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VAN DE REDACTIE

In dit nummer van RUIMTE gaat het over RUIMTE zelf. Wat
is het bestaansrecht voor onze vereniging op dit moment?
Waarom vinden mensen het waardevol lid van RUIMTE te
zijn? Ook de hístorie van RUIMTE wordt kort aangestipt,
zodat we als leden van de vereniging 'Beweging RUIMTE'
weer helder voor de geest kríjgen wie en wat en waarom
we dat zijn. Een bericht van de nieuwe voorzïtter markeert
het einde van de periode onder voorzítterschap van Piet
Brongers.

Verder: een belangwekkende bijdrage van Jannes Reiling,
naar aanleiding van de opmerkingen over RUIMTE van Ger
Booy en Teun van der Leer. Dit stuk krijgt late publikatie.
Het was al aanwezig voor het vorige nummer, maar moest
toen wegens de gro{e hoeveelheid kopij en enkele techni-
sche probleempjes blijven liggen.

Tenslotte: U heeft twee exemplaren van RUIMTE gekregen.
Eén voor uzelf, en één om weg te geven aan iemand díe
misschien geïnteresseerd is in RUIMTE. Doen...!
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KLAAGMUUR

Vorig jaar, in de zomervakantie, bezochten we Keulen. We had-
den de Dom al zo'n 20 jaar niet meer gezien, dus werd dat weer
eens tijd.
Toen we het Dom-plein opliepen, viel direct een grote stellage op,
bestaande uit ruwe palen met touwen ertussen gespannen. Aan
de touwen waren recnthoekige stukken karton (van zo'n 20 bij 30
cm) gehangen. Op elk karton stond een tekening of een tekst.
Teksten in allerlei talen, van díchtbij en van verweg. Teksten die
een oproep tot vÏede bevatten, een aanklacht, een waarschuwing
of een goede wens. Mooie gedichten, losse gedachten of zomaar
een kreet. Voor vrede, tegen vreemdelingenhaat, tegen geweld,
voor warmte. Er stond aangegeven dat dít de 'Klagemauer' was.
De kartonnetjes waren te verkrijgen en ieder werd aangemoedigd
mee te doen. We vonden zoíets een mooi initiatief. Dit zouden
kerken vaker moeten doen. Gelegenheid geven emoties te uiten,
niet zo gestructureerd, maar met ruimte voor spontaniteit en
creativiteit. Nadat we de Domkerk hadden bekeken, gingen we
weer snel terug naar de 'klaagrnuur' . Dit deed ons veel meer dan
de kerk met al haar kunstschatten.
Er lagen «oldert3es en we lazen de geschiedenis van deze klaag-
muur. Het was een particulíer initiatief uit 1991. Enige keren
vervvijderd en weer opnieuw opgebouwd. Nu onderwerp van
strijd tussen enerzijds d(, initiatiefnemers en sympathisanten en
anderzijds de stad en de kerk. Het mooie zicht op de monumenta-
!e kathedraal wordt een beetje 'bedorven' door het ongeregekJe
samenstel van palen en touwen. Het ordelíjke geheel van een
stadsplein kan niet zoveel protest en speelsheid bevatten.

Ik dacht aan de keren dat er op een RUIMTE-dag een klaagmuur
was ingericht. Papiertjes met frustraties, pijn en tekens van hoop
werden opgehangen. Eén van de functíes van füJlMTE ís het
ruimte geven aan dit soort uitingen. Blijkbaar zijn er zaken die
baptisten in hun gemeente níet kwijt kunnen. Gemeenten zijn
misschíen ook geworden (of verworden) tot kathedralen van ze-
kerheid met een mooie gevel en een monumentale structuur. En
dan wordt het uitzicht op zo'n mooie gemeente bedorven door
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lastige vragen o'r pijnpunten. Dat staat zo slordig voor de buíten-
wereld. Er zijn zaken die je als 'goede' baptist niet hoort te denk-
en, laat staan uit te spreken. Er zijn vragen díe je als 'goede'
baptist niet hoort te stellen, immers wij zijn verzekerd...
Fundamentele vragen als:

schepping of evofütie?
moeten we moslims bekeren of met hen samenwerken?
mag een homofiele relatie in de gemeente ingezegend
worden?

is er eigenlijk een leven na de dood?
wat was nu eigenlijk de rol van Jezus?

Voor uzelf kunt u dit líjstje best aanvullen. Binnen RUIMTE mogen
vragen gesteld worden, zonder dat een oordeel: geen goede Bap-
tist of: geen goed Christen wordt uitgesproken. Het is niet voor
niets dat het boek van Kuitert 'Het Algemeen Betwijfeld Christelijk
Geloof' bij zoveel RUIMTE-leden populair is. Hier is iemand aan
het woord die toegeeft het ook niet allemaal te weten en een
poging tot antwoorden geeft.

Indertijd heb ik Ds Huizinga eens horen vertellen over een grote
boom.

Als je met een grote groep mensen om een grote boom zit, zie je
de boom allemaal van een andere kant, heb je allemaal een ver-
schillend beeld, toch zít je naar dezelfde boom te kijken, en de
één moet niet tegen de ander zeggen dat het ene beeld het eníg
juiste is en alle andere niet deugen.
De functie van RulMTE is mísschien om te vertellen over de
boomtakken die je aan jouw kant wel ziet, maar die een ander
níet opvallen. Niet verwijtend over z'n onjuiste standpunt en
slechte beeldvorming, maar in de wetenschap dat je zo elkaar
verrijkt.

Síp van der Werf
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RUIMTE

Toen RUIMTE ín het leven werd geroepen, heb ik mij daar meteen
bij aangesloten. Niet omdat ík in mijn gemeente onvoldoende
ruímte had. Dat heel zeker nietl Wèl omdat ík om mij heen zag dat
veel baptisten zich niet meer konden verenigen met het beleid of
het functíoneren van hun gemeenten en daardoor afhaakten of
naar de marge van de gemeente werden gemanoeuvreerd.
Ik ben blij dat we RUIMTE niet hebben opgeheven. De vereniging
heeft vooralsnog bestaansrecht omdat zij voor meníg baptíst
grote betekenís heeft.

Van kaft tot kaft

Het is al zo ongeveer dertig jaar geleden. Ik zit in mijn auto. Naast
mij een goede vriend. Hij is voorganger. Wíj gaan naar een bíjeen-
komst. De weg is stil. De weg is lang. We hebben meer dan drie-
honderd kilometer te gaan. Alle tíjd dus voor een goed gesprek.
Neen, niet steeds over het geloof en zo. Toch kornen we er op
een bepaald moment wel op. "Zeg Henk, je moet weten dat ík de
Bíjbel van kaft tot kaft aanvaard", merkt mijn metgezel op. "En jij
weet," zo merk ik op 'dat ik dat niet doe. Maar je hebt het weer
mooi gezegd. Van kaft tot kaft. Dat hoor ik voor het eerst. Wij
weten van elkaar dat we heel verschillend denken over het begríp
canon. Houd jij je maar bij de letter, dan handel ik wel naar de
geest. Even goede vriendenl We zijn al uren onderweg, kom we
gaan koffie drinken en een broodje eten."
Even later zítten wij broederlijk spijs en drank te nuttígen in de
zon. Onze wegen gingen nmt uiteen. En goede vrienden zijn wij
gebleven. Tot op de dag van vandaag.

