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VAN DE REDACÏIE

Zoals hiernaast duidelíjk wordt, openen we dit
nummer van RUIMTE met een 'In memoriam
Jaap Broertjes' Vanaf de start van het blad
RulMTE was Jaap Broertjes lid van de redactíe
en zíjn inzet ook voor dit onderdeel van het
Nederlandse baptisme vond duidelijk zijn grond
ín de eigenschappen die Jannes Reiling in zijn
herdenking beschríjft.

l

Dit 'zomernummer' heeft als thema: bronnen.
Aly Zantvoord die voor dit thema de coördina-
tie op zich nam, schreef daarover ter inleidíng:
'Spiritualiteit en geloofsbronnen zijn momenteel
helemaal ín. Er verschijnen veel boeken en
artiketen over, er zíjn talloze lezingen in het
land. Er valt blijkbaar veel aan elkaar door te
geven en er is op dat gebíed (nog) veel te le-
ren.

Zoals het een baptisten blad betaamt gaat het
in dit nummer over de bronnen van het baptís-
ten geÏoof. Een artikel van dr. 0.H. de Vries
over de baptisten geschiedenis en artikelen
over persoonlijke bronnen door Roswita van
Oorde en Mirjam Warta.

Verder treft u ook nog enkele stukjes aan die
niet voor dít blad geschreven zijn, maar waar-
van ik al lezende het idee had dat het 'bronnen'
beschreven.'

En verder nog een 'reactie op Teun van der
Leer' en de vaste rubrieken.
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Op 4 juli il overleed Jaap Broertjes, een week voor zijn 75e
verjaardag. Wanneer we dit nummer van RUIMTE openen met een
'In Memoriam' door Jannes Reiling, dan is dat niet alleen omdat
Jaap deel uitmaakte van de redactie en daarin zeer actief, produk-
tief en creatíef meedeed. Hij was ook een van de oprichtem van
de werkgroep, later beweging' Ruimte.
De hieronder afgedrukte tekst werd door Jannes Reiling
uitgesproken tqdens de dienst van 'Gedenken en danken', die op
29 juli werd gehouden in de Mirtekerk in Den Haag. Degenen die
deze dienst hebben bijgewoond bewaren een goede herinnering
aan een zeer stplvol afscheid.

RENTMEESTER VAN GOEDE BODEM

Jaap Broertjes in memoriam

'We zijn rentmeesters van goede bodem. Beheerders van wat ons
ís toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het yereís-
te: betrouwbaar te blijken - zo schríjft Paulus aan de Corinthiërs".
Zo sprak Jaap Broertjes op 21 oktober 1981 bij de opening van
het eeuwfeest van de Unie van Baptisten Gemeenten in Neder-
Iand. Ik vond deze woorden terug enkele dagen nadat ik had
vastgesteld dat juist dit woord van Paulus zo karakterístiek was
voor Jaap Broertjes zelf. Zo willen wij hem vandaag gedenken als
een betrouwbare rentmeester van goede bodem. Met de bodem
bedoelde hij het evangelie, de grond van alles, en wat daaruit is
ontstaa.n, de gemeente.
Wie hem wil gedenken is ook zelf gehouden om betrouwbaar te
zijn. Het woord dat Paulus hier gebruikt heefi een dubbele beteke-
nis. Het betekent zowel betrouwbaar als trouw. Wie zo over Jaap
Broertjes wil spreken moet voldoen aan de eísen díe hij zíchzelf
stelde: eenvoudïúg, helder en duidelijk. Geen superlatieven of grote
vvoorden. Geen kreten maar samenhang. Geen versiering maar
werkelijkheid. Zo willen wij hem gedenken, zijn verhaal vertellen
en hemzelf karakterïseren.
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Het verhaal

De feiten van zijn leven staan in het boekje dat de familíe heeft
samengesteld. De functies die híj in de geloofsgemeenschap van
de Baptisten heeft vervuld, staan vermeld in de brïef díe de
Commissíe der Unie aan alle gemeenten heeft gezonden. Vandaag
gaat het om hetgeen achter die feiten en functies ligt.
Jaap was al aan een loopbaan bij de PTT begonnen toen híj zích
bewust werd van een roepíng die hem op een heel andere baan
zou brengen. De Heer ríep hem om het evangelie te gaan verkon-
digen en voorganger van de gemeente te worden. De Commissíe
voor de Opleiding aanvaardde hem en droeg hem op in Groningen
theologie te gaan studeren en tegelijk de oude talen te gaan leren.
Zo werd ik voor dit laatste onderdeel zijn leermeester en voor de
rest van ons leven zijn vriend. De oorlog maakte het studeren
moeilíjk maar in 1946 kon hij zijn dienst als voorganger beginnen.
Híj diende achtereenvolgens Sneek, Arnhem, Utrecht, Amster-
dam-Noord (naast zijn werk voor het Nederlands Bijbelgenoot-
schap), Groníngen-Noord en Den Haag.

Als voorganger was hij een bouwer. Vaak in de letterlijke zin van
het woord: hij bouwde of herbouwde kerken ín Arnhem, Utrecht-
Silo, Utrecht-Noord en Amsterdam-Noord. Zíjn organisatieveríno-
gen en zijn zakejijk ínzícht maakten van hern een echte bouwpas-
tor.

Hij bouwde ook de gemeenten in geestelijke zin. Hij begreep dat
een gemeente die groeien wil, samenhang en ordening nodig had
en bouwde daarom aan een goed en gezond klimaat ín de ge-
meenten die híj diende. Daarop was ook zijn verkondíging gericht.
Hij was geen volktrekker maar een herder en leraar. Zijn preken
gingen altijd over de werkelíjkheíd van geloof en leven. Want
geloof en leven waren voor hem een.

Hij bouwde de gemeenten ook ín pastorale zin. Hij wist dat een
gemeente níet alleen een collectief was maar bestond uit gewone
mensen die zorg nodig hadden. Waar zich nood voordeed was
Jaap Broertjes present, of de mensen hem nu lagen of niet. Hij
aanvaardde de mensen zoals ze waren en liet ze niet vallen.
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Hij was in zijn pastorale zorg ook goed georganiseerd en verloor
daarom níemand uit het oog. Hij wist ook als pastor dat geloof en
leven in elkaar overgaan en dat problemen in het leven ook pro-
blemen van het geloof zíjn. Daarom hielp híj de mensen graag en
goed als het om zakelijke dingen ging, als mensen op zoek waren
naar een betere huisvesting of op zoek naar sociale ondersteuning
of op zoek naar ander werk. Aan mensen met zulke problemen
dacht hij níet alleen als hij bij hen was maar ook als hij iets las of
hoorde wat hen kon helpen. Zo las hij bijv. de advertenties in de
krant. Want de dag van de kleine dingen is ook dag des Heren.

