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THEMANUMMER: RITUELEN

"Als je rnj als vriend wilt, moet je me tam maken", sprak de vos.
"Wat moet ik dan doen?" vroeg de kleine prins.
"Je moet veel geduld hebben': antwoordde de vos. 'Kijk, je gaat
eerst een stukje van me af in het gras zitten. Ik bekijk je tersluiks
en fij zegt niets. Woorden geven maar misverstand. Maar iedere
dag kom je een stukje dichterbfi..."

De volgende dag kwam de kleine prins terug.
"Je had beter op dezelfde tijd kunnen komen', zei de vos. Als je
dan bijvoorbeeld om vier uur in de middag komt, begin ik al om
drie uur gelukkig te worden. Hoe later het wordt, des te gelukki-
ger voel ik me. En om vier uur word ik al onrustig; zo zal ik de
waarde van het geluk leren kennen. Maar als je op een willekeuri-
ge tijd kOmt, dan Weet ik nOOit hOe laat ik mijn hart klaar mOet
maken...Riten moeten er zijn."
"Wat is een rite?' vroeg de kleine prins.

'Dat is ook een vergeten begrip : zei de vos.
"Een rite maakt, dat de ene dag verschilt van alle andere dagen,
het ene uur van alle andere uren. Mijn jagers bíjvoorbeeld hebben
een rite: op donderdag dansen zij met de meisjes uit het dorp.
Donderdag is een heerlijke dag! Dan kan ik gaan wandelen tot aan
de wijnbergen. Als de jagers op willekeurige dagen zouden dan-
sen, dan waren alle dagen gel@ en zou ik nooit vrp hebben."

Zo maakte de kleine prins de vos tam.
(Uit: De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry)

Dít nummer van RUIMTE gaat over rítuelen. Een vergeten begrip
of volop actueel?
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Ter inleiding

In het dagelijks leven doen we veel dingen steeds op dezelfde
manier. Zonder er steeds bij stil te staan hebben de meeste me-
nen een redelijk vast ritme en een steeds terugkerende daginde-
ling. Je hoeft niet iedere keer na te denken over de vraag: 'Hoe
zal ik het nu weer eens doen?' De vaste patronen ordenen je dag.
De vanzelfsprekende handelingen maken een structuur in de tijd.
Je begint een dag vaak ín dezelfde volgorde van handelingen, je
eet op ongeveer dezelfde tijden en ook aan het einde van de dag
hebben we onze vaste gewoonten. De terugkerende handelingen
markeren overgangen in de tíjd, maar ze kunnen per persoon en
per leef- situatíe verschillen.

Het is opvallend dat de vraag naar rituelen weer opkomt na een
període waarín veel gewoonten, gebruíken en beelden ons uit
handen gevallen zijn. Na een periode van afstand nemen, vaak
ook van afstand doen, begínnen mensen opnieuw de vraag te
stellen naar mogelijkheden om het leven met rítuelen te víeren.
Vaak zonder het te weten, vinden we houvast in onze eigen ritue-
íen. In het eerste artikel geven Ingrid en ROn Alma een aantal
voorbeelden van 'alledaagse' rituelen ín hun gezínsleven.

Het gewone ritme en de terugkerende handelingen kunnen wor-
den aangevuld en verdiept met rituelen die het geloof betrekken
bij het dagelijkse leven. Want ook in geestelïjk leven is er behoef-
te aan ordening. Ook daar is het erg veel gevraagd om iedere keer
opnieuw te moeten nadenken. Je kunt bewust vaste momenten
kíezen om je dagelíjks leven te plaatsen in het lícht van je geloof.
Als je eerst ruimte maakt voor gewoonten en er moeite voor doet
om een eenvoudig gebruik aan te wennen, kun je er vervolgens -
soms - íets aan beleven. Het feít dat je eerste ruimte en tijd
schept, geeft je de kans om geloven te beleven. Als je er geen
ruimte en tíjd voor vrijmaakt, laat je de kans op beleving over aan
toeval of geluk. Door rítuelen te gebruiken kun je inspiratie, steun
of troost zoeken, die je dagelijks leven in een groxer verband stelt.
Deze betekenis van rituelen blijkt heel duidelijk ín het pastoraat
aan dementerende ouderen. Het tweede artíkel bestaat uit enkele
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fragmenten uit een lezing van ds. G.Floor, uitgesproken op een
studiedag over rituelen ín de zorg voor ouderen.
Na lezíng is de vraag te stellen welke godsdienstíge rituelen de
níeuwe generatíe jongeren houvast geven. Zijn díe rituelen er
(nog) wel voor hen? Immers, voor veel mensen is het oude spoor
van de gewoonten, naar vorm en inhoud, te beknellend geweest.
Ze namen daarom van veel zaken uit de tradítie afscheid. Voor-

beeld: Waarom bijbellezen rondom het eten? De zondagsrust is
verworden tot een karíkatuur van lang geleden. Tweemaal op de
zondag naar de kerk spreekt maar weinig oprecht gelovige baptis-
ten meer aan. Welke rítuelen houden we vast en wat kan verdwíj-
nen?

Een rítueel is een steeds terugkerende bezigheíd. Maar het is ook
méér. Een ritueel verwíjst naar een andere werkelijkheid. Je ge-
bruikt gewone voorwerpen en spreekt verstaanbare teksten. Maar
de gewone voorwerpen en woorden krijgen een heenwijzende
betekenis: zij vertellen over het grote geheel, waarin wij willen
staan. De kracht van rituelen ligt in het doen: in een combinatie
van taal, lichaamsbeweging en - houding, in symbolen en vormen.
In baptisten kerkdiensten is meestal weinig aandacht voor li-
chaams-bewegíng en -houding en is er - zeker ín vergelíjking met
de katholíeke traditie - weinig aandacht voor symboliek.
Echter: in de Haagse baptisten gemeente is sinds enkele jaren een
eeuwenoude traditie nieuwe ímpulsen gegeven: het vieren van de
vier dagen voor pasen. Jan Peijpers geeft een indruk van de wíjze
waarop ook dit jaar weer de 'goede week" in deze gemeente is
gevierd en beleefd.
Bij rítuelen is de inzet het doen, je begeeft je er in. In het doen
kun je er iets aan beleven. Soms kun je samen praten over wat je
beleeft in het ritueel, vaker zal het gemakkelijker zijn om te vertel-
len wat je deed, hoe het rítueel uitgevoerd werd.
Stephen Kavelaar geeft een voorbeeld hoe níeuwe rítuelen kunnen
ontstaan, bijvoorbeeld bij het afscheidnemen van een vríend.
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Een boeken$tje

Erg veel meer zou er te schrijven zijn over rituelen. Veel is er al
over geschreven. Daarom in dit themanummer ook een beknopt
boekenlijstje om eventueel zelf verder te kunnen lezen.
Als een soon leidraad bij het lezen van de verschillende bijdragen,
som ik de hoofdkenmerken van een ritueel op. Al lezend zullen
deze kenmerken op enïgerlei wijze te herkennen zijn:
1. rituelen brengen structuur aan in het leven. Iedere dag, week,
elk jaar komen dezelfde handelingen terug.

2. Rítuelen markeren overgangen.
Door rituele handelingen staan we stil bij de overgang van dag
naar nacht, van samen naar alleen of omgekeer«J of bij over-
gangsmomenten van leven en dood.

3. Een ritueel is een lijfelijke handeling.
Er gebeurt iets: een beweging, een gebaar, een líed.
4. Een ritueel is een symbolische handeling.
Een ritueel staat ergens voor. Het is ook vaak meerduídig. Men-
sen die meedoen aan het rituelen knopen hun eígen ervaríngen en
gedachten vast aan het ritueel.

5. Een ritueel is vorm én inhoud.
Een godsdienstig ritueel verwijst naar een boodschap, naar het
verhaal van God en mensen, waarín ook wij voorkomen.
6. Als de inhoud niet meer gedeeld wordt door de deelnemers aan
het ritueel, wor«h het ritueel een obstakel. Dan brengt het juist
verwijdering tot stand, in plaats dat het mensen tot elkaar brengt.
Dan wordt het tijd om het ritueel naar vorm en inhoud bij te stel-
len, en in uiterste gevallen misschien af te schaffen.