Twintig jaar later

Twintig jaar later ben ik secretaris van de Commissie voor de
Opleiding. Meníngsverschillen aangaande de schriftopvatting
laaien hoog op. Zij concentreren zích hoofdzakelijk op de oplei-
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ding. Het is een turbulente tijd voor de commissie. Ik sclírijf veel
en ga vaak op bezoek. Ik ben toevallig de eníge niet-voorganger in
het college. De anderen moeten op zondag preken. Dus als er de
een of andere gebeurtenis in een gemeente is vtaarvoor de Cvd0
wordt uítgenodigd, meld ik mij als vertegenwoordiger van de
commissie. Zo kom je nog eens ergens.
Mijn voorkeur ging uit naar gemeenten waarvan de voorganger
destijds lid was van het Evangelisch Beraad. Soms viel ik van de
ene verbazing in de andere. Tijdens gesprekken rond koffie of
maaltijd constateerde ik namelíjk heel vaak dat menig gemeentelíd
- en soms zelfs raadslid - volstrekt niet de gedachten en ideeën
van zijn of haar voorganger koesterde. Zo hier en daar dreigden
soms broeders en zusters te vereenzamen, te vervreemden of af
te moeten haken. Ik kreeg in die tijd nog wel eens een telefoontje
van zulke broeders en zusters.

RulMTE nu

Welbewust hebben mijn vrouw en ík een aantal jaren geleden
gekozen voor het voortbestaan van RUIMTE. Goed, onze verenï-
ging is dan wel geen gesprekspartner van de Unie, dat neemt niet
weg dat zij veel zegenrijk werk heeft gedaan, en nog doet voor
mensen die, om welke redenen dan ook, dreigen te vervreemden
van de gemeente. Als zij in de gemeente geen ruimte krijgen, dan
kan RUIMTE hun die geven. Dat hebben wíj de gemeenten en de
Unie verteld. Jammer dat de laatste in ons (nog?) geen gespreks-
partner ziet. Maar daar zijn wíj niet voor verantwoordelijk.

Henk Sikkema
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KERKENDAG

In 1988 is er in Nederland een kerkendag gehouden over 'Gerech-
tigheid, Vrede en de Heelheid der schepping'. In veel kerken werd
deze kerkendag voorbereid. Leerhuizen en gespreksgroepen ston-
den in het teken van dít thema. Ook waren er op plaatselijk en
regionaal niveau interkerkelijke gesprekken en bijeenkomsten. De
landelijke kerkendag sloot deze periode van gezamenlijke bezin-
ning af. Een dag waarop de kerken van Nederland op positieve
wijze van zich líeten horen.
De Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland besloot hieraan
níet mee te doen. Volgens de Uniecommíssie stond de zelfstan-
digheid van de plaatselijke gemeenten het meedoen als Unie in de
weg.
Sommige gemeenten hebben toen plaatselijke initiatieven geno-
men en ook zijn er gespreksdagen vanuit de Unie zelf, los Van de
andere kerken georganiseerd. Wat helaas ontbrak was de wil zich
als Unie aan te sluíten bij het brede, interkerkelijke karakter.
Het argument van de zelfstandigheid van de gemeenten werd
door velen ervaren als een formalistische vondst orn een echte
visie te kunnen vermijden. In eerdere gevallen immers had de uníe
ook gesproken namens de gemeenten, was de Unie ook verban-
den aangegaan of had ze juist verbanden verbroken.
Plotseling kwam bij de beslissing aangaande de kerkendag het
argument van het federatieve karakter van de Unie opzetten.

Onze lJnie was indertijd in 1948 één van de deelnemers aan de
oprichtíngsvergadering van de Wereldraad van Kerken. De unie
werd volledig lid van de wereldraad en van de Nederlandse afde-
Iing daarvan.
Op de Algemene Vergadering van de Llnie in Sneek (1963) werd
besloten het lidmaatschap van de Wereldraad ongedaan te maken
en slechts als waarnemer aan het oecumenische werk deel te
nemen. Door openlijk of verholen te dreigen met het verlaten van
de Unie, was een minderheid van de gemeenten in staat haar wil
op te leggen aan een meerderheid.
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Een aantal jaren later is een tweede díeptepunt ín oecumenisch
handelen van onze Unie te noemen. Het voorstel om dan maar als
gastlid toe te treden tot de Nederlandse Raad van Kerken werd in
19-10 door de Algemene Vergaderíng der Unie ín Amsterdam
verworpen.

Velen hadden gehoopt dat de kerkendag van 1988 eíndelíjk weer
een gelegenheid zou zijn het oecumenische denken binnen de
gemeenten en de Unie weer wat aan te wakkeren. Het heeft he-
laas niet zo mogen zijn.

Nu zijn we tien jaar verder en weer wordt er een kerkendag
georganíseerd. Volgend jaar, op 25 apríl 1998 ín Kampen. Het
thema van deze kerkendag is: 'Verzoeníng: Gave van God, bron
van nieuw leven'. Het winterseizoen zal in vele kerken dan ook in
dit kader staan. Op de Tweede Europese Oecumenische As-
semblée in Graz, Oostenrijk (juni a.s.) zal als het ware het
winterseizoen internationaal geopend worden, waarna de fakkel
nationaal wordt overgenomen.

Het zou mooi zijn als op de komende Algemene Vergadering zou
worden besloten dat ook onze Unie volledig en zonder voorbe-
houd mee gaat werken aan deze kerkendag, dat de Unie zal stí-
muleren dat de gemeenten zich bij plaatselijke interkerkelijke acti-
viteiten gaan aansluiten.
Het zou nog mooier zijn, als op de Algemene Vergadering van
1998 blíjkt dat het thema 'verzoening' zoveel uitwerking gehad
heeft, dat daar het víjftig-jarig bestaan van de Wereldraad her-
dacht kan worden, en het onzalige besluit van de AV in Sneek
(1963) víjf-en-dertig jaar na dato kan worden teruggedraaid.
Voorstellen daartoe kunnen op een algemene vergadering alleen
gedaan worden door permanente commissies en door gemeenten.
Welke gemeente voelt zich uitgedaagd??

Sip van der Werf
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Gebed

God, wat moeten we tegen u zeggen?
We hebben soms geen woorden
voor ons verdriet en onze píjn.
We weten niet altijd raad
met onze gevoelens.
We zouden u wel willen bedanken
voor alle fijne dingen
die we meemaken,
maar we komen niet goed
uit onze woorden.

Of is het misschíen beter
om gewoon maar stil te zijn?
Omdat u ons toch wel begrijpt.
Omdat u geen volzinnen nodig hebt
Om te Weten Wat er in OnS Omgaat.
Misschien is het wel goed
om niets te zeggen
en open te staan voor u.
Om dan te ontdekken
dat u heel dichtbij ons bent.