De plaatselijke gemeenten waren en zíjn geen eílanden maar ma-
ken deel uit van een gemeenschap van gemeenten, in het eigen
land de Uníe en de nevenorganisatíes, in groter verband de Euro-
pese Baptisten Federatíe en de Baptisten Wereld-Alliantíe. Het
sprak eígenlíjk vanzelf dat Jaap Broertjes zích ook in dit bredere
verband begaf. Hij is in ongelofelíjk veel takken van arbeid betrok-
ken geweest, te veel om hier op te noemen. Ik vermeld hier alleen
zíjn voorzitterschap van de EBF omdat híj de laatste nederlander ís
geweest die dat ambt heeft bekleed, en zijn werk als predikant-
directeur van De Vínkenhof, omdat dat de enige functie is ge-
weest die hij niet naast een predikantschap vervulde.
Hij deed dit werk op zijn eígen karakteristieke manier. Hij zag altijd
mogelijkheden voor het werk, meestal voordat anderen dat ont-
dekten. Soms voelden die anderen zích door hem overrompeld.

Toen vlak na de oorlog in 1945 het landelijk jeugdwerk opnieuw
moest worden opgezet en Jaap kandidaat was voor de Jeugd-
raad, schreef hij zijn medekandídaten een bríef en zette daarin
maar vast uiteerí wat hij dacht dat er moest en kon gebeuren.
Maar niet alle medekandidaten konden dat meteen vatten en een
van hen vroegen zich in de vergaderïng af: moet dat nu allemaat?
Zo was het ín al zijn werk. Geen functíe of taak af hij zag moge-
lijkheden en wilde ze, samen met anderen, realiseren. Niet over-
haaSt Of OVerrOmpelend maar met dOOrdaChte en gestage arbeïd.
Hij wist goed dat bouwen steen voor steen moet gebeuren.
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Toen in 1962 De Vínkenhof zakelijk en financieel in grote proble-
men verkeerde, werd Jaap Broertjes aangezocht om predikant-
directeur te vvorden. Hij nam die taak zonder vreugde op zích
want hij voelde zich niet geroepen tot het werk van een bedríjfs-
leider in een recreatiebedrijf. Maar eenmaal op die post bracht hij
niet alíeen het bedrijf Weer in evenwicht maar hij Zag mogelijkhe-
den om De Vinkenhof uit te bouwen tot een centrum voor heel
Baptist Nederland. De bouwer in hem werd níet verdrongen door
de bedrijfsleider. Maar zijn visie was voor de leiders varí toen
enkele maten te groot. Zíj wilden van hem níet meer dan een
goed verloop van het recreatiewerk en, als het kon, een batig
saldo.

Toen in 1965 het Nederlands Bijbelgenootschap hem ín dienst
wilde nemen om van zijn kwaliteiten gebruik te maken, nam hij dit
aan, verliet het werk van de Unie en combineerde zijn nieuwe
functie met zijn grootste liefde, de gemeente.

Wie Jaap Broertjes wil kennen in zijn visie op onze Baptisten
geloofsgemeenschap, moet het openängswoord uit 1 981, waaruit
ik zoeven citeerde, lezen. Het is een document dat ook vandaag
nog de moeite van het lezen meer dan waard is. Het gaat niet om
de detaíls maar om de dragende visíe voor het geheel. Het ademt
diepte, de diepte van het evangelie, en ruimte, de ruimte die het
evangelie schept. Laat ik dit in míjn eigen woomen mogen zeg-
gen:
Jaap geloofde ín de God en Vader van Jezus Christus, de God díe
Iiefde is.
Hij geloofde in het evangelie van Jezus Christus als het behoud
voor mens en wereld.
Hij geloofde in de Baptisten gemeenten als een legitieme gestalte
van nieuwtestamentisch christendom.
Daarom kon hij ook met andere gelovígen omgaan en samenwer-
ken, zonder krampachtigheid of minderwaardigheidsgevoelens,
zich bewust van de eigen bodem en tegelijk de ander uítnemender
achtend dan zichzelf.
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De mens

Daarmee zijn we bíi de mens Jaap Broertjes aangekomen. Hij was
geen mens die zichzelf gemakkelijk onthulde aan anderen. Hij was
wel altijd open voor anderen. Geen gesprek met hem of het ging
ook over anderen met wie hij zich verbonden wist. En dat waren
veel mensenl Maar wie hem werkelijk kende, weet dat de vvoor-
den trouw en betrouwbaar in onverbrekelijke samenhang in zijn
ziel gegraveerd stonden.
Trouw en betrouwbaar voor Jos, de jongens en hun vrouwen en
de kleinzoons,Ïrouw en betrouwbaar voor de vele vrienden.
Trouw en betrouwbaar voor de velen, vriend of niet, die hem
nodig hadden. Trouw en betrouwbaar in zijn roeping als verkondi-
ger van het evangelie.
Trouw en betrouwbaar voor zíjn Heer ín de onverbrekelijke een-
heid van geloof en leven.

Jn de laatste maand van zijn leven schreef hij:
"Geloven m de Here God en het volgen van Zijn leíding zijn zo ín
ons leven ingeweven, dat we die niet apart als 'godsdienstig
deel' kunnen overhevelen. Ze behoren eenvoudigweg tot ons
bestaan. Ze zijn geen kledingstuk of instrument, waarvan we
ons kunnen ontdoen. Het geloof stroomt mee en wat het doet is
mede onze eigen verantwoordelijkheid...Hoe we het ook wenden
of keren, wat door liefde is gedragen zal zijn betekenis hou-
den...Hoe versleten dat woord mag lijken, er is geen andere
uitdrukkírig díe de bedoeling beter kan verduidelijken. Zinvol
Ieven is dan ook op zíjn minst lïefdevol leven...Tot zo'n bestaan
wil ChristuS ons ínspireren".

Van zo'n bestaan is Jaap Broertjes een voorbeeld geweest. Wij
laten hem, Gods dienstknecht, gaan ín vrede naar Gods woord.
Want ín Hem hebben wij íets van Gods líefde en trouw ervaren.

Jannes Reíling
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De bronnen van het baptisten geloof

De titel Van dít ttfömanummer luidt: 'De brOnnen Van ;e baptisten
geloof'. Boven mijn bijdrage schrijf ik: 'De bronnen van het
baptísten geloof'. Die verandering van 'je' in 'het' geeft aan dat
het onderstaande verhaal niet zo persoonlijk getint zal zijn. Dat
kan, als het over 'baptisten geloof' gaat!
Hoe hoog baptisten het 'persoonlijk geloof' ook schatten, er be-
staat zoiets als 'het' baptisten geloof. Dat laatste heeft te íÏíaken
met de baptisten traditie. Vanaf het begin -in de 1 7" eeuw- tot op
de dag van vandaag, is het baptisme steeds gekenmerkt geweest
door bepaalde geloofsopvattíngen en opstellíngen in praktische
zaken. Die vormen de baptisten traditíe, d.i. de bedding, de in de
bodem van de geschíedenis uitgeslepen vaste vorm, waardoor het
leven en geloof van baptisten gemeenschappen stroomt. Een
ieder drinkt persoonlijk uít die traditiestroom: 'mijn baptísten ge-
loof'. Maar die stroom zelf ís ook zakelijk te omschrijven: 'het
baptisten geloof'.

