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Van de redactie ]
l

Jezus zei: "Laat die kinderen toch bíj mij komen; houd ze niet
tegen! Want voor mensen als zíj is het hemels koninkríjk."
(Mattheüs 19:14)
'Want God heeff zíjn belofte gedaan aan u en uw kinderen, en
aan allen díe ver weg zíjn, aan allen die de Heer onze God, zal
roepen.' (Handelingen 2:39)

Als Jezus ons zegt, dat zijn konínkr0k ook voor onze kinderen is,
zullen mj onze kinderen moeten leren wat het evangelie inhoudt
en hoe er naar geleefd kan en moet worden.

Dit nummer van RUIMTE is daarom een vervolg op het vorige,
dat ging over Kínd en Kerk. We laten een aantal mensen aan
het woord die proberen de bijbel dichterbíj jongeren te brengen,
ieder op zijn eigen maníer en wijze.
Bíj elk stuk over het heden blíkken we ook even terug naar het
verleden en putten hiervoor utt twee oude jaargangen van Het
ge'illustreerd weekblad Ïimotheüs, de jaargangen 32
(1 926/1 927) en 35 (1 929/1 930).
Verder ís er een reactie op het vot%Be nummer, een gedicht van
Marinus van Den Elerg en een impressíe van de werkdag, en
ook weer de rubrieken.
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Vroeger en nu Henk Ïimmerman

Het opvoeden van kinderen in het geloof, hoe ging dat vroeger bij ons
zelf ? öpgevoed ín een chrmtelíjk gezin, met een tante die als hoofd-
bestuurslid in het zondagsschoolwerk zat, was het normaal dat je elke
zondag aan het handje met taríte meeging naar de zondagsschool. In
vríjwel elke christelíjke schocíl werd zondags een zondagsschool
gehouden. Na de zondagsschool ging je een aantal jaren naar de
kinderkerk (hieruit blijkt al mijn niet-baptistische achtergrond) en na de
kinderkerk nog eeri paar jaar jeugdkerk. Daarna werd je geacht klaar
gestoorÏíd te zijn om met je ouders elke zondag braaf naar de kerk te
gaan.
Deed je er moeilijk over of was het íelke zondag weer een hele opgave
? Ïot en met de kinderkerk voelde je dat niet zo, want de jorigens met
wíe je in de klas zat, trof je ook in de kínderkerk en op de jongensclub
van de C.J.M.V. en de catechisatie.Dat alles was eigenlijk een soort
verlengstuk varí het normale schoolleven. Toen de band met de
schoolvríenden door vertrek naar andere scholen veel losser werd,
werd het verplichte zondagsbezoek aan de jeugdkerk ook wat moeí-
Iijker. Dat had natuurlijk gevolgen: ruzie rnet de ouders omdat je haast
nooít naar de kerk ging. Toen de leeföjd van de jeugdkerk voorbxj was
en er van je verwacht werd dat je naar de "grote" kerk ging daalde het
kerkbezoek helemaal, tot groot verdriet van je ouders.
Gaat het nu anders ?
Het zondagsschoolbezoek zai voor de meeste kinderen nog geen
probleem zijn, hoewel ze vermoedelíjk op de "Baptisten zondags-
school" niet zoveel bekende gezichten zien als door de week. Maar
als eenmaal een hogere leeföjd is bereikt, komt ook nu heel vaak de
vraag: "Moeten we elke zondag mee ?" en het meníngsverschil met
de ouders » er.
Is er veel verschil met vroeger ?
De conclusie kan zíjn: De jeugd zegt nu eerder zijn mening dan wij
vroeger deden of mísschien durfden, Maar verder ... is er niet veel
verschíl. En zijn de rneesten van ons niet netjes op hun pootjes terecht
gekomen ?
We kunnen de jeugd níet meer dwíngen. We kunnen alleen maar
proberen te "sturen" ín de naar wij hopen goede richtíng. Op een
gegeven ogenblík nemen ze toch hun eigen beslissing. Laten wij als
ouders dan maar hopen dat díe de goede is.
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Een 'uitslaapdienst' als oplossing?

Toen Henk Ïímmerman míj vroeg een stuk te schrijven over de vraag
'Hoe kunnen we kinderen (jeugd en zondagsschool) bij de kerk be-
trekken en vasthouderí?' heb ik wel )a' gezegd, maar me toerí ríiet
geresiliseerd dat dtt wel een van de moeilijkste onderwerpen is.

í

Laat ik me eerst even voorstellen: mijn naam is Ïineke Idema, ik ben
getrouwd en heb twee kinderen (24 en 19 jr.) díe niet naar de kerk
gaan. Mijn man en ik zíjn líd van de Baptisten Gemeente te Zwolle. l
Als zondagsschoolleidster werk ik al meer dan 10 jaar mee in de
gemeente. De zondagsschool heeft op dit moment onggeveer 23
kíndeíren. De derde zondag van de maand zijn de kínderen bij ons in
de dienst. Voordat de preek begínt wordt iets voor of met hen gedaan
zoalsi een zondagsschoollíed zíngen, verhaaltje, spelletje enz. Daarna
gaan de jongsten naar de zondagsschool, terwíj de oudsten in de
diensit blíjven.
Op zich gaat het met het zondagsschoolwerk goed. Hier wordt alles
voor en door de kínderen gedaan. De meeste kinderen gaan graag.
Ze worden duidelíjk bij alles betrokken. Verhalen, activtteRen e.d. zijn
voor hun eigen leeföjd.

Een gat

Na h.et verlaten van dë zondagsschool is er echter een gat. Kínderen
moeíten nu dus naar de kerk en gaan of gaan niet naar de jeugd. Er
wordt nu níet meer iets met en door hen gedaan. Anderen doen dtt nu.
Men mag alleen stilzmen en luisteren. En dat valt meestal niet mee.
Preken spreken níet aan, oude liederen al helemaal níet, geen lach
kan eraf, diensten zíjn altíjd hetelfde. Is dtt misschien een aantal
redeíien waarom de jeugd op een gegeven moment afhaakt? Er
wordt meestal níet met hen gepraat, maar over hen. Er wordt zo wei-
nig besproken wat hen aanspreekt. Er wordt niet met hen, maar over
hen beslist.

l
l
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Musical

Een Hervormde predíkant uit Ommen vertelde mij: de catechese van
de groep 13-17 jaar van een bepaalde gemeente liep niet zo goed.
Ïoen werd het ídee geboren om een musicalgroep te beginnen. De
jeugd heeft een half jaar gewerkt aan de musical "Saul". Alles ís zelf
gedaan, muziek, tekst, decor, licht, geluid enz. Dít is heel goed ge-
gaan, echter alleen uitvoerbaar door een redelijk grote jeugdgroep.

Druk...druk...druk

Het antwoord op de vraag aan míjn eigen zoon waarom hij de dien-
sten niet meer bezoekt is volgens hem heel simpel. De hele week
werken, zaterdags druk met allerlei activíteiten, 's avonds uitgaan
(begint tegenwoordig pas om 23.00 uur) en dus 's zondags uítslapen.
UReraard heeft dit te maken met prioríteiten en is dit slechts één van
de redenen. Andere redenen zijn al genoemd. Natuurlijk is het ook zo
dat het moet klikken op "de jeugd". Is er een kleine groep en klikt het
niet en dan haakt men ook al snel af. Jongeren horen tegenwoordig al
gauw tot eeri bepaalde groep. Dit betekent niet dat ze het geloof vaar-
wel zeggenl

Uitslapen

Hoe kunnen we het voor deze jongeren toch weer aantrekkelijk ma-
ken om diensten te bezoeken. Wat is hier nu aari te doen?
In het boekje 'Kerk zijn met jongeren' van de stichting Godsdienst en
Opvoeding worden een aantal interessante voorbeelden genoemd.