Veel leesplezíer! Wout Huízing
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Huis-, tuin- en keukenrituelen

Wij hebben een huis met een tuin en een keuken. Wij, dat zíjn
Ron, de vader, Ingrid, de moeder, Marlies de dochter (9), Kees de
pleegzoon (7) en Jesse (5). Wij zijn eigenlijk ook Jompie de hond
Ill, het eerste kind), Suske de kat (4) en stokstaartje en Joeri Il,
de gerbils (2 maanden). Zomaar een doorsnede van onze rituelen:

Jesse
Daar is Jesse. Hij is twee, drie jaar en staat bovenaarí de trap van
de eerste verdieping naar de huiskamer. Papa, mama en Kees en
Marlies zíjn beneden. Papa leest in zijn 'luie' stoel, mama werkt
aan tafel. Marlies speelt met Kees en haar barbies. Kees moet
doen wat Marlies zegt en doet dat ook. Daar staat Jesse.
Met steeds hetzelfde been daalt hij tree voor tree de trap af. Veer-
tien treden. En bij elke tree zegt hij 'ik ben Jesse". Veertien keer
proclameert hij "Ik ben Jesse". "Ik ben Jesse".
Verbaasd kíjken we elkaar aan en als híj beneden is lachen we
allen. Marlies zegt als eerste "Ja, jij bent Jesse" met zo'n toon
van dat weten we nou wel. En we beamen het allen: Ja dat ís
Jesse. Het is gezien, gehoord, niet onopgemerkt gebleven. Jesse
moet ook een beetje lachen en zelfverzekerd mengt hij zích in het
barbie-spel. Duidelijk nu: Daar ís Jesse.

Marlies en Petertje
Toen Jesse werd geboren, kreeg Marlies Petertje. Petertje is een
zwart konijntje. 'Een dwergkonijn', zeí de man in de dierenwinkel,
maar dat zou je nu niet meer zeggen. Marlies verzorgt Petertje en
papa maakt het hok schoon, zo gaat dat dan. Ze laat Jompie uit
en plukt onderweg paardesla voor Petertje. Elke dag doet ze dat.
Dag in, dag uit.
Verleden jaar werd Petertje ziek; hij wou de paardesla niet meer
en dronk ook níet. Toen mama met hem naar de dokter reed gaf
hij twee kreetjes en toen was hij dood. De dokter kon er niets
meer aan doen en de volgende dag hebben we met zijn allen
Petertje begraven in de tuin. Papa had een bordje gemaakt en
Marlies schreef : Peter, 5 jaar en 7 maanden, Zij had een schoe-
nendoos gevuld met stro zodat Peterjje het niet te koud kreeg en
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toen we Peter begroeven zongen we een mooi liedje en moesten
we allemaal een beetje huilen. Kees niet, maar die begreep het
ook níet zo. Op de stoepsteen waaronder Petertje lag, legde Mar-
lies wat paardesla neer. In plaats van bloemen. Het was verdríetíg
en ook mooi.
Twee weken later had Marlíes Jompie uitgelaten en uit gewoonte
paardesla geplukt. Verbouwereerd stond ze in de huiskamer,
helemaal vergeten dat Petertje er niet meer was. Ze moest erg
huilen en we hebben de blaadjes maar weer op de steen gelegd.
Dan weet Petertje wel dat we nog aan hem denken.
Kees
Kees is mongool. Dat mag je niet meer zeggen: Marlíes hee'ft een
spreekbeurt over hem gehouden op school en je moet zeggen
'syndroom van Down'. Mongool is een scheldwoord, vindt ze. Ze
is hier erg fel op sinds jongens uit de straat Kees uitdaagden door
hem steeds zijn hoofd in een waterplas te laten dopen. Kees deed
het ook nog en leek het zelf nog leuk te vinden ook. Kees is voor
alles in en vindt alles leuk, maar niet alles wat híj doet is leuk,
weten we ondertussen.
Hoe vaster de zaken líggen, hoe beter het is voor Kees. Hij rekent
er gewoon op. Als papa een - wat mama noemt - duizend violen
cd-tje opzet is het feest en mag er gedanst worden. Marlies trekt
dan vlug haar balletpak aan en haar balletschoenen. Kees volgt
haar naar de verkleedkíst en trekt haar oude rok en schoentjes
aan. Kees kan sommige dingen niet, maar dansen wel; bijna het
beste van west-europa. In íeder geval veel beter dan Jesse want
díe springt alleen maar wat. Samen met Marlies danst hij dan
klassíeke balletten, heel serieus en heel sierlijk. Hij en Marlies zijn
elkaars favoriete partners hierin.
's Nachts ligt Kees in een band. Dat moet, anders pulkt hij het
behang van de muur en plukt hij zijn luier leeg. Hij rekent hier ook
op; hij doet 'm zelf om en als je 'm vergeet vvord je teruggeroe-
pen. De band moet van Kees.
Ook de 'tuut-tuut' van de bus die hem elke morgen komt halen
om naar school te brengen, hoort bij het begin van de dag voor
Kees. Juichend rent-ie met zijn overbliiftas de deur uit. In de va-
kanties is Kees de eerste dagen gewoon van slag; hij zit hij zijn
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tasje te wachten en snapt gewoon niet dat de bus niet komt.
Vakantie, het zou niet mogen volgens Kees.

Ron en Ingrid
Ron en Ingrid hebben ook een ritueel. Ze hebben er meer, zoals
pas echt slapen als ze lepeltje aan lepeltje liggen, maar deze is
bijzonder omdat hij nieuw servies oplevert. Dat doen ze bijvoor-
beeld zo:

Laatst vroeg Ingrid 's morgens aan Ron "zullen we even ruzie
maken?" maar Ron zei dat hij daar geen zin ín had en ging naar
zijn werk. lets kan haar hoog zitten en een ruzie lucht dan op. Dat
werkt zo bij beiden, hebben ze gemerkt.
's Avonds kwam Ron thuis en Ingrid begon te rommelen in de
buurt van zijn ontplof-knopje. Opeens raakts ze het en Ron gooíde
zo zijn bord met eten van tafel terwijl hij opsprong en naar haar
toeliep. Marlies vloog op en verborg zich achter het gordijn, Jesse
keek zeer geïnteresseerd van het eten op de vloer naar Ron en
Ingrid en Kees snapte er niet veel van. Toen Ron weer ging zitten
pakte Ingrid zwíjgend stoffer en blik uit het keukenkastje en veeg-
de de scherven en het eten op. Jesse zei "mama, dat moet papa
toch opruimen?" (want troep die je maakt, ruim je zelf op) Ron
schoot in de lach en Ingrid ook. En Marlies wilde dolgraag weten
wat er gebeurd was, want ze had wat gemist toen ze achter het
gordijn stond. 'Had je maar niet weg moeten gaan" zei Jesse
wijs.
We hebben uitgelegd dat dit ruzie was en niet zo erg als je het
maar weer goed maakt met elkaar. Ook dat we daarom borden
hebben met een bruine rand en enkele met een groene.

Croissantjes met thee ín ons waterbed bij verjaardagen is ook
zoiets; Met vijf deinende personen thee drinken lukt niet , maar
we blíjven het doen. Gewoon, zo lang het kan.

Ron en Ingrid Alma-Pool
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De betekenis van geloof voor
dementerenden en rituelen

(Fragmenten uí een lezing van ds.G.Floor»

"Zoals we allemaal weten is de maatschappíj de laatste jaren
sterk veranderd. Dat is zeker ook op godsdienstig gebied te mer-
ken in de verzorgíngshuizen.(...) Maar de meeste bewoners zijn
opgegroeid in een tijd toen kerk en geloof nog een grote rol in de
maatschappij en in hun leven speelden. Mensen gingen wekelijks,
soms dagelijks naar de kerk, lazen uit de bíjbel, baden 's morgens
en 's avonds bij het eten, hielden de vasten. Zij baseerden hun
normen en waarden op wat de kerk leerde en dat gaf hen hou-
vast. Zij leerden op school en thuis psalmen en andere gods-
dienstige líederen, bijbelteksten of stukken van de 'mis" uit hun
hoofd. Kortom kerk en geloof vormde de basis van hun leven.(...)
Godsdíenstige rituelen en symbolen, bijbelteksten en geestelijke
liederen kunnen voor dementerenden heel belangrijk zijn bij het
zingeven en 'houvast' geven in hun leven.