Het baptisme draagt het onuitwisbare stempel van de opwek-
kíngsbeweging. Een opwekkingsbewegíng doet een appèl op de
gevestigde kerk om terug te keren tot het oorspronkelíjke ge-
meentelíjk leven, zoals dat in het Nieuwe Ïestament beschreven
staat. Zo is het baptisme in de 1 7" eeuw ín Engeland begonnen
met een oproep aan de engelse staatskerk (de Anglícaanse Kerk)
om te komen tot een radícale reformatie. Zo ís het baptísme in de
19" eeuw in Nederland voortgekomen uit het streven van
dr.J.E.Feisser om de Nederlandse Hervormde Kerk naar nieuwtes-
tamentisch model te reformeren tot een gemeente van ware gelo-
vigen, die in woord en daad getuígenis afleggen van ontvangen
genade en levensverníeuwing.
Ook een baptisten gemeente kan een gevestigde kerk worden.
Globaal genomen kan men stellen dat de kleinkinderen van een
eerste generatie baptisten de neigíng vertonen om 'kerkmensen'
te worden. Een verkerkelijkt baptisme heeft opgehouden 'baptist'
te zijn. Want het baptísme draagt onuitwísbare stempel van de
opwekkingsbeweging,
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Vanaf het begin van de kerkgeschiedenis zijn er opwekkingsbe-
wegiögen geweest. Vele kloosterordes (zoals bijv. díe der Francis-
canen) zijn beqonnen als een opwekkingsbeweging binnen de
middeleeuwse roomskatholieke kerk. Bekend uit dezelfde periode
is de beweging der Waldenzen, ín Frankrijk en Noord-Italië. Ook
de doperse bewegíng uit de 16'a eeuw -de geestelijke voorvaders
van de doopsgezínden- moet tot de opwekkingsbewegingen gere-
kend worden.

Veel typen

De kerkgeschíedenís kent veel typen opwekkingsbeweging, met
elk een eigen accent in de oproep aan de gevestigde kerk om
terug te keren tot het oorspronkelijke christendom.
Vanaf het begín is het baptisme gekenmerkt geweest door een
calvinistísche oriëntatie. De eerSte baptisten behoorden tOt de
brede stroming van puriteinse gelovigen die de engelse staatskerk
wilden reformeren volgens het voorbeeld dat Calvijn in Genève
had gegeven. Deze cafüinístische oriëntatíe is fundamenteel voor
het baptisme gebleven. Baptisten als John Bunyan 11 7a eeuw) en
C.H.Spurgeon «1 9" eeuw» waren overtuigde calvinisten.
Het calvinisme is gekenmerkt door de vraag naar de heilszeker-
heid. Hoe weet ik zeker dat ík een kind van God ben? Of -gesteld
in de terminologie van de verkíezíngsleer- : Hoe weet ik dat ik
uifüerkoren ben? De eerste baptisten hebberí op díe calvínistische
vraag het volgende antwoord gegeven: We mogen er van uitgaan
dat iemand een kind van God is wanneer hij
1 a een bijbels correcte geloofsbelijdenis aflegt;
2" een levenswandel heeft waarín Gods genade en het werk van
de Heilíge Geest zichtbaar zijn.
Wie volgens de dopende gemeente aan deze beide criteria vol-
deed, mocht gedoopt worden.
De baptísten doop staat dus ín het kader van de cafüinistische
vraag naar de heilszekerheid.
Om te laten zien hoe calvinistísch bepaald het baptisme, íncí. de
baptísten doop is, verwijzen we bij wijze van contrast
achtereenvoigens naar de eerder genoemde doperse opwek-
kingsbeweging en naar de charímatische opwekkingsbeweging.

9



r»

Centrale vraag

De centrale vraag in het doperdom is de vraag naar de ware chris-
telijke levenspraktijk, díe besloten lígt in de navolging van Chris-
tus. Voor de doperse opwekkingsbeweging is de doop op belijde-
nis van geloof het begín van een leven van navolging van Chrís-
tus, waarin de d0peling Qaandeweg ín alle facetten van zíjn be-
staan leert Wat het íS Om met ChriStuS te sterven erí Op te Staan.
De doopsgezinde doop is het begin van een leven dat één lange
doop is. Voor de baptist daarentegen is de doop geen begin maar
vooral een einde: het einde van de weg die leídde tot bekering en
tot zekerheid van het kindschap Gods.
In de charismatísche opwekkíngsbeweging is de vraag naar de
vervulling met de Heilige Geest kenmerkender dan de vraag naar
het kindschap Gods. Deze karaktertrek heeft -voor de baptist
belangrijkl- gevolgen voor de doopopvatting: de Geestesdoop ís
wezenlijker dan de waterdoop. De ervaríng leert dan ook dat je
van een baptisten gemeente geen pinkstergemeente moet willen
maken. Een pinkstergemeente drinkt van nature uit een andere
opwekkingsbron dan een baptísten gemeente.

'Evangelisch'

Het baptisme draagt het stempel van de calvínistisch georíënteer-
de opwekkingsbeweging. Deze opwekkingsbeweging manifesteert
zích sínds het begin van de 19a eeuw als de Evangelische Bewe-
ging. Hoe calvinistisch de Evangelische Beweging is, blíjkt uit de
grote aantrekkingskracht die deze beweging heeft op reformatorí-
sche christenen. Dat ook baptísten gemeenten vooral groeíen met
nieuwe leden afkomstig uit reformatorische kerken, toont aan:
1 a hoe calvinistisch de grondstructuur van het baptisme ís;
2a hoezeer het baptísme een plaats heeft binnen de brede
Evangelische Beweging.
Men kan dit mooi vinden of niet. Maar de feitelíjkheíd van deze
conclusies moet wel serieus genomen worden. Wie dat niet doet
en zijn/haar gemeente wíl losmaken uit de banden met de
calvinistische Evangelische Beweging, snijdt die gemeente af van
haar natuurlijke voedingsaders.
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Twee begrippen

Het baptisme is van meet af aan gekenmerkt geweest door een
grote nadruk op twee begrippen die in een spanningsvolle relatie
tot elkaar staan:
1 a gemeenschap;
2a vrijheíd.

Binnen de evangelische opwekkingsbeweging heeft het baptísme
allereerst altiid geijverd voor een geordende, zichtbare gemeente.
Waar veel evangelische christenen in hun gemeenteopvatting niet
veeí verder komen dan een vaag verhaal over de 'onzichtbare
gemeente' van de ware kinderen Gods die je in alle kerken en
daarbuiten kunt aantreffer5 hebben baptisten aandacht VOOr een
zichtbare plaatselijke gemeente met een duidelijke structuur.
jn de tweede plaats heeft het baptísme steeds gestreden voor
vrijheid:
- vrijheid van godsdienst en geweten, in eigen kring tot uíting
komend in vrijwHlíge doop en vrijwillig lidmaatschap van de ge-
meente;
- vrijheid van de kerk t.o.v, de overheid;
- vrijheid van de plaatselijke gemeente t.o.v. bovenlocale kerkver-
banden (de zogeheten 'autonomie van de plaatselijke gemeente'i
Hoe belangrijk vrijheid voor baptisten ook is: baptjsten geloven
níet in de vrijheid. Ze geloven in Christus en pleiten voor de vrij-
heid voor ieder mens om Hem te dienen.