1. Uitslaapdiensten, waarbij jongeren een actíeve (uitgeslapen) rol
hebben.
2. Creatieve díensten, waarbij veel gewerkt wordt met muzíek (rock
muziek moet mogelijk zijn), dia's en drama.
3. öntmoetingsdÍensten 'met andere geloo%gemeenschappen in de
naaste omgeving.
4. Thema-díensten over bíjv. school, culturele minderheden e.d.
5. Een keer geen preek of een inter-acUeve preek.
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Het iis maar een greep uit de mogelíjkheden.Lltteraard zijn dít geen
activiteíten díe iedere week moeten. Er zal geprobeerd moeten wor-
den om diensten te organiseren waar voor elk wat wils is. Een gevaar
is anders dat mensen een díenst gaan uitzoeken.
Een 1)emeente bestaat uit zeer verschillende mensen. Voor iedereen
moet het aantrekkelijk zíjn om te komen. Ouderen moeten kunnen
accepteren dat jongeren het anders mllen. Andersom uneraard ook.

l

Vroeger werd er heel anders tegen de zondagsschool- leidíng aan-
gekeken dan tegenwoordig. Er werden regelmatíg vermanende stuk-
ken geschreven om de leiding er vooral op te wijzen de Leer zo ge-
trouw en nauwkeurig mogelijk door te geven.
Hoe heel anders gaat het tegenwoordíg wanneer er een vrij verhaal of
sorns een sprookje in de dienst verteld wordt. Vroeger víel hier hele-
maa! niet aan te denken. Een leuk voorbeeld van een zo'rí zeer ver-
manend stuk stond te lezen in het ge'íllusteerde weekblad Ïimotheüs
van 6 september 1930.
Hieronder volgt het tweede gedeelte van dat arUkel.

I

I!

Voor zondagsschoolonderwijzers.

Bíjna vijftig jaar geleden (Dit moet dus omstreeks 1880 zijn geweest
red.) woonde ik een ondermjzersvergadering bij.
Een van de ouderen híeld daar een referaat over de Bijbelles op onze
christelíjke scholen, en hij betoogde o.a., dat we bíj het vertellen niet
mogen toegeven aan de fantasie.

"Vertel zooveel als maar mogelijk is met Bíjbelsche woorden."
zei hij; "en als ge uw e5en woorden gebruikt ter toelichtíng,
omdat de Bijbelsche woorden voor het kind te moeilíjk zijn,
herhaal het dan nog eens ín de woorden van de schrift. Daarom
rnoet ge nooit Bíjbelsche geschiedenis vertellen, zonder dat de
Bijbel open voor u ligt, ook al meent ge, dat ge het verhaal wel
van buiten kent.'

Bij intuai'Ue voel ík, dat de oudere collega gelijk had. Ik heb me levens-
lang aan zijn raad gehouden en ik heb er nog noon spijt van gehad.
Daarom geef ik nu die raad verder.

l
l
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Ik denk, dat hij nog wel noodig is. Er zíjn onderwijzers en ondermjze-
ressen, die prachtíg kunnen fantaseeren, die u bijvoorbeeld over
Nathanaël een heel verhaal kunnen doen, waar zijn vrouw aan te pas
komt en zijn kinderen, en zijn tuin - want hij was tuinman - en zijn
groote hond misschien en straks meenen kinderen, dat het allemaal
waar is en allemaal ín den Bijbel staat, en ten slotte kan het er van
komen, dat ze niet meer weten, wat waarheid is en wat verdichting.
Het gevaar bestaat, dat door deze wijze van verhalen het Bijbefüerhaal
voor het kind een sprookje wordt. En een sprookje is goed op zíjn tijd,
maar in het uur van de Bijbelles is het sprookje uit den booze.

Den Bijbel vóór ons te hebben, bewaart ons ook voor onnauwkeu-
rígheden, díe van geslacht op geslacht overgaan. Een ondermjzer van
de Christelijke school komt in de klas soms ín ongewenschte botsíng
met de juffrouw of den mijnheer van de Zondagsschool.

David was een kleín mannetje, dat is algemeen bekend. Maar dat híj
ongeveer van Sauls lengte was, die van schouderen en opwaarts
grooter was dan al het volk, blijkt uit 1 Sam. 17: 38 Saul kleedde David
met zijn kleederen.
De rook van Abels offer steeg omhoog, die van Kaïns offer sloeg neer,
zoo vertelt men. De schrift vertelt daarvan geen woord. Het is overle-
vering.
Absalom bleef hangen aan zíjn haar, zoo verhaalt men. Waarom hij
dat haar níet doorsneed met zijn zwaard, dat verhaalt men er niet bij.
Maar de Schrift zegt niet, dat hij aan zijn haar bleef hangen; zijn hoofd
werd vast aan de dichte takken van den eík, en dat hoofd losmaken
dat tusschen de takken vast zat, dat kon Absalom níet.
Petrus vierd gekruisigd met het hoofd naar beneden, Paulus werd
onthoofd onder keizer Nero. De Schrift weet daar niets van, het is
overlevering, maar onze kinderen meenen, dat het waar is, en als ge
ze vraagt: "Waar heb je dat vandaan ?" dan is het antwoord vaak:
"Van de Zondagsschool."

Er zíjn zoo vele juffrouwen en míjnheeren, die de vertíalen zoo vertel-
len, als zij ze zelf tien of twintig jaar eerder op de Zondagsschool - of
misschien ook op de dagschool - hebben hooren vertellen. Daarom:
de Bijbel open voor u, als ge vertelt.
Want het gaat níet om een mooi verhaal; het gaat er ook niet om, of
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ge mooi kunt vertellen. Doe dat bij een andere gelegenheíd en over
een ander onderwerp; ge doet er de kinderen en uzelf plezier mee.
Maar bij de Zondagsschool en de Bijbelles gaat het er om, den pijbelpl

rttot het -kind te brengen en het kínd tot den Bijbel. Daar behoort alle
fantasie verre te zijn.

H

l

l

Zijn jongeren nog wel geinteresveerd ...? l

"Hoe krijgen we jongeren in de kerk?"
"Hoe houden we jongeren in de kerk?"
"Zijn jongeren nog wel te interesseren voor een kerk?"
Het zijn veel gehoorde vragen in onze gemeenten.

l

l
"Zijn jongeren nog wel geïnteresseerd in het geloof?" is een andere
veel gehoorde vraag.

Er is een categorie jongeren díe zich níet voor het geloof ínteresseert.
soms is dat ingegeven door onbekendheid, omdat ze er tijdens hun
jeugd níet mee zijn opgegroeíd. Ook is er een categoríe díe, al of niet
bewust, met het geloof en de kerk hebben gebrokerí.

Naast deze "ongeïnteresseerden" is er echter een grote groep jong-
eren, die wel degelijk belangstelling heeft voor het geloof. Die daar
ook vaak mee worstelen, die van tíjd tot tijd zoeken naar een basis in
hun leven, naar een zin, naar een hoger iets, naar vastígheid.

We moeten echter wel vaststellen, dat ínteresse voor geloof niet irí-
houdt dat ze ook geÏnteresseerd zíjn in de kerk in het algemeen of één
van onze kerken in het bijzonder. Jongeren kunnen allerlei redenen
hebben om zich af te wenden van een kerkgemeenschap of er zich
bewust niet toe te wenderí.

Vrijheid

Er z.íjn geloofsgemeenschappen, die het nog steeds voor elkaar krij-
gen, hun jeugd te behouden. Dít "recht" lijkt, zeker op het eerste ge-

8



ffi

zicht, echter voorbehouden aan de íetwat besloten kerkgenootschap-
pen. Ik hoef ze hier niet b0 name te noemen, we kennen ze allemaal
wel. Zonder ook maar iets af te willen doen aan deze gemeenschap-
pen, de baptisten gemeenten hebben een opener karakter. Deze
openheid laat vrijheíd voor een keuze, dus ook de keuze om de kerk
te verlaten.

Ik ben nog níet zo gek oud, maar ín mijn jeugd (zo'n 15 jaar geleden),
waren er al zaken, die mijn interesse we»den. Het andere geslacht,
alternatíeve muziek, disco's, nachtelijke escapades, etc. Dít is sinds-
dien niet veranderd, ík denk zelfs dat het scala aan interesse-gebieden
eerder toe dan af ís genomen. Al deze zaken hebben het in zich om
de kerk en het geloof naar de achtergrond te drukken.

