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Van de redactie

Dit nummer van RUIMTE is samengesteld door een groep auteurs
wier activiteiten zijn gecoordineerd door Sip van der Werf. Hij schreef
ook onderstaande 'inleiding':

Op de laatstgehouden Algemene Vergadering van de Unie is een
besluit genomen over de psalmen. Dit besluit is een goede aanleiding
om in een thema-nummer van 'RUIMTE' eens stil te staan bij zang en
Iiturgie in onze gemeenten.
Het eerste artikel is aan de psalmen gewijd en wel aan de psalm-
berijming van Ds.Hasper. Het psalmen-bes!uit wordt hierín krítisch
benaderd.

De opzet van kerkdiensten volgt al jaren een traditioneel patroon. Een
kleine poging tot verandering leidt vaak al tot gemeentelijke protes-
ten. Rolf Venema schrijft in dit nummer over een vrij rigoreus experi-
ment in Den Haag.
Wetend dat de huidige zangbundelcommissie nog steeds bezig is met
het ongetwijfeld verantwoord vullen van de bundel, zijn een paar
gedachten op papier gezet over de (al dan niet blijvende) vvaarde
van liederen. Als je in je gemeente steeds ?econíronteerd wordt met
Opwekkingsliederen en Johannes de Heer, besef je de beperktheid
daarvan. De andere kant is natuurlijk dat deze liederen wel iets
betekenen in onze gemeenten. In liefde kijkt Doekle de Boer terug op
zijn baptisten jeugd.
Over de Opwekkingsliederen heeft Aly Zantvoord een artikel geschre-
ven waarin zij de theologische kant van deze liederen beschrijft. Een
Iied is ímmers niet alleen melodie maar vooral ook tekst, en die tekst
mag best kritisch tegen het licht worden gehouden.
Terwijl veel gemeenten naast Lofzangen & Gebeden de Opwek-
kingsliederen gebruiken, heeft Utrecht-Centrum er voor gekozen zelf
een bundel na6st L&G sarpen te stellen. Irene de Graaff schrijft over
de achtergronden van deze liederenkeuze.

Veel leesplezier.
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Sip van der Werf, Zwolle

De lotgevallen van de PSALMEN

'Wat ben ik blij dat u dat zegt', zo was de reaktie enige jaren
geleden bij een bespreking van de toenmalige zangbundelc6mmissie
(ZBC) met het dagelijks bestuur van de Uniecommissié.
Aan de orde was de vraag welke psalmberijming gebruikt zou wor-
den in de nieuwe uitgave van Lofzangen & Gebeden. De ZBC stelde
(ietwat voorzichtíg en aarzelend), dat de voorkeur uitging naar de
berijming díe in het Liedboek voor de Kerken gebruikt werd. We
hadden erwacht dat het nogal moeilijk zou worden om de UC ervan
te overtuigen dat de (bij ons) vertrouwde berijming van Ds Hasper zo
langzamerhand plaats moest maken voor een andere. Naast het
argument dat over het algemeen de taal van het Liedboek iets beter
aansluit bij deze tijd, was het belangrijkste argument toch gelegen in
de gedachte dat tenminste de psalmen in alle kerken op dezelfde
manier gezongen dienden te worden.
Er zijn genoeg scholen waar de kinderen zingen uit het Liedboek.
Ook de psalmen komen daarbij aan de orde. Zelfs het 'versje leren'
komt nog voor. Uit eigen jeugd herinneren we ons misschien de
frustratie dat 'onze psalmen' anders zijn dan 'hun psalmen'.
Wat waren we (als ZBC) blij dat we konden constateren dat de UC
wat de berijming betreft, op de zelfde lijn zat als de ZBC. [)e UC had
gevreesd dat de ZBC graag aan de berijming Hasper wilde vasthou-
den, de ZBC had ditzelfde omgekeerd van de UC gevreesd.

Berijming Hasper

De psalmberijming van Hasper kent een lange en interessante histo-
rie. De berijming is als werk van één persoon in 1 936 binnen één jaar
(i) tot stand gekomen. Een gigantische prestatie. De bedoeling was
om een berijming te maken die interkerkelijk gebruíkt kon worden, in
een taal die aansloot bij het gebruikelijke Nederlands en die goed
paste (ook ritmisch) bij de psalm-melodieën.
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Ook de notatie van de psalm-melodieën kreeg veel aandacht. De
rusten tussen de versregels verdwenen, terwij nootwaarden twee
keer zo snel werden genoteerd (voor de 'lange noot' werd eertijds
een halve noot gebruikt, Hasper daarentegen koos voor een kwart
noot). Ook deze veranderingen, die niet de melodie zelf, al!een de
notatie betroffen, hadden ten doel het zingen van de psalrÏíen in de
gemeente te verbeteren. Hasper was er een groot voorstander van de
psalmen in een pittig tempo te zingen, en zo mogelijk met aaneeng-
esloten regels.
Dat het niet overbodig was te spreken over aaneengesloten regels,
blijkt wel uit het feit dat sommige organisten in staat waren zelfs
tussen de regels door tussenspelen te leveren.

Zo was daar dus die berijming in 1936, bedoeld om vlot, enthousiast
en ook interkerkelijk te zingen. De interkerkelijke intentie spreekt
ook hieruit, dat Hasper z'n berijming en melodie-notatie ook aanbood
aan de Rooms Katholieke Kerk, die het NIHIL OBSTAT (geen be-
zwaar) uitsprak. Een ontwikkeling die in die tijd baanbrekend was.

Hasper had dè hoop dat z'n werk door de protestantse kerken blij
aanvaard zou worden, maar het luidde een lange tijd van strijd voor
hem in. Onder andere in het boek van H. van Tellingen is dit
uitvoerig beschreven. Nadat de Nederlands Hervorrríde Kerk het
psalter had afgewezen (ook de revisie van 1 949), voert de Unie van
Baptisten Gemeenten de berijming van Hasper wel integraal in in de
bundel Lofzangen & Gebeden. Een lange juridische strijd ontbrandt
vervolgens tussen Hasper en de Gereformeerde Kerken. De Gereíor-
meerde synode zou eerst besloten hebben het psalter Hasper wel te
accepteren, maar uiteindelijk is het toch niet ingevoerd.
Dus was de situatie dat de Baptisten in de periode na 1952 de
modernste psalmberijmíng zongen, terwij de Hervormde en Gere-
formeerde kerken een berijming gebruikten die gebaseerd was op de
berijming van 1773. oals ook in het voorwoord van L&G staat, was
er voor onze Unie reden om Ds Hasper zeer dankbaar te zijn voor zijn
werk.

l
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Remmende voorsprong.

