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VAN DE REDACTIE

We openen dit nummer van RUIMTE met een boeiend
artikel van Jannes Reiling over het onderwerp 'de histori-
sche Jezus'. Na de Ontmoetingsdag in Zwolle vooral kan
dít drtikel een goed vervolg zijn op wat daar allemaal
overdacht en met elkaar besproken is. Want het sluit
heel goed aan bij het onderwerp van prof.dr. C.J.Den
Heyer. Het vormt ook het onderwerp van een vorig boek
van Den Heyer ("Opnieuw: Wie is Jezus?") dat velen be-
schouwen als een soort 'voorwerk' voor het boek 'VER-
ZOENING', waarover hij sprak op de Ruímtedag in no-
vember in Zwolle.

Als zodanig is Reilings artikel dan ook een goede aan-
vulling op die dag en des te meer een aanvulling op het
na-denken en misschien reagererí. Doen !
Die Ruimte-dag komt uiteraard ook nog even aan bod in
dit nummer: met een kort zakelijk verslag en met een
'riabetrachting' door Irene de Graaff.
Henk de Boer kwam door die dag en een ontmoeting op
een ander 'verzoenings'-thema: een gesprek met de u.c.
en schreef daarover.
Ineke Steenbergen tenslotte schreef een impressie van
de UNIE-A.V. in Vroomshoop.
En uiteraard is er ook weer de rubriek van Henk Timmer-
man.

Alle lezers wensen we een nieuw jaar
met veel ruimte voor een gelukkig en blij leven.
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"Wie was Jezus nu werkelijk?"

Zoektocht naar de echte Jezus

Onmiskenbaar heerst er een nieuwe Jezus-rage. In de
boekwinkels zijn geregeld weer nieuwe boeken over Hem
te vinden. Ik vond ze in ons eigen land maar ook in Duits-
land en Engeland. De teneur van vrijwel al díe boeken ís
dat Jezus anders geweest moet zijn dan het beeld dat de
evangelíeën van Hem geven. Het verschil met vroegere
Jezus-rages is dat het in het verleden een zaak was van
de theologische wetenschap: vandaag is het een
openbare en voor iedereen toegankelijke aangelegen-
heid geworden.

Het is al in de 18de eeuw begonnen. Toen ontstond ver-
zet tegen de orthodoxe leer van de kerk. In de orthodoxe
Ieer is Jezus in de eerste plaats de Verzoener. Het
evangelie is de boodschap van kruis en opstanding, dat
wil zeggen: van díe twee feiten die zich aan Jezus vol-
trokken. Zelf speelde Hij daarin maar een zeer beperkte
rol, want het was voldoende dat Hij zich ín handen van
zíjn vijanden en beulen gaf. Voor Jezus' leven en predi-
king had de orthodoxie minder belangstelííng.
Het moderne denken dat in de 17de en 18de eeuw op-
kwam, verzette zich tegen het dictaat van de leer der
kerk en wilde die onderwerpen aan het oordeel van de
rede. De rede, het denken, was toegankelijk voor ïeder
mens en gold daarom ook voor íeder mens en voor alle
opvattingen en overtuigingen. Aan de rede moest ook de
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leer van de kerk worden getoetst. Maar de rede kan geen
ruimte geven aan niet-rationele zaken, zoals de opstan-
ding uit de doden of de verzoening door Jezus' kruis-
dood. Ook niet aan goddelijke en menselijke natuur.
Daarom moet het Jezusverhaal van de bijbel ook anders
worden gelezen. Alle dingen die voor de rede niet ac-
ceptabel wareri, moesten tussen haakjes worden gezet
en wat er dan overblijft is het beeld van de echte, de
menselijke Jezus.