Grenzen

We vermeldden reeds dat 'vrijheid' en 'gemeente' in een poten-
tíeel spanníngsvolle relatie staan. De vrijheíd moet níet individua-
listísch misverstaan worden. De gemeente waarvan een baptíst lid
is, stelt grenzen aan zijn/haar vrijheid.
Het is de gemeente die elk van haar leden op basis van beoor-
deling van geloofsbelijdenís en levenswandel ooit heeft aanvaard
als dopeling en gemeentelid. Het criterium van aanvaardíng door
de gemeente blijft ook ná de doop geldig. Als het gaat om per-
soonlijke geloofsopvattíngen en levenspraktíjk kan een gemeente-
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lid geen individuele vrijheid claimen. Wanneer een gemeente de
princípiële houding heeft van: 'Wie zijn wij, dat wíj een uitspraak
zouden durven doen over de opvattíngen en levenswandel van
br.Al', is díe gemeente de grens van baptisten gemeente gepas-
seerd. De baptísten vrijheíd is dan verworden tot liberale toleran-
tie. En díe impliceert op de langere duur het eínde van geloofsge-
meenschap.
Het gemeentelíjk gesprek over geloof en leven -hoe moeilijk vaak
ook- is de enige weg om 'wíjheid' en 'gemeenschap' bijeen te
houden.

0.H.de Vríes

***%%

Bronnen van gel?m?
l'glMVgll

Een bron, wat is nou eigenlijk een bron?
Jaren geleden gíng ik met míjn ouders en zusjes op zoek naar de
bron van de Seíne. Op zoek, jazeker, want er was enige onzeker-
heid of we de bron wel zouden vinden. Dat had twee oorzakerí.
Langs de weg stonden geen borden die aangaven hoe we moes-
ten rijden. Ook was niet onbetwist welke bron beschouwd werd
als de bron van de Seine. Een rivier heeft nu eenmaal meerdere
bronnen. Enfin, we hebben een bron gevonden. Spectaculaír en
indrukwekkend was het zeer beslist niet, In de weilanden borrelt
water naar boven. Is dit nou het begín van de Seine? Het was
onvergetelíjk omdat het zo anders was dan ik me voorgesteld
had.
Jaren later bezochten we de bron of toch een bron van de Donau.
Dat was van geheel andere orde, Alhoewel, het was groots door
het monument dat er omheen is gebouwd. Een bron, het is níet
altijd klink en klaar aan te geven wat nu de bron is. Daar komt bij
dat er vaak meerdere bronnen zijn. Maar één bron is nummer é{;rï.
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Op de middelbare school veítelde een klasgenote over haar bezoe-
ken aan de Youth for Christ koffiebar. Daar had ze Jezus leren
kennen en Hem gevraagd in haar hart te komen wonen.
Steeds meer klasgenoten gíngen naar de koffiebar en ik wílde niet
achter blijven. In die periode heb ík besloten dat ík wilde geloven.
Dat noem ik het begin van mijn geloofsleven,
Ïoen gíng ik als gelovige verder, en zocht mijn weg tussen allerleí
verschillende mensen, met verschillende achtergronden en even
verschillende geloofsbelevingen. Voorlopig was geloven een wíls-
besluít, zonder bijzondere ervaringen, worstelend om te leven
zoals bedoeld was. Ik moest groeien in mijn geloof.

Gelukkig is het níet bij die ene bron gebleven. De andere bronnen
vat ik samen onder de noemers: vríenden, mensen uit de kerk en
mensen die schrijven over geloven. Zíj bieden de mogelijkheid
samen te zingen, te wandelen, te gíechelen, ons te ergeren, na te
denken, te discussiëren, van mening te verschillen, grenzen te
verleggen, te lachen en te praten over geloven en godsbeleving in
je jeven van alle dag.
Door samen te komen in de kerk, bemoedigen we elkaar en wor-
den we bemoedigd. We luisteren daar naar verhalen uít de bijbel,
we delen het brood met elkaar en geven de beker wijn aan elkaar
door, Samen zoeken we naar wegen om naar elkaar om te zien.

Geloven is een deel van mijn leven geworden. Ik ben op weg
gegaan en zoek m'n weg. Niet altijd is duídelijk hoe ik verder ga.
Ik zoek grenzen, dwaal af en keer weer terug. Ik snel voort en sta
stil. Gelukkig ben ík nooit helemaal alleen. Er zijn anderen, díe ik
ontmoet of verhalen die ík hoor of lees. Steeds zijn er bronnen,
oude en nieuwe.

Roswita van Oorde

2 Korínthe 5:17:
Zo is dan wíe ín Christus ís een nieuwe schepping;
het oude is voorbijgegaan,
zie het nieuwe is gekomen.
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Bronnen van mijn geloof

Omdat mij gevraagd werd een stukje te schrijven over de bronnen
van mijn geloof, vïmrd ik min of meer gedwongen na te denken
over mijn bron(nen).

Geloven is voor míj zo verweven met mijn dagelijks leven, dat ik
nauwelijks kan aangeven wat mijn bronnen zijn. Een aantal jaren
geleden heb ik gedurende twee jaar intensieve pastorale begeleí-
ding ondergaan. Altijd al behoórlijk gelovig, was de Here God
voor mij een voortdurende bron van inspiratie. Toch was ik be-
wust van het feit dat de opvoeding díe ik genoten had, lelijke
sporen bíj míj had achtergelaten. Dit beïnvloedde mijn Godsbeeld.
Ik was voortdurend bang voor Zijn oordeel over míi. Omdat ik het
toch nog wel aardig redde in de maatschappij (mijn gezín), had ik
níet door dat God voor míj een veel mooiere inspiratíebron kon
zijn als dat het tot nog toe het geval was.

Toen ik uiteindelijk door de kníeën gíng en besefte dat ík hulp
nodig had, werd ik geconfronteerd met bovenstaande tekst.
Deze tekst was voor mij de bron waaruit ik putte toen al het oude
naar boven werd gehaald om te kunnen worden verwerkt. Tel-
kens opnieuw zei ik tegen God: "ik hou U aan deze tekst, want ik
wil een nieuw mens worden'. Dit betekende niet dat ik achter-
over kon gaan zitten en God het werk kon laten doen. Dat bete-
kende keihard meewerken met God als ínspiratiebron. Mijn geloof
in Hem; onvoorwaardelijk geloven dat Hij van mij een nieuwe
schepping kon maken. De pi: die naär boven kwam was bij tijden
onverdraaglíjk, maar elke keer was er die tekst waardoor ik weer
hoop kreeg dat alles riiet voor niets was.

De pijn van het verleden zai nooit helemaal weg gaan. De 'bood=
schappen' die ik als kind kreeg blijven aan mij trekken. Als ik het
avondmaal vier met een intens gevoel dat ik met mijn verbroken-
hëid bíj Hem neer mag knielen en Hij mij zegenen wil, dan word ik
telkens weer wat 'rúeuwer'.
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Vanuit mijn slaapkamerraam zie ik de Domtoren van Utrecht. 's
Avonds, kijkend naar de verlichte toren wil ik van alles zeggen
tegen God, maar meestal sta ík alleen maar stil te kíjken. De ver-
lichte toren is voor míj een symbool, een bron. Verheven boven al
de andere oude gebouwen; God heeft mij verheven boven mijn
verleden. Hij heeft mij opgericht.