Er bestaat een wet van de remmende voorsprong. Is je als eerste
een modernisering toepast, betekent dat vaak ook dat je er lang aan
vasthoudt, vanwege de investering. Het uiteindelíjke resultaat ís dat
je bij een volgende vernieuwing achteraan komt. Als voorbeeld
wordÏ vaak aangevoerd dat Londen als één der eerste steden straat-
verlichtíng had ingevoerd (met gaslampen). Indertijd heel erg modern.
Steden die echter later tot straatverlichtíng overgingen, gebruikten
electrisch licht, zodat Londen toen hopeloos ach
Zo bleken de Baptisten bij het invoeren van het Liedboek der Kerken
in 1973 opeens helemaal achteraan te komen. Overigens hebben ook
de Gereformeerd.e Kerken (Vríjgemaakt) in hun psalmen (uitgegeven
in de jaren '80) gebruik gemaakt van een redelijk aantal psalmen
berijmd door Hasper, naast werk van andere dichters.
Toen de Zangbundelcommissie de opdracht kreeg tot een grondige
herzieníng van of zangen & Gebeden, is er lang gedacht over de
psalmen.
Moeten alle psalmen opgenomen worden of juist een selectie. Welke
berijming moet gebruikt worden, Hasper of Liedboek. Na raadpleging
van de achterban kwam de ZBC bij de UC met het voorstel: alle
psalmen opnemen, en wel op de berijming die gebruikt wordt in het
Liedboek der Kerken. Wat waren we blij toen de reaktie kwam aar-
mee dit artikel opent.

Aan de Interkerkelijke stichting voor het Kerklied vverd toestemming
gevraagd un berijming te mogen gebruiken. De toestemmingwerd
verleend. De psalmen werden in z'n geheel op een PC getypt en op
diskette gezet, klaar om vervverkt te worden tot een drukklaar ge-
heel.

Terug naar "Af".

Na een aantal communicatiestoornissen trad de ZBC af. Op een AV
werd voorgesteld de psalmberijming nog eens goed te bekijken.
Terwíjl het psalter Hasper een beríjming is, is het psalter uit het
Liedboek eerder een herdichting. [)us is het best mogeliik hier en
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daar een psalm te vinden die ïets verder van de grondtekst afstaat
(overigens met behoud van gevoelswaarde). Het argument van de
geïsoleerde positie díe de Baptisten in zouden nemen bij afwijzing
van het psalter uit het Liedboek werd onder verwijzing naar de Gere-
formeerde Kerken IVrijgemaakt) van tafel geveegd. Blijkbaar zou per
psalm bekeken worden welke berijming het beste was.
Jammer in deze hele ontwikkeling was natuurlijk dat ieder die in
interkerkelijk verband met de gebruikers van het Liedboek samen-
werkt zich zelfs bij het zingen van psalmen pijnlijk bewust blijft van
de kerkelijke verschillen. De ironie van de geschiedenis is nu, dat
een berijming, bedoeld om het interkerkelijke samen-zingen te bevor-
deren, tot een berijming geworden is die het Baptist-eigene (of Bap-
tist-aparte) benadrukt.

Gelukkig zingen we in alle kerken dezelfde melodie dachten we
argeloos. Misschien wel in een verschillend tempo, maar in elk geval
dezelfde noten. Maar ook deze gedachte aan oecumene is op de
íaatstgehouden AV de bodem ingeslagen.
Besloten is op voorstel van de nieuwe ZBC dat de 'moeilijk zingbare'
psalmen voorzien worden van een andere melodie. Een andere
psalmmelodie, een melodie van een ander lied, eventueel een geheel
nieuw gecomponeerde melodie. Hier en daar wordt dan de Has-
per-tekst iets aangepast om tekst- en melodieritme gelijk te krijgen.

Gevreesd moet worden dat door deze operatie:
- het interkerkelijk karakter van het psalmzingen geheel verloren

gaat
- de psalmbundel binnen L&G een bijeengeraapt allegaartje van

melodieën wordt.

- de baptisten gemeenschap zich volstrekt belachelijk maakt.

Natuurlijk zijn de melodieën uit de 1 6e eeuw niet heilíg. Natuurliik
zijn sommige melodieën moeilijk om te zingen (hetgeen iets anders is
dan onzingbaar). Mijn emotie richt zich in de eerste plaats op het
gemak waarmee het argument van interkerkelijke samenwerking
terzijde geschoven is.
Met een goede organist en een goede zangleider is elke psalmme-
íodie best met een gemeente te zingen. Het gemiddelde lied uit
'Opwekking' is ritmisch ingewikkelder dat een psalmmelodie. Wat
'zware' Gereformeerden kunnen zingen, kunnen Baptisten toch ook?
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Maar van belang is wel het besef dat we mfü het zingen van de
psalmen staan in de traditie van eeuwen, samen met vee.l andere
Christenen in ons land. Helaas heeft dat besef blijkbaar afgedaan.

Sip van der Werf

Gebruikte litteratuur:

N. van Tellingen - H. Hasper een omstreden hymnoloog, Goes -
1 980

A.C. Honders et al. - Klinkend Geloof, 's Gravenhage - 1978

%%*****%***%%

INSTAP-Dl,ENST: INTERACTIEF KERK-ZUN
IN DEN HAAG

Zo langzamerhand wordt het voor de meeste mensen volstrekt duide-
Iijk dat de kerk niet meer midden in het dorp staat. Dat heeft een
aantal oorzaken. Na veel onderzoeken zijn daarover al lijvige rappor-
ten uitgebracht. En ondertussen lijkt het wel of alles gewoon zo
doorgaat.
Hebben kerken dan niets te melden? Of zijn kerken zover van het
gewone leven af komen te staan? Eén van de dingen die absoluut
duidelijk is geworden uit al die rapporten is wel dat de taal die ge-
sproken wordt in een kerk, van een soort is, die we normaal niet
meer spreken. Bovendien zijn de vormen waarin een kerkdienst ge-
stalte krijgt, vormen die helemaal niet meer aansluiten bij het moder-
ne levensgevoel. Waar in deze wereld moet je nog lange verhalen
aanhoren, zonder dat je iets mag terug zeggen of iets mag vragen?
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Het evangelie communiceren

Dit waren zo de vragen waarvoor we ons geplaatst zagen toen we in
Den Haag gíngen nadenken over de toekomst van onze kerk-
(diensten) in een grote stad. De eerste vraag die boven kwam, was:
wat willen we eigenlijk met onze diensten bereiken? Waarvoor en
voor wie houden we eigenlijk (nog) onze diensten?
In navolging van Dr.Anne van der Meiden Icommunikatie-deskundige)
zijn we tot de slotsom gekomen dat de belangríjkste taak voor de
kerk is: het evangelie communiceren. Jezus kwam hier met dezelfde
opdracht. Hij kwam om de komst van het Koninkriik te verkondigen
en om mensen vervolgens op te roepen zich daarom te bekeren. Als
het dus gaat om het communiceren van het evangelie, ligt het dan
niet voor de hand om daarvoor de beste communicatiemiddelen te

gebruiken die er zijn? Wat dat betreft kunnen we nog veel van de
reklame-jongens leren. Er liggen veel overeenkomsten. Ook zij willen
een boodschap overbrengen, bv.: dat je nergens anders beter je
boodschappen kunt doen dan in die bepaalde winkel op de hoek.
Zo'n winkelier zal heus niet in zijn winkel ín een verhandeling van een
half uur gaan staan uitleggen dat zijn artikelen de beste zijn. Nee, hij
stalt zijn produkten uit: Van buiten moet zichtbaar zijn wat je binnen
kunt krijgen. Hij maakt kleuríge presentaties, waarbij hij gebruik
maakt van allerlei moderne communicatiemiddelen, zoals video-pre-
sentatíes in de winkel.