(uit: een zoutkorrel voor elke dag)
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ALS U EEN KEUS MOET MAKEN
EN U DOET HET NIET

DAN IS DAT OP ZICH EEN KEUS

Herkent u dit?
In een gemeente doet zich een vraagstuk voor:

Mogen vrouwelijke raadsleden het avondmaal bedienen?
Mag een vrouwelijke voorganger in de gemeente voorgaan?
Mogen niet-baptisten aan het avondmaal deelnemen?
Moeten mensen die door overgietíng gedoopt zijn worden
overgedoopt?
Mogen samenwonenden aan het avondmaal deelnemen?
Mag een homofiel gedoopt worden?
Moet de gemeente líd worden van de plaatselijke raad van
kerken?
etc etc etc

Na ruime discussie op de gemeentevergadering dreigt er een
meerderheid voor een ruimer standpunt te ontstaan. Dan kondigt
broeder X aan dat hij zal bedanken voor de gemeente als zo'n
besluít genomen zal worden. Dan gaat het opeens niet meer over
de zaak zelf, maar over broeder X. Misschien over meerdere broe-
ders en zusters X. Vaak komt de raad dan met het voorstel van
orde om het voorstel maar van tafel te nemen, vanwege de gewe-
tensnood van enke-len
Opgelucht neemt de gemeente dat ordevoorstel aan, dankbaar
voor de wijsheíd van de raad. Dankbaar dat een dreigende split-
síng van de gemeente of een dramatisch ledenverlies, doordat een
aantal gemeenteleden naar een vrije gemeente overstapt, is ver-
meden.
We besluiten maar niets te besluiten, dan maken we ook geen
ongelukken. Maar intussen besluiten we wel alles maar bij het
oude te laten.
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En waar het over ging? De vrouwelijke raadsleden, de vrouwelijke
voorganger, de niet-baptist bij het avondmaal, de door overgietíng
gedoopte, de samenwonenden, de homofiel, de oecumenisch
ingestelde ?

Die verlaten misschien later, stilletjes en verdrietig de gemeente.
De gemeente betreurt het maar had geen aandacht voor hun
gewetensnood. Hüpelijk vinden ze de weg naar RUIMTE.

Sip van der Werf

***+*

GESCH?EDENIS
(Uit een inleiding van Jaap Schuil over
de geschiedenis van RUIMTE.)

De apostel Paulus zegt: Niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan
door de Heilíge Geest. Het is van het allergrootste belang uit te
spreken dat we allen deze belijdenis van harte onderschrijven.
Jezus ís Heer, want Hij heeft ons God, Zijn Vader bekendge-
maakt. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven; Hij nam onze schuld
weg en in Zíjn overwinning en opstanding uit de dood ontvangen
ook wij door genade leven en toekomst. Zonder dit geloof geen
perspectief.
Wij moeten beginnen dit fundament van ons geloof te benadruk-
ken. Dit ís het hart van het evangelie. Als Baptisten kunnen we
daar nog aan toevoegen, dat we ons op grond van deze belijdenis
hebben laten dopen, opdat wij op een andere, nieuwe wíjze -
namelijk als navolgers van Christus - zouden leven.
De vraag die we elkaar dan nog kunnen voorleggen is: wat kan er
dan nog mis gaan met betrekking tot onze saamhorígheíd?
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Ontwikkelingen in de Unie
Baptisten zíjn altijd eenvoudige gelovigen geweest, die de Bijbel
lazen en aan de Bijbel genoeg hadden als inspiratiebron voor hun
geloof. Ze kenden geen dogma's. Ze dachten ín hoofdzaken ge-
lijk, maar lieten elkaar ook ruimte om in ondergeschikte zaken
verschillende interpretaties te hebben van zaken die in de Bijbel
voorkwamen of waarmee zij in het leven geconfronteerd werden.
Lange tijd was de gemeenschap zo gesloten, dat er geen aanlei-
ding was voor grote spanningen. Zelfs het lidmaatschap van de
Wereldraad van Kerken in 1948 was totaal geen stríjdpunt.
Geleidelijk kwamen er fundamentele veranderingen. De samenle-
ving kwam tot ontwikkeling. Onze jeugd ging studeren. Ontdek-
kingen werden gedaan, verhoudingen veranderden; de theologie,
die niet alleen in gesprek was met de Bijbel, maar ook met con-
crete mensen kwam met nieuwe inzichten díe voor veel onrust
zorgden binnen de kerken.

Velen konden de ontwikkelingen binnen hun kerkgenootschap niet
volgen en kozen voor een gemeenschap waar alles nog bij het
oude was. Onze gemeenschap werd door vele van oorsprong
calvinistische Christenen gekozen.
Lang hebben onze Gemeenten in meerderheid alleen gedaan aan
bijbelstudie. Onderwerpen die raakten aan maatschappelijke
vraagstukken werden in de regel gemeden. Nieuwere theologische
ontwíkkelingen ondergingen eenzelfde behandeling. Toch konden
we weten, dat de geschetste ontwikkelingen ook onze Gemeen-
ten zouden bereiken en dat we er niet omheen maar doorheen
moeten om verantwoorde standpunten in te kunnen nemen.
Met name de meer dogmatisch ingestelde Baptisten - in de regel
komend uit de reformatorïsche kerken - gingen zich keren tegen
de invloed van medegelovígen, die als gevolg van hun openstaan
voor theologische en maatschappelijke ontwíkkelíngen, als ook
voor het spreken van God, qroeïden naar een andere vïsïe op de
Bijbel.

Vanzelfsprekend komen veranderíngen alleen daar voor, waar
men zich bezighoudt met de samenleving en de theologíe. In onze
gemeenschap was dat vooral op het seminarium, waar de theolo-
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gie niet voorgeschreven of opgedrongen werd, maar waar men in
alle openheid kennis kon nemen van aangereikte gedachten over
God en Zijn Rijk.
De opleiding is daarom krachtig onder vuur genomen. Er zijn vre-
selijke beschuldigingen geuit aan de docenten van dat ogenblik
(o.a. werd hun wijze van ondtrwijzen vergeleken met het komen
van wolven in schaapsklederen, die de kudde verwoestten). De
pressie van hen, die zich verenigd hadden in het Evangelisch
Beraad werd zo groot, dat de docenten zich vooral hierdoor ge-
noodzaakt zagen hun ambt neer te leggen.

Sindsdien spoelde een golf van waarschuwingen door onze ge-
meenschap, die de niet-Bijbelgetrouwe Baptisten tot onderwerp
hebben. In gemeenten waar deze geest heerste, werd het steeds
moeilijker voor broeders en zusters met een afwijkende vísie op
bíjbelse waarheden om zich te herkennen in de Gemeente en om
zich geaccepteerd en gerespecteerd te weten.

Opriehting van RUIMTE
Vanwege deze voor Baptisten ongekende ontwikkelíng, hebben
leden van verschillende Gemeenten in ons land, besloten stem te
geven aan hun zorg over de ríchting, waarín onze Unie zich be-
weegt. Hiermee was de Werkgroep RfüMTE opgericht (voorjaar
1988). Reeds meermalen was gevraagd om een open gesprek
over zaken díe ons bezíghouden, zoals 'De posítie van de vrouw
in de Gemeente', 'Gemeente en homosexualiteit' enz. maar de
gemeenschap bleek níet bij machte een gesprek op gang te breng-
en. Misschien vanwege de angst, dat een gesprek alíeen maar
aanleiding tot verdeeldheid zou geven.