Terwijl ík over dit alles nadenk, realiseer ík mij dat er nog veel
meer bronnen zijn die mijn relatie met God steeds hechter maken.
Toch is de tekst die ik hier genoemd heb zo belangríjk voor mij
geweest, dat ik het daar maar bíj laat.

Mirjam Warta

**%%*
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De Friese Pinkrterieugddag 1934

Veel zal 't niet worden. Maar 'k wilde toch even zeggen dat 't
een reuzendag geweest is. En dat zeg ik niet, maar tientallen
jongemenschen die 'k sprak. Ruim 9 uur begon de vergadering,
die geleid werd door br. Veltman, Drachten. De Voorganger der
gemeente Sneek beklom het met vlaggen en vaandels versierd
podíum om een kort wijdingswoord uit te spreken.
Daarna volgden verschillende bijdragen der afdeelingen. Een
verrassing was een Friesch vlaggelied der afdeelíng Bergumer-
heide. 'Spek de bus" werd ook gespeeld. Voorts tal van
zangvereenigíngen, die ons oor en hart verkwikten door goede
liederen. In de morgen spraken ook tot ons Ds. De Haan (...) een
vurig getuigenis gaf br. Príns, Hamburg. Ook de penningmeester
br. Hellíngwerf ruilde bij ons geestelijk goed tegen een flinke col-
lecte ín. Wat gaat zoo'n dag gauw om.
't Hoogtepunt naderde.
Demonstratíeoptocht door Sneek.
Dat hadden jullie moeten zíen.
Alle afdeelingen in marschorde. ledere afdeeling achter eigen vlag.
Klokslag vier uur werd de trom geroerd. Met ontplooide banieren
die wijd uitwaaiden in de krachtíge wind ging het voorwaarts. 't
Was een lust om te zien. Voor 't huis van den burgervader werd
gedefileerd, halt gehouden en de Internationale gezongen. Een
weer rinkelden de ramen - de dreunende tred der N.B.J.B. legioe-
nen gaven een wonderlíjk rythme. Aan het eind der marsch een
openluchtsamenkomst van een half uur, waarin 4 broeders spra-
ken.

Nu, 't WaS fijn. Ik mOet ophouden, maar nog zingt mijn hart als 'k
eraan terugdenk.
Friesland marcheert.

Heil onzen koning.

l

i

$
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i

F.E. Huizinga
(secretaris provincie Fríesland»
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Als schoolmeester heb ik van díchtbij meege-
maakt hoe kinderen leren lezen. Moet je je
voorstellen: zo"n ukkie van amper zes ziet in
een bladzij letters eerst niet anders dan een
gekríoel van streepjes... 't Is een puur abstrak-
te toestand: een wirwar van lijnties, boogjes en
puntjes. Maar het kind leert om de tekens te
ontcíjferen en langzamerhand krijgt de hele
streepjeswirwarboel betekenis. Er stèát iets!
Woorden doemen op, zínnen vormen zich - het
kínd leest. Wat zonder zín leek, blijkt een ver-
haal te zijn.

Kijk, eÏ'i als je het mij vraagt, is er met geloven
iets soortgelijks aan de hand. Door te geloven
ín God krijg je zícht op je eigen leven en dat
van anderen. De bladzíjden van je levensboek
zijn niet meer gevuld met zomaar gebeurtenis-
sen, maar ze krijgen betekenís. Je ontdekt
waar je vandaan komt, waar je naar toe gaat
en bij wíe je terecht kunt.

Daarom is het ook broodnodig dat je als gelovi-
ge bewust leeft: met open ogen, gespitste oren
en een warm hart. Want alleen zo !eer je steeds
beter te verstaan dat God er is: als de levende
Heer bij wie je je veilig kunt voelen. Geloven,
dat is de ademhaling van het leven!

Piet Stellinga
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Bezinning en de Bijbel

Hoe hoger je staat, hoe meer je ziet. Je kunt elkaar helpen, om
zo hoog mogelíjk te komen. Als je boven op de top staat, kun
je elkaar attenderen op belangrijke punten, Als iemand bekend
is in de omgeving, kan hij je precies vertellen van welk dorp je
kerktorens ziet.

Zoiets gebeurt ook, als je met bezinning bezig bent. Op zijn
minst sta je een poos stil. Je probeert overzícht over de situa-
tíe te krijgen. Waar sta je en hoe kun je verder? Hulp van wie
ervaring heeft, is welkom. Hulp ontvangen is geen schande.
Heel het leven is gebouwd op het helpen van elkaar, op een
coöperatíeve samenleving. Als muren tussen kerken en landen
verdwíjnen, is er vreugde aan beide kanten over nieuwe moge-
lijkheden.

Bezinning is slechts tijdelijk. Je kunt niet blijven stilstaan. Je
moet verder, Het stilstaan heeft slechts tot doel om beter verd-
er te kunnen. Zulke momenten hebben we nodig voor ons
gewone leven, maar ook voor ons geloof. Als bezínning dan
met gebed gepaard gaat, vragen we Gods leíding bij de keu-
zes, die we moeten maken. We mogen vertrouwen op Zijn
hulp, wat Hij gaat met ons op weg.

Bíj die bezinníng mogen we nog meer assistentíe verwachten.
Daarvoor is de Bijbel gegeven. Niet om op 'goed geluk' met
een losse vinger of een speld een tekst te 'prikken', die ons in
onzekere situatíes even snel een oplossing biedt. Maar wel,
om 'ons wijs te laten maken tot zaligheid door het geloof in
Christus Jezus' - 2 Tim. 3:15 - .

J. Broertjes
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Hij roept en ik ga;
ik vveel niet waarheen.
'k Volg Abraham na;
'k geloof slechts alleen,
Ik heb tot geleide
een Engel, van Wien
ook Abraham zeíde:
de Heer zal voorzien,

Een vogel heeft niets
toch kent hij geen nood;
en ik heb nog iets:
Zíin woord, voor mijn brood,
Ziin woord, voor míjn beker,
dat God mij komt bíén.
Wat dit is mij zeker:
de Heer zal voorzien.

J.E. Feisser

bronn*n vp vvrqapnd* itukm:

l

íl

= Versfag van een Friese Pinksterjeugddag:
Nederlandse Baptisten Jeugdbeweging 1880-1925/1925-1940",
W. Hoebink, p. 139-140.
= Ademhalen: Langs de rand, Het verschil, Piet Stellinga, p, 38.
= Bezinning en de Bijbet."Goed nieuws - wekelijkse overdenkin-
gen", J. Broertjes, p. 41,
= Hij roept en ik ga; J.E. Feisser schreef dít gedicht'nadat hij
eind 1843 te Gasselternijveen van zijn ambt als Hervormd predi-
kant was ontzet wegens zijn stellige weigering de kinderdoop te
bedíenen'; geciteerd in: Geschiedenis van het baptisme ín Neder-
land door J. van Dam.
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Nog een reactie op Teun van der Leer.