Niet gemakkelijk

Ïerugkomend op de eerste drie vragen, kunnen we derhafüe conclu-
deren dat de kerk in het algemeen en onze gemeenten ín het bijzon-
der het niet gemakkelíjk hebben om jongeren ín de kerk te krijgen
en/of te houden.
De grote vraag is natuurlíjk: "Wat gaan we er aan doen?". Want laten
we wel zíjn : in het vraagstuk ligt ook een enorme uítdaging!

We kunnen natuurlijk hard gaan bidden.
We kunnen inspírerende preken houden.
We kunnen de jongeren op school aanspreken.
We kunnen eígentijdse liederen zingen.
We kunnen reclame maken voor Strubben-, Flevo- of EO-jong-
erenfestivals.
Etc.
Etc.

Inderdaad, dat moeten we allemaal doen. In de gemeente waarvan ik
lid ben, hebben we dit ook allemaal gedaan en met veel energíe. We
moeten dit ook blijven doen, maar we voelden dat we toch tekort
schoten. Dit hebben we naar elkaar uitgesproken, wat al een proces
op zich is, en vervolgens hebben we getracht ín een jeugdbeleid uít te
spreken, wat we eraan zouden kunnen doen.

9
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Jeugdbeleid
l

Dit jeugdbeleid ís verwoord in een notitie, die de volgende vragen
probeert te beantwoorden:
' Wat is het doel van jeugdbeleíd?
" Wat is de gewenste situatie?
" Wat is de huid%;)e situatie?
" Wat zíjn de acties om het verschil tussen de huidige en de gewenste
situatie te overbruggen en wat zijn hierín de priorReíten?

l

Het doel van jeugdbeleid kan op vele maríieren worden omschreven.
Volgens de theoríe moet het doel onder andere eendudig, meetbaar
en controleerbaar zijn. Ik hoop dat we hierin geslaagd zijn door de
volgende, van de NBJB afgeleide, doelstelling te formuleren: "Het
jeugdbeleid heeft tot doel het jeugdwerk in en door de gemeente te
stimuleren, om daardoor jonge mensen de weg naar God te mjzen en
hen te helpen een keuze te maken voor en te leven van uít het geloof
in en door Jezus Christus, de Heíland en Heer."

l

Voorbeelden

De jeugd kan op verschillende manieren bereíkt worden. In de gewen-
ste situatíe zíjn de volgende manieren beschreven:

" Jeugdbijeenkomsten: kinderclub, zondagsschool (oudere- en
tussen-)jeugd, jeugd-GBS en jongeren-groep.
' Jeugdpastoraat, dat functioneert als praatpaal, aanspreekpunt en
vertrouwenspersoon.
" De diensten op zondag, díe uitnodigend en aansprekend zíjn voor
jongeren.
" Bijzondere aóvneíten, zowel binnen als buiten de gemeente:
sirig-inn, bijzondere feestdagen, jeugddiensten, NBJB-activíteíen,
Youth for Christ, Flevo-festíval, EO-jongerendag, etc.

Na de beschrijvíng van de huidige situatíe kunnen conclusíes getrok-
ken worden: waar 15gen de verschillen tussen de huidige en de ge-
wenste snuatie, waar, wanneer en hoe moet actie worden onderno-
men en in welke volgorde.
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Geen platfonr»

We wisten het natuurlijk al lang, althans het gevoel was zeker latent
aanwezig, maar het bleek dat er geen platform was voor jongeren die
de jeugd ontgroeid waren, maar te jong bleken voor een
jonggehuwden-club. Juist ja, de groep waar we het in het eerste deel
van dtt stuk over hebben gehad. Dit kreeg prioriteit nummer één.

Nog een conclusie: Ïijdens de jeugd ís er in de praktijk weinig tijd en
wellicht ook kennis om een goede bíjbelstudie te houden. Een aparte
bijbelstu-díeclub kan dit gat opvullen. Dit is voor de iets langere ter-
mijn.
Zo zijn er nog enkele voorbeelden, het voert echter te ver deze alle-
maal te noemen.

Witte plekken

Het schrijven van dit je?igdbeleid geeft natuurlijk geen garantie voor
een terugkeer naar of behoud van jongeren voor het geloof en de
kerk, of zoals ín het doel beschreven: de keuze van jongeren voor een
Ieven vanuit het geloof in en door Jezus Christus. Toch is onze en mijn
ervaring dat het een aantal zaken op een duídelijk wijze in kaart brengt
en duídelijk de "witte plekken" bloot legt.

Daarnaast en bovenal blijff ik er echter op vertrouwen dat God ons en
onze jongeren niet loslaat. Híj trekí zijn handen niet af van iets waar-
aan Hij eens begonnen ís. Híj blijft onze jongeren bezighouden met
vragen over het geloof. En Hij laat ze de keus: een leven met Jezus of
een leven zonder Jezus. Ik ben er van overtuígd dat God ook ons en u
wil gebruíken om dat ook op de jongeren over te brengen en wie weet
komen de jongeren en/of blijven ze komen.

JOHAN DE BOER

*****
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Jongelïngen naar gods hart

David wordt ín de Schrifí genoemd "de man naar Gods hart." Maar als
wij er aan denken, hoe hij reeds als knaap, God vreesde, en vóór zíjn
dertigste jaar bij als zijn werk en in al zijn omzwervingen kloeke díngen
heefi gedaan, macht7e overwinningen behaald, hunnen mj hem
gerust noemen " een jongeling naar Gods hart."
Zóó wordt híj ons dan ook in het eerste boek Samuël getekend.

Als Saul aan zijn knechten waagt, toch om te zíen naar een man,
die wél kan spelen, en een zoOdanige dan tot hem te brengen,
opdat de booze geest, die hem telkens bevíng, van hem mjken
zou, zegt een van de jongelingen, die David blijkbaar goed kende:
"Zíe, ik heb gezien den zoon van IsaÏ, den Bethlehemiet, die spelen
kan, en hij ís een dapper held en een krijgsman, en verstandig in
zaken en een schoon man, en de Heere is met hem." (1 Sam.
16:18.)

't Is alsof deze jongeling niet ophouden kan, als híj over de deugden
van David gaat preken. En toch was David toen ook maar, evenals híj,
een jongeling!

Vijf verschillende hoedan5heden noemt hij achtereenvolgens van
David op.

Vrije tijd
De eerste is, dat David iemand was, die goed spelen kon. Een bemjs,
dat hij zíjn vrijen tíjd goed gebruikte, en de talenten, door God hem
gegeven, ontwíkkelde. Hij was muzikaal en poëtisch aangelegd, en
speelde en zong nu tot Gods glorie. We kunnen overtuígd zijn, dat dit
hem voor verzoekíng heeft bewaard. - Goede muziek, goede líederen
verdroven booze geesten.
Bovendien is led5heid des duivels oorkussen; terwíjl op vlijt, die niet
alleen uítkomt in den dagelíjkschen arbeid, maar ook in de uren van
verpoÖzing, een rijke zegen rust.

Dapper
Als tweede deugd wordt genoemd, dat David een dapper held en een
kríjgsman was. Leeuw en beer wist hij te verslaan; voor het zwakke
kwam hij op.-'t Is altijd iets verheffends, een jongeling te zien, die
moedig durft uitkomen voor zijn beginselen, en die met kracht, zonder
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overmoed, den víjand weet te verstaan. Er is helaas bij vele jongeling-
en van onzen tijd zooveel menschenvrees en karakterzwakte.

Verstandig
Een derde trek, waarmee David geteekend wordt, is, dat hij verstandig
was in zaken. Hij was íemand die wél overwoog wat híj deed vóórdat
híj handelde. Geen ïjveren in dwaasheid werd bij hem gevonden, maar
een voorzichtig zijn in al zijn wegen en in al zíjn ondernemingen. - Er
zijn jongelíngen, die in hun werk en in hun liefhebberíjen voorvarend
zijn; maar díe geen tact bezmen in zaken; ook in geestelijke dingen
geen maat weten te houden.