Dat begint al met de kerkdienst. Díe wordt élke zondag gehouden.
20 is die dag duidelijk anders dan andere dagen. (...) Bij het begin
van de dienst zeg ik altijd dezelfde woorden en verrícht ik dezelf-
de handelingen. Ik steek een kaars aan en zeg:"Zoals elke zondag
beginnen we de kerkdienst met het aansteken van de paaskaars.
En als we het licht van de kaars zien dan mogen we denken aan
de woorden van Jezus die heeft gezegd:"Ik ben het Licht van de
wereld.'
Als vergeten wordt om de kaars aan te steken, dan is er altijd wel
een bewoner die je er aan herinnert:'De kaars moet nog
aangestoken worden!"
Dan wíjs ik naar het liturgische kleed dat over de tafel hangt en
duid de kleur en de betekenis van die kleur. De kleuren zijn groen,
wít, paars en rood. De kleur groen is de kleur door het jaar heen
en betekent hoop. (...»
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Elke zondag heb ik een traditionele zwarte toga aan met een wit
befje. Toen ík begon met dit vverk dacht ik: het doet er niet toe
wat ik aanheb. Het gaat immers om het Woord en of je staat
achter Wat je Zegt. Maar al gauw merkte ik dat het VOOr hen tOCh
heel belangrijk was me in die traditionele toga te zien. Dat hoort
bij het ritueel van de kerkdienst. Er is ook elke zondag een ouder-
ling afgevaardígd van de kerkelijke gemeente. Ook dat hoort bij
het ritueel. (...»

Twee keer per jaar is er een ziekenzalving voor enkele
roomskatholieke bewoners die daar behoefte aan hebben. Dit
gebeurt meestal in overleg met de familíe en die famílie wordt ook
bij die zíekenzalving uitgenodígd. Er is dan een korte dienst en
een zalvíng. Ook bij de zalving is het weer heel ontroerend om te
zien wat die bij mensen doet. Ze kijken aandachtíg naar de hande-
Iingen en laten die aan zich gebeuren. De zafüíng van hun oren,
ogen en mond waarbíj de woorden gesproken worden: "Mogen
uw ogen geopend worden om Gods heíl te zien, mogen uw oren
geopend worden om Gods heil te horen, moge uw mond geopend
worden om Gods lof te zingen.: Ook wordt de hand opgelegd en
de zegen gegeven. "De )-leer zegene u en Hij behoede u, de Heer
doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Heer ver-
heffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.' Na afloop krijgt
iedere bewoner een bloemetje mee naar de afdeling.(...)

In de lijdenstijd kijk ik met de bewoners altijd een keer naar
afbeeldingen van kruiswegstaties van enkele heel verschillende
kunstenaars. Dan valt me altijd weer op hoeveel vrouwen zich
vooral inleven in wat Maria moet hebben gevoeld en meegemaakt
als moeder van Jezus.(...) Soms kan het ook heel fíjn zijn om een
psalm of een bekend bijbelgedeelte samen te lezen. Mensen ken-
nen vaak hele teksten uit het hoofd. Ik vind het altijd weer heel
bijzonder dat, terwij er zoveel uit het geheugen weg is, de liede-
ren die ze vroeger thuís, op de zondagsschool, op school of in de
kerk leerden, nog zo duidelijk aanwezig zijn. Psalmen en gezang-
en, líederen uit de mis, vaak nog alle coupletten.
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Ik herinner me nog hoe ík enkele jaren geleden met enkele rooms-
katholieke bewoners naar de zíekenbedevaart gíng. Die wordt elk
jaar in de maand mei in Renkum gehouden. Naast me zat een
ernstig demente dame die van alle gewone dagelijkse dingen nog
maar heel weínig begreep. Er werd in het latijn gezongen en op-
eens hoorde ik een stem naast me en daar zat zij overgelukkig die
latijnse woorden mee te zingen. Een herinnering om nooit te ver-
geten.(...)

Aan tafel is het de gewoonte om voor het eten een gebed te
bídden. Vaak is dat het Onze Vader en heel vaak wordt dat door
een van de bewoners hardop gezegd.(...)

Rond zíekte en sterven van een bewoner komen er regelmatig
momenten voor vvaarop je denkt: wat kan ik nu nog voor die
ander doen. Dan kan het van belang zíjn te kijken: ,hoe is de sfeer
in de kamer, waar kijkt de zieke naar. Is dat een mooie rustgeven-
de afbeeldíng, is het een crucifix of een (bijbel)tekst, of een foto
van de familíe, van de kinderen. Wil íemand graag rnet de rozenk-
rans in de hand kunnen kíjken naar een afbeelding van Maria?
Moet er een bijbel op het nachtkastje liggen? Wil iemand nog
graag "bedíend" worden? (...) Het kan fíjn zijn om een kaars aan
te steken en bij die kaars te zeggen waar je aan denkt of waar je
om bidt voor de bewoner. Of je zoekt mooie, rustige muziek op
als je denkt dat de bewoner dat fijn víndt. Ik heb zelf een prachti-
ge cd waar een engels nonnenkoor op zingt. Dat is echt "hemel-
se" muziek.(...)

Als iemand is overleden dan proberen we met personeel en fami-
lie - indien gewenst - te zorgen voor een zo goed mogelíjk af-
scheid, naast het sterfbed en later in een kerkdienst of op het
crematorium. De handelíngen die gedaan worden, de woorden die
gesproken worden of de muziek díe ten gehore wordt gebracht,
alles speelt een belangrijke rol. Soms wordt er bij? een dode ge-
waakt. Vaak eindig ik de dienst met een gedicht van Hanna Lam:
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De mensen van voorbfi, zfi blpven met ons leven.
De mensen van voorbjj zp zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen, die wij graag herhalen
in bloemengeuren in een lied dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij zij worden niet vergeten,
de mensen van voorbjj zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij z0n in het licht, zijn vrij.

G.Floor
(De auteur is Nederlands Hervormd predikant te Utrecht en is werkzaam als geestelijk
verzorqster in een vepleeghuis)

Liturgie van de vier dagen van Pasen

Rituelen en symbolen in dienst
van de verkondiging

Enige tijd geleden zijn ín het woon- en zorgcentrum Tabitha Den
Haag twee themamíddagen gehouden over symbolen en gebrui-
ken in de protestantse en (rooms» katholieke traditíe. Daarbij gíng
het om ervaringen en herinneringen uit de jeugdtijd van de deelne-
mers aan deze middagen. Er ontstond een prachtig beeld van
gebruiken, rituelen en symbolen vanaf + de jaren '20 tot en met
zo ongeveer de jaren 50.
Het valt op dat veel van wat toen 'gewoon' was door de huidige
generatie niet meer wordt herkend. Symbolen, rítuelen en liturgie
wijzigen of raken min of meer in onbruik. Tussen de protestantse
en katholieke gebruíken ín die periode zijn meer verschíllen dan
overeenkomsten te constateren. De protestantse tradítie is die
van het (W)(w)oord zowel met een hoofdletter als met een kleine
Ietter, terwij de katholieke traditie meer stoelt op het Sacrament
en alles wat daarmee samenhangt in liturgische zin.
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Ontwikkeling

Na de tweede wereldoorlog zet zich een ontwikkelíng in beweging
die tot op vandaag de dag grote invloed heeft op de liturgische
praktíjk van zowel de protestantse als katholieke kerken. Van
invloed is de oecumenische beweging díe sinds 1948 christenen
van verschillende denominaties bij elkaar brengt. Anglikanen,
orthodoxen, lutheranen, hervormden en andere protestantse ker-
ken raken ook over de liturgie met elkaar in gesprek. Ook de
theologische (her}ontdekking van de joodse wortels van het chris-
tendom zijn van ínvloed op de liturgie. Het tweede Vaticaans
Concilie (1962) brengt grote veranderingen in de liturgische prak-
tijk van de rooms-katholíeke kerk.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat de liturgie van met
name de protestantse en katholieke kerken veel díchter bij elkaar
zijn gekomen. De protestantse eredienst heeft minder lerende en
meer vierende elementen in haar líturgie opgenomen, terwíj de
katholieke kerk o.a. het latíjn als uníversele taal voor de líturgíe
heeft laten vallen en de rituelen vereenvoudigde.
Niet dat er geen sprake meer is van verschillen in theologisch
opzicht, maar de vele oecumenische contacten en vooral de prak-
tisch gerichte, maken gezamenlijke vieringen díe herkenbaar zíjn,
voor beide tot een realiteit.

Baptísten ín het algemeen en zo ook de Haagse Baptisten Gemeen
te zijn z.g. Iaagkerkel0k en een kerkelqke liturgische traditie be-
hoort niet tot haar kenmerken. Voor vele gemeenten geldt een
simpele orde van dienst die gericht is op de mordverkondiging
en die wordt omliist met liederen en enkele gebeden.
Op het eerste geZiCht lijkt het dat er in de gemeenten nauwelijks
iets merkbaar is van de líturgische ontwikkelingen die gevonden
worden bij de ons omringende kerken. Een geringere oecu-
menische belangstelling is hier mogelijk debet aan. Zo zich al
wijzigingen voordoen, moeten deze voornamelijk gezocht worden
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in een andere spirituele beleving, díe zich uit in b.v. een andere
liederenkeuze. Een spiritualíteit waarbij opwekkingsliederen meer
een rol spelen dan de liederen van Huub Oosterhuis of Michel v.d.
Plas.