%
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De historische Jezus

Zo ontstond in de 19de eeuw een nieuw zoeken naar de
hístorische Jezus: men schrapte uit de evangelieën alles
wat wees op Jezus' bovennatuurlijke karakter en optre-
den. Hij was níet de Messias en ook níet de Zoon van
God. Ook moest alles wat apocalyptisch was worden
doorgestreept. Apocalyptisch wil zeggen: het einde van
deze wereld en de komst van Gods heerschappij over de
hele kosmos is aanstaande. De taal van de apocalyptiek
is niet het woord maar het visioen en de apocalyptische
visioenen liegen er níet om. Lees Marcus 13, Mattheüs
24 en de Openbaring van Johannes. Dat is voor het rati-
onele denken onverteerbaar en kan dus ook niet bij de
echte Jezus hebben gehoord.
Maar hoe valt het beeld van de echte Jezus dan uit?
Rond de eeuwwisselíng maakte níemand anders dan
Albert Schweitzer de balans op. In een boek van meer
dan 600 bladzijden, getiteld Geschichte der Leben-Jesu-
Forschung, dat verscheen in 1906 (2de druk 19'l3), be-
schreef híj de vele Jezus-beelden die sinds 1778 waren
verschenen en kwam tot de conclusie dat deze beelden
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in feíte neerkwamen op projecties van de religieuze en
ethische idealen van de onderzoekers op Jezus van Na-
zareth. De Engelse vertaling vanSchweitzers boek had tot titel The Quest of the historical
Jesus en dat woord Quest is sindsdien een soort vaste
uitdrukkíng geworden voor het onderzoek naar de echte
Jezus die achter de evangelieën schuilgaat.
Zoektocht

In de jaren zestig van onze eeuw kwam de tweede
Quest, toen leerlingen van de Duitse nieuwtestamentícus
Bultmann de opvattíng van hun leermeester dat de histo-
rísche Jezus er niet toe deed, gingen bestrijden. Wat
vandaag aan de gang is wordt ook wel de derde Quest
genoemd. Wie over deze langdurige geschiedenis meer
wil lezen kan heel goed terecht bij het boek van C.J. de
Heyer, 'Opnieuw: Wie is .Jezus'?' (Meínema 1996), een
helder en vlot geschreven boek waariri de schrijver laat
doorschemeren dat hij 't meest ziet ín de moderne Jood-
se Jezus-interpretatie die Jezus beschrijft als een Jood
die heel goed paste in het Jodendom Van zijn tijd.
Historisch onderzoek

Het ís ondoenlíjk om ín een artikel in 'Ruimte' dit pro-
bleem uitputtend te behandelen. Ik beperk mij daarom tot
twee dingen die voor alle hístorische oriderzoek bepa-
lend zijn. Dat zijn in de eerste plaats de bronnen en in de
tweede plaats de methode.
Voor alle duidelijkheid: de vraag wíe Jezus was is een
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historische vraag wanj !was' is verleden tíjd. De vraag wie
Jezus is, is geen historische maar een geloofsvraag en
daarvoor gelden andqre criteria. Natuurlijk bestaat er
verband tussen beide vragen en de antwoorden die op
die vragen worden gegeven, want een mens bestaat nu
eerimaal niet uit waterdicht gescheiden compartimenten,
maar voor de goede orde moeten we er wel naar streven
díe beide vragen uit elkaar te houden.

l
l

q
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De bronnen

Nu naar de bronnen! Wij moeten ons rekenschap geven
van het volgende:
a. Van Jezus bezítten wij @een door Hem geschreven
teksten. In de evangelieén wordt ook nooít gezegd dat
Jezus schreef (met uitzondering natuurlijk van de letters
die Hij in het zand schreef). Wij kunnen Hem dus níet
rechtstreeks citeren, zoals we dat met Paulus (en vele
anderen) wel kunnen. In de vaktaal: er zijn geen primaire
bronnen.

b. Wij bezitten wel secundaire bronnen in de vorm van
geschriften over Jezus: vier ervan zijn in onze bijbel
opgenomen maar er zijn ook latere evangelieën overge-
Ieverd die over Jezus gaan. Die latere, apocriefe
evangelíeën zíjn veel fantastíscher dan de vier in de bij-
bel. Het zijn meer Jezus-fantasíeën dan Jezus-verhalen.
Daarom komen deze latere geschriften niet in aanmer-
king als secundaire bronnen. Een uítzondering moet wor-
den gemaakt voor het Thomas-evangelie dat woorden en
uitspraken van Jezus bevat. Sommige daarvan vertonen
verwantschap met uitspraken in de evangelieën eri moe-
ten daarom serieus worden genomen bij de afweging van
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wát dq oorspronkelíjke vorm van die uitspraken geweesteoi

ijh.kan zijh. Wie over deze dingen wat meer wil lezen kan
terech; bíj A.F.J. Klijn, 'Na het Nieuwe Testarríent; derecht