Werkgroep RUIMTE had voor ogen het gesprek over bedoelde
onderwerpen mogelijk te maken voor hen, die dit vurig wensten.
Een beslissend moment was het niet deelnemen van de Unie aan
het Conciliair Proces, terwij toch velen binnen onze Uníe heel
graag zouden participeren in dit wereldwijde proces dat een getui-
genis aan de wereld zou kunnen inhouden van de Christenheid.
Werkgroep RL?IMTE wílde steun geven aan die broeders en zus-
ters, die in de eigen Gemeente min of meer in het isolement te-
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recht gekomen waren en tenslotte wilde de vverkgroep stem ge-
ven aan die velen, die onze gemeenschap zagen veranderen in
een min of meer fundamentalistische kerkgemeenschap, waarin
geen plaats is voor andere geloofsinzichten.

Het is inmiddels wel duidelijk, dat de belangrijkste verschilpunten
ín onze gemeenschap níet te benoemen zíjn met een onderwerp
als 'de positie van de vrouw in de Gemeente' of met 'Gemeente
en homosexualiteit'. Het gaat steeds om een verschil in bijbelbe-
schouwing.
Voor alles zullen we het daar met elkaar over moeten hebben.

Vooruitstrevende Baptísten (het is maar een benaming) díenen
zich te realiseren dat de zorg van meer fundamentalistische Bap-
tísten is, dat God gediend wordt en dat Zijn Rijk kome in een
wereld waar mensen steeds eigenmachtíger God verwerpen.
Fundamentalistische Baptisten zullen moeten gaan inzien dat meer
vooruitstrevende Baptisten helemaal niet eigenmachtig wensen te
geloven en dat zij eveneens God willen dienen en Zijn Rijk gestal-
te wensen te geVen.

Deze verrassende ontdekking kan gedaan worden, maar dan moe-
ten we niet in de fout blijven vervallen, waarin zoveel gemeen-
schappen om ons heen vervallen zijn. Geven we de Heilige Geest
een kans? Gaan we een proces met elkaar aan, dat als uitgangs-
punt heeft: Wij horen bij elkaar en wij laten elkaar niet los? Wij
mogen ons aan elkaars zorg toevertrouwen. Eenvoudig is zo'n
proces niet, maar wij geloven toch nog wel in wonderen?

Jaap Schuil

Íí
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HET MAG WEL VAKER...

Kort geleden werd ik gevraagd om op te schrijven hoe ik, als
jongere, de Beweging RUIMTE zie en ervaar.
Dat "als jongere" trof mij, in de eerste plaats was het natuurlijk
een vleiende gedachte dat ik, tweede helft dertig, nog als jongere
gezien wordt. Tegelíjk besefte ik op dat moment, dat de Bewe-
ging RUIMTE om een voor mij onbegrijpelijke reden de echte jong-
eren dus niet bereikt, niet aanspreekt. Een zorgwekkend idee,
vind ik.

Mijn eerste echte grote frustratie liep ik op tijdens de extra A.V.
in Hoogeveen, waar de ideeën van Rolf Venema meedogenloos
veroordeeld werden. Hiermee werd naar míjn mening ook meteen
een oordeel uitgesproken over Rolf zelf en al de mensen die wel
waardering konden opbrengen voor zijn ideeën.
Tot dan toe had ik gedacht, misschien gehoopt, dat het allemaal
nog wel meeviel en dat het vanzelf goed zou komen. Ik kon mij
niet voorstellen dat er zoveel - in mijn ogen- onnadenkende men-
sen bestonden. Maar het was echt. En dat bleek al snel in de
plaatselíjke gemeente ook.

We gingen vergaderen over het feit of samenwonende gemeente-
Ieden wel of níet deel mochten nemen aan het avondmaal, en of
ze wel of niet gedoopt mochten worden. Ze werden uitgesloten
van het avondmaal en een doopaanvraag werd vriendelijk, maar
beslist geweígerd. En er was nog een lange ríj "gevallen" te gaan,
die allen gescreend moesten worden op de echtheid van hun
geloof.
Ik meende echter - en gelukkig stond ík hierin niet helemaal alleen
- dat wij onszelf híermee volkomen ongeloofwaardig maakten.
Een gemeente die de "vermoeide en belaste medemens" de deur
wijst, de ontwikkelingen ín de maatschappij níet ín de gaten
houdt, maar zonder meer veroordeelt en het risico loopt maat-
schappijvreemd te worden...... En dat alles met de bijbel ín de
hand, Gods Woord, dat vernietigend toesloeg.... Ik wíst níet dat
het zoveel pijn kon doen...en ik kon de gemeente niet loslaten.
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Nog steeds niet. lets wat generaties in onze familie overleefd
heeft.... Dikwijs heb ik het uitgeroepen: "Ik wist niet dat ik zo
baptíst was'. Dat ik zo op het verkeerde paard gegokt had...

En toen......ontstond de Beweging RUIMTE. Er waren rneer men-
sen zoals ik en ook zij noemden zich baptist. Juist baptist, van-
wege het vrijheidsbeginsel. Het was thuiskomen, bijpraten, een
herademing, ik voelde me niet meer zo alleen.

En dat laatste is gebleven. Elke RUlMTEdag is een belevenis. Ik
vind er iets, dat ik niet vind in onze plaatselijke gemeente. Ik
noem dat een stukje herkenníng. Ik laad me op, om er weer een
jaar tegenaan te kunnen. De behoefte om stoom af te blazen is
niet meer zo sterk aanwezíg als in het begin.
In onze plaatselíjke gemeente doen zích ontwíkkelingen voor,
maar ze gaan mij niet snel genoeg. Ik voel me nog aan de kant
staan, maar dat komt voor een groot deel ook door mezelf. De
zaken die in de gemeente spelen, zijn voor míj grotendeels gepas-
seerde stations.
Lang heb ik míjn stem niet laten horen, bang voor de pijn. Nu durf
ik af en toe vveer in te springen op onderwerpen die aan de orde
komen, zoals de aandacht voor het kind ín de gemeente. Verder
heb ik mijn heil bij andere, niet baptisten gesprekspartners ge-
zocht.

I

Waarom dan toch nog steeds RLjlMTE?
De onderwerpen, de sprekers, de schrijvers in het blad, ze spre-
ken mij aan, kunnen me boeien en zetten me aan het denken. Ik
heb het nodig en de wetenschap dat ik niet de enige baptist ben
die zich hiermee bezig houdt, houd me op de been.

Voor mij mogen de RUIMTE-dagen wel wat vaker dan een keer
per 4aar.

!
J

J
Dorothe Busscher.
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Van het bestuur

Ontmoeten en bevragen

í
í

Meer en meer moeten bedrijven, verenigingen en andere instan-
tíes zich profileren, dat wil zeggen men moet aan de weg timme-
ren om kenbaar te maken waarom er nu specífiek voor dat bedríjf,
deze verenigíng of díe ínstantie 'gekozen' moet worden, Uíteraard
geldt dat ook voor onze Beweging RUIMTE.

l
l

De vraag is: hoe doen öf willen wij dat in-anze vereniging?
Beweging RUIMTE is er (al negen jaar) en heeft dan ook bestaans-
reCht in BaptiSt Nederland. Wij preSenteren OnS o.a. met het blad
RUIMTE en op de ontmoetíngsdag. Beöeging RUIMTE wil níet
provoceren, maar met "gelijkgezinde Baptisten" vereniging zijn.
Het gaat ons nog steeds om het (onderlinge) open gesprek over
geloofs- en levensvragen in de hedendaagse maatschappij waarin
Baptísten met "verschillende" geloofsbelevíngen allen een ge-
waardeerde ínbreng hebben.
Een verenigíng die vorm en inhoud krijgt door de .manier waarop
we met elkaar (ook met andere baptisten instanties) om (wíllen)
gaan, actief respect willen hebben en de ander ín zíjn/haar waarde
willen laten. Dan hoeven we inderdaad niet bang te zijn voor het
woord "polarisatie", want wij zoeken niet de confronQtie, maar
wel het gesprek; wij willeii niet elkaar bestrijden of tegen de an-
der zijn.