En wat doet de kerk? Wat doen wij? Wij gebruiken communicatie-
middelen, die in zichzelf geen enkele wervende kracht (meer) heb-
ben.

Over een andere boeg

Dit alles leidde voor ons tot de indringende vraag: wat is belangrijker:
de vorm van de communicatie of het lukken van de communicatie?

Met andere woorden zou het niet wijs zijn om die communicatie-
middelen te kiezen die, op zijn minst, de communicatie niet belem-
meren? Middelen die wellicht de communickatie kunnen bevorderen?
In Den Haag hebben we deze vragen bevestigend beantwoord. En nu
proberen we het eens over een ander boeg;
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Maar wel dezelfde boodschap

Laat dat vooral duideliik zijn. Het gaat om een nieuwe vorm waarin
dat wat we over willen brengen gegoten wordt. De inhoud staat níet
ter discussie. Het gaat ons erom over te brengen dat het leven meer
waard wordt om te leven, wanneer we het voorbeeld van Jezus
volgen. Wanneer we ons realiseren dat het met het leven hier en nu
niet ophoudt. Dat er een God is die van mensen houdt, ongeacht wie
ze zijn. Dat God ervoor gezorgd heeft dat we mens kunnen zijn zoals
we bedoeld zijn: herboren.

Preek 'afgeschaft'

Het eerste wat we gedaan hebben is de preek afschaffen. Dat klinkt
heel dramatisch en rigoureus, maar in de praktijk valt het wel mee.
Want we hebben eigenlijk alleen de monoloog afgeschaft. We kozen
voor een interactieve vorm van preken. In de praktijk ziet het er zo
uit dat op allerlei manieren een bepaald thema wordt aangereikt.
[)aarover gaat de gemeente dan vervolgens, onder leiding van de
voorganger, als gespreksleider, in gesprek. Men kan alles te berde
brengen dat boven komt mbt het onderwerp. Veelal, zo blijkt, zijn het
ervaringsverhälen, soms echter ook goed doordachte meningen, die
men uitwisselt. Ergens in het gesprek wordt ook de link gelegd met
een bijbeltekst díe de verbinding legt tussen het onderwerp en het
geloof in God. Zo'n gesprek duurt doorgaans ongeveer twintig minu-
ten. Belangrijk daarbij is het onderlinge respect, waardoor meningen
wel naast elkaar, maar nooit tegenover elkaar geplaatst mogen wor-
den.

Multimediale hulpmiddelen

Tot nu toe zijn het toch weer allemaal woorden die er klinken. Dan
wel niet door één persoon uitgesproken, maar toch. Daarom vvordt,
voor het aandragen van de thematiek, altijd gekozen voor vormen füe
audio-visueel zijn. Dat kunnen dia's zijn, dat is de overheadprojector,
dat kan 'kingsize' video zj'n, maar ook CD-muziek of anderszins ge-
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luidsbanden. Deze hulpmiddelen hebben geen ander doel dan het
onderwerp van die morgen te communiceren, op een zo duidelijk en
aansprekend mogelijke wijze.
Voorts is er altijd live-muziek.

Maandelijks

Natüurlijk is het niet zo, dat we al onze diensten zo inrichten. Dat zou
praktisch (nog) niet haalbaar zijn. Het kost drie dagen om één dienst
voor te bereiden. Daarom doen we één maal per maand een Instap-
dienst. We hebben er echter wel voor gekozen om die op de zon-
dagmorgen te doen, in plaats van een 'gewone' dienst. Want als we
zouden kiezen voor een tijdstip elders op de zondag, of door de
week, dan zou nog niet de helft van het huidige aantal bezoekers
komen dat nu komt. Bovendien zien we deze diensten heel nadrukke-
Iijk als gemeentelijke aktiviteit. We zien het als een investering in de
toekomst. Van onze gemeenteleden en -vrienden hebben we dan ook
gevraagd heel nadrukkelijk er wel te zíjn, ook wanneer de vormen
direkt nog niet aanspreken. We realiseren ons heel goed, dat wan-
neer je bv. bijna zestig jaar gewone diensten hebt meegemaakt, dat
je dan niet zomaar gemakkelíjk went aan deze nieuwe vorm.

Instap-dienst

De term viel al efös. Het zijn, kortweg, diensten waarbij het ge-
makkelijk instappen is. Je hoeft daarvoor geen voorkennis te hebben:
een christelijke opvoeding is niet nodig, om het toch goed te kunnen
volgen. Bovendien, willen we in zo'n dienst met elkaar in gesprek
komen, dan zullen we gewoon nederlands moeten spreken en niet
een soort kerkelijke geheimtaal. We proberen ons er op toe te leggen
dat we geen woorden of uitdrukkingen gebruiken die uitleg behoeven
voor degene die er niet mee is opgevoed. Een voorbeeld: de verkondi-
ging: "het bloed van Jezus Christus wast witter dan sneeuw", mag
op zich volkomen helder zijn voor christenen. Voor buitenstaanders is
het onzin. Want bloed is rood en kan niet wit wassen. Je zult dus
moeten uitleggen waär die uitdmkking voor staat.
Daarnaast streven we ernaar in deze instap-diensten onderwerpen
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aan te snijden uit het dagelijks leven, of onderwerpen die nadrukke-
Iijk tot doel hebben de leefwereld van het geloof in verbinding te
brengen met de leefwereld van de moderne mens.