?risteíichristelijke literatuur uit de tweede eeuw', Baarn 1 973.
c. Joodse bronnen zijn er vrijwel geen uit de periode kort
voor en na Jezus' leven. De enige uitzondering is een
passage bij de Jobdse geschiedschrijver Josephus maar
die passage is zo christelijk cat de eqhtheid in twijfel ge-
trokken moet worden: Jezus wordt Messias genoemd en
de opstanding wordt als een vanzelfsprekend feit be-
handeld. In latere rabbijnse teksten wordt wel over Jezus
gesproken maar die komen als secundaire bronnen níet
in aanmerking omdat ze uít een veel latere tijd stammen.

Ontdekkingen

d. In boeken en media wordt tegenwoordig geregeld mel-
díng gemaakt van nieuw ontdekte geschriften en öok wel
van geschriften die tot dusverre verborgen werden
gehouden omdat dat de kerk beter uitkwam. Dan vallen
de namen van Qumran en Nag Hammadi, plaatsen in
respectievelijk Palestina en Egypte waar een halve eeuw
geleden grote verzamelingen geschriften zijn gevonden.
Daardoor weten we vandaag veel meer over het Joden-
dom rond het begín van onze jaartelling (Qumran) en de
Gnostíek van de derde en vierde eeuw (Nag Hammadi).
Maar in de Qumran-geschriften komt Jezus niet voor en
dus zijn zíj geen secundaire bronnen maar alleen 'cir-
cumstantial evidence': zij vertellen ons veel over het mi-
lieu waarin Jezus leefde maar verschaffen geen directe
feiten. De gnostische geschríften laten Jezus als regel
wel aan het woord maar zijn van veel latere datum en het

7



('

is nog niet aangetoond dat die woorden van Jezus ook
van Hemzelf afkomstig zijn. Ook zij vallen daarom buiten
de secundaire bronneri.

Resultaat: wij zijn en blíjvën voor onze kennis van Jezus
aangewezen op de vier evangelieën.

ë

Í
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Methode

De volgende vraag is hoe wij met deze bronnen om moe-
ten gaan. Dat is een proces in twee fasen. De eerste fase
is intern en houdt zich bezig met de onderlinge vergelij-
king van de bronnen en met de studie van de bronnen
van de bronnen. De tweede is die waarin externe criteria
op de bronnen worden toegepast. Extern betekent dat zij
níet rechtstreeks aan de bronnen zijn ontleend maar be-
rusten op algemeen geldende overwegingen van wat wel
en wat niet kan gebeuren in de geschiedenis.
Wat de eerste fase betreft moet ik kort zijn. Wie er meer
over wil lezen kan terecht in het Bijbels Handboek deel
Ill, Kampen 1987, of bij A.F.J. Klijn, 'De wordfögsge-
schiedenis van het Nieuwe Testament', 8ste druk, Níjkerk
1987.

Vast of vrijwel vast staat het volgende: De vier
evangelisten zíjn geen ooggetuigen maar zijn afhankelijk
van overlevering. Het evangelie van Johannes staat
verder van de historische Jezus af dan de drie andere
evangelisten. Dat wil niet zeggen dat zijn boek geen be-
trouwbare feiten bevat maar wel dat bij hem het proces
van interpretatie -dat op zichzelf onvermijdelijk is: overd-
racht is altijd ook interpretatie- verder voortgeschreden is
dan bij de andere drie. Die andere drie laten zich onder-
Iing goed vergelijken en dan treden punten van verschil

8



r

en van overepnkomst aan de dag. Het meest waarschijn-
lijk is dat Maítheüs en Lucas het evangelíe van Marcus
als bron hebben gebruikt maar ook beschikten over een
bron die woorden en uitspraken van Jezus bevatte. Die
bron, waarvan de oorspronkelijke vorm niet is overge-
leverd, wordt gewoonlijk Q, als afkorting van het Duitse
woord Quelle, genoemd. Daarnaast hebben zowel
Mattheüs als Lucas over gegevens beschikt die geen
andere evangelist had. Er zijn dus in totaal vijf tra-
ditíestromen te onderscheiden: Marcus, Q, de afzonder-
Iijke overleveríng bij Mattheüs en Lucas en als vijfde Jo-
hannes. Daar kan dan het Thomasevangelie nog naast
worden gelegd.