Beweging RUIMTE is niet monddood en voorziet in een behoefte.
Daarom laten wij horen wie wij zijn. Tegengestelde meningen
mogen elkaar ontmoeten èn bevragen. Want waar het kontakt
helaas verdwenen is, komen maar al te gauw etiketten!
Wij willen ons in Baptist Nederland zo niet opstellen of net doen
of de ander(en) niet bestaat/bestaan. Het gaat ons om geloven en
gehoorzamen. Daarvoor willen wíj ruimte, daarvoor geven wij
ruimte, vooÏzover wij iets te geven tiebben.
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Bestuurssamenstelling:

Op de ontmoetingsdag van 16 november j. zijn door Sip van der
Werf afscheidswoorden gericht aan Grieta Olijslager en .Piet
Brongers. Sip sprak de waardering, dank en vreugde uit over hun
inzet, aandacht en de wijze waarop zij zich bezig hielden in onze
vereniging. Hierbij is dat nogmaals onderstreept, want het was
heel fijn hen in het bestuur te hebben.
Linda Schipper is vervolgens ín het RUlMÏEbestuur gekozen.
Hartelijk welkom aan Linda. Open bleef toen de vraag of er nog
een vacature in het bestuur is.
In het beraad op 7 jänuari 1997 werd vastgesteld dat een
bestuurssamenstelling bestaande uit acht leden vooralsnog vol-
doende is. De bestuursfúncties zijn in ieder geval voor de periode
tot de volgende RUlMTEdag als volgt verdeeld:

Voorzitter: Aríe Spier
Secretaris: Henk Slaakweg
Penningmeester:

Ron Maatjes
Elly Groenhuijzen, Línda Schipper, Theo Pothof,
Henk Sikkema en Sip van der Werf.

Subgroep Nieuwsbrief (blad RUIMTE):
Elly Groenhuíjzen, Henk Síkkema en Sip van der
Werf

Subgroep Pastoraat:
Henk Slaakweg

Subgroep RLllMTEdag:
Línda Schípper, Theo Pothof en Sip van der Werf

Leden:

Evaluatie RUlMÏEdag 1996:
l

In de notulen van de genoemde bestuursvergadering heeft Henk
Sikkema daarover het volgende geschreven:

"Wij zien allen terug op een goede ontmoeting. Het was wel jam-
mer dat de "muziek" te laat arriveerde. Vooral voor füieta was
dat vervelend want zij verzorgde de opening van de dag.
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Zo zou het wel mooi zijn qeweest vvanneer er bij binnenkomst al
wat rnuziek te horen was geweest en zij daarna op gepaste wijze
had kunnen beginnen zonder vooraf in spanning te moeten verke-
ren omtrent de begeleiding. De muzikanten waren verdwaald.

De ruimten in de school te Zwolle lenen zich uitstekend voor onze
ontmoetíngsdagen. De organisatie was uitstekend zowel in mate-
riële als in consumptieve zin. Een woord van dank is dan ook zeer
op zijn plaats voor de hele familie Van der Werf en Henk Timmer-
man.

}

Voor wat betreft de lezing van Marinus van der Berg zullen de
gedachten en gevoelens van de bestuursleden wel een afspiege-
Iing zijn van die van het geheel van de bezoekers van de RUIMTE-
dag: íedereen víndt wel iets dat hem/haar ín meer of mindere
mate aansprak.
Aangaande de middag met v.d. Berg mochten wij overïgens veel
waarderende reactíes in ontvangst nemen. Reden te meer voor
een vervolggesprek. (red.: deze wordt gehouden op 24 mei a.s.)

Wíj zijn allen zeer tevreden over de prettíge sfeer, de mooie dag-
opening van Grieta, het verloop van het zakelijk gedeelte en over
de víeríng die zeer persoonlíjk gekleurd was maar wellicht juist
daardóór mooi van toon en inhoud was.

Het was ook goed om ons gezamenlijk te bezinnen op de Nieuws-
bríef. De redactíe heeft enkeíe gegevens verzameld en zíj zal be-
stuur en leden op de hoogte houden."

Met vriendelijke groet,

Aríe Spíer, voorzitter
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24 mei: werkdag met Marinus van der Berg.

"Veranderingen in je gploofï
hoe sta je er zelf in?"

Op onze laatstgehouden RUlMTEdag in november j.l. werden we
onder leíding van pastor Marinus v.d. Berg op een indringende
wijze bepaald bij factoíen die een rol spelen als het gaat om
veranderingsprocessen in je geloof en je leven.
Drie "modellen' reikte hij ons aan:

1. 'exodus': uíttocht, bevrijding uit een situatie gekenmerkt
door de 'slavernij' van de traditie
2. 'groei': via onmondige afhankelijkheid (paplepel) naar mon-
dige eigen keuzes en vormgeving
3. 'verlieservaring', waarbij je alle aspecten van een rouwpro-
ces tegenkomt en een plaats moet geven

(voor een meer volledig verslag kun je bij het vorige nummer van
RUIMTE terecht)
Zijn verhaal was zo herkenbaar en maakte zoveel indruk, dat er
spontaan voorgesteld werd om er meer mee te doen. Ja, om er
een hele dag in de vorm van een werkdag aan te besteden. En
dan als het kon weer met medewerking van Marinus v.d.Berg.

Hierbij nodigen we jullie allen uit om deze werkdag mee te maken
en mee te doen op 24 mei a.s. in de Baptisten Kerk "Silo", Here-
Straat 34-36, te UtreCht. (kOSter: meVr. Warta, tel. 030
2314937)

Het programma ziet er als volgt uit:
vanaf 9.30 uur, ontvangst, registratie, koffie

10. 15 uur, welkom
10.30 uur, korte inleiding van Marínus v.d. Berg
Vervolgens gaan we aan het werk rondom het thema "uit-
tocht" en onze eigen plaats in die geschíedenis. We worden
uitgenodigd om gesprekken aan te gaan met elkaar vanuit
verschillende posities.
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1 2. 1 5 uur, plenaire afronding
12.30 uur, middagpauze met soep en koffie (zelf graag brood
meenemBn)
13.30 uur, zowel persoonlíjk aan het werk rondom de beide
begrippen/gevoelens "verlangen" en 'angst"
15.15 uur, gesprek in groepjes rondom je eigen plaats, je ei-
gen bewegíng van het geloof en je eigen vraqen daarbij
16.00 uur, viering waarin de verschíllende elementen van van-
daag terug te vinden zijn.
Uíterlijk 16.30 uur, sluítíng

Zoals je ziet, kan er veel gebeuren.
Of er wat gebeurt hangt af van jezelf en je eígen betrokkenheid.
Het lijkt ons een goede gelegenheid om eens serieus tijd te nemen
voor je eigen proces en voor vragen en gevoelens waar je bewust
of onbewust al een tijd mee omloopt en waarmee je niet bij veel
mensen terecht kunt.
De prijs hoeft geen probleem te zijn: fl. 10,- voor de gehele dag,
incl. koffie/thee en soep.