Mooi
Als vierde hoedanigheíd wordt genoemd, dat David een schoon man
was. Als dR alleen mlde zeggen, dat hij uíterlijk mooie trekken had,
dan zouden we in deze van geen deugd van Daüd kunnen spreken.
Maar we gelooven dat híer gedoeld wordt op die schoonheid die zich
meer uit den omgang dan in het uíerlijk. - Velen, díe zoveel zorg bes-
teden aan kleeding en voorkomen, kunnen in dit opzicht véél leeren
van David, die steeds den rechten toon wist aan te slaan tegen oude-
ren en hooger geplaatsten, en díe daarom door velen werd geacht en
bemind. Wellevendheid, aangename manieren zijn aantrekkelijk.
Het voornaamste
Ten slotte - en dit is wel 't voornaamste - wordt van David gezegd, dat
de Heere met hem was. De knecht van Saul merkt niet op, dat David
God vreesde, maar hij vestígt er de aandacht op, dat het ín Davds
leven duídelijk zichtbaar was, dat hij door God werd geholpen en
gezegend. - Is dít niet een schoon en heerlijk slot van de vijfvoudige
getuigenis ? Als mj met God in álíes rekeníng houden, ís Híj mét ons in
álles. De ware kracht is gelegen bij alle dingen in de vreeze Gods.
Jongelingen naar Gods hart ! Zoo kunnen we hen noemen die, als
David, het kleine en het groote van het dagelíjksch leven met hun God
behandelen. Neen, ze passen niet in de wapenrusUng van Saul, maar
hun "jeugdbeweging" is er eene van het geíoof, en het geloof geeft
kracht, maakt sterk, overwínt de wereld, verheerlíjkt God !

(Overgenomen uít het geillustreerd weekblad Tímotheüs van 12 okto-
ber 1929.)
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NBJB ZomervÏkinties:
...om nooít te vergeten...

Jaarlijks organíseert de Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging zo-
mervakantie. Het organiseren daarvan gebeurt uiteraard in het kader
van de doelstelling van de NBJB namelijk:

Het jeugd- en jongerenwerk in en rondom de Baptisten gemeen-
ten in N@derland te stimuleren om daardoor jonge mensen de
weg naar God te wijzen en hen te helpen om te k»ven vanuit het
geloof in en door Jezus Christus, de Heiland en Heer.

Het zomervakanUewerk is vervolgens wel een heel specifieke setting
waarin aan deze doelstelling wordt gewerkt. We mllen dat onze "kam-
pen" vakanties zijn ! VakanUes waarín veel aandacht is voor elemen-
ten als ontspanning en ontmoeting.
Ontspanning wordt letterlijk gezocht, het is immers vakantie. Maar ook
figuurlijk mllen we ontspanning bieden. We mllen een week creëren
waarín we uR de sleur geraken, waarin ongedwongen en ongecompli-
ceerd wordt omgegaan met vorm en inhoud van een thema. In die
omgang liggen ook alle mogelijkheden tot een ontmoeting met jezelf,
de ander eri God. Het te behandelen thema moet dus ook zodanig
aan de orde komen, dat deze ontmoeting te realíseren is. Dan alleen
kun je íets leren, ondanks het feit dat je op vakantíe bent.

Vanuit de gegeven doelstellíngen vínden we de ontmoeting met God
wel heel erg belangrijk. Die ontmoeting vindt plaats door het thema te
plaatsen tegen de achtergrond van ons geloof, door het lezen van de
bijbel en het aangaan van gesprekken met elkaar over ons leven en
geloof. Voor de NBJB geldt daarbíj: Geloven is leven.
De week is een samen bez5 zgn, een samen doen en ontdekken, een
samen verdíepen in jezelf, de ander en God.
De week is een samen víeren en beleven van vríendschap en geloof in
het kader van openheid, acceptatie en waardering.
De week wil een ruimte bíeden waarín je jezelf kunt laten zien met al
je zekerheden en twijfels, een ruimte waarin je de unieke sfeer van
veiligheid en geborgenheid kunt ervaren van mensen die "bij elkaar
horen".

Reín Kloppenburg
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NBJB Zomervakanties

De NBJB zomervakanties worden georganiseerd door de Nederland-se Baptmten Jeugd Beweging. De Kampcommíssíe @ een onderdeelvan de Nederlandse Baptisten Jeugd Bewegíng, dat zich, onder ver-
antwoordel0kheid van de Jeugdraad bezighoudt met organiseren enbegeleíden van vakanties, die uitgaan van de doelstelling van de
NBJB.

DoelgroepDe NBJB-vakanties richten zich op kínderen en jongeren ín en rondomde bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland aangesloten
gemeenten.

KampcommissieDe organisatie van alles m.b.t. NBJB-vakanties is ín handen van deKampcommissie. Eén en ander wordt gerealiseerd ín vergaderírígenvan de Kampcommíssie, die met regelmaat worden gehouden. Het
Jeugdburo biedt daarbíj de nodig administratieve ondersteuning.
Behoeften van het werkgebiedBinnen de unie van Baptisten Gemeenten is behoefte aan een organi-satie NBJB, die ten behoeve van afdelingen Kinderwerk en Jeugdwerk
onder andere vakantíes aanbiedt.
In de praktijk komt dit neer op het organiseren van:
- Ïentenkampen (12 jaar en ouder)
- Kinderkamp (8-12 jaar)
- Ouderenweek ")
- Internationaalkamp ")
- Instructíeweekend voor kampstaven
- Evaluatíeweekend voor kampstaven
- Zo mogelijk één of meerdere föternationale projecten ")Daarnaast geeft de Kampcommissíe de Kampwijzer uit, een bc»ekje
waarin allerlei zaken rondom NBJB-vakantieweken de revue passe-
ren.

") De ouderen behoren niet primair tot de doelgroep van de NBJB,
maar in het verleden ís het organíseren van de ouderenweek tot de
werkzaamheden van de Kampcommissie gaan behoren.

15
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") Dit ín samenwerking met het Jeugdcomtté van de Europese Baptís-
ten Federatie.

Kampstaven
De actuele verantwoordelijkheid (voor o.a. organisatie, programma-
inhoud, gezondheid kampers, materiaal-bewakíng, enz) tíjdens de
kampweken lígt grotendeels bij de kampstaven. De benaming Kamp-
co(mmandant), Asco (assistent commandant) en Geco (geestelíjk
commandant), zoals we die vroeger in het kampwerk kenden, worden
niet meer gebruikt. Alle stafleden hebben in príncipe dezelfde taken
en vullen elkaar daarin aan, daarbij de één op bepaalde gebieden
meer vaardígheden heeff dan de ander.

è

Keukenstaf
De keukenstaf ís verantwoordelijk voor het bereiden van een ungeba-
lanceerde maaltíjd. De maaltijden worden, nog net als vroeger, cen-
traal in de keuken bereíd. Vervolgens women de maaltíjden door de
kampers op etenskarren, die waarschijnlijk nog van Renderloo afkom-
stíg zijn, meegenomen naar het kamp.

Algemeen leider.
De algemeen leíder is eindverantwoordelijke tijdens de kampweken
voor de organisatorische en materiële zaken. De algemeen leider kan
en mag zich alleen in extreme situatíes met de inhoud van de pro-
gramma's bezighouden.

Totaalprogramm@

Ïherna
Een kampweek wordt gehouden aan de hand van een íhema. Zo
mogelijk wordt gedurende een kampweek voor alle kampen met
éénzeifde thema gewerkt. Waarbij de invulling van het programma
natuurlíjk aangepast is aan de leeföjd van de kampers. Aan het thema
zijn niet alleen inhoudelijke discussies en zo verbonden, maar ook
spelletjes, bosspelen, kampkreten en ga zo maar door. Het thema is
veelal de rode draad door de hele week heen.