Criterium

De evangelieën zijn geschreven nadat Paulus zijn brie-
ven had geschreven. In die bríeven wordt weíníg of níets
over het leven van Jezus gezegd en slechts enkele woor-
den van Hem aangehaald. De evangelieën berusten op
overlevering en die overlevering is dus ook ten tíjde van
Paulus gewoon doorgegaan en pas na Paulus te voor-
schijn gekomen. De vraag rijst dan: welke redenen waren
er om de Jezus-overlevering door te geven? Jezus" leer'
was minder uniek dan vroeger werd aangenomen, zoals
blijkt uit vergelijking met de Joodse tradities waarvan we
nu zoveel meer weten dan twee generatíes geleden. Hij
kondigde de spoedige komst van Gods Koninkrijk, d.w.z.
Gods daadwerkelijke heerschappij aan maar die was nog
steeds niet aangebroken. De wonderen die Hij deed wa-
ren ook niet uniek: er zijn ook zulke verhalen van ande-
ren. Zijn schandelijke dood aan het kruis was een echec
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en gaf alle reden om Hem zo snel mogelijk te vergeter'r>
Maar het tegendeel gebeurde. Hoe is dat te verklarer;?aren'

Hij o'Jezus' leerlingen geloof«jen dat Hij leefde want ij wap
evari-sommigen van hen verschenen. Dat lezen we in de

gelieën en ook Paulus heeft daarvan weet (1 Kor. 15:3-
11).
Daarmee zijn we aangeland bíj de beslissende vragen.
Het zijn in feite twee. (a) Waren die verschijningen de
oorzaak van het geloof dat Jezus uit de doden was opge-
wekt of het gevolg van dat geloof? Met andere woorden:
geloofden de leerlíngen zo vast dat God Jezus niet aan
de dood zou overlaten maar Hem zou opwekken dat de
visioenen daardoor als vanzelf zich voordeden of
gebeurden de vísíoenen onverwacht en geloofden de
vrouwen en Petrus en al díe anderen daarom dat Jezus
leefde? (b) Het geloof in Jezus' opstanding bracht met
zich mee dat het beeld van Hem dat bij zijn leerlingen
leefde nu anders werd ingekleurd vanuit dit geloof. Dat
spreekt eigenlijk wel vanzelf. De vraag is dan: is dit nieu-
we beeld een vertekenin?g en moeten wij de invloed van
het geioof ín zijn opstanding juist terugdringen om bij de
echte Jezus te komen? Of is dit nieuwe beeld juíst het
echte beeld en is Jezus pas door zijn opstanding uit de
doden echt uit de verf gekomen?

ë

Mogelijk?

(a) Bij het antwoord op de eerste vraag speelt nog een
andere factor een rol, nl. de vraag of opstanding über-
haupt mogelijk en denkbaar is. Als opstanding betekent
terugkeer naar de bestapnswijze van voor de dood, dan
moet die vraag negatief worderi beantwoord: doden ko-

10



r

men niet terug. Als opstanding betekent dat God Jezus
uit de dood naar zich toe heeft gehaald en Hem in zijn
eigen 'bestaanswijze' heeft opgenomen, dan ís dat íets
vvaarvoor wij geen criteria hebben, zodat wij Jezus' op-
standing niet in onze categorieën kunnen opnemen. Dat
is voor míjn b6sef al níet meer een vraag van methode
maar van geloof in God. Dat is voorbij de algemeen gel-
dende overwegingen waarover het zoëven ging. Maar
bínnen het raam van díe overwegingen li)kt het mi3 eerder
zo dat de onverwachte verschijningen van de uit de dood
opgewekte Jezus het geloof in zíjn opstanding voort-
brachten dan dat pmgekeerdi de leerlingen eprst tot de
conclusíe kwamen dpt Jezus wel uit de dood moest OP-
staan en dat vervolgens Petrus en de andere leerlingen
visioenen kre,gen die dat geloof bevestigden. Wie mijn
argumenteri daarvoor wil lezen kan ze vínden in een artí-
kel Opstanding: interpretatie of openbaring? in het tijd-
schrift Kerk en theologie, jaargang 44 no 2, april 1993.
Het beeld