Intussen ís het al enkeíe maanden geleden dat ik voor het eerst de
reactie van Teun op de boekenlíjstjes van Wout en mijzelf las.
'Door omstandigheden', zoals dat gewoonlijk heet, is het me niet
gelukt eerder een reactie te schríjven. lets wat ik wel graag wil,
maar wat me ook nu nog steeds níet goed lukt.

Immers, wie kaatst kan de bal verwachten en het lijstje dat ik
samengesteld heb, is nooit bedoeld geweest als een lijst die de
'Ruimte-theologie'aangeeft - wat dat ook mag zijn - of zelfs niet
een lijst die 'mijn" theologísch denker'i prima weergeeft. Zoals
Wout in zijn reactïe al aangaf was er afgesproken dat verscheide-
ne mensen 'hun' boekenlijstje in zouden leveren en aan de hand
van wat ík verwachtte (nl. dat er geen of nauwelijks vrouwelijke
theologen genoemd zouden wordem heb ik een lijstje sameng-
esteld. Daar wil ik me niet achter verschuilen, want het zijn stuk
voor stuk boeken waar ik veel plezier aan beleefd heb bij het lezen
ervan. Het is niet zo dat ik alleen aan deze mensen schatplichtíg
ben, ook ik had - ook nu weer net als Wout - talloze andere Iijst-
jes samen kunnen steilen. Mijn belangríjkste criteria bij het opstel-
Ien waren: het bOek mOet in het nederlands uitgegeven Zijn, het
moet goed te lezen zijn «zo viel bv 'Christelijk Geloof' van H.
Berkhof van míjn líjstje af, je moet bij het eerste deel van dat boek
doorzettingsvermogen hebben, vind ik) en ik wilde er een aantal
vrouwelijke auteurs op hebben staan. Maar dit is ín feite a!lemaal
bíjzaak.

'Baptist-z0n '

Een reactie op het stukje van Teun schrijven lukt me niet zo goed,
denk ik, omdat ik niet goed door heb wat er in zijn ogen aan
schort. Ik snap de felheíd van zíjn stukje niet. 'Baptist-zijn' heeft
nog nooit betekend 'gelijk-zijn' en zal het waarschijnlíjk ook nooit
gaan betekenen. Belijdenísgeschriften hebben in onze kring nooít
grond gevonden en 6r ís ook (bij mijn weten) nooit een index
opgesteld. En dat gevoel kreeq ik wel na het lezen en herlezen
van het stukje van Teun.
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Mijn ouders hebben me altijd voorgehouden dat het een goede
zaak ís zelf na te denken, zelf keuzes te maken. In het hele leven,
het gelovige en dus ook het alledaagse leven. Maar keuzes maken
kun je alleen als je je open stelt voor wat er om je heen aanwezíg
is. Bij díe stímulans heb ík me altijd heel plezierig gevoeld, wat
niet altijd betekende dat ik het daardoor ook gemakkelijk vond,
maar zeker na verloop van tijd wel verrijkendl In dat opzicht heb
ik ook mijn lijstje samengesteld: mensen en boeken kunnen je
gedachten en leven verrijken als ze een andere kíjk op het leven
hebben dan jijzelf hebt, dat betekent dat je gedwongen wordt ie
eigen ideeën te bevragen. Dat betekent nooit een klakkeloos over-
nemen van wat een ander je voorhoudt. «Maar dat schreef ik ook
al bíj de vermelding van 'mijn' lijstl).

Het is niet mijn bedoeling geweest om een afdoende antwoord te
geven - waar geen letter meer tussen te krijgen valt - op de vra-
gen van Teun. Níet alleen omdat zijn beweegredenen me niet
geheel duidelijk zijn, maar ik zou het ook jammer vinden, omdat
volgens mij het gesprek nog níet afgelopen is.

Aly Zantvoord

****%

WEEÏ U HEÏ NOG .....

Ontmoetingsdag: op zaterdag 16 november 1996,
te Zwolle.
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WERELD EN ZENDING
Evangelie en Cultuur
Uitgave: NZR, NMR, CMI en VPKB
in samenwerking met Kok, Kampen
1996.I Prijs16,-120blz.

Wereldzendingsconferentie 1 996
in Bahia S'alvador, Brazilië

Met het oog op de komende wereldzendingsconferentie van de
Wereldraad van Kerken, welke dit jaar in november in Bahia Sal-
vador in Brazilíë vvordl gehouden, heeft de Nederlandse Zendings-
raad in haar uitgave 'Wereld en Zending' (1998.1) specíale aan-
dacht gewijd aan het thema 'Evangelie en cultuur'. Dit staat ín
nauw verband met het thema van de wereldzendingsconferentie:
'Tot één hoop geroepen, Het evangelíe ín de verscheidenheid van
culturen.'

Op een groot aantal plaatsen in Nederland is dit ondervverp
'Evangelíe en cultuur' aan de orde geweest. ZO werd in november
voríg jaar onder auspiciën van de Nederlandse Zendingsraad in
het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest een symposium ge-
houden over het vraagstuk van de ínculturatie (het opnemen in
een groter geheel ín een vreemde cultuur} van het Evangeiie niet
alleen in de Derde Wereldlanden, maar vooral ook in onze wester-
se samenleving. Daar stelde Drs.W. van Laar ter introductie van
het symposíum 'God terug in Nederland' De inculturatíe van het
Evangelie in de samenleving'.
De studiedag was gericht op de híerboven genoemde wereldzen-
díngsconferentie in Brazílië.
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Evangelie en cultuur

De discussie over het thema 'Evangelie en cultuur' is zo oud als
de weg naar Rome. ín het boek Handelingen der apostelen wor-
den we meerdere malen met dit vraagstuk geconfronteerd. Ook
toen was de vraag: in hoeverre ís het mogelíjk om Evangelie en
cultuur te scheiden en moet ook gescheiden worden wil je men-
sen van andere cuíturen geen lasten opleggen? Waar gaat het
specifiek om elementen, die direct te maken hebben met de
Joodse traditie, bíjv. de vragen over onreín voedsel (Hand.ÏO en
11 » en besnijdenis Hand. 15). en díe voor mensen wier wortels in
eerí andere traditíe, c.q. culturen líggen níet aanvaard kunnen
worden.

Niet mínder dan twaalf auteurs proberen vanuit verschillende
invalshoeken antwoord te geven op deze vraag. Het zou ínteres-
sant zijn om in kort bestek deze artikelen te bespreken. Maar we
zullen de verleiding weerstaan. Wie deze artikelen met zorg leest,
komt tot de ontdekking, dat het noodzakelijk is om tot een prakti-
sche herziening van de zendíngsopdracht te komen.
Uiteraard blíjft de opdracht van de opgestane Heer onverkort
Staan.

De wijze, waarop deze opdracht vanuit de westerse wereld werd
uitgevoerd, heeft een duídelijk stempel gedrukt op het 'zending
drijven' in de Derde wereldlanden. Helaas moet geconstateerd
worden, dat ondanks de goede bedoelingen en vooral ook de
inzet van zendelingen en missionaríssen zij zich niet hebben kun-
nen losmaken van hun eigen cultuur. Erger nog: dikwíjls werd de
cultuur die zij aantroffen niet seríeus genomen en met voeten
getreden.