Lihzrgie in de Haagse gemeente

Binnen de Haagse gemeente wordt geëxperimenteerd met nieuwe
vormen van vieren die een minimum aan liturgie kennen, de z,g.
Instapdiensten. Het valt daarbij op dat er veel aandacht is voor
visualisering van de boodschap middels videobeelden en b.v.
posters, Geen preek maar een (vraag)gesprek.
In deze Instapdiensten worden de voorbeden door de deelnemers
aangereikt en elke voorbede wordt zíchtbaar ondersteund door
het aansteken van een waxine-lichtje aan een grote kaars, het
enige líturgísche attribuut dat binnen deze diensten een plaats
heeft.

Anderzíjds vínden er enkele keren per jaar vieringen plaats met
een liturgie waarin de nadruk ligt op actieve deelneming van de
gemeente. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het gesproken of ge-
zongen antwoord van de gemeente in reactíe op de woorden van
de voorganger(s). Verder is de liturgie veelal klassíek van opbouw
met o.a. een Kyríë, Gloria en acclamaties op Evangelielezíng en
voorbeden. In de liturgie zijn naast de voorganger veelal een of
meerdere gemeenteleden actief.

Een jaarlíjks hoogtepunt is de vieríng van de z.g. 'vier dagen van
Pasen'. Voor een tiental jaren terug zou de wijze waarop deze
vieringen nu plaatsvinden niet mogelijk zijn geweest. Des te
opvallender is het dat inmiddels al enige jaren 'de vïer dagen van
Pasen' worden gevierd nauw aansluitend bij de traditie, van zowel
andere reformatorische kerken als de rooms-katholieke kerk.
Dit gebruik is ontstaan in een periode waarin de gemeente vacant
was. De belangstelling kwam vanuit de gemeente zelf en van
beïnvloeding pro of contra door een beroepen voorganger was
geen sprake.
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Vrucht van het oecumenísch denken en handelen? Of ís het de
behoefte om middels de liturgie in Woord, gebaar, kleur, zang,
lícht, response en in Dankzegging (H. Avondmaal) de grote daden
Gods te verkondigen en te reflecteren op Zijn oneíndíge
voorzienigheid ?
Gelovig aanbidden en danken met meer dan woorden alleen. Om-
dat een mens meer ís dan alleen geest, meer dan alleen zíel. Ook
het lichaam in houding en beweging, zingen en spreken, horen en
zien, wil meedoen. Dat wat de mens innerlijk voelt en ervaart,
wat appelleert aan zijn díepste behoefte en afhankelijkheid, wil hij
zó beleven dat zijn geloof zich ook kan uiten in de symboliek en
het ritueel. Hij wil wat onzegbaar is toch trachten tot uitdrukking
te brengen.

Enerzijds gaat het in de liturgie om het uiten van de relatie tussen
God en mens, anderzíjds om vanuit díe relatíe open te staan naar
de medemens. Liturgie mag nooit alleen een naar 'binnen' gerich-
te werking hebben, maar moet juist de mens ín de vrijheid stellen
om te getuigen ín woord en in daad.

De vier dagen van Pasen

Het klassíeke paastriduüm vvordt gevormd door de Goede Vríjdag,
Paaszaterdag en Paaszondag d.w.z. drie gedachtenisdagen van
Jezus' lijden en sterven, zijn grafrust (of: zijn nederdaling ter
helle) en zijn opstanding.
Met de 'vier dagen van Pasen' vvordt gedoeld op de viering van
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag.
De viering op Witte dondemag met het accent op de voetwassing
en de instelling van de grote Dankzegging, het H. Avondmaal, dat
ook wordt gevíerd. De Goede Vrijdag waar het lijden en sterven
van Jezus centraal staat en aan de hand van het passieverhaal de
kruisdood van Christus wordt herdacht «geen Avondmaalsvie-
ring!). Paaszaterdag wordt gevierd als een wake eindigend op de
vroege Paasmorgen (ochtendgloren) waarin de opstanding van de
Heer wordt gevierd (Avondmaalsviering!i Paaszondag is als het
ware een voortzetting van die vroeqe ochtendviering.
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Alle vieringen, behalve die van de paasmorgen, hebben min of
meer nadrukkelijk een liturgísch karakter.
Het aantal deelnemers wisselt per viering. Dit heeft ook te maken
met een zekere gewenning. Vroeger werd alleen Goede Vrijdag
(met Avondmaal) en Paaszondag gevierd. Voor een gemeente
verspreid over een groot gebied is drie maal achter elkaar 's
avonds (laat} bijeenkomen moeilijker, maar er is een trouwe kern
die aan alle vieringen deelneemt.

De nadere beschouwing wordf beperkt tot de viering van de Paas-
zaterdag. Het ís niet de bedoeling een historísch overzicht te
geven van de ontwikkeling van de Paaswake en alle daarmee
samenhangende líturgische gebruíken. Het beperkt zich tot een
impressie van de wijze waarop de Haagse baptisten gemeenschap
deze zaterdag viert in een setting die veel historische en traditio-
nele elementen kent.

De víering van de paaswake is om praktische redenen sameng-
ebald tot ongeveer 1 ,5 uur en begint 's avonds om 1 o.oo.
Antependia in de liturgische kleuren en kaarsen zíjn al lang geen
onbekende attributen meer en worden al vele jaren in de wekelijk-
se diensten gebruikt. In de vieringen van de vier dagen van Pasen
wordt voor zover de voorganger(s) dit zelf apprecieer(t)(en) ook
liturgische kleding gedragen voorzien van een stool eveneens in
de liturgische kleur. Deze kleding wordt niet gedragen ter
onderscheiding van 'leek' en 'ambtsdrager' maar heeft een zuiver
liturgische functie. Het bepaald mede het karakter van de viering.

%

»

»

Deel 1: De lezingen
Á

De kerkruimte is spaarzaam verlicht en er is een voelbare stilte.
Een stilte die is blijven hangen sinds men op Goede Vrijdag de
kerk in doodse stilte verliet, bedroefd om de dood van de Heer. Er
branden geen kaarsen en de liturgische kleur voor dít deel van de
viering, de wake, ís paars. Dit is zíchtbaar in het antependíum
over de tafel en de stool van de voorganger. Het is de kleur van
de veertigdagentijd (vasten). De dienstdoende voorgangers komen
binnen en de viering wordt geopend met een simpele rite, het
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bekende 'onze hulp is de naam van de Heer' die door allen wordt
beantwoord met 'die hemel en aarde gemaakt heeft'. Dan volgen
de lezingen gekozen uit de westerse tradítie van de kerk. Uit de
oorspronkelijk 12 oud-testamentische lezíngen wordt een keuze
gemaakt om wille van de tíjd. Woorden van onder meer het
scheppingsverhaal en het uittoctítverhaal klinken indringend. Elke
lezing wordt ingeleid met enkele woorden en afgesloten met een
gebed.
Dan is er opnieuw die stilte om te overwegen, te mediteren over
hetgeen ís gezegd en gehoord.

Deel 2: De lof van het licht

Het tweede deel van deze viering is 'de lof van het licht'. Tot
driemaal toe wordt in verschillende bewoordingen uitgesproken
dat dit de nacht is van het waken, van uitzíen naar bevrijding, dat
dit de grote nacht is, waarin de MeSsias de dood door zijn dood
overwon en is opgestaan uit de doden als Eerstgeborene der
mensen. Telkens door de gemeente beantwoord met: 'Sta op, o
Heer, en richt de aarde, Gij geeft aan alles recht en waardel.' Dan
wordt van kleur gewisseld.
Het paars wordt vervangen door wít, de kleur van Chrístus, dat
de overwinning symboliseert op de machten van het kwaad. Van
het vlekkeloos Paaslam dat is verrezen op de derde dag! Nadat
het witte antependium over de tafel is gelegd en de stool van de
voorganger(s) is vervangen, klinkt de vraag: 'Wachters op de
morgen, hoe ver is de nacht?' Een stem antwoordt: 'Ontwaak,
wíe nog slaapt, ontwaak en sta opl De dageraad breekt aan.' De
derde vraag luidt: 'Wachters op de morgen, waar blíjft het licht?'
en nu antwoorden allen: 'Ontwaak, wie nog slaapt, ontwaak en
sta op! Christus is ons licht!'
Iedereen staat op en nu volgt de plechtige intocht van het licht.
Een lichtdrager brengt in de halfdonkere kerk de hoog geheven
brandende grote paaskaars binnen, terwij deze tot driemaal toe
zingt: 'Licht van Christus!' waama allen telkens antwoorden, a
cappella gezongen, 'Heer, wij danken Ul'. De paaskaars wordt
terzijde van de tafel geplaatst en vervolgens vvord{ het licht aan
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elkaar doorgegeven. De voorganger neemt met een
paaswakekaarsje lícht van de paaskaars en steekt de kaarsen op
de tafel aan en geeft daarna als eerste het licht door aan een
ander, die op zijn of haar beurt hetzelfde doet. Zo verspreíden de
aanwezigen langzaam licht door de kerk, terwíjl nu ook voor het
eerst het orgel klinkt in een feestelijke improvisatie,
Als alle kaarsjes branden ontsteekt de koster ook a!le (elektrísche}
verlichting.
Nu wordt er uitbundig een blij en vrolijk paaslied gezongen.
Staande (in de houding van de Opgestane) wordt het Paasevang-
elíe aangehoord en beantwoord met: 'de Heer is waarlijk opge-
staanl', waarna het 'Wees gegroet, gij eersteling der dagen....'
wordt gezongen.
Met het luisteren naar de overweging wordt dít deel van viering
afgesloten en overgegaan naar de doopgedachtenis.