Wat we wel vragen is: meld je van te voren aan, via de aanmel-
dingskaart in dit blad. Dan weten we vantevoren met hoeveel
mensen we rekening moeten houden. Dat is belangrijk voor het
goed kunnen uitvoeren van het programma.

Hoe kom je in SNo?

Parkeergelegenheid is schaars, de wandelíng vanaf het statíon is
níet moeilijk en niet lang ( +/-10 min.), maar je kunt ook met de
stadsbus, vanaf het station (lijn 2 of lijn 22}, uitstappen op de
Lange Nieuwstraat, halte "Hamburgerstraat. Vervolgens de Harn-
burgerstaat ín. Die gaat vanzelf over in de Herestraat. Het kerkge-
bouw vind je dan op nr. 36-38.
Als je toch met de auto wilt komen, heb je de beste kans op de
Malíesíngel of de Maliebaan, maar je moet dan wel parkeergeld
betalen (fl.2,- per uurl)
füatis parkeren kun je bij stadion Galgenwaard, waarna je met
líjn 3 de stad in kunt: uítstappen bij halte 'Nachtegaalstraat".
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Vervolgens via de Maliebaan, de Maliesingel over de Herebrug
naar de Herestraat.

Bijgaande schets stelt je in staat om je weg te vinden.

Misschien is het een idee om samen met anderen
Á

te 'carpoolen' met de auto of te 'meermannen'
met de trein?

voorbereidingscommissie,
Piet Brongers
Henk Slaakweg
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"RUIMTE"
TUSSEN TEUN EN GER

OF: WELKE RUIMTE /S ER
TUSSEN TEuN EN GER?

In het octobernummer van RLI?MTE waarschuwt Teun van der
Leer ons, RUIMTE-leden, om toch vooral dicht bij het geloofsgoed
van onze Baptisten gemeenschap te blíjven zoals dat tot uitdruk-
king komt in kruis en opstanding van onze Heer Jezus Christus.
Hij vindt het níet verstandig om mensen als Nico ter Linden, die
een verkeerde visie op de persoon en het werk van Christus
heeft, op een RUlMTEdag ín te halen en te prijzen.
In het decembernummer haalt Sietzo Dijkhuizen een uitvoerige
bríef aan van Ger Booy díe van mening ís 'dat we te voorzichtig
zijn en daardoor meer en meer identiteitsverlies oplopen'. De
inhoud van het blad ís voor hem een gepasseerd station. Hij is
daarvan zo overtuigd dat hij er het blad niet meer voor hoeft te
Iezen. Hij wíl een onafhankelíjk blad waarín 'een groot aantal
mensen/stromingen/ denkwerelden een plek zouden moeten heb-
ben', zodat aan de hand van discussies met en over hen onze
identiteit vastgesteld zou kunnen worden. Hij noemt een aantal
schríjvers (waaronder Níco ter Línden!) waarover wij in dit blad
zouden moeten discussiëren.

Deze twee vermaningen bepalen ons weer eens bij de vraag waar
het in RUIMÏE nu eígenlijk gaat. Piet Brongers heeft namens het
bestuur in het decembernummer al een goede bijdrage geleverd.
Wat mij beweegt Om Op perSoonlíjke títel mee te gaan schrijven iS
dat wij een schreeuwende behoefte hebben aan een open bezin-
níng over de ínhoud en de draagwijdte van ons christelijk geloof
aan het eind van de twintigste en vlak voor de eenentwintigste
eeuw. Wíj staan voor de taak om ons chrístelíjk geloof gestalte en
inhoud te geven in een wereld die verder afstaat van het evang-
elie dan sinds eeuwen het geval ís geweest. Ik wíl proberen om
dit wat nader te omschrijven maar heb niet de pretentíe een volle-
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dig beeld te kunnen geven van onze tijd en cultuur. Het blijven
flitsen en fragmenten en de keus wordt meebepaald door mijn
eigen beleving en inzicht.

Secularísatie
Wij zijn nog lang niet klaar met de secularisatie. Wij zoeken wel
ijverig naar middelen en wegen om de ongelovigen weer in de
kerk te krijgen (Zie WillOW Creek en stappenplan,etc.) maar wij
beseffen nog lang niet voldoende dat wíj een groot deel van ons
bestaan leven alsof God er niet is. Als het gaat om het weer dan
houden wij geen rekening met God, 'die wolken lucht en winden
wijst spoor en loop en 'baan', maar met het weerbericht. Het is
maar een voorbeeld. Secularisatie is meer dan alleen zich losma-
ken van kerk en geloof, het is ook (en misschien wel vooral) God
níet tegenkomen ín je leven van alledag. Het leven gaat gewoon
door zonder dat je iets van God merkt. Zo beleven wij een groot
deel van onze eígen werkelijkheid.
We hebben inmiddels wel de beperkingen ontdekt en ervaren van
de moderniteit, de heerschappij van de ratio, hoeveel zegeningen
die ons ook heeft geleverd (en nog dagelíjks levertD door techniek
en wetenschap. De heerschappíj van vaste natuur- en andere
wetten brokkelt af en wij komen terecht in de postmoderniteit
waarin níets meer vaststaat en alles lijkt af te hangen van onze
keuzes en voorkeuren. Relativisme alom. leder kiest voor zich en
is zelf verantwoordelijk. Ook dat is niet iets vtaarvoor je bewust
kiest maar het zit gewoon in de lucht die je inademt en die je
leven befövloedt. Wij zijn er als gelovige mensen nog niet klaar
mee.

Nieuwe religiositeit
Wij merken om ons heen een nieuwe religiositeit, de wereld van
New Age en vele andere bewegingen en stromingen. Een besef
dat er meer aan de hand is dan moderníteit en postmoderniteít
waar wíllen hebben. 'God' mag weer en was zelfs het thema van
de Boekenweek. Maar voordat wij als gelovige mensen opgelucht
ademen, moeten we ons realiseren wat deze nieuwe religíositeit
niet is: het ís niet het geloof in de Enige God waar de bijbel van
spreekt. Het is het oeroude henotheïsme, het geloof dat al het

24



r'

goddelíjke een ís. Geen exclusiviteít maar inclusiviteit. Het is een
verleidelijke opvatting wanneer we kijken naar de veelheíd van
godsvoorstellingen ín de wereld van gisteren en vandaag. Maar
het is niet het monotheïsme van Jodendom, Christendom en
Islam. Wij zíjn er nog niet klaar mee.

Bordjes
In deze wereld leven wíj en in deze atmosfeer ademen wij. Er is
geen ontkomen aan en ik denk dat RUIMTE ons goede diensten
zou kunnen bewijzen als plaats van ontmoeting. Maar dan zullen
wíj wel bij elkaar moeten blijven en niet al te snel bordjes van
'verboden te betreden' of 'gepasseerd station' moeten ophangen.
Op enkele van zulke bordjes wil ik wat nader ingaan om te verdui-
delijken wat ik bedoel.