Zes keer proefdraaien

We zijn in november '94 begonnen met de eerste instapdienst. On-
derhand zijn er drie geweest en volgen er nog drie. Elke dienst is
weer anders, gebruiken we weer andere vormen. Want we zijn nog
aan het uitproberen. We weten nog niet precies wat de beste vorm
is. Misschien is zelfs de afwisseling ook wel een positief effect. We
hebben onszelf als gemeente één seizoen gegeven om een en ander
uit te proberen. Je kunt immers niet op één ervaring af gaan. Je
moet ook uitproberen of je het wel kunt volhouden. Niet alleen als
voorbereidingsgroep, maar ook als gemeente. Want het is één ding
om in een dienst alleen maar te luisteren. Het is een ander ding om
actief meé te denken en te spreken. Tijdens deze proefperiode tim-
meren we ook niet echt aan de weg. Eén keer een krantebericht aan
het begín. Dat leverde toen achttien gasten op. Pas wanneer we, na
de evaluatie besluiten als gemeente om hiermee door te gaan zullen
we er ook mee de boer op gaan. In ieder geval blijkt de participatie
van de gemeente ver boven verwachting te líggen. En dat door jong
en oud.

Veel valt of staat met een goede PR

Voordat de winkelier om de hoek aan zijn klanten zijn presentaties
kan laten zien, moet hij eerst zorgen dat de klanten de weg naar zijn
winkel weten te vinden. Dat geldt in dezelfde mate ook voor de kerk.
Het feit dat men weet dat ergens een kerk staat zegt nog niks over
de aantrekkingskracht ervan. Wij willen het evangelie communíceren.
En we doen dat in onze kerk. Dus moeten de mensen in onze kerk

komen. Dat bereík je alleen maar door een goed Public Relations-
beleid te voeren. Daar zijn we nu nog over aan het studeren. Want
eenvoudig wat foldertjes stencillen en die deur aan deur verspreiden,
dat werkt niet. Zulke folders vallen in het niet bij de velë stapels
kleurendrukwerk, die we dagelijks door de brievenbus krijgen. Ook
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hierbij denken we aan audio-visuele middelen. Zoals bv. de kabel-
krant of reclamespotjes op de lokale radío. Maar ook uitgekiend
reclamedrukwerk op de iuiste tijd verspreid behoort tot de mogelijk-
heden.

Een sprong in het duister?

Wij denken van niet. Hoewel we wel risico's nemen. Zullen we bv.
niet (oudere) leden verliezen, door al dat moderne gedoe? Is al het
geld dat geïnvesteerd wordt, niet weggegooíd geld? Want het vraagt
veel investeringen. Creë,er je niet aparte diensten voor een aparte
groep, waardoor er a.h.w. twee gemeenten ontstaan?
Wij denken dat als we ons heel nadrukkelijk voor ogen houden dat
het ons er alleen maar om begonnen is om het evangelie te commu-
niceren, dat dat de grond is waarop we elkaar kunnen vasthouden en
waarop we dit experiment aandurven.
We willen, in ieder geval dit seizoen: Mirtekerk-Moerwijk zijn, Kerk
voor Kreatieve Krístenen.

Rolf Venema.
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VERBRUIKSLIEDEREN

'Het gezongen woord' zo heet het programma dat de NCRV geregeld
op de zondagmiddag uitzendt. Gepresenteerd door Arjan Noord-
hoek. Laatst zag ik de uitzending uit de Burgwalkerk in Kampen.
Het koor zong een lied 'Van God is de aarde'. Heel rustig, een
simpele pianobegeleiding, zonder gejaag op effecten. In één woord
te omschrijven als 'puur'.
Soms heb je zo'n moment dat je opeens geraakt wordt. Een ge-
voel van pure schoonheid, je emoties resoneren, je neemt als het
ware een kijkje in de hemel. Zo'n moment beleefde ik bij dit lied.
Het trof me en ik raak het niet meer kwijt.
Waarom heeft het ene lied deze uitwerking, en het andere niet? Er
zijn veel pogingen gedaan om een begrip als 'schoonheid' te
definiëren. Misschien is het erg persoonsgebonden, hangt het van
smaak af, en over smaak valt, zoals bekend, niet te twisten.
Toch kun je zeggen dat bepaalde líederen blijkbaar zoveel waarde in
zich hebben dat ze gedurende lange tijd graag gezongen worden.
Zulke liederen maken soms al eeuwen lang deel uit van de liede-
renschat van Gods gemeente. Een lied als 'Dankt, dankt nu allen
God' zou je als voorbeeld hiervan kunnen
noemen. Nog veel ouder is het lied dat als 'Kom, Schepper, Geest,
daal tot ons neer' in het supplement staat, en vanuit de vroege
míddeleeuwen tot ons gekomen is. Maar ook nieuwere liederen als
bijvoorbeeld 'God heeft het eerste woord', hebben in hun direkt-
heid en eenvoud een blijvende waarde.
Andere liederen hebben minder eeuwigheidswaarde. In korte tíjd
worden ze zeer populair, ze worden veel en graag gezongen, maar
na een tijdje blijken deze liederen 'kapotgezongen' te zijn. De
populariteit verdwijnt, ze blijken nauwelijks meer opgegeven te
worden. Als zo'n lied nog gezongen wordt, dan misschien vanwe-
ge de sentimentele waarde, de herinnering aan het moment dat het
lied vroeger mooi gevonden werd. Als voorbeeld van zo'n lied zou je
bijvoorbeeld het 'Stil maa5 wacht maar, alles wordt nieuw' kunnen
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noemen. Devergelijking met de popmuziek
dringt zich op: razendsnel wordt de hitparade beklommen (met
stip!!), een tijdje nummer één, daarna zet de daling zich in. Na korte
tijd is het nummer alleen nog een keer te horen bij 'Goud van oud'
of 'Toppers van toen'. Een lied wordt verbruikt, het heeft enige tijd
een functie, daarna niet meer en raakt in de vergetelheid.

Bij hedendaagse liederen is het moeilijk te herkennen in welke cate-
gorie (van blijvende waarde ófverbruikslied) een lied zal vallen.
Misschien is het onderscheid te zoeken in de afwezigheid van
gewilde modieuze verfraaiingen. Gelijke gevoelswaarde binnen tekst
en melodie is een ander kenmerk, een tekst vol inkeer kun je nu
eenmaal niet op een swingende melodie zingen. De samenstelling
van het Supplement bij Lofzangen & Gebeden mag gezien worden
als een (gedeeltelijk gelukte) poging om een goede keuze van waar-
devolle liederen te maken.
In het Oude Testament wordt beschreven hoe de tabernakel wordt

gemaakt en ingericht. Later wordt de inrichting en de bouw van de
tempel in Jeruzalem beschreven. Steeds wordt gesproken over de
kostbaarste mate-rialen, de duurzaamste houtsoorten, de edelste
metalen. God is het waard gedíend te worden met het maximale
dat de mens kan maken. Mogelijk zou dat besef oük moeten
gelden bij het componeren van melodieën en het díchten van
teksten. Maar ook bij het kiezen van liederen in de dienst of het
samenstellen van een bundel.