y

Deel 3: De doopgedachtenis

De doopgedachtenis wordt ingeleid met de lezíng van Romeínen
6: 3-4 waarna een der voorgangers zegt: 'Laten we nu samen nee
zeggen tegen het kwade en ja tegen de levende God.' Vervolgens
zegt hij: 'U, allen híer aanwezig, wilt u zich verzetten tegen alle
verzoekingen, die de mensen er toe brengen dat niet God, maar
het kwaad regeert?' Allen antwoorden: 'Wij willen ons verzetten
en zeggen nee tegen het kwade.' Dit wordt nog twee maal met
andere bewoordingen herhaald en telkens met nee beantwoord.
Iedereen gaat staan en het driemaal 'nee' wordt gevolgd door een
driemaal 'ja', uitgesproken door allen in de geloofsbelijdenis.
De voorganger vraagt: 'Gelooft u in God, de Vader, die ons allen
geschapen heeft?' Allen antwoorden 'Ja, ik geloof in God, de
Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde.'
De voorganger opnieuw: 'En gelooft u in Jezus Christus, díe zich
gaf om ons te bevrijden?'
Allen: 'Ja, ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die.......' en tenslotte de vraag: 'En gelooft u in de heilige Geest,
die ons leven van dag tot dag vernieuwt?'
'Ja, ik geloof in de heilíge Geest, een heilige algemene christelijke
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kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zon-
den, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.'
Het Apostolicum is tevens de overgang naar het víerde deel van
deze vieríng, de maaltijd van de Heer, de grote dankzegging, voor
alles wat Christus voor ons heeft gedaan en heel in het bíjzonder
voor zijn verrijzenis ten leven.

Deel 4: De maalbjdviering

De tafel wordt gereed gemaakt. Brood en wijn worden vanuit de
gemeente naar de tafel gebracht, waarmee wordt uitgedrukt dat
wij onze gaven, het werk van onze handen en de vrucht van de
aarde, bij de Heer willen brengen. Gelijktijdig wordt de collecte
ingezameld en geplaatst op de tafel.
Bij het aandragen van brood wordt God gezegend. De voorganger
zegt: 'Gezegend bent U, o Almachtige, U geeft ons dit brood als
vrucht van de aarde en werk van mensen, laat het brood des
levens worden. Daarna antwoorden allen: 'Gezegend de Heer, nu
en altijd, halleluja! Maranathal ' Zo ook bij de wijn.
Nu volgt de klassieke beurtspraak en het tafelgebed. De grote
lofprijzing met prefatie (inleíding) en dankzeggíngsgebed uitfopend
op de instellingswoorden en de aanroeping van de H. Geest.
In dit tafelgebed komen ook de accenten van de lezingen uit het
eerste gedeelte van de viering weer naar voren in de woorden:
'Ja, werkelíjk met recht en met reden, o Heer, brengen wij dank,
overal en altijd, maar in het bijzonder in deze nacht van het voor-
goed begonnen begin.
Wij danken U, God van hemel en aarde, voor die gedenkwaardige
nacht, waarin Gij de duisternis van de vloed hebt verjaagd en de
dag over de aarde deed aanbreken.
Wij príjzen U, God van Abraham, Isaäk en Jacob, voor die
gedenkwaardige nacht, waarin Gij uw volk uit farao's greep hebt
bevrijd en vóór zijt gegaan naar het land der belofte.
Wij loven U, God van profeten en martelaren, voor die
gedenkwaardige nacht, waarin Gij aan ballingen visioenen hebt
geschonken en ZiCht hebt gebOden Op tOek0mSt en leven.
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Wij zegenen U, Vader van Jezus Christus, voor die nacht, die wij
heden gedenken, waarin Gíj de stilte rondom uw Geliefde hebt
verbroken en Hem hebt opgewekt, als Eerste van velen.'
Het tafelgebed wordt beëindigd met het gezamenlijk bidden van
het 'Onze Vader' en dan klinkt de oproep: 'KOmt nu tOt de tafel
van de Heer, want alle dingen zijn gereed'.
ledereen komt naar voren en tezamen vormen allen een kring rond
de tafel. De vrede van de Heer wordt elkaar toegewenst door een
handdruk en de woorden 'vrede van Christus'. De breking van het
brood en de uítdeling vínden plaats door de voorganger{s}. Zo
wordt ook de wijn rondgedeeld.
De dienst loopt nu ten einde. Als iedereen zijn plaats weer heeft
íngenomen volgt een danklíed en een kort dankzeggingsgebed.
Kort, omdat alles immers al gezegd is en heel de viering een uit-
drukking is van dankbaarheid. Tot slot vvordt nog een
opstandingslied gezongen en íedereen wordt opgeroepen het
hoogfeest van Pasen op paaszondag voort te zetten. Daarom is er
ook geen zegen, de viering wordt slechts onderbroken met de
woorden: 'Ga nu allen híer vandaan ín de vrede van de Verrezene,
Jezus Christus.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.'
Blij en opgewekt wenst men elkaar een gezegend pasen en keert
huiswaarts.
Tot zover een impressie van de viering van de paaswake ín de
Haagse Mirtekerk.

Tot slot

Het is een wijze van vieren die naast het beleven van spiritualíteit
en emotionaliteit, ook belijden en verkondigen inhoudt door
Woord en Sacrament.
Gebarent kleuren, íopen, Zitten en staar5 lichtsymboliek, muziek,
zingen en spreken, luisteren en ook zelf als deelnemer verkondi-
gen, dit alles maakt de betrokkenheid van de deelnemers groot en
heeft een samenbindende factor. Het brengt ons in relatie met de
traditie van eeuwen en plaatst ons in het hier en nu.
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Maar het maakt ons ook bewust van de toekomst, van onze ve-
rantwoomelijkheid getuigen te zijn in woord en daad!
Natuurlijk kan het ook anders en die ruimte moet er zijn, maar het
is te hopen dat dit soort vieríngen in de gemeente niet meer weg
te denken zullen zijn.

Jan H. Pijpers
(De auteur is lid van de Baptisten Gemeente Den Haag)

*%***

Rituelen bij het afschrjdnemün en begraven

In mijn werk als 'buddy' (ondersteuning HIV-geïnfecteerden) ben
ik de laatste zes jaar regelmatig betrokken geweest bij afscheidne-
men en begrafenis- c.q. crematieplechtigheden.
In de kerk van alle eeuwen zijn rítuelen vastomschreven handelin-
gen. Het (goddelijke) mysterie wordt tastbaar gemaakt. In alle
culturen en religies hebben mensen rituelen ontwikkeld om uiting
te geven aan hetgeen in hen leeft.
Mijn ervaring is dat ook bij mensen die in hun leven niet bewust
in de christelijke traditie hebben gestaan, de behoefte aan rituelen
aanwezig is. Rituelen zijn níet een exclusivíteit van de christelíjke
of andere relígieuze tradities. Naast het gemeenschappelijke ka-
rakter in de beleving van rituelen is er ook een indíviduele behoef-
te aan rituelen.