Het eerste bordje is dat van de bijbelbeschouwing. De bijbel is
Gods onfeilbaar Woord, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daar
mag je niet aankomen. Maar in de praktijk blijkt steeds weer dat
zeer uiteenlopende opvattingen en zelfs dogmas met een beroep
op dit Woord worden gelegitimeerd.Voorbeelden zijn er te over.
Dat ligt enerzijds aan de aard van de bijbel: een collectie van zeer
uiteenlopende geschríften ontstaan in een zeer lange tijd en onder
heel verschillende culturele omstandígheden. Maar dat is niet het
enige. Wij hebben ontdekt dat het lezen van de bijbel iets anders
ís dan vaststellen wat de tekst betekent. Lezen is interpreteren,
dat wil zeggen: er een betekenis in vinden en eraan toekennen.
Wij zijn zelf in dat proces betrokken. Wij denken er het onze van.
Omgekeerd is het ook zo dat de tekst ons 'uitlegt', dat wil zeggen
ons confronteert met onszelf en ons onder vuur neemt. Ook daar-
in zijn wij betrokken maar nu niet als subject maar als object.
Wij staan voor de taak om in dit tijdsgewricht de bíjbel te lezen en
ermee te leven. Dat kan alleen met vrucht gebeuren als we ons
niet op voorhand verschansen achter onopgeefbare bijbelbeschou-
wingen. Hoe het dan wel moet, ik heb er een jaar of tien een
boek aan gewijd en zal nu niet ín herhaling vallen.

Het tweede is dat van het evangelie van kruis en opstanding.
Teun wil buiten de kring van onze eigen geloofsgenoten best
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uitleggen wat 'Zoon van God', 'opstanding' en 'gered' betekenen
maar binnen die kríng is dat niet nodig en dat moet zo blijven. Ik
denk dat dit niet zo is: wij zijn ons hele leven bezíg voor geloofs-
genoten (onszelf inbegrepen!) uit te leggen wat deze en andere
grote namen en woorden van het evangelie betekenen. Wij moe-
ten het ook zelf telkens weer opnieuw ontdekken. Wij hebben van
kindsbeen af geleerd dat de verzoening tussen God en mens het
een en al van het evangelie is. De rest doet er minder toe. Ik
scherp de lijnen wat aan om mij duidelíjk te maken. Deze interpre-
tatie van het evangelie, want dat is het, is door het filter van de
Reformatie gekomen en zo ons geloofsbezit geworden. Maar in
een filter blijft altijd íets achter. In dít filter is de schepping achter-
gebleven. Christus' dood en opstanding heeft ook betekenis voor
de schepping. De brief aan de Colossenzen maakt ons dat in
tastende woorden duidelijk.
Onze tijd vraagt juist om een boodschap over zin en doel van de
schepping. Wij weten ons meer dan ooit een lid in een onlosma-
kelijk geheel van leven en samenleven. Wat heeft het evangelie
daarover te zeggen? Het antwoord ligt niet opgeschept en klaar in
de bijbel. Wij zullen er 'samen met alle heiligen' naar moeten
ZOeken.

l

Zoeken
Zoeken doen mensen als zij iets willen vinden en als zij weten dat
het er is. Dat geldt ook hier. Wij zoeken God omdat wij weten dat
Hij er is. Wíj zoeken zijn aangezicht omdat wij weten dat Híj een
gezicht heeft. Als er iets onopgeefbaar is in het christelijk geloof
dan is het dit: Jezus van Nazaret is het gezicht van God. Er zijn in
de geschiedenis wel figuren geweest waarin ook een trekje van
God kon worden herkend maar er is maar Eén díe Gods gezicht is.
Op dat punt in de geschíedenís heeft God zíjn gezicht laten zien.
Met een oud klassiek woord: Jezus Christus is Gods openbaring.
Wie Hem zoekt zal Hem daar moeten vinden.
Dat heeft vergaande consequenties. Om bij het beeld te blijven:
hier kan n00it het bOrdje 'gepasseerd StatíOn' worden geplaatst.
Dat gebeurt naar mijn mening bij sommigen van de door Ger voor
discussie aanbevolen schríjvers. Ik noem er twee, Harry Kuitert en
Nico ter Linden. Uiteraard ís het onmogelijk om aan beide schrij-

l
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vers in het kader van dit artikel recht te doen. Maar het gaat om
de wezenlijkste punten.

Kuitert heeft in zijn twee meestgelezen boeken er steeds weer de
nadruk op gelegd dat alle spreken over 'boven' spreken van bene-
den is. Dat is in zekere zin natuurlijk onvermijdelijk want spreken
doe je nu eenmaal beneden. Maar hij verbindt daaraan de conse-
quentie dat er dus van openbaring geen sprake kan zijn. Wat
beneden qezegd kan worden is een zoekontwerp richting God,
geen openbaring van God richting mens. Bovendien zíjn er zoveel
verschillende zoekontwerpen dat het onmogelijk is om een daar-
van als openbaring te beschouwen. Wat er dan overblijft is een
relígie zonder openbarïng, een permanent zoeken naar God. Dat is
geen christelijke religie meer want christelijk geloof houdt Jezus
Christus voor Gods beslissende openbaring. Kuitert komt tenslot-
te uit bij een rÏystiek die de drie grote monotheïstische godsdien-
sten, Jodendom, Christendom en Islam omvat. Dat komt op míj
over als een noodsprong. Een berustend agnosticisme had, denk
ik, meer voor de hand gelegen.
Kuítert brengt onder woorden wat in de harten van veel mensen
leeft. Dat ís voldoende reden om hem serieus te nemen. Het is
moeilijk om je in dit grote heelal God voor te stellen en te beleven
als lemand die zo in tijd en ruímte te localiseren is en met Wie wij
daarom een verhouding kunnen hebben. Maar als God niet dich-
terbíj kan komen dan tot net buiten onze zoekontwerpen, dan ís
Hij uiteindelijk onbereikbaar en is een mystiek verlangen naar Hem
het eníge wat ons rest. Wïe daarmee tevreden is zal ik niet min-
achten maar ik kan het niet zijn. God blíjft voor mij de God die in
onze geschiedenís ís ingetreden Anno Domini. Op dat punt in het
onmeetbare heelal kan ik Hem ontmoeten. Ik geef toe: het is een
weerbarstíg geloof want er blijven veel dingen over die ik daar
niet zomaar even kan inpassen. Maar loslaten kan ik het niet.

Nico ter Linden (met wie ik overigens veel minder heb dan met
Kuitert) lost dit probleem weer anders op. Hij maakt van de ge-
schiedenis een verhaal. Mensen leven voor een groot deel bij de
gratíe van verhalen. Zij zíjn een middel om jezelf te kennen en uit
te drukken. Een reeds lang overleden tante van mij had de gave
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om wat zij tot uitdrukking wilde brengen in een verhaal te breng-
en, meestal een verhaal over andere mensen. Pas na jaren heb ik
begrepen dat zij op deze manier haar eigen verhaal vertelde. Zo
wil, als ik het goed heb begrepen, Ter Linden de bijbelse verhalen
opníeuw vertellen opdat wij in deze verhalen onszelf zouden vin-
den. In die verhalen speelt God vaak een rol en zo zou langs de
weg van het verhaal God weer een rol in ons, moderne lezers,
kunnen spelen. De eventuele feiten achter die verhalen zijn dan op
zichzelf niet relevant en bovendien vaak oncontroleerbaar.