Er ís één artikel waarvoor ik uw bíjzondere belangstelling zou
willen Wagen. Het gaat hier om het artikel 'evangelíe en Cultuur in
Athene en Bangalore.' Een beschouwing over Handelíngen 17:16-
34 van de hand van Dr. Vinay Samuel. Hij is voorganger in de
kerk van Zuid-India; studeerde theologie in India en in Cambridge
en was predikant in Bangalore. Daar hield hij zich bezig met
stadsevangelisatie.
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In een uitvoerige exegese gaat híj in op de wíjze waarop de apos-
tel Paulus zendin9 ín Athene heeft gedreven. Hij beSC»ïijft Athene
als een multiculturele stad met een bevolkíng bestaande uit 'Athe-
ners en vreemdelingen'(vs.21 ). Een stad vol afgodsbeelden en vol
nieuwe ídeeën. Voor Paulus waren de Atheners niet zo maar
mensen. Zij waren mensen, die gevormd waren door de cultuur
van Athene. Hij schoof hun cultuur niet zo maar aan de kant alsof
het onzin was waar deze mensen zich mee bezig hielden.
Integendeel. Hij prijst hen op dít punt van toewijding tot gods-
dienst en godsdienstige praktijk.
Daarom moet vs.22 gezien worden als een compliment. Híj staat
níet negatief ten opzichte van de Atheners. Hij spreekt ook geen
oordeel uit over hun godsdienst, maar ziet hen als mensen die de
onvolkomen godsdienst aanhangen. Op grond daarvan verkondigt
Paulus in Athene het evangelie van Jezus Chrístus en hoopt op
die wijze aansluiting bij hen te vinden.

Dit themanummer van 'Wereld en Zending' is zeer instructíef
füaag zouden we dít boekje fö Uw belangstetlíng witlen aanbeve-
len. Het is helder geschreven en het geeft een uítstekende kijk op
de wijze hoe we de zendingsopdracht zouden moeten uitdragen.

M Il 1,l'ílJl,TlJfü5Llf
KERKENI)A(; zlMSal"lüRl)ÏIM
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VOORBEREIDING WERELD2ENDINGSCONFERENÏ'lE

Kerkendag - Conferentie - Bijbelnet

Ter voorbereiding op de komende wereldzendïngsconferentïe in
Safüador, Bahia, Brazilië, met als thema

'Called to One Hope - Ïhe Gospel in Diverse Cuttures'

heeft de Nederlandse Zendingsraad het ínitiatief genomen tot een
tweetal actívíteiten dít jaar te Amsterdam. Het betreft híer de
bezinning op de vragen naar de wisselwerking tussen evangelie
en cultuur. De kerk leeft in een plurale sameníeving en dan is de
vraag aan de orde hoe je als kerken en christenen over de etní-
sche en culturele grenzen heen elkaar gaat herkennen als leden
Van 'één lichaam en één GeeSt, tOt één hoOp geroepen' (EfeZe
4:4).

Op zaterdag 21 september víndt een multiculturele Kerkendag
plaats met als thema 'Called to One Hope'. Het initíatíef van de
NZR is overgenomen door de Amsterdamse kerken en ge-
loofsgemeenschappen. Het gaat dus om een Amsterdams gebeu-
ren van allure: een dag van om-
moeting, viering en getuigenis. Mogelijk zal de Amsterdamse
kerkendag een uítstralíng heb-
ben naar kerken en getoofsgemeenschappen in het hele land.

Morgenprogramma: in de Bijlmer (Kraaiennest) met onder meer
een uitgebreide kerkelijke multiculturele markt. Middagprogram-
ma: vervolging van het programma ín de oude binnen-
stad van Amsterdam. Er zijn daar speakerscorners, zang- en mu-
ziekgroepen, drama, jongeren-
activiteiten e.d. Hoogtepum: de ínterculturele slotviering in de
Oude Kerk, vvelke later op de televisie zal vvorden uitgezonden
(IKON).
Eerder die week, op 19 en 20 september, wordt in kerkencentrum
'De Nieuwe Stad', eveneens in de Bijlmer een tweedaagse Nedet-
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landse Zendingsconferentie gehouden., in samenwerking
met het Hendrik Kraemer Instituut en met ondersteuning van de
Nederlandse Missieraad en de
Evangelie Zendíngs Alliantíe.Centraal staat de vraag: hoe ben je
samen partners in de ene zen-
díng van God'? Een derde project van de NZR is het 'lmercuttu-
re0g Bijbelnet'. Dit bijbelstudieproject Wil hm COntaCt tussen ChriS-
tenen van verschillende culturen bevorderen, Het ligt in de bedoe-
ling dat de resultaten van de projecten zullen worden íngebracht
als Nederlandse bijdrage aan de wereldzendingsconferentie van
Brazílíë.

Berend Posthui'nus

*****

INÏËRNATIONAL BAPTIST THEOLOGICAI SEMINARY PRAAG

In het winternummer van 'The Línk' 1996, uítgave van het Inter-
national Baptist Theologícal Semínary te Praag, tot voríg jaar te
Rüschlikon, Zwítserland, geeft de emeritus oudtestamentícus,
Dr.John D.W. Watts, een overzicht van de veranderingen díe
sinds 1949 hebben plaatsgevonden. Er is inderdaad, sinds de
opening van het seminarium te fülschlikon wel het een en ander
veranderd.

Het is bekend, dat vanwege de enorme hoge kosten van onder-
houd van het seminarium de dure Zwítserse frank ten opzichte
van een lage dollar en de gerezen problemen van de Amerikaanse
Baptisten met de Europese Baptisten Federatie verhuízíng naar
een goedkoper land noodzakelijk maakte. Het wem tenslotte de
hoofdstad van Ïsjechië, Praag.
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Dr. Watts grijpt terug op de beginjaren van het seminaríum in
Rüschlikon en wat er ín 45 jaar is veranderd. In díe begínjaren kon
men níet beschikken over ervaren docenten. De aangetrokken
docenten waren soms níet eens afgestudeerd en beschikten ook
niet over enige ervaring. Zelfs
voor een enkele docent was de Engelse taal een barrière.

Samen met mijn vrouw hebben we vorig jaar de gebouwencom-
plex in Praag bezocht en werden rondgeleid door Heirun
Bärenfänger, een dochter van een collega uit onze Hamburger
jaren. Het
is geweldig om te zien, wat in betrekkelijk korte tijd door zowel
docenten en studenten als vele andere medewerkers tot stand is
gebracht. Het gebouwencomplex heeft vele mogelíjkheden te
bieden.

Het Internationale Baptisten Ïheologische Seminarium te Praag is
een uitdaging aan de leiding van de Europese Baptisten Federatíe.
Na het wegvallen van de muur kan het seminarium voor vele
Baptisten Unies ín de voormalige Oostbloklanden van grote bete-
kenís zijn, Eveneens is voor de
EBF van grote betekenis dat zij zich geruggesteund mag weten
door de Cooperatíve Baptíst Fellewshíp(USA). De organisatie is
bereid, índien de financiële nood aan de man komt, bij te sprin7-
en.