Als we rituelen willen begrijpen, zullen we de ander vanuit het
respect voor zíjn emoties en beleving tegemoet moeten treden,
ook al staan deze soms buiten onze werkelijkheid of belevíng.
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Een ervaring

Het is nu vier jaar geleden dat een zeer goede vriend van mij
afscheid moest nemen van zijn partner. Dit was een moeilijk pro-
ces, omdat beiden veel van elkaar hielden. Voor beiden was het
moeilijk om dingen uit te spreken. Voor de een omdat hij geen
grote prater is en voor de ander omdat de frustratie van het dood-
gaan op 27-jaríge leeftijd de boventoon voerde. Dit uitte zich in
een onverschillige houding t.o.v. zijn vriend die daardoor nog
meer moeite had om zich uit te spreken. De spanningen liepen
wel eens hoog op en beiden kenden groot verdriet.
In gesprekken die ik met mijn vriend had, hebben we veel gespro-
ken over de noodzaak van afscheidnemen voor degene die over-
gaat naar een andere werkelijkheid om hem zo te laten weten dat
hij niet wordt vergeten en in vrede kan gaan. Voor degene die
achterblijft is het noodzakelijk om door te kunnen gaan met het
leven. Uiteindelijk is elkaar loslaten een dood van liefde.
Tijdens de laatste fase van de ziekte vond het proces van
afscheidnemen plaats. Een ongrijpbaar, moeilijí en onontkoom-
baar proces.

í

De keuze

In de voorbereidingen op de crematieplechtigheden koos hij voor
het laten dalen van de kist, om daarmee te symboliseren dat er
afstand gedaan zou moeten worden van de mens. Dit ritueel zou
voor iedereen, in welke relatie (partner, familie, kennis, buur,
collega) hij dan ook tot de overledene stond, dezelfde inhoud heb-
ben. Op dat moment zouden woorden afbreuk doen aan het geza-
menlijke verdriet en de noodzaak om afstand van íemand te doen.
Met dit ritueel werd iedereen de mogelijkheid gegeven om uitdruk-
king te geven aan eigen emoties.

Enige weken later spraken we samen over de dag van de
crematieplechtigheid. In het gesprek maakte híj mij deelgenoot
van zijn beleving tijds het dalen van de kist. Híj vertelde mij dat
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met het dalen van de kist hij de ring van zijn vínger had afgescho-
ven. Met dit ritueel wilde hij voor zíchzelf aangeven dat het af-
scheid definitief was.
In de tijd voor het overlijden van zíjn vriend was hij natuurlijk ook
bezíg met zijn eigen toekomst: 29 jaar en nog een leven te gaan.
Maar kon hij zijn vriend vergeten? Kon hij zich weer openstellen
voor nieuwe relaties? Durfde hij dat wel, of zou een of ander
schuldgevoel zich van hem meester maken, als hij een andere
partner zou ontmoeten, of als hij gewoon zijn eigen leven weer
zou gaan leiden?
Vragen die voortkwamen uit zijn binnenste en zijn liefde voor
degene die stervende was. Hij zelf kwam tot de conclusie dat
afscheidnemen "loslaten' betekent, ruimte maken voor de ander,
maar ook voor jezelf. Tegelijkertijd merkte hij dat deze ongrijpbare
gedachten hem zouden blijven achtervolgen, als híj geen manier
vond om dit tastbaar te maken. Alleen met iemand praten, in de
hoop dat de ander zijn gevoelens werkelijk zou begrijpen of op z'n
minst respecteren, was te weinig voor hem. Zo kwam hij tot zijn
ritueel: het afdoen van zijn ring tijdens het dalen van de kíst. Dit
ritueel bezegelde zijn afscheidnemen en gaf hem de mogelijkheid
'opnieuw' door te gaan met leven, zonder angst en/of schuld-
gevoelens.

S.Kavelaar

(De auteur is lid van de Baptimen Gemeente Den Haag)
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BOEKENLIJSÏJE

Voor wie verder wil lezen over de betekenis van rituelen en
symbolen.

Absolute aanrader voor ouders, die op zoek zijn naar (nieuwe}
rítuelen in het gezin om geloven inhoud en vorm ïs:
"Rituelen delen", Louis Bakker, Loek Boer en Alma Lanser
uitgeverij Kok - Kampen, 1994.

Helder en inspirerend is ook het boek(je) van Gerard Lukken,
"Geen leven zonder rituelen", IJitgeverij Gooi en Sticht, 1988. Híj
geeft algemeen menselijke beschouwíngen met het oog op de
cmistelijke liturgie.

Interessant is het boek "Afscheid nemen' van O. van der Hart,
Lisse 1987. Over rituelen binnen de psychotherapie.

Veel voorbeelden uit de katholieke traditie zijn te vinden bij
S.Konijn, "Symbolen leren zien". De rijkdom van onze sacramen-
ten. Gooi en Sticht 1987. Eenvoudig en aansprekend geschre-
Ven.

Voor wie er helemaal in wil duiken en vooral kennis wíl nemen
van oude en nieuwe rituelen binnen de Rooms-katholieke Kerk,
kan terecht bij Hein Vrijdag, "Zonder beelden sprak hij niet tot
hen", Gooi en Sticht 1988.

"Gebroken verhaal" van Paul Bruggeman, Lannoo 1987 wijst op
het belang van rituelen en een verbindend verhaal bij het sterven.

Jan van Kilsdonk, 'Met het licht van jouw ogen...zegen mij' (9
toespraken) Amstelveen 1982 , zegt prachtige dingen over geba-
ren en rituelen rond sterven en suïcide.

Wout Huizing
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Baptisten en mensenrechten

Het concept van mensenrechten kan niet als een bijdrage van
baptisten aan de moderne wereld geclaimd worden. Wel speelden
baptisten een pioniersrol door vast te blijven houden aan
gewetensvrijheid en de waarde van het individu. Vrijheid van
godsdienst is hierbij het sleutelwoord, in 1613 was Thomas Hel-
wys in Engeland de eerste baptist die pleitte voor universele ge-
wetensvrijheid.

In Engeland en Amerika leidde deze overtuiging samen met een
vaak lage sociale status tot actieve deelname in sociale
hervormingen. In Amerika hebben baptisten een belangrijke rol
gespeeld bíj de zgn. First Amendment en de gehele Bill of Rights
van de Verenígde Staten. Algemeen wordt erkend dat niet Tho-
mas Jefferson daar alle eer voor dient te krijgen, maar dat de
invloed van eenvoudige baptisten daarbij van doorslaggevend
belang was. Al vroeg in de geschíedeÏis van de v.s. toonden
baptisten hun bewogenheid met de Amerikaanse Indianen en de
zwarte bevolking.

In 1789 en 1790 werd in Philadelphia en in Virginia gesteld dat
slavernij een gewelddadige ondermijning van de rechten van de
natuur zijn en dat er wettelijke maatregelen moesten komen om
'dit afschuwelijke kwaad in het land uit te roeien'. Niet elke bap-
tist was het daar mee eens en de scheuring in 1833 in noordelijke
en zuidelijke baptísten was daarvan het gevolg. Veel van de
baptistengroepen in Zuid-Amerika zijn voortgekomen uit zuidelíjke
baptisten slavenhouders die na de afschaffing van de slavernij
hun "handel' veilig wilden stellen en daarom emígreerden.

In Engeland werkten baptisten ijverig mee aan de tot standkoming
van het aigemene kiesrecht, hervormingen in gevangenissen en
de afschaffing van de slavenhandel. De bijdrage van Engelse
baptisten was van vitaal belang in Jamaica: bij emancipatíe,
onderwijs, de strijd voor sociale rechtvaardigheid en een vrije
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maatschappij. Vanaf 1814 was de Baptist Mission Society actief
op Jamaica en plantagehouders beschouwden het christendom
als een bedreiging voor de slavenhandel, in 1838 werd een wet
aangenomen die slavernij in het Engelse Koninkrijk verbood.

Op het eerste congres van de Baptisten Wereld Alliantie (BWA} in
Londen in 1905, werd gesproken over godsdienstvrijheid, er werd
duidelijk gesteld dat dit meer inhield dan alleen tolerantie. Boven-
dien: dat geldt níet alleen voor onszelf, maar voor iedereen.

In 1911, Philadelphia, op het tweede BWA-Congres nam men een
voorstel aan dat er een commissie ingesteld zou worden die het
gesprek zou aangaan over allerleí sociale zaken met gelijksoortige
commissies uit andere religies, om zo het sociale kwaad uit de
wereld te helpen.

In Stockholm, 1923, werd op het derde BWA-Congres gesteld dat
vrijheid van godsdienst tot de rechten van de mens hoort. In
1934, 1939 en 1947 nam men op de BWA-Congressen verder
uitgewerkte verklaringen aan waarmee men de wereldwíjde poli-
tiek benaderde. Het was níet alleen een zaak van baptisten, of
zelfs maar dat hun ideeën onverkort overgenomen werden, wel
droeg het bij tot de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens die in 1 948 werd aangenomen.