N
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Inhoud
Een totaalprogramma betekent in een kampweek dat er ín ieder geval
een aantal vaste elementen in voorkomen. Zo wordt dagelíjks aan-
dacht besteedt aan "integratie Bijbel/geloof/leven".
Ook wordt iedere dag een inhoudelijk programma over het thema
gehouden. Maar ook (bos)spelen en een dagsluíting gerelateerd aan
het thema horen daarbij.
Tíjdens de week zijn een aantal specifieke programma-onderdelen
verplicht: Hierbij valt te denken aan een gezamenlijke kamp-
vuuravond, 's-avonds na het eten de sportkampetitíe, niet te vergeten
pit- en pleecorvee, uiteraard vrije tijd en de gezamenlíjke víering. Deze
wordt bewust niet op zondag gehouden, omdat de ervaring heeft ge-
Ieerd dat kampers dan nog een beetje onwenn$ naar elkaar zitten
kijken. Verderop in de week komt de viering veel beter tot zijn/haar
recht.
Ik heb nu alleen maar íets geschreven over de Strubbenkampen. En
dan met name alleen nog maar over de organisatorísche zaken. Er is
ontzettend veel te veíellen over de N8JB vakanties. Over de ouderen-
week bijvoorbeeld die, hoe krom het ook moge klinken door de NBJB
wordt georganíseerd. En natuurlijk het Kinderkamp. Veel mooier is het
om de verhalen te lezen van ouderen, jongeren en kinderen die deze
zomer zelf een kamp hebben meegemaakt. Mogelíjk dat daar in een
volgend nummer ruimte voor is .....

REIN KLOPPENBURG

*****

Van Reín Kloppenburg onfüingen we ook een kopie van een artikel uit
De Christen.
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NBJB-kampen al jaren een oplaadbare batterij voor velen.
'Het kampgevoel ? Dat moet je beleven."

"We hadden één waterkraan tot onze beschikking. 's-Morgens ston-
den er dan veertig kampers rond die kraan te dansen. Moest je op je
beurt wachten om bij die kraan je tanden te kunnen qeben. Wassen
deed je ook wel eens, maar niet te veel. Er was ook een koude
douche, waar een enkeling tijdens de week wel gebruik van maakte.
Nee, ik moet eerlijk bekennen dat ik daar noon gebruik van maakte.
Dat mag nu wel eens bekend worden."
Feibe Kruizínga was vorig jaar samen met zijn vrouw Greetje, Harry
Kampínga en Neeltje de Vries te gast op het zogenaamde Strubbenk-
amp. Sinds 1990 worden op de Strubben in Schoonloo tentenkampen
georganiseerd door de NBJB.
De hmoríe van de NBJB-tentenkampen gaat echter veel verder. Ren-
derloo, de Vinkenhof; het zijn gevleugelde begrippen geworden in
Baptist-Nederland. Het leek de huidige generatie kampleiders een
aardig dee om de kampers te confronteren met het ríjke verleden van
de kampen.
Feibe en füeetje Impen zo'n derug jaar geleden rond op Renderloo. In
die tíjd è er nogal wat veranderd. "Jullie hebben luxe toiletgebouwen,
waar wij het moesten doen met die ene kraan"' lacht Greetje. Een
ander verschil is de vlag, of tegenwoordig het gebrek aan een vlag.
"Iedere dag werd de vlag gehesen en daarbij werd een líed gezongen.
Het was een hele strijd om de vlag van een ander kamp ongezien te
rOVen."
De kampers werden tussen 8.00 en 8.30 uur verwacht aan de ont-
bijttafel. "Na het eten hadden we altijd een vast rítueel. lemand riep
dan: En nu houden we een speurtocht..... Vervolgens riep iedereen
van jajajajaaah, waarop die iemand zeí:... ín de bijbel. Dan moest
íedereen aaaaaahhhahah roepen. Na het ontbijt kwam dus altíjd een
bíjbelstudíe van een half uur á drïe kwarber en dan begon de dag
e%;6enlijk pas", herinnert Feibe zich.

!
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Inhoud
De ínhoud van de seríeuze programma's was volgens Greetje niet
echt gerícht op de maatschappíj. "Het ging bepaald níet over ons
gewone leven. De programma's waren ook heel duídelijk gescheiden.

)
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Je had luim en je had ernst. Naast de gebruikelijke bijbelstudíes wer-
den de dagen altíjd afgesloten met een avondsluitíng en die was echt
gericht op bekering. Het was heel belangrijk dat mensen ín het kamp
de doop aanvroegen. Ik denk dat dat nu niet meer zo è."
Feibe vult aan: "Het was eigenlijk elke avond hetzelfde verhaal. Aan
het eind van de dag bij het kampvuur kwam de dagsluíting, een paar
stichtelijke woorden, een overdenking van een kampleider díe GEq0
heette, de geestel0k commandant. Die besloot de avond dan met een
zwoel, geestelijk lied. Aan het eind van zo'n lied zei hij: Ik blijf híer nu
achter, jullie mogen weer terug naar het kamp en als één van jullie
met mij wil praten, dan blijft díe maar bij mij. En dan bleef díe man een
half uur zitten en waren wij al lang weer gezellig bezig. Voor mij werk-
te dat dus niet echt."

Harrie Kruizinga was kamper tussen 1976 en 1991, een Vinkenhof-
ganger dus. "De verhuizing van Renderloo naar de Vinkenhof íti niet
alleen een verandering van plaats geweest maar ook de programma's
kregen een andere invulling. Vooral tijdens mijn eerste jaren waren de
gebruikelijke bíjbelstudies volgens het éénrichtingsverkeer-principe
nog erg in zwang. Ik kan me nog herinneren dat Píet Brongers daar op
een gegeven moment geen zin meer ín had. Ga eerst zelf maar ens
met elkaar praten, vond hij. Piet pakte een bord, kwakte daar wat
stellingen op en discussiëren maar. Het moest níet meer vanutt de
leiding komen. Aan de speurtocht ín de bijbel op zich is nooit een
einde gemaakt hoor. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch, maar het
was niet meer zo dat standaard elke ochtend begon met bijbelstudies.
Ook kwamen de gebruikelijke weekthema's in zwang."
Neeltje de Vries is een echte Strubbenkamper. Sinds 1990 heeft ze
geen jaar meer overgeslagen. de laatste 3aren leidt ze kampen in de
tweede week. Ze herkent veel in de woorden van Harrie. "Ik heb níet
het idee dat er erg veel veranderd @. Ïegenwoordig gaat het mts-
schien wat meer om dingen die je in je eigen leven tegenkomt en hoe
ïle daarmee omgaat met je geloof."

KampgevoelEr gaapt een behoorlíjk gat tussen het kamp en de wereld. Dat onder-
kennen de voorma%)e kampers. "Het is ook heel moeilijk om het
kampgevoel uit te leggen aan mensen die er nooit zijn geweest. Je
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kunt dan hooguít over je belevenmen vertellen", weet Greetje zich
nog te herinneren.
"Het is zoiets als de vraag: Beschríjf nou eens waarom je van iemand
houdt. Dat kan niet, dat moet je zien, dat moet je voelen", vult Harríe
aan. Hij weet zích nog wel een passend voorval te herinneren.
"We hebben eens in Barneveld op een dag dat Jan van Schaffelaar
níet van de toren werd gegooid, zelf een Jan van Schaffelaar in elkaar
geknutseld. Gingen we met honderd kampers die trappen op met die
pop onder één van de jassen. Dat mocht natuurlijk absoluut niet. Het
was een zootje. Ik liep als leider achteraan de groep met een rood
hoofd. Er kwam al een kwaaie kerel naar ons toe. Het was allemaal
niet te best. Eénmaaí buiten gekomen, komt er een vrouw naar me
toe. Ze bekijkt het zooítje ongeregeld en vraagt: Zijn jullie van een kerk
ofzo. Dat zegt mmschien iets over het kampgevoel. Aan de buitenkant
was niets te zíen, maar toch voelde ze het. Die kampers waren er voor
elkaar. Ach waar het op neer komt, is dat je het kampgevoel moet
beleven, moet leven. Het is een soort oplaadbare batteríj."