í

l

Sip van der Werf, Zwolle
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"Welk een vriend" gaat goed ín Britsum,
ook bij RUIMTE ....?

De Blijde dag was er ook weer", zei ik tegen mijn ouders toen ik met
hen na de kerkdienst naar huis terug liep. Ik was een jongetje van
negen jaar en was voor de tweede keer met hen in de baptis-
tenkerk geweest. Doorgaans gingen we naar de hervormde kerk,
maar mijn ouders hadden de loop naar de baptístengemeente gekre-
gen. Wat m3j de allereerste keer al direkt was opgevallen was het
enthousiaste zingen. We zongen het lied "O bliide dag, o zaal'ge
stond, toen 'k Jezus als mijn Heiland vond". Een oudere man met
een markante kop stond uit volle borst en vol overgave mee te
zingen. Vanaf dat moment was deze broeder voor mij "De blijde
dag".

Een jaar of zes later vroeqen een paar vrienden en ikzelf de doop
aan. We waren lid van de jongensclub Baiové Perdobo. Dat bete-
kende: baptisten jongelingsvereniging "Perspectief door
Bijbelonderzoek". Ja, we konden er destijds wat van in de Sneker
baptistengemeentel Maar goed, de leiding vond het prachtig dat we
gedoopt zouden worden en samen moesten we als getuigenis voor
de anderen een lied zingen.
En zo stonden we daar in het clubzaaltje als vijftienjarige jongens
het lied van de blijde dag en de zaal'ge stond te zingen ....!
We zongen trouwens veel op de club. Liederen van Johannes de
Heer en de zogenaamde koren. De absolute topper uit de eerstge-
noemde bundel was lied 150: 'Welk een vríend is onze Jezus" en

van de koren werd heel vaak gezongen 'Zoekt gij naar waar geluk,
stralend geluk, laat Jezus dan toe in uw hart". De zondagse dienst
werd ook haast altijd afgesloten met een lied 'achteruit de bundel',
Johannes de Heer dus.

Ik vond het prachtigl

)

Nu, na dertig jaar - ik ben hervormd predikant in enkele Friese
dorpen - denk ik met veel genoegen en dankbaarheid aan mijn bap-
tisten jeugd terug. Vaak loop ik door huis de melodieën van de liede-

)
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ren die we zongen te neuriën en als we in onze kerk eens een
bijzondere dienst hebben met gestencilde liturgieën dan zet ik er ook
vaak een Johannes de Heer-lied op. Nee, niet de blijde dag, dat
kennen ze hier niet in Britsum en bovendien zou de tekst hier te
antiek vvorden gevonden (en dat vind ik zelf ook), maar 'Welk een
vriend" of "Er ruist langs de wolken' of "Heer, ik hoor van rijke
zegen", dat kan allemaal heel goed.

Il

't Is bij mij echt niet allemaal nostalgie, nee ik heb iets meegekre-
ge;i in die baptístengemeenten van Sneek en later Gronín-
gen-NOOrd,
Niet alleen de liederen blijven mij bij, maar ook de sfeer, de
gemeenschapszin en de liefde voor de gemeente en voor de Heer
van de gemeente. Met dankbaarheid denk ik ook terug aan mijn
beide predikan-ten, ds. J. van Dam en ds. Ph. Lindeman. Beiden zijn
helaas al vroeg overleden.
Toch maakte ik in 1973 de overstap naar de hervormde kerk. Ik
had ruimte nodig. De toch wat behoudende denkbeelden over
bijvoorbeeld de Bijbel die je volgens velen letterlíjk moest nemen of
het niet echtopenstaan voor de oecumene, ditalles benauwde
mij. Mijn beide predikanten dachten hier weliswaar anders over,
maar zij waren duidelijk niet representatief. Daar kwam nog iets bij.
Ik was tot de ontdekking gekomen dat ik homofiel was en ik had
al gauw in de gaten dat er in de baptistengemeenschap weinig
ruimte was voor homo's, zeker niet als zij er openlíjk voor uítkwa-
men en ook samen zouden leven met een partner. Overigens wíl ik
nog eens met ere de naam van ds. Lindeman noemen: hij is voor mij
eerí uitstekend pastor geweest, dankzij zijn steun ging ík er niet
onderdoor maar leerde ik verwerken dat ik in dit opzicht anders
was. Ik kon mezelf weer accepteren en groeide uit tot een gelukkig
mens!

In de hervormde kerk voel ik me goed thuís en veel van het goede
dat ik in de baptistengemeenten mocht ontvangen probeer ik
over te dragen. De hervormde gemeente die ik dien lijkt wel wat
op een baptistengemeente: er is een grote onderlinge verbonden-
heid, er ís warmte en síeer, 't is gezellig ... en we houden van
koffie! Een extra ïs dat we na een kerkeraadsver-gadering ook wel
eens een borrel drinken...en dat had ik als baptistenpredikant vast
niet meegemaakt !
Nog altijd volg ik met veel belangstelling de ontwikkelingen in de

P
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baptistengemeenten,ik ben bijvoorbeeld geabonneerd op De Chris-
ten.

Stel nu eens dat ik baptist was gebleven... Dan was ik zeker sympa-
thisant van de beweging RUIMTE geweest. Maar dan wel eentje die
houdt van liederen uit de opwekkingssfeer. Vanwaar deze ontboe-
zemÍng?
Ik heb zo het vermoeden dat kritische bewegingen in kerken in hun
reactie wel eens wat erg ver gaan. Zo kreeg ik wel eens een liturgie
in handen van een viering op een RUIMTE-dag, en liederen uit Johan-
nes de Heer en Opwekking ontbraken daar. Jammer, want ik ben
ervan overtuigd dat er best wel 'opwekkings-christenen' zijn die zich
tevens bij RUIMTE zeer thuisvoelen. Zo zijn er ook progressieve en
open rooms katholieken die erg veel houden van het Gregoriaans.
Met andere woorden: het zíngen van gregoriaans bij de katholieken
of opwekkings-liederen bij de baptisten hoeft beslist niet per defi-
nitie een conservatief fundamentalistische instelling te implicereni
Door als RUIMTE-beweging tè kritisch te zijn t.o.v. opwek-
kingsliederen loop je de kans bepaalde mensen niet te bereiken die
op een prima manier hun inbreng in deze beweging zouden kunnen
hebben.