Het ís (nog} níet bekend wanneer de offícíële opening zal plaats-
Vinden.

Berend Posthumus
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INTERNAÏIONALE BAPÏISÏEN KERK NEEMÏ DE RUSCHLIKON
KAPEL OVER

De oude kapel van het voormalige Internatíonal Baptist Theologi-
cal Semínary in Rüschlikon, Zwitserland is in maart 1996 geo-
pend na een grondige restauratie en overgedragen aan de Inter-
national Baptist Church van Zürich, een Engels sprekende ge-
meente, voorheen gevestigd in de Methodísten Kerk in Wadens-
wil. Zij waren uitgenodigd voor de ingebruikname van de gere-
staureerde seminarium kapel en de Engelse Baptisten predikant
Stanley Feltham, een voormalige secretarís van de Baptist Associ-
ation van Kent, is nu voorganger van de gemeente.
Nadat het seminarium verhuisd was naar Praag kwam er nog
maar een kleine groep in de kapel bijeen en tenslotte werd beslo-
ten om samen te gaan met een Duits sprekende Baptísten ge-
meente in Thalwil.

*****

Zwolle:

16 november 1996, ontmoetingsdag.
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OPÏREDEN GEËIST BFtANDgÏlCHÏlNG IN ZWARTE KERKEN.

Volgens Ds. Abraham Woods uít Bírmíngham, Alabama, schíjnt
de geschiedenis uit de jaren vijftíg en zestï(1, de strïld voor gelijke
burgerrechten, zich te gaan herhalen. In die periode waren er vele
aanslagen op en brandstíchting ín zwarte kerken. Het vreemde
was, dat de FBI-agenten en de lokale autoriteiten de daders niet
zochten ín blanke kringen, maar dat de leíders van de zwarte
kerken werden ondervraagd. Alsof zij de schuldigen zouden zijn
en niet eerst in blanke kríngen gezocht zou moeten worden.

De president van de Verenigde Staten, Clinton, is van mening, dat
er geen aantoonbaar hard bewijs geleverd kan worden, dat de
branden ín verband gebracht zouden kunnen worden met een
opnieuw de kop opstekend nationale samenzwering van blanke
terreurgroepen,

Tot op heden heeft het polítíe-onderzoek nauwelíjks of níets opge-
leverd. Zwarte leiders
zíjn onlangs naar Washíngton gegaan om bíj de federale regering
hun beklag te doen. In anderhalf jaar tíjd zijn niet minder dan drie
en dertig zwarte kerken in vlammen opgegaan. Volgens de Baptist
Times van 11 apríl j.l. zijn de branden voorgekomen in verschei-
dene zuidelijke staten: Alabama, Georgia, Louisíana, Noord en
Zuid Carolína, Tenessee en Virginía. Onlangs werd in Knoxville,
Ïenessee, een opschríft gevonden: 'Dood de negers'.
Er zouden slechts in dríe gevallen arrestatíes zijn verricht, onder
wie een dertien jarig meísje.

Volgens het dagblad Trouvv van 1 1 juni j.l. heeft het verbond van
doopsgezinde kerken in de zuidelijke staten een fors bedrag be-
schikbaar gesteld voor de wederopbouw van de verníetigde ker-
ken en ook andere kerkelijke organisatíes hebben geld beschikbaar
gesteld voor herbouw van de kerken..

Berend Posthumus
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RUIMTE VOOR VROUWEN

'Wij zusters híer samengekomen' was de niet al te originele titel
van een cabaretachtíg programma waarmee mijn zus en ik begin
jaren '80 vrouwen-Baptistenland ingingen. Het hekelen van het
Zusterhulpgebeuren en het op de hak nemen van ons Baptísme in
zijn algemeenheid bepaalden de inhoud. De toon was niet al te
scherp en de ontvangst was dan ook goedmoedig. Er kon veel.
De N.B.V.B. mocht er in die jaren zíjn: kadertrainíngen voor bestu-
ren, meerdaagse conferenties voor leden, discussies over hot
items. De N.B.V.B. was een voorloper in onze gemeenschap met
een duidelijke stem die gehoord werd.
In de jaren die volgden ben ik wat afgedreven van de N.B.V.B.,
maar zij geloof ik ook van mij. Af en toe bereiken míj geluíden die
me niet vrolijk maken en die mij zeggen dat ík thans niet bij de
N.B.V.B. moet zijn. Maar waar dan wel?
Regelmatig spreek ik vrouwen díe een platform missen waar van
gedachten gewisseld kan worden over de bijna niet bij te houden
maatschappelijke ontwikkelingen, over thema's die in eigen ge-
meente aan de orde zijn, een plek waar men zich veiííg genoeg
voelt om onzekerheid en twijfel uít te spreken,
Ook hoor ik verhalen waarbij ík denk: wij, als Baptistenvrouwen,
staan volledig buiten spel. Nationaal en internatíonaal hebben we
weinig contacten, althans waar ik (maar ik níet alleen) dat zou
willen. En dat gaat me aan het hart.
De laatste tijd is er een stem in mij die zegt: 'Misschíen begint de
tijd er wel rijp voor te worden om eens wat koppen (meidekoppen
wel te verstaam bij elkaar te steken.
Ik roep maar wat.....

írene de graaff
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HALLO JONGENS EN MEISJES.

Jn dit nummer van RUIMTE gaat het over "Onze wortels' We
bedoelen hiermee: waar ligt ons begin en voor velen van jullie zal
dat een Baptisten-gezin zijn. Je wordt dan bíjvoorbeeld opgevoed
met de Bijbel met het gaan naar de kerk, de zondagsschool en 'de
jeugd', Maar dit geldt niet voor iedereen. Er zijn ook kinderen die
niet in een Christelijk gezin opgevoed worden en niet naar de kerk
gaan, maar die later tot de ontdekking komen dat er toch iets
meer moet zíjn dan het leven wat zij leíden. Deze mensen komen
dan tot qekof en gaan naar een kerk. Hun wortels liggen dan niet
in een Christelijk gezin. Dat wordt bedoeld met 'Onze wortels'.
Mijn wortels lagen niet in een Baptisten gezin, maar gelukkig wel
in een Christelijk gezin. Daar waren de wortels in de Nederlands
Hervormde kerk.

Heel wat anders: Hebben jullie de spellet(1es met de dobbelstenen
uit het vorige blad aan andere mensen laten zien ? Deze keer een
raadseltje over iets wat je vast in de vakantie wel gezien zult
hebben. Lees het raadsel eens en denk maar eens goed na wat je
in de vakantie allemaal gezien hebt. Want het komt zowel in
Nederland als in het buítenland voor.

Naalden zijn er in vele soorten,
groot en klein en dik en goed,
ook nog in diverse vormen,
al naar wat je er mee doet.
Eén ding hebben zij nu allen
met elkaar gemeen, het oog l
Op één soort na, noem die even,
díkwijls zoeken zij het hoog I

I
l
I

Zo, jongens en meísjes, dít was het voor deze keer, allemaal de
hartelijke groeten en tOt de volgende keOr.

Jullie oom Henk.
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