Deze uitgewerkte verklaringen gingen over zaken als internati-
onale relaties, economische, sex- en rassendiscriminatie, een
resolutie betreffende joden, politieke rechten en oneerlijke praktij-
ken bij werkloosheid. De reden hiervoor was: et betraíren de
ordeningen en opgelegde onveranderlijkheid die de volledige ont-
wikkeling verhinderen ... in de vrijheid waar Chrístus ons toe
heeft bevríjd; wíj zullen niet rusten tot we getuige zíjn van de
individuele vrijheid over de gehele wereld, we geloven dat dit een
essentieel onderdeel is van onze bijdrage aan het gedachtengoed
van de kerk en aan de tot standkoming van Christus' rijk op aar-
de.
Daarin wordt duídelijk dat men niet met de handen in de schoot
wil wachten: men is er van overtuigd dat constante actie nodig is
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om dit te bereíken. Ook op papier laat men vastleggen dat men
zelf betrokken ís bij de schending van de rechten van de mens,
o.a. door te zwijgen. Op deze congressen stelt men daardoor dat
onderwerpen als racisme, sexisme, oorlog, corruptie e.d. daarom
in de gemeenten deel moeten uitmaken van het onderricht. Met
profetische moed dient men elkaar en de wereld te wijzen op
schendingen van mensenrechten en druk uít te oefenen op
houdingen en systemen die dat veroorzaken, zodat er verandering
optreedt. Actie - door bidden en werken - maakt deel uit van de
baptisten verantwoordelijkheid.

Aly Zantvoord
Gebruikte literatuur:

= Baptists and Human Ríghts, James E. Wood Jr
in: Faith, Life and Witness (BWA Studie en Onderzoekgroep,
1986-1990)
= Mensenrechten in baptistisch perspectief, Harrn Braker

Reade op 'BOEKEN'

Theologisch 'bij'blijven: een dubbele opdracht

Met veel enthousiasme begon ik te lezen in de vorige afleveríng
van 'RUIMTE', want als het over 'lezen' en 'boeken' gaat ben ik
graag van de partij. 'Een leven zonder boeken is onleefbaar' heb
ik eens ergens gelezen en zo is het! Wat mij betreft betekent dat
dan vooral theologische boeken. Een boeken Top Tien zou dan
ook gemakkelijk een boeken Top Honderd kunnen zijn, maar de
uitdaging is nu juist zorgvuldig te selecteren. Voordat ik dat pro-
beer, wil ik eerst nog even zeggen waaróm ik hieraan begonnen
ben; niet alleen omdat ik het leuk vind.

Ik ben namelijk nogal geschrokken van de twee gepresenteerde
lijstjes van Wout en Aly. Persoonlijk ben ik nooit zo'n groot voor-
stander geweest van de beweging Ruimte, zomin als ik het was
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van het Evangelisch Beraad, simpelweg omdat ik denk dat het
creëren van een gemeenschap binnen de gemeenschap bijna altijd
onontkoombaar leidt tot vervreemding van elkaar. Anderzijds zou
ík zo'n mening niet aan anderen op willen leggen en ik heb me
dan ook altijd vol overtuiging ingezet voor 'ruimte' voor 'Ruimte'
binnen onze uniegemeenschap, juist ook om wederzijdse ver-
vreemding te voorkomen. Deze boekenlijstjes lezend vroeg ik mij
echter af of die vervreemding zich al niet voltrokken heeft. Ik ben
theologisch helemaal niet bekrompen en ik verwacht absoluut niet
dat iedereen net zo Barthiaans en evangelisch is als ik. Maar als ik
deze lijstjes zie dan denk ik: die zijn helemáál niet representatief
voor het geloofgoed zoals dat leeft en beleefd wordt binnen onze
geloofsgemeenschap. Geen enkele van de genoemde boeken
komt daar m.i. maar bij in de buurt, behalve pastoraal gezien mis-
schien de boeken van Kushner, al zijn díe bijbels-theologisch ook
bijzonder zwak.
Laat ik uit elk lijstje kï voorbeeld nemen. Labuschagnes 'Wat
zegt de bíjbel is Gods Naam?' is een arrogante karikatuur van
bíjbelgelovíge chrístenen, waarin met het (rn.í. terecht) bestríjden
van het fundamentalisme, ook de meest fundamentele geloofs-
waarheden op z'n best worden betwijfeld en op z'n slechts wor-
den onderuít gehaald. Waarín een dikke streep wordt gezet door
bijzondere openbaring en Jezus als 'zoon van God' consequent
tussen aanhalingstekens wordt gezet. Dorothee Sölle's 'Denken
over God' kan, net als haar andere boeken, índerdaad een goede
aanvulfing zijn op andere theologie, maar het is toch onmogelijk
om een theologie die werkelijk alles overboord zet dat tot het hart
van het evangelie van kruis en opstanding van Jezus Christus
behoort, te benoemen als iets dat tot je eigen geloofsgoed be-
hoort?

Nu gaat het me er helemaal níet om om Wout en Aly ter verant-
woording te roepen. Daar heb ik het recht níet toe en ook geen
behoefte aan. Dit is blijkbaar hun theologisch 'anlíegen'; het zij
zo. Maar dan constateer ik wel dat wanneer dit representatíef is
voor het (theologische) klimaat binnen 'Ruimte', de afstand tot de
uniegemeenschap wel heel erg groot wordt. En dat vind ik ge-
woon jammer.
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Overigens schrijf ik dit stuk dus niet alleen als reactie op deze
twee lijstjes, maar vooral op de koers van 'Ruimte' zelf. Ik zou het
op prijs stellen een volgende keer híer ook weerwoord op te ho-
ren, hetzij van Wout en Aly zelf en/of van leden van het bestuur.
Misschien al in ditzelfde nummer, maar daar moet de eindredac-
teur maar over beslissen (en dat moet ook maar kunnen, want ik
lever dit vrij laat in).
Waar ik namelijk van harte in geloof is dat wij theologisch 'bíj'
moeten blijven, en ook zo breed mogelijk, maar dat we óók
theologísch 'bij' het hart van ons geloofsgoed en onze gemeen-
schap moeten blijven: kruis en opstanding van onze Here Jezus
ChriStuS. Dat bedoel ík met de titel bOVen dit verhaal: Theologi8Ch
'bij'blijven: een dubbele opdracht.

Goed, nu mijn lijstje. Ik zal in m'n commentaar wat beknopt zijn,
want ik heb al veel ruimte gebruikt. Ik doe het net als Wout in
min of meer chronologische volgorde.

Het humanisme van God van dr. J.J. Buskes sloeg indertijd
(1978) bíj me in als een bom. Hier was iemand aan het woord bij
wie ík de warme geloofsbeleving en de vrolijke orthodoxie herken-
de en die tegelijkertijd op overtuigende wijze de onmogelijkheid
van het fundamentalisme aantoonde en m'n blik enorm ver-
breedde. Sindsdien heb ík alles gelezen wat ik van Buskes te
pakken kon krijgen en dat heeft me altijd weer geraakt. Hij heeft
me met name ook met de theologíe van Kad Barth in aanraking
gebracht en in het spoor daarvan met Miskotte en Noordmans en
het Christologisch dynamiet dat ik daarmee in handen heb gekre-
gen - en ook de geconcentreerde aandacht op nauwkeurige exe-
gese - wil ik nooit meer kwijti

Christelijk geloof van dr. H. Berkhof was de eerste theologische
'pil' die ik me eigen moest maken en die me met tal van gedach-
ten en inzichten in aanraking bracht die me tot dan toe volstrekt
onbekend waren. Daarom was het van de eerste tot de laatste
bladzijde een avontuur, waarbij ik wel grote moeite had en nog
steeds heb met zijn Christologie. Hoe meer ik van hem gelezen
heb en meer nog door de persoonlijke ontmoetingen en ge-
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sprekken die ik met hem mocht hebben, hoe minder ik begreep
van zijn Christologie. Maar een inspirerend en fascínerend theo-
loog blijft het!

De glorie van God en Genadegaven in evenwicht van resp. Tho-
mas A. Smail en Síegfried Grossmann kruisten precies op het
goede moment mijn levenspad, namelijk toen ik in aanraking
kwam met de Pínksterbewegíng en daar flink van onder de indruk
kwam en door verrijkt werd, maar er theologisch niet mee uit de
voeten kon. Deze boeken hebben me daar geweldig bij geholpen
en ik denk dat als dít lijstje op volgorde zou staan van 'de beste',
Smails boek bovenaan zou zijn komen te staan.