Ik geef toe dat deze kritiek van iemand die allang is afgehaakt wat
merkwaardig kan overkomen, maar wees ervan overtuígd dat ze
voortkomt uit sympathie en een gevoel van verbondenheid.
De baptistengemeenschap heeft voor een deel haar wortels in de
opwekkíngsbewegíng. tegelijk was ze - althans in goede tijden - een
kerkelijke gemeenschap die ín de wereld stond en open stond naar
andere geloofsgemeenschappen. Deze twee elementen vormden haar
identiteit, vormden haar kracht. Ik hoop van harte dat de
baptistengemeenschap in ons land deze kracht zal hervinden. Dan
kan ze zeker ook een positieve invloed hebben op andere kerken.
Ik wens jullie als RUIMTE-mensen geduld, uithoudingsvermogen,
creativiteít, humor, wijsheid en geestkracht toel

Doekle de Boer, Britsum
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150 jaar baptisten in Nederland

De oorsprong van de baptistengemeenten ligt rond 1525, de tijd van
de Reformatie, toen in en rond Zürich (Zwitserland) ook de beweging
van de dopersen op gang kwam. In Nederland kwamen in diezelfde
tijd doopsgezinden op rond de figuur van Menno Simons (ook wel
Mennonieten genoemd).
In het begin van de 1 7e eeuw werden in Engeland de conventikels
verboden door koning Jacobus I. Conventikels waren (zijn) gelovigen
die in kleine groepjes regelmatig bij elkaar kwamen en een persoon-
Iijk geloof belangrijk vonden.
Deze puriteinen en separatisten (die zich van de kerk af wílden schei-
den) werden gedwongen zich weer 'aan te passen' of in ballingschap
te gaan.
John Smyth was één van hen; hij vond dat de separatisten níet ver
genoeg gingen in het hervormen van de gemeente, hij was er name-
lijk van overtuigd dat de gemeente democratisch moest zijn. Boven-
dien vond hij dat zijn anglicaanse doop niet geldíg was: samen met
enkele gemeenteleden doopten zij zich. Later wilde hij zich bij de
doopsgezinden aansluiten, maar door zijn zelfdoop stuitte dit op
problemen in de doopsgezinde broederschap. Na een scheuring kon-
den de Engelsen toetreden. Smyth was intussen gestorven en veel
Engelsen waren weer teruggekeerd naar Engeland. Helwys, één van
de gemeenteleden, stichtte bij terugkeer in Engeland een baptisteng-
erneente. Hieruit ontstonden in Engeland meer kerken van het doper-
Se t/pe.

De Duitser Johann Gerhard Oncken kwam in Engeland met deze
gemeenten ín aanraking. Hij stichtte in 1835 in Hamburg - waar al
een groep gelovigen was die bepaalde baptisten opvattingen huldig-
den - de eerste baptistengemeente van het Europese vasteland.
Samen met enkele medewerkers werkte Oncken ín bijna heel Europa.
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In Nederland

Rond 1 840 werkte dr. J.E. Feisser als hervormd predikant in Gassel-
ternijveen, een dorpje op de grens van Groningen en Drenthe. Hij
veranderde van gedachten over het geloof nadat hij lectuur van de
Engelse methodist John Newton had gelezen. Hij kreeg conflicten
met de hervormde kerkeraad, weigerde baby's te dopen en vond dat
de gemeente naar het voorbeeld van het Nieuwe Testament een
gemeenschap van persoonlijk gelovigen diende te zijn. De baptisten
gemeente van Hamburg hoorde dit en zocht contact. Deze overtuig-
den Feisser op den duur dat hij zelf ook gedoopt moest worden.
Op (waarschijnlijk) 15 mei 1845 doopte J. Köbner (uit Hamburg)
Feisser en zes anders mensen door onderdompeling in een veenka-
naal in Gasselternijveen; daarmee was de eerste baptistengemeente
in Nederland een feit.

Het vervolg

Een paar jaar later zonden de Oostfriese Duitse baptistengemeenten
J. de Neui als prediker om in Friesland te werken. Zo ontstonden er
vanaf ongeveer 1850 een aantal baptisten gemeenten in Friesland.
Nog meer betekenis hadden de predikers die uit de 'school' van de
doopsgezinde predikant Jan de Liefde voortkwamen.

In 1869 gingen de gemeenten Franeker, Amsterdam en Stadskanaal
een samenwerkingsverband aan. Deze alliantie bleef echter niet lang
bestaan, de gemeente in Franeker was nl. lid van de Duitse Bond, die
als eis stelde dat aangesloten gemeenten niet konden verbinden met
andere gemeenten, als niet de hele Bond zich met deze gemeenten
kon verbinden.

In 1881 verenigden de gemeenten Stadskanaal, Nieuwe Pekela,
Groningen, Foxhol (pas ín 1886 een zelfstandige gemeente!), Hauler-
wijk, Hengelo en Sneek zich in een 'Unie van gemeenten van ge-
doopte Christenen'; gemeenten in o.a. Makkum, Amsterdam, Frane-
ker, Haarlem en Weerdingermond sloten zich (nog) niet aan.
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Conflicten

Enkele voorbeelden van de baptisten conflicten:
In de derde jaargang van De Christen kwam het tot theologísche
conflicten tussen Horn en Kloekers. Een buitengewone unieverga-
dering werd uitgeschreven, waar geen beslissing genomen werd. Wel
Iegde het jaar erop {1885) Kloekers het voorzitterschap van de Uníe
neer en trad met een deel van de gemeente Nieuwe Pekela uit de
Unie, een jaar later volgde Stadskanaal.
Voor veel baptisten heeft 1963 nog steeds een negatieve klank, in
dat jaar namelijk besloten de gemeenten op de Algemene Vergade-
ring dat de Unie zich terug zou trekken uit de Raad van Kerken.
Plaatselijk bleven veel gemeenten op het oecumenísch terrein actief.

In de jaren 80 tekende zich twee theologische richtíngen af binnen
de Unie, dat in eerste instantie 'uitgevochten' werd rorid het semina-
rium en leidde tot de oprichting van het Evangelisch Beraad en
Ruimte.

Groei

De geschiedenis van de baptisten in Nederland bestaat natuurlijk niet
alleen uit conflicten, maar juist ook uit groei, niet alleen getalsmatig,
maar ook in 'de takken van arbeid': er gingen zendelingen naar Afri-
ka, de Vrouwen- en Jeugdbeweging werd opgericht, er kwam een
eígen voorgangersopleiding.
Maar in feite is de geschiedenis van baptisten in Nederland de ge-
schiedenis van mensen. Mensen díe uit liefde voor God, medege-
Iovigen en de wereld daar uiting aan willen geven.

Aly Zantvoord
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De theologie van de bundel'Opwekking'

Een prachtige titel, die boven deze bikdrage staat, maar lastig om
daar over te schrijven. Het is (binnen het kader van dit artikel) denk
ik te hoog gegrepen, om iets te schrijven dat aan de titel voldoet en
dús zal ik over een paar onderwerpen schrijven die bij een verdere
uitwerking bij deze titel uit kunnen komen.