Het kampgevoel. Harrie is het nooít kwijtgeraakt. Volgens ingewijden
zit hij zo af en toe 's-nachts nog wel eens voor de openhaard ín het
vuur te staren. Als in het kampvuur. (al beaamt het met weemoed in
zijn stem. "Ïoen ik hier het terrein opkwam... Het is alsof er níets ve-
randerd is. voor míj komt hier de ideale gemeente een beetje dichter-
bij. Als ik momenten in mijn leven terughaal, dan heb ik vooral tijdens
de kampen momenten van verwondering meegemaakt. En daar draait
het voor mij voor een groot deel om. Het ís alleen moeilijk om die mo-
menten te continueren."
Neeltje knikt. "Je moet het meemaken om te kunnen weten waar je
het over hebt."

Voor meer ínformatie, bel de NBJB: 0512-515687

Gerco Mons en Berry Everts.
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Er kan 'van alles' gebeuren....
Het spel in het bos wat zich tijdens de NBJB-kampen zeker zal voord-
oen, was vroeger een gebeurtenis om toch eerst even goed over na te
denken, gezïen onderstaand stuk wat een reactie is op een kwestíe
welke luidde: 'Vrije omgang of niet." en stond geschreven in het ge-
íllustreerd weekblad ÏimotheÜs van 12 februari 1929.
(Het is een selectie uit het gehele artikel. red.)

Vrije omgang moet verdwijnen...l

De vrije omgang zonder toezicht tusschen opgroeiende kinderen,
moet verdwijnen ! Waarom ? Omdat het funest is gebleken. Ik vind het
níet mínder dan misdadíg, een troep jongens en meisjes tusschen de
veeföen en achttien jaar onder elkaar uren lang met fiebsen de bos-
schen in te laten gaan, onder het motto: ledereen doet het.
Hoe komt die vríje omgang er eigenlijk ? Er is voor gestreden, zeker
maar dat was heelemaal niet noodig geweest, want ín onzen slappen
tijd zíjrï talooze ouders dolblij met iedere nieuwe theorie, die hen weer
van een stukje verantwoordlijkheid ontslaat, de opvoeding vereenvou-
digt en de "last" van het kinderen hebben vermindert.

Er zíjn vele gezinnen in onzen tijd, waar de opgroeiende kinderen zien,
hoe hun ouders van elkaar vervreemden en één of beiden elders hun
affedïe plaatsen. Hoe kan een vader of moeder, die of met een nieu-
we líefde bezig is, of lijdt onder den ondergang van het gezin, den
kinderen voldoende leiding blijven geven in de jaren dat zij dat zo bitter
nood5 hebben ? Ligt het dan niet voor de hand, dat zíj met een een-
igszins verlicht hart grijpen naar iedere theorie, díe hun van een deel
van hun al te zware taak ontslaat ? Er behoeft maar één vader bij te
z0n, maar één rustige moeder op een troep jongens en meisjes, en de
kinderen zelf zullen zich aan den teugel weten.
In onze Christelijke kringen moeten we zeer zeker terug naar de ge-
bonden vrijheid. We moeten niet toelaten, dat onze kinderen struíke-
len over de hindernissen die ze niet kennen. Bij al dat "toelaten" bij al
dat "zich niet verzetten" en maar laten gaan, stapelen zij veel te zware
lasten op veel te jeugdige schouders.
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Laten wij elkaar niet napraten over "feestbeenen van de jeugd, díe
door dík en dun heen stappen." Het is nu geen tijd voor grapjes en
woordspelingen. Er zíjn er die in de modder gezakt zijn; er zijn er, die
hun leven lang zullen nagewezen worden om dingen, die ze mis-
schien niet doorvoeld hebben en waarvan ze zeer zeker de gevolgen
niet hebben begrepen. We zijn er niet mee af, om mekaar zoo gerust-
stellend toe te voegen: "Ach, ziet, u, de jeugd weet alles tegenwoordig
!" Onzín, praatjes zijn het. Hoe kun je van iets weten, over iets oorde-
len, als het zoo ver van je afstaat ?

[)e vríje omgang moet verdwijnen - dus geen jeugdvereenigingen,
geen wandelclubs, muziekgezelschappen, geen tooneelclubs, geen
recíeergezelschappen tusschen veertien- en achfüenjarigen zonder
toezicht ! Die omgang íS funest gebleken. We moeten terug ! Terug
moeten we naar de gebonden vrijheíd, terug naar de teugels ! Christe-
nouders moeten zich organiseeren, de leiding weer in handen nemen.
Rotte plekken moeten uitgesneden worden, verkeerde toestanden niet
langer geduld.
"Reculons pour mieux sauter !"
(Lateri wij terugtrekken om beter vooruit te komen.)

Het artikel was ondertekend met: A.v.H.-S.
Misschien weet één van de ouderen wíe dit was..:?

Onder het artikel stond een gedachte van Jan Lígthart.

De heele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wjsheid, en
de laatste twee groeien, waar de eerste heetscht.
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TIEN GEBODEN

(Dr. G.Th. RoThuizen adviseerde een groep
jeugdleiders de Tien Geboden eens zo sa-
men te vatten.)

Ik ben de Heer, jullie God, die jullie de
ware vrijheid beloofd:

1. Je moet niemand anders zo nalo-
pen als rmj.
2. Verbeeld je niet te veel.
3. Vloekbeest.
4. Maak van de zondag een feest,
maar geen loll«;4)e.
5. Blíjf affijd netjes tegenover je vader
en moeder.
6. Kijk uit waar je p0dt.
7. Je mag elkaar later niet in de steek
laten.
8. Handen tt»uis!
9. Je moet niet zo praten, dat'n ander
er verdriet van heeft.
10. Je moet niet alles w»len hebben.

(Uit het boekje"Goeie Genade" van Sipke
van der Land )
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Zij wel Ü en Wij niet ??

De laatste E.0. jongerendag trok ongeveer 30.000 bezoekers, waar-
van 29% in de leeföjd 17-19 jaar, 22oA in de leeföjd 20-24 jaar. De
grootste groep was die tot '17 jaar: 36% van de aanwezigen. (Op de
jongerererídag was 80% van de aanwezigen líd van de E.0.)
Is dit niet iets om ialoers op te worden?
Daarom eens bij de E.0. geïnformeerd hoe zij dat doen en wat hun
geheim is. Maar na vele telefoontjes, welke meestal werden beant-
woord met: "Wij worden rijkelijk gezegend en mj hebben daarvoor
geen specíale code of zoíets en wij wensen U Gods zegen bij uw
verdere werk." en nog een pak papier waarvan de meeste artíkelen
gingen over het behalen van de omroepstatus A, zullen we een eigen
conclusíe moeten trekken.

In een ínterview in het A.D. zegt Ruud Kraan van de E.0.: 'Meegaan
met de tíjd, mísschien ís dat wel het succes van de jongerendag. Alles
draaít om de communícatie van de boodschap in de post moderne Ujd.
En wat dat betreffl kunnen de kerken nog één en ander leren van de
orgarísatie van de jongerendag. Want veel predíkanten merken dat er
nog altijd een groeiende kloof is tussen wat vanaf de kansel op zon-
dag wordt gezegd en hoe de jongeren daar op maandag, dinsdag en
woensdag mee omgaan."

In het blad Reveil schrijft Johan ten Brinke: De E.0. past met haar
acttviteíten perfect in deze tijd van individualmering, consumentisme en
vríjblijvendheid. De actívttetten zijn professioneel opgezet, grootschalig
en laagdrempelig. Je hoeft niks, je kunt komen en gaan wanneer je
wilt, kunt eruR pikken wat je past."
Is dit mísschien niet precies de omschrijvíng ?'?? Het is gratis, je bent

heerlijk aríoniem, je gaat op in de massa die jou niet kent waardoor de
sociale controle uít je omgevíng ontbreekt en je komt en gaat wanneer
het je uitkomt. Je hebt geen verantwoordíng aan of tegenover een
kerkel0ke Gemeente waarbij je misschien hoort.

In een irítervíew in Trouw heefi Ruud Kraan ook gezegd: "Wij zijn er
niet op uít jongeren uR de kerk te halen, integendeel, velen zijn aan de
kerk verbonden. Wij mllen christenjongeren met elkaar in kontakt
brengen."
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Johan ten Brinke schrijft: "De E.0. heeft ín haar íjver om Nederland te
bekeren veel te veel naar zich toe getrokken. Kerken en christelijke
organisatíes willen en kunnen níet concurreren tegen de E.0. Een
familiedag en een jongerendag ís genoeg. Waarom de overíge activi-
tenen niet zoveel mogelijk ondergebracht b0 plaatselijke kerken en
christelijke organísaties ? Laat een omroep omroepen, de kerk leven-
de gemeenten vormen en christelijke organísatíes hun specifieke
opdracht uitoefen."