De tweede plaats zou dan trouwens ingenomen zijn door:
Navolging van Dietrich Bonhoeffer, rnet vlak daarachter Meer dan
het gewone van Feitse Boerwinkel. Twee boeken over de Bergre-
de die je echt laten voelen dat de woorden van deze rede
inderdaad 'gezag' hebben, waar je je niet met allerlei theologische
acrobatiek vanaf moet proberen te maken.

Zeer fascinerend vond en vind ik Kierkegaards Tot zelfonderzoek,
met die radicale zínnen over de angst voor het 'alleen zijn met de
Heilige Schrift'. Want als je die leest kun je maar twee dingen
doen: of direct doen wat er staat of schuld bekennen in be-
schroomde belijdenís. Om elke vorm van zelfvoldaanheid bij jezelf
uit te bannen: een aanrader!

Als een echte 'evangelical' werd ik in de jaren tachtig verrast en
gegrepen door de zgn. 'radical evangelicals' Orlando Costas, René
Padilla, Ronald Sider en Jim Wallis. Van de laatste twee noem ik
Rieh christians in an age of hunger en Ïegen de stroom in. Maar
natuurlijk moet ik ook de 'vader' van de evangelische theologie
noemen, die met gezag spreekt tot elke 'evangelical' van rechts
tot links: John Stott, en denk dan vooral aan zijn Zending in de
moderne wereld, Issues facing christians today en zíjn debat met
de liberale theoloog David Edwards: Essemials.
In dít verband moet ik ook de 'oecumenische evangeíicals' dr. J.
Verkuyl en dr. Lesslie Newbigín noemen, van wie ik tot op heden
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nog geen enkel boek gelezen heb (en het zijn er heel watl) dat
níet de moeite waard was.

Nu heb ik nóg vier boeken hier op de stapel líggen, die stuk voor
stuk ook van grote betekenis voor m'n theologische ontwikkeling
zíjn geweest, dus ik wil ze wel noemen, maar vanwege de ruimte
die ik nu al inneem volsta ík met het alleen noemen ervan: De
zondeval van het christendom; een studie over christendom, stam
en oorlog van G.J. Heering, Het Woord van God van J. Reiling,
God is machtig, maar hoe? van P.B. Suurmond (een minstens zo
pastorale en bijbels veel sterkere behandeling van het probleem
van het lijden dan Kushnerl) en Nieuwe taken voor de kerk van nu
van Tom Wright.

Het was toch veel moeilijker om me te beperken dan ik dacht en
ook nu heb ik nog het gevoel dat vele boeken me terecht verwij-
tend aanstaren met de vraag: waarom heb je mij niet genoemd?
Maar er moet een keer een einde aan komen.
Vooruit: met dank ook nog aan Van Ruler, Rothuizen
(Landschapiil), Barnard en Versteeg!

Teun van der Leer

IRENE'S COLUMN

Een mensenkind

Ze was nog maar een paar dagen op de afdeling toen ze me te
spíeken vroeg. Behoorlijk heftig en stellig was haar uitspraak dat
ze het níet uithield: ze zou en moest naar een gesloten afdeling
want ze stond niet langer voor zichzelf ín. Dramatisch beschreef
ze de gedachten die door haar heen gingen. Na een tijdje praten
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kwam ik tot de conclusie dat ik weiníg keus had en ik ging op
zoek naar een 'veilige' plek voor haar. Het bleek al snel dat zij niet
de eníge was die hierom vroeg. Alle afdelingen waren overvol. Er
was nog wel een noodoplossing, maar niet zo'n fraaie en ik be-
sloot eerst nog maar eens met haar te gaan praten alvorens hier-
toe over te gaan. 'Ik heb een probleem' begon ik en ik legde haar
de zaak voor. Daar bleek ze gevoelig voor. Ze hield het nog wel
een nachtje uit. Ik sprak voor de volgende ochtend met haar af.
Toen ik weer bij haar kwam, was ze vrij rustig. We besloten sa-
men de vinger aan de pols te houden. De dag daarna was ik er
weer, precíes op tijd, wat haar opviel. Ik kreeg een pepermuntje.
'Wat fijn dat je zo de tijd voor me neemt'. Ik was er niet veel
langer dan een kwartier. 'Wat ga je de komende dagen doen'
vroeg ík haar. 'Nou, gewoon niets'. Ze keek me aan met een blik
van 'wat een stomme vraag'. 'Heb je veel kontakt met je fami-
Iie?', ik gaf het nog niet op. Ze zweeg in alle talen.
'Dat is zeker een moeilijke vraag voor je?' suggereerde ik.
'Toen ik elf was, heb ik pleegouders gekregen, die waren goed
voor me. Daar heb ik lang kontakt mee gehad. Maar vorig jaar
belde ik m'n pleegmoeder op en die zei: Zo'n leven als jij
hebt....Dan kun je maar beter dood zijn. Toen gooide ze de haak
er op.' Ik voelde medelijden met beide partijen.
Op haar bed lag een Psalmenboek, met een schrift ernaast. Ze
vertelde dat ze 's nachts daarin las, vervolgens een Psalm over-
schreef en daar haar eigen draai aan gaf. Ze liet me een paar
bladzijden lezen. Ik merkte ineens hoe goed de Psalmen passen bij
zo'n heftige persoonlijkheid als zij. 'De laatste bladzijde is mooi',
zei ze. Ik las enige donkere Psalmregels van David met de laatste
zinnen: 'Het is beter te sterven dan te leven'. 'Heer, wees mij
genadig'. Ik had niet veel woorden meer. Ik zei haar: 'Morgen en
overmorgen ben ik er niet, maar maandag ben ik weer bij je, om
dezelfde tíjd'. Ze keek me dankbaar aan en riep me na: 'Dag...,
lieverd'.
Nog lange tíjd bleven gedachten en gevoelens mij bíj.

I

I

Irene de Graaff
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Hallo, jongens en meisjes...!
Deze keer staan in RUIMTE veel verhalen over rituelen.
In het woordenboek staan voor ritueel twee verklaringen, de eer-
ste verklaring is:" Volgens een bepaalde ritus." en de tweede ver-
klaring is:' Heilige handeling volgens een vast bepaald schema.',
maar nu komen we bij de eerste verklaríng het woord 'ritus' nog
tegen, dus nog even weer in het woordenboek gekeken. Het
woord ritus betekent:' Geheel volgens godsdienstige gebruiken
en plechtigheden; liturgie."
Nu zijn we eruit, het woord 'liturgie' kennen wij, de kerkdienst
op zondagmorgen verloopt volgens een vaste volgorde en dat
noemen we een liturgie, dus een ritueel is een liturgie, een bepaal-
de volgorde hoe kerkdiensten verlopen.
Maar er zijn ook mensen, die het woord "ritueel' voor hun eigen
zaakjes gebruiken. Zo zijn er mensen díe beweren via rituelen met
overleden mensen te kunnen spreken of door middel van belgeluí-
den met vermiste mensen te kunnen praten. Jullíe zullen wel
begrijpen dat dit onmogelijk is. De mensen die dit doen zijn
bedriegers of heel slechte goochelaars. Want deze truc werkt heel
eenvoudíg.

In 1925 heeft Houdiní, een wereldberoemde ontsnappíngskun-
stenaar al aan een groep dominees van de Raad van Kerken in
New York vertoont hoe de truc met de bel werkt.
De secretaris van de Raad van Kerken mocht tegenover Houdjni
aan een buro gaan zitten en Houdíni hield met beide handen de
handen van de secretaris vast. Zijn handen kon hij níet gebrui-
kenn. Nu werden er vragen gesteld. Was het antwoord goed, dan
rinkelde er een bel éénmaal, was het antwoord fout dan rinkelde
er een bel tweemaal. Hoe ging dit ?
Houdini had onder de tafel een bel staan en toen de secretaris
tegenover hem zat trok hij stiekem zijn schoen uit. Hij had een
sok aan waarvan de voorkant was afgeknipt. Met zíjn tenen kon
Houdini de bel pakken en bewegen. Was het antwoord goed dan
liet Houdíni de bel éénmaal rínkelen, WaS het antwoord fout tWee-
maal.
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Het WaS een moeilijk onderwerp deze keer. Ik hoop dat jullie er
íets van begrijpen. Anders moe{ je het maar eens aan de zondags-
schooljuf of meester of jeugdleíder vragen, wat rituelen zijn.

Nu nog een raadseltje:
Heb ik twee grote scherpe tanden,
je ziet me bij een boer op 't land.
Maar met vïer kleine scherpe tanden,
heb je me dikwijs in de hand.
Wie of wat ben ík ?

Zo, jongens en meisjes, dit was het voor deze keer, allemaal de
hartelijke qroeten en tot de volgende keer.

'I

Jullie oom Henk.

I

I

I
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