Lofliederen

De liederen in de Opwekkingsbundel zijn lofliederen.
Er staan ook enkele lofliederen in die 'rechtstreeks' uit de bijbel zijn
gehaald. In elke eredienst worden lofliederen gezongen.
In feite kun je een overeenkomst tussen een eredienst en het leven,
het geloofsleven van mensen zien: net als in het leven van elk mens
bestaat niet de hele eredienst uit het loven van God, ook kom je
dingen tegen die moeilijk zijn of die nodig zijn voor de voortgang van
het leven.

Taalgebruik

Er bestaan veel visies op de taal die je kunt gebruiken in het geloof;
sommige mensen sluiten graag aan bij de taal en beelden uit de biibel
(en dan in de taal van de statenvertalíng), anderen kiezen voor de
taal uit een latere periode, de taal van alle dag, of een modern taal-
gebruik dat aan heilige zaken aangepast is: mogelijkheden te over.
De woorden die gekozen worden, zijn heel belangrijk: ze zorgen voor
een sfeer die bíj je past of waar je je absoluut ongemakkelijk bij
voelt.Soms kan precies hetzelfde bedoeld worden, maar door de
gekozen woorden landt het niet of wekt het misschien zelfs irritatie.
Maar natuurlijk hebben de woorden die je kiest ook een meer uitge-
breide functie: met deze woorden wordt ook een bepaalde visie op
het geloof gegeven: op wie God is, hoe mensen 'behoren'

te gelovfö, wat verwacht mag worden dat God voor 'de wereld' doet
en wat gelovigen voor God en voor de wereld dienen te doen.
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Op wekking

Zoals al gezegd: de liederen in de Opwekkingsbundel zijn lofliederen.
Dat bepaalt volgens mii ook gelijk de functie die de Opwekkings-
bundel kan hebben: slechts in een bepaald deel van de dienst (of een
'bepaald oí'ídmdeel van het geloofsleven') kan het gebruíkt worden.
De woorden die gebruikt worden in Opwekking sluiten niet bij de
be!eving van iedereen aan: zo heb ik zelf moeíte met de militaristi-
sche liederen.

'In Gods overwinning
trekken wij ten strijd.
Samen in zijn leger,
Hem ten dienst gewijd.' (nr 43)

Of met liederen die zo eenvoudig van woorden zíjn, dat ze in mijn
oren té simpel zijn en zowel God als mens niet serieus nemen.

'Halföluja (1 0x)
Amen.' (nr 38)

Of: 'Hohohohosanna

hahahaleluja
Hehehehe loves me,
l got the joy of the Lord' (nr 100)

In de liederen richten mensen zich volledig op God, in volle overgave.
Daar is níks mis mee, daar moet je zelfs ook plaats aan geven, zowel
in de kerk als in het dagelijkse leven. Alleen in de Opwekkingsbundel
komen de wereld en haar problemen, net als de minder geslaagde
zaken in het leven van een gelovige niet aan de orde.
Wanneer je alleen maar uit deze bundel zingt wordt het geloof zo
versmald dat het z'n kracht verliest.

Aly Zantvoord
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Van Oosterhuis tot Opwekkíng

Oosterhuis, Opwekking en alles wat daar tussen zit, is te vinden in
het liederenboekje dat in de Gemeente Silo gebruikt wordt naast
Lofzangen & Gebeden.
De inhoud bestaat uit een kleine honderd liederen. Voor elk wat wils,
is de bedoelíng geweest. En zo werkt het ook. Een kleurrijk geheel,
waarbij de ene week de ene en de andere week de andere kleur wat
meer aan bod komt, afhankelijk van dienstdoende voorganger of
gemeenteleden die de dienst samenstellen. Het 'zwarte boekje', niet
erg origineel genoemd naar de kaft (we trachten er dan ook intensief
Silobundel van te maken), is een jaar of zeven, acht geleden ontstaan
uit de behoefte om naast Lofzangen & Gebeden ook andere liederen
in de dienst te zingen. Met name Arjan Noordhoek en Jaap Boescho-
ten, beiden met een rijk muzikaal over- en inzicht, hebben deze bun-
del samengesteld. Naast Opwekking en Oosterhuis zijn er liederen te
vinden uit o.a. de Randstadbundel, de Basisgemeente, Liturgische
Gezangen, 24 kerkliederen (uit de English Hymnal), 71 kerkliederen.
Daarbij blijkt vooral de English Hymnal populaír. Verder is er een
aantal jeugd-en zondagsschoolliederen in opgenomen.
Omdat het een ringbandje is, bestaat de mogelijkheid om de inhoud
te wijzigen. Vorig jaar is er een werkgroepje in het leven geroepen
om zich hiermee bezig te houden. Een zangbundelcommissie op mi-
croformaat eigenlijk. We lopen dan ook tegen dezelfde moeilijkheden
op, voor zover ik mij herinner uit 'mijn' zangbundelkommissietijd. Hoe
kritischer je gaat kiiken, hoe minder er geschikt is. Spaar je de 'ex-
tremen', vvord je dan niet te grijs? Weinig gezongen liederen willen
we vervangen door andere, nieuwe. Maar waar haal je die, tussen
Oosterhuis en Opwekking, vandaan als je niet dicht bij het vuur zit?
(Suggesties en nieuwe liederen overigens van harte welkom!)
Eén kwestie, en daar ben ik mij pijnlijk van bewust, moet nog gere-
geld worden, namelijk die van de auteursrechten. Dan kunnen we
pas echt blijmoedig uit de Silobundel zingenl

Irene de Graaff
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OVERAL VANDAAN

Gevaarlijke rubríek.

Het is gevaarlijk om nu verder te lezen, want het gaat over geld uit
eigen portemonnaie. Ik ben opgegroeid in een gezin, waar de eerste
uitgave bestemd was voor de gemeente. In de kleine gemeente
Hoorn moest dat ook wel. We waren niet de enigen, want onze ge-
meente stond in de toenmalige Uniestatistiek bovenaan met het
hoogste bedrag per lid. De zegen van het geven is me met de paple-
pel ingegoten. Daarom durf ik tot vandaag toe vrijmoedig iedereen
aan te moedigen veel te geven voor de gemeente en voor allerlei
liefdadige instellingen. De zegen van het geven is onveranderd
aanwezig. Ik hoop zeer, dat de penningmeesters van onze gemeenten
merken, dat Ruimtemensen ook ruim in hun steun zijn omdat ze ruim
in hun liefde zijn.