Dit arUkel moet nu niet de índruk wekken, dat ík het niet fantastísch
vind dat een aantal personen het voor elkaar kr0gt zo'n grote groep
jongeren op de been te brengen. Maar het is míj te wijblijvend en te
anoniem. Bij een kerk met een leden(vríenden)lijst weet je wie erbij
horen en zíe je eens vreemden dan kun je kennis met ze gaan maken.
(Belangstelling tonen voor je medemens) Bíj problemen hoef je niet
naar een mldvreemde pastoraal medewerker, maar je kent hem of
haar al en ')e weet wat je aan hem of haar hebt en wat je verwachten
kunt. Je weet met wie je dollen kunt en met wíe je zeer serieuze zaken
kunt bespreken. Alleen, het is allemaal niet vríjblijvend en anoniem.
Als je op een leden(vrienden)lijst van een gemeente staat, mag je van
de gemeente een aantal zaken verwachten, maar hier tegenover staat
ook een aantal plíchten welke je ten opzíchte van de gemeente hebt.

H.Ï.
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Werk en studiedag met Mannus van den Berg

"Ve!anderingen in je geloof: hoe sta je er zelf in?"
C)p 24 meí hebben in Utrecht veertig mensen op de werk- en studie-dag met Marinus van den Berg hun eigen verhaal - als het gaat omveranderingsproces- sen in je geloof en in je leven - kunnen vertellen,en letterlíjk een plaats gegeven, en wel op verschíllende maníeren.
In de kerkruimte van de baptisten kerk Silo narq pastor Marinus vanden Berg ons mee in het verhaal van de exodus, het uittocht-verhaalover Massa en Mérida (Exodus 17). De indringende vraag was toen:waar sta je in dn verhaal? Met andere woorden: wat is je eigen plaatsin die geschiedenis? Egypte, woestíjn, rots en water, volk en gemeen-schap, morrend volk enz.'?

Wij gingen in die ruimte woordelijk onderweg naar onze keuze-plaats.En om goed te aarden deden mj de schoenen uít. De gesprekjes diede inleider hield met alle deelnemers met de vraag: hoezo sta jij daar?waren heel boeiend en uítzonderlíjk om dat van elkaar te horen.Belangwekkend was dat om daarna in groepjes van 3 á 4 elkaar tebevragen naar dat hoezo en wat daar achter zit. Herkenning van eigendenken, beleven en geloven geeft míj in ieder geval erkenning in mijngeloofsverandering. Deze vorm van ontmoetíng was heel direct envoor mij inspirerend. Maar ík kan me ook voorstellen dat er verdriet loskwam en dat het je verstoren kan.
l

l
I

Creatief

Met creatieve vormen (b.v. verhaal, gedichten, credo's, tekeríingen,symbolen ) werd het rmddaggedeelte begonnen. leder koos om vormte geven aan de andere vraag: waar sta je vooÏ'? Met andere woorden:wat ís je ídentíteít? Wat is je eígen beweging van het geloof en je vra-gen daarbij? Waar liggen in je geloof je verlangens en je angsten?
In groepjes van 4 á 5 personen hebben wij de creaties toegelicht enbewonderd. Dn ríod7de uit tot diepgaande gesprekken, waar gelukkigde tijd voor was. Vol indrukken over alles wat wij in díe groepjes hoor-
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den en bespraken, kregen wij in de kerkzaal weer de vraag om te
kiezen: waar ga je nu staan? Egypte, woestijn, rots en water, volk en
gemeenschap of morrend volk? Hoezo kies je weer dezelfde plaats
of hoezo ben je nu van plaats veranderd? Wat is er met je gebeurd in
de gesprekken, hoe heb je naar binnen gekeken, wat heb je gevoeld
tíj jezelf en bij de anderen? Echt bijzonder om dat van elkaar te ho-
ren.

Veel indrukken, beelden en woorden zijn ons aangereikt, die ons (dat
ís door meerderen verwoord) moed, vertrouwen en spirít geven om in
eigen gemeente te zijn wie je bent.

'Gebed'

leders verhaal was een soort gebed tot God, een belijdenis van die
relatie. 'Tussen deze mensen gebeurde het, nl. de vonk van Gods
Geest sloeg over, zette ons in het perspectief van ons eigen proces:
het proces van vragen en gevoelens, waar je (on)bewust al een tíjd
mee loopt. Nu kon je met je vragen en gevoelens bij deze groep te-
recht en hopelijk ook weer bíj anderen.

De dag is besloten met een viering, waarin de verschíllende elemen-
ten van de dag waren terug te vinden.
Een bijzondere werkdag die alleszins de moeite waard was om mee te
maken en om zovelen echt te ontmoeten tot bemoediging. Ik had het
lied toen in mijn hoofd: "Ik voel de wínden Gods vandaag, vandaag hijs
ík het zeíl".

Arie Spier
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GELOKT

U lokt mij met
Uw verlangen
uit míjn tent

u stimrt mij
op onbekende wegen

U brengt mij op
de weg die mensen
moeten gaan

U nodigt uit
om nieuwe tenten
op te zetten
voorlopige schuilplaatsen
opdat gewonden kracht krijgen
opdat morrenden gehoor vinden
opdat het verlangen in mensen
om mens te worden
niet gedoofd wordt

U lokt mij a/ maar weer
van tent tot tent
van mens tot mens

U die uw tent onder ons
hebt opgezet.

Marinus van den Berg
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Reactie op het vorige nummer

Beste vríenden van de redactie,

Het was prefög zoveel rake opmerkingen te lezen ín jullíe voríge num-
mer. Toch heb ík wel een paar vragen.
1. 'Hoe houden we de jeugd binnenboord ?' Een heel aardäge uítdruk-king, die we best kunnen gebruiken. Maar, als we onze gedachtendaarop vastzetten, wil ik vragen: of we níet te veel naar de boot kijken:Dat ís onze boot, ons bootje. Moet de jeugd niet in de eerste plaatsIetten op de Admiraal, díe de koers bepaalt en dat voor de hele vloot ?De vraag zou dan kunnen zijn : Hoe helpen we onze jeugd om deAdmiraal en zijn koers te leren kennen ? Hoe helpen we hen om bíjdeze vlootvoogd aan te monsteren ? Een gemeente die dit conse-quent doet, zal wellícht de beste kans hebben om de jeugd ook in
eigen bootje te houden.

2. De bewegingen, die sterk fundamentalistísch getint zijn, hebben eensterke aantrekkingskracht voor de jeugd. Soms horen we daaroverlaatdunkende opmerkingen: dat ís voor de slappelingen die zích latenmeeslepen... dat komt door de heídense hang naar zekerheïd..' Mogedít zo zijn, wat hebben wij dan te bieden om mensen aan zekerheíd tehelpen..? (en dan inderdaad níet een stelletje stereotiepq zekerheden,maar een gelóófszekerheíd): werken we voldoende in deze richting ?Zou er ook op gelet moeten worden, hoe het spreken-over-God gete-kend wordt door het 'persoon-achtige'? Heefi dat ook invloed op deaantrekkingskracht ? De eeumge Geest laat zich toch kennen als eenHIJ... of een ZU, maar niet als een HET...!? Dit zal trouwens ook zijnweerslag vinden in de reactie op de boodschap: wordt het een per-soonlijke keuze ? Houtepen:'Geen vraag naar God is mogelijk zonderdat ík daar zelf ín betrokken ben..' Kan hier te zware nadruk op ge-
Iegd worden ? Of te líchte ?
3. Godsdien4e desinteresse bíj jonge tieners. Hoe was dat bij talloze
baptisten díe zích lieten dopen op een leeföjd van plm 16 jaar ?
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Graag nadere toelichting op deze 'moeilijke leeföjd'. Inderdaad komen
op steeds jongere leeföjd veel problemen aanstormen. Maar wie geeft
de hulp om vanuit het evangelie antwoord aan te bieden ?