Op deze wijze omzeilt Ter Linden het probleem van de geschiede-
nis en daarmee de waarheidsvraag. Het moet stuklopen op het
punt waar verhaal en gebeuren onlosmakelijk met elkaar verbon-
den zijn. Dat is het leven en vooral het sterven van Jezus van
Nazaret. Het verhaal ván Jezus' dood aan het kruis ís meer dan
alleen het verhaal van een executie zoals er meer zijn geweest in
de geschiedenis. Het is een ingreep van God waarin Hij Zích laat
kennen en waaraan Hij voortaan gekend wil worden. Daarom is
dat verhaal niet af Op het moment dat JeZuS d0 geest gaf. Het
gaat verder, ja het gaat pas echt leven door de íngreep van God
die Hem uit de doden opwekte, niet om Hem weer verder te laten
leven waar het op Golgota was opgehouden maar om te leven in
eeuwigheid. Zijn aardse leven, zijn woorden en daden en vooral
zíjn dood zijn in dat leven opgenomen en hebben een geldígheid
die door niets kan worden weerlegd.
Hier is meer aan de hand dan alleen het verhaal dat gaat. Híer is
openbaring, onberekenbaar voor verstand en gevoel, oninpasbaar
in onze voorstellingen en vooronderstellingen. Je kiest ervoor
omdat je erdoor bent gekozen.
Wij hebben de taak, de plicht en zelfs de noodzaak om daar ge-
stalte en inhoud aan te geven, nu en in de volgende eeuw. Daar
is ruimte voor nodig en ik hoop dat dít verhaal of betoog mee-
helpt om die ruimte te ontdekken. Ik hoop ook dat RUIMTE bij het
ontdekken van die ruimte en het leven in die ruimte kan helpen.

Jannes Reiling
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IRENE'S COLUMN

De 'vele' woningen

'Mijn hart was zwart van zonden
toen maakte Jezus mij vrij
Zijn bloed genas mijn wonden
mijn hart dat reinigde Hij
en in Zíjn woord daar lees ik
'k mag wand'len in straten van goud.......

I

Onlangs realiseerde ik me dat ik als 7-jarige, dít lied zingend op de
zondagsschool, bij de eerste regel het spoor al volkomen bijster
was en afhaakte. Beredeneren deed ik uiteraard niet, maar ik was
in staat me er volledig van te distantiëre-n. Gelukkig. Wat bleef
was dat leuke hebbe-dingetje (we kregen thuis niet veel), het
kleine boekje met gekleurde bladzijden dat er bij hoorde. Te begin-
nen bij de zwarte.
Zo was er ook: 'k Kwam in m'n leven op een kruíspunt'. Ik kwam
nooit verder dan dat kruispunt. Op de één of andere manier intri-
geerde me dat. Ik heb er ook een heei visueel beeld bij gecreëerd.
Met een houten wegwijzer, die de vorm van een kruis had. Lo-
gisch toch? Satan die mijn leven wel eens even met plezier wilde
vervullen was er niet. Het kruíspunt was leeg. Verder was het
zaak het zo snel mogelijk af te raffelen en níet in de 'manieren'
verstrikt te raken (mijn coördinatie was niet zo geweldíg).

Hoe anders was het met bepaalde andere zondagsschoolliederen,
die ik vol overgave meezong, maar die mij ook gevoelsmatig trof-
fen: 'In het holle van Zijn hand, oh, hoe veilig zijn Gods kind'ren
in het holle van Zijn hand'. Daar kon ik wat mee. En, 'Jezus
houdt van álle kinderen , rood en geel en blank en zwart heeft de
Iiefde van Zijn hart..' Deze kleuren spraken me meer aan. Evenals
het Vaderhuis: 'Kom en ga met mij naar het Vaderhuis. Daar is
vreugd'. ledereen leek er welkom. Ook daar had ik een beeld bij.
een hoge torenflat met genoeg apartementen voor iedereen. Alle
maal apart, allemaal anders. Toch één geheel.
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Ik heb allerlei verklaringen voor het feit dat ik me wel met liet
positieve, het royale van het aangebodene inliet en niet met de
rest. Het sloot simpelweg aan bij mijn basisbehoefte aan warmte
en veiligheid. Blíjkbaar was er ook ruimte voor en weinig belem-
mering. Het verbaasde me te ontdekken dat dat selectieve toen al
aanwezig was en mij sindsdien nooit meer heeft verlaten. Als kind
kon ik op deze manier al ruimdenkend zijn.
Dit stuk verleden kwam weer bij mij boven toen ik laatst na een
kerkdienst de veelkleurígheid van de aanwezige mensen schilder-
de met de daarbij horende afspiegeling ín de viering.
Ik heb me er altijd wel bij bevonden: rood en geel en blank en
zwart, De 'vele' woningen in het Koninkrijk Gods heb ik nooit
kwantitatíef opgevat.

P.S. Ds.v.d.Beek (Groningen) bedankt voor uw reactie op de
vorige column, ook namens mijn dochter.

Irene de Graaff

*****

HALLO JONGENS EN MEISJES.

Deze keer is het blad niet aan een bepaald onderwerp gewijd
maar worden er wat dingen die in het verleden zijn besproken en
afgesproken en die misschien vergeten zijn even weer beschre-
ven.

Het is eigenlijk net zo als jullie leraren die naar een cursus gaan
om onderwerpen waarover ze in het verleden geleerd heb-
ben,maar díe ze niet meer zo goed beheersen even te herhalen.
Zo'n cursus noemen ze ook weleens een opfris-cursus. Je kunt
deze uitgave van het blad dus ook wel de naam geven van Opfrís-
blad.

Even opfrissen: Voor wie was deze pagina bedoeld? Voor jongens
en meisjes tot ongeveer 12-13 jaar, Maar natuurlijk mogen oudere
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broertjes en zusjes deze pagína ook lezen, net als je ouders.
Wat kOmt er Op de pagina te staan? Het eerste Stukje íS geWijd
aan het thema dat in het blad behandeld wordt. Het tweede ge-
deelte ís ontspanning en bevat een puzzel, raadsel, trucje enz. Dat
waren zo de afspraken welke we in het verleden gemaakt hebben.

Nu terug naar de vorige keer, Een vierkant moest het voorstellen
met 9 vakjes waarín de cijfers 1 t/m 9 moesten worden in-gevuld
zodat de uitkomst altijd 15 was. Er waren meerdere oplossingen
mogelijk, hier komen er een paar.

276
951
438

438
951
276

672
159
834

834
159
672

I

Er zijn nog meer oplossingen mogelijk. Probeer het maar eens uit,
en mocht je het een leuke rekenpuzzel vinden probeer het dan ook
eens met een vierkant waarin 16 vakjes zitten. Daarin moeten dan
de cíl1ers 1 t/m 16 worden ingevuld en de uitkomst moet dan
altijd 34 zíjn. (Heb je de oplossing gevonden mag je hem weleens
insturen, kunnen we eens zien hoeveel rekenwonders we onder
de lezers hebben. Je mag de oplossing insturen naar het redactie-
adres.)

Nog een kort puzzeltje. In de zin hieronder zitten zes dierennamen
verborgen.

TOEN AAN HET SLOT TERDEGE WERD ONDERZOCHT, WAT
HET

NETTO KAPffAAL WAS, WERD DE PARÏU GEFIUILD, WAARNA

IEDEREEN WEER TERUG GING NAAR BEEFIÏA.

Tot de volgende keer en veel succes met het oplossen van de
puzzels.

Henk Ïimmerman.
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