Twee doelen kunnen soms ondergesneeuwd raken. Het internatio-
nale Baptisten werk en de arbeid van de bijbefüerspreiding.
Aan het eerste herinnert ons een brief van de Baptist World Alliance,
sorrís rechtstreeks uit het BWA-hoofdkwartier, 6733 Curran Street,
McLean, Va 22101-6005, LJSA, soms via het bureau van de Europe-
se Baptisten Federatie, Süntelstr. lla, Postfach 610340, D-22423
Hamburg, "Duitsland. Aan beide adressen kunnen we voor hun ge-
meenschappelijk werk dollars of marken zenden met onze euroche-
ques of via de postgiro. Op gelijke wijze kunnen we abonnee op
"Baptist Wörld News" worden voor tenminste * 10 per jaar.
Prachtige art»eid doet eveneens het Nederlands Bijbelgenootschap,
Postbus 620, 2003 RP Haarlem. Bíjbelgedeelten zijn nu in 2.092
talen te lezen: 341 complete bijbels, 822 Nieuwe Testamenten en
929 kleinere bíjbelgedeelten. Alles dank zij het vertaalwerk van de
gemeenschappelijke bijbelorganisaties. Nog steeds is er veel te doen,
want er zijn 6000 talen in de wereld. Slechts de grootste krijgen een
vertaling.
Van dit NBG kunnen we lid of giftgever worden. De moeíte vvaard
om geld en tijd aan te wijden.

l
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Het is mijn ervaring, dat je bij zo'n oproep om steun het beste met-
een de daad bij de nood kunt voegen, voordat je verder leest. Ik
wacht wei even .... bij wijze van spreken...

Seniorenwerk.

Onze Duitse gemeenten hebben een "senioren-academie" gesticht in
Hannover, om de 'ouden' te helpen 'hun dromen te dromen'. Daar-
mee richt hun aandacht zich op toekomst en verleden beide. Door
hun denken aan de toekomst bemoedigen ze de jongeren; door bezig
te zijn met het verleden ervaren ze steun in het verwerken van hun
onvervulde dromen.

Vragen rondom de tweede levenshelft maken duidelijk, dat het beeld
van de ouderdom is veranderd: seníoren zijn niet langer toeschou-
wers aan de rand van de samenleving, die een last kunnen zijn, maar
zijn onderdeel van het gemeenschappelijke leven. Een mooie tekst
daarvoor is Zacharia 8:4w, die u het beste zelf kunt opzoeken en
Iezen.

In deze academie vinden dit jaar vijf seminaria plaats over ver-
schíllende thema's. Daar komen goede en inhoudsrijke zaken aan de
orde, meer gericht op plaats en mogelijkheden van de oudere dan ik
tot nu toe meemaakte in ons eigen land.

Ook in onze gemeenten zijn seniorengroepen (Waar blijft de NBOB of
de NBSB?), die hiervan zeker iets kunnen overnemen. Net als de
PCOB, de Prot. Chr.Ouderenbond met vele ínterkerkelijke afdelíngen.
Zonder de ouderen met hun vrijwillige inzet zou veel werk in maat-
schappij en kerk wegvallen. Ze horen er volledig bij!

E vangelisa tie werk.

Evenals de Nederlandse Unie heeft ook de Duitse Bond de periode
95/96 uitgeroepen tot evangelisatiejaar. Het gaat daarbij vooral om
de plaatselijke arbeid.
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Van het begin af aan hebben Baptísten de grenzen overschreden om
de meest gewone mensen te bereiken. Opnieuw klinkt thans de
oproep om in een wereld vol denkbeelden en culturen andersden-
kenden te benaderen. Dat vraagt veel vindingrijkheid. In onze kerk-
diensten, liederen en gebruiken moeten we ons meer op gasten en
vrienden ínstellen en onze eígen smaak, welzíjn en vorming achter-
stellen om Christus' liefde.

Dat zal kritíek van de 'vrome mensen' opleveren, misschien zelfs
afkeer (zo lees ik in 'Die Gemeínde'!), maar die zullen we dan gedul-
dig en liefdevol verdragen.

Hans Guderian, de schrijver van het artikel, leidt het werk onder
buitenlanders (150 groepen ín verschillende talen). Daarnaast zijn er
projecten voor 'alleenstaanden", studenten, verslaafden, gevange-
nen, scholieren, soldaten, bejaarden. Plus het pionierswerk.

l
I

I

Orgaandonatie l

l
De mens is naar Gods beeld geschapen. Van dit christelijk mensbeeld
schijnt de samenleving zich af te keren naar een meer materialistisch
beeld, dat biologisch bepaald is - vreest een schrijver in 'Die Gemein-
de'. Het gevolg is, dat heil en geluk vooral liggen in gezondheid, een
Iang leven en genoegens. Daarin zou men een motief kunnen vinden
om de organen van "hersendode" en "mechanisch beademde' men-
sen af te nemen ten bate van 'gezonde en levende' personen. Zijn
die waardevoller dan de "zieken'? Hier liggen natuurlijk vele vragen.
Kan het ook een christelijke opdracht zijn, om een 'donorcodicil" bij
je te dragen, waarin je schriftelijk toestemming geeft voor gebruik
van organen en weefsels voor transplantatie-doeleinden na je overlij-
den? Waard om door iedereen te worden overwogen!

l

Jaap Broertjes
l

l
l
l
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HALLO JONGENS EN MEISJES,

!

Omdat we altijd deze stukjes al een maand vantevoren inleveren is
het een beetje moeilijk om precies te bepalen wanneer jullie dit stukje
Iezen. Maar dat moet toch wel rond Pasen zijn.
Pasen is voor ons een heel belangriike gebeurtenis waar we gerust
even bíj stil mogen staan, niet alleen Pasen maar ook de dagen er-
voor en erna. De Heer is voor onze zonden gestorven en begraven,
maar met Pasen weer opgestaan. Dit is toch íets geweldigs waar we
heel dankbaar voor mogen zijn, en laten we dat dan ook doen.

Hoewel de meesten van jullie met de Pasen maar een enkele dag
vakantie hebben, toch maar even aan het puzzelen.
Het fabeltjesdier van de vorige keer bestond uit 10 andere dieren nl.
het hoofd van een paard, de oren van een ezel, de baard van een
geit, de kam van een haan, de hals van een giraffe, de borst van een
vis, de vleugel van een vleermuis, de rug van een schildpad, de staart
van een varken en de poten van een kikker.
Hadden jullie alle 10 dieren gevonden ?
Voor deze keer is het weer eens een raadse!tje.

Nagels zijn het, die nooít krabben.
Nodig zijn ze, en heel goed.
Doch een schaar is overbodig,
omdat níemand ze ooit knippen moet.

Er zíjn zelfs twee oplossingen mogelijk Bedenk ze maar eens. Het ene
woord is een wat ouderwets woord maar wordt nog wel regelmatig
gebruikt. VEEL SUCCES !!I
Zo, jongens en meisjes, dit was het voor deze keer. Allemaal de
hartelijke groeten en tot de volgende keer.

Jullie oom Henk.
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