Met zegenwensen voor RulMÏE en voor de NBJB.
Niek van Beek

***k*

RUIMTE-DAG-15 NOVEMBER I

Thema 'VERZOENING'. Inleídíng: DEN HEYER

Onze jaarlijkse RUIMTE-ontmoetingmag is voor dit jaar gepland voor
zaterdag 15 november a.s.

l
l
l
I
I

We pr0zen ons gelukkíg, dat we voor die dag medewerking hebben
van o.a. prof.dr.C.J.den Heyer uít Kampen.

Prof. Den Heyer werkt als nieuw-testamenticus aan de Theolo-
gmche uníverstteit van de Gereformeerde Kerken ín Nederland
in Kampen. Dit jaar verscheen zíjn boek 'Verzoening, Bijbelse
notities bij een omstreden thema'. D« boek heefi hem prompt ín
confiict gebracht met bepaalde groepen binnen de Gerefor-
meerde Kerken en de universtteít. Het boek kreeg ruime aan-
dacht door publicitett ín dag- en weekbladen, radio en televisie
erí staat nog steeds volop in de belangstellíng.

l

l
l
I

Omdat zowel het thema 'Verzoening' als de vraag hoe wij toch met de
bijbel dienen om te gaan velen van ons bezig houdt, heeft het bestuur
prof.Den Heyer gevraagd ons op de RUIMTE-dag wat meer te vertel-
len over zijn visie op 'Verzoening' in de contaxt van zíjn visie op de
bíjbel in het algemeen en het nieuwe testament in het bijzonder.

I

Een ieder die dit aan zich voorbij laat gaari doet zichzelf tekort...

HET BESTUUR
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Irene's column

7oeken

Nog even en ik hoop weer enkele weken door te brengen in Bretagne
en daar te genieten vari de sfeer en de schoonheid.Waar ik mij ook op verheug, zijn de uren zoeken naar kostelijk zeef-ruit, samen met anonieme mensen. Na jaren van amateurísme heb iklangzamerhand de kunst afgekeken, ken de techniek en weet wat ík
zoek. Met name bepaalde soorten schelpdieren zíjn erg in trek.Reeds vroeg in m0n leven wist ik dat ik tot de 'zoekers' en de 'verza-melaars' behoorde. lets uR de ariale fase zeggen de deskundigen.Wat ik al niet gezocht en verzameld heb, teveel om op te noemen. Alheb ik wel ontdekt dat het me meer om het spel dan om de kníkkers
gaat.Je herkent ze al snel, je soortgenoten. Je hoeft maar op een strand teIopen of in een bos. Zijn er bramen? Eetbare paddestoelen mis-schíen? Fossíelen, edelgesteente? Als zoeker heb je al gauw ontdekt
wat er te vinden is.

Ook in míjn beroep is de zoeker terug te vinden. Het onderzoeken vande menselíjke psyche beslaat een groot gedeelte van mijn werkzaam-
heden.Op een ander níveau lijkt ieder mens in zijn leven te zoeken. Naarzoveel mogelijk harmoníe, utopia, het paradijs. We weten dat het bijhet leven hoort om het niet te vinden. We blíjven echter proberen er
op alle mogelíjke manieren naar te reiken.uit ídealisme, voor de hele mensheid, maar ook persoonlijk, vooronszelf. Een andere (we verwachten een betere) baan, een anderhuis, een nieuwe relatie. Chaos creëren om een hoger doel te berei-
ken, meer harmonie.Geloven, onlosmakelijk verbonden met alle facetten van het leven,gaat eveneens gepaard met zoeken. Een populair lied uit de jarenzestig is: 'Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toein uw hart' en de overbekende tekst zegt: 'Zoekt en gíj zult het vinden'.Inmiddels weten we dat dit zoeken geen eenmal$e aktie is, maar een
levenslang proces.

Irene de Graaff
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Baptisten: Groot in aantal -
Soms klein van hart

SOMS SCHAAM IK ME BAPTISÏ TE ZUN....

Als baptisten de krant halen dan gaat mijn hart altijd even sneller
slaan: we staan er toch maar weer ín, denk ik dan. C)ok al gaat het
dan, zoals deze keer, om baptisten aan de andere kant van de wereld.
Nieuws over baptisten maken het voor ons steeds gemakkelijker te
zeggen, dat je baptist bent. Men weet steeds beter wat dat is...

Maar deze keer, bij een berícht over onze zuster-gemeenten in Ameri-
ka, slaat mij de schrik om het hart. Sterker nog: nu schaam ik míj ook
baptíst genoemd te worden. Want in dit stukje uít de krant komen
baptisten naar voren als 'homo=haters'. En daar wil ík niet bij horen.

l
Het berícht ging over de Southern Baptíst Conventíori in Amerika, díe
op de jaarvergadering in Dallas met overweldigende meerderheid had
besloteri tot een boycot tegen Disney-land. Het bedrijf ís namelijk, zo
werd gezegd, 'veel te homo-vriendelíjk'. De zuidelijke Ameríkaanse
baptisten zíjn verbolgen over het feit, dat dit amusementsbedríjf part-
ners van homosexuele werknemers meeverzekert en de Disney-par-
ken beschikbaar heeft gesteld voor 'gay-parades'. Op een vorige ver-
gadering waarschuwden de Zuidelijke baptisten al dat 'het zo niet
langer ging', en dat Disney nog een jaar de tijd kreeg om 'veranderíng-
en aan te brerigen in de anti-gezins en pro=homo-ínstelling van de
onderneming'.

l

Met 16 miljoen leden ís de Southern Baptist Convention een machtige
en invloedrijke organísatie. Een oproep aan 'leden en sympathisanten
om geen tijd en geld te spenderen aan Disney-producten en Disney-
bedrijven kan heel effectief zijn. In het verleden zijn omroepen en
filmmaatschappijen vaak bezweken voor actíes van conservatíef-reli-
gieuze pressiegroepen of kerkgenootschappen. Aldus het Algemeen
Dagblad van 19 juni jl.

I
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Het is niet omdat ik als kind al fan was van Walt Dísney, maar omdat
er waarlijk wel een beter getuigenis in deze wereld is af te geven dan
homo-haat dat ik op dR bericht reageer. Hoe zouden wij het vinden
wanneer onze Unie Commíssíe zou voorstellen de NCRV te boycotten
omdat Jos Brink daar werkt en bovendien open is over zijn (homofiele)
relatie ? Wellicht belacheíjk !
Nee, als de baptisten in het nieuws zíjn dan hoop ik dat dat dan steeds
het geval is omdat baptisten opvallen door hun líefde tot de mede-
mens,van welke geaardheid dan ook, die allen het beeld van God
vertegenwoordigen. Dan zou ík er trots op wezen baptíst te zijn !

ROLF VENEMA, Den Haag.

RUIMTE-DAG-15 NOVEMBER 1997

Thema VERZOENING'. Inleiding: DEN HEYER

zie pagina 30
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Hallo jongens en meisjes.

Deze keer krijgen jullie 'RUIMÏE' in de vakantie- tijd, waarín íedereen
graag mooí weer Wíl hebben,
zodat je allerleí dingen buíten kunt doen.
Ik hoop «:lat iedereen die al met vakantie is geweest een erg leuke tijd
heeff gehad. Wíe nog gaat wens ik een zeer goede vakantíe toe.

'Deze keer een niet zo moeílijke rekenpuzzel' zo schreef ík de vorige
keer. Maar ik hoorde dat heel veel kinderen het toch een moeilijke
puzzel vonden. Híer is de oplossing:
B=SxS 4=2x2
B:B=K 4:4=1

B=A+K 4=3+1

De puzzel van deze keer is de naam van een jongen van 14 jaar die,
om een zakcentje te verdienen al heel vroeg op pad gaat. Je moet
alle letters van zíjn naam door elkaar gooien en dan proberen zijn
'beroep' te ontdekken.

'Tot de volgende keer en veel succes met het
opk,ssen van de puzzel.

Henk Timmerman
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