben we bii een volgende
verandering hetzelfde prob!eem... KunneÏ we daarmee iets in
Nederiand? J.Br.
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baptisten gemeente
"Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt"

Joh. 15:12 assen

De Baptísten Gemeente Assen zou qraaq in
kontakt komen met een man of vrouw, die
in en vanuit de gemeente wil werken als

part-time VOORGANGER

Uitgegaan wordt van ongeveer een halve
weektaak. Belangrijkste is het pastorale
werk en het voorgaan in de diensten
(+ eens per 14 dagen). Een aandeel in
andere gemeentewerk wordt in overleg
bepaald. De gemeente heeft 90 leden en
een iets grotere kring van huisgenoten
en vrienden.

het

DG Baptisten Gemeente Assen maakt deel
uit van de Unie van Baptisten Gemeenten
in Nederland. Salaris en overige
regelingen tenminste conform de
aanbevelingen van de Unie. De gemeente
heeft geen vaste mogelijkheden voor
het invullen van de rest.erende werktijd
of huisvesting, maar wil daaraan naar
vermogen qraaq medewerking verlenen.

Voor een eerste reaktie en meer
informatie kunt u kontakt opnemen met
ds. A. Gietema, tel. 05920-56764 of
A.J.J. Middelkamp (secretaris), tel.
05920-56195. Desgewenst wordt een
informatiepakket toegezonden.
Schriftelijke reakties kunnen worden
gezonden aan het adres van de secre-
taris: Kennemerland 44, 9405 LK Assen.