(b) De tweede vraag brengt ons in het hart van de zaak.
Het staat vast dat de ervaring van Jezus' verschijnirig het
beeld dat de leerlingeri van Jezus hadden, heeft veran-
derd. Dat beeld eíndigde bij zijn afschuwelijke dood aan
het kruis op Golgotha. Uit het feit dat alle twaalf discipe-
len Jezus in de steek líeten blíjkt dat zij dachten dat Hij
was mislukt. lislukt als de Messias die Gods heerschap-
píj zou verwerkelijken. Er zijn voldoende teksten die daar-
op wijzen. Maar in de evangelieën als geheel is van een
tragische míslukkíng geen sprake. Wel wordt het verhaal
van zijn arrestatie, veroordeling en executíe heel gede-
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tailleerd weergegeven. Ook dë kwalíjke rol van de. Ieer-
Iingen daarin wo(dt niet verzwegen. Maar eeri mislukking
was het niet geworden ömdat er iets op was gevolgd. Hij
verscheen aap enkele vrouwen en vervolgens oqk aan
Petrus en de andere lëerlingen. Dat is de reden waarom
zijn woorden en de verhalen over Hem werden doorgege-
ven en uiteindelíjk terechtkwamen in de vier evangelieën.
Het verhaal van Jezus is pas compleet als zijn opátan-
ding uit de doden erbíj hoort.
Zo zien de evangelisten het en wij mogen aannemen dat
de vele mensen die het verhaal hadden doorgegeven,
het ook zo zagen. Pas met de opstanding uit de doden
was de echte Jezus aan de dag getreden.

Ïegengesteld

De moderne Quest daarentegen vo!gt een tegengestelde
redenering. Het verhaal van de opstanding hoort niét bij
qe echte Jezus. De verhaleíl in de evan5elieën moeten
5ezieí
ieven

n worden als pogingen om het verhaal van Jozus'
en dood toch nog van een goed eind te voorzien

èn daarom moet er rekeníng mee worderi gehouderi dat
ook het veföaal van Jezus' leven en dood vanuit dit 'hap-
py end' ingekleurd is. Om de echte Jezus terug te krijgen
moeten die ínkleuríngen worden verwijderd. Maar het
blijkt steeds weer -wat Albert Schweitzer al wist- dat het
Jezusbeeld dat dan te voorschíjn komt, verrassend veel
overeenkomsten vertoont met de idealen van de onder-
zoeker. Dat hoeft nog niet te wijzen op vervalsingen, zo-
als Roman Heilígenthal vindt in zijn boek Der verfällschte
Jesus, Darmstadt 1997, maar is eerder een bewijs voor
de uitstraling die van Jezus blíjft uitgaan en die nog
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steeds bij zeer velen herkenning oproept. Herkenning
betekent ook d4t men iets van eígen hoop en verwach-k dm

rkehíting ín de herkehde vindt.

Andere weg

Dat blijft ook zo wanneer voor de andere weg woföt
gekozen. Dan wordt Jezus' opstandíng gezien als de
onthulling van wie Hij werkelijk was. Dat leidt natuurlijk
ook tot een zekere retouchering van de overlevering om-
dat verwachtingen die Hij tijdens zijn leven opriep maar
niet epht vervulde, nu toch vervuld werden. Het lígt voor
de hand dat in de beschrijving var) die verwachtingen iets
is ingeslopen van de onverwachte vervullíng. Maar dat i$
níet het belangríjkste. Beslissend is dat de echte Jezus
degene is die heeft geleefd, is gestorven en door God uit
de doden is opgewekt en leeft. Juist dit laatste maakt zijn
Ieven en werk op aarde zo ongelofelijk belangrijk en
boeiend. Juist het feit dat Hij leeft verklaart waarom Hij
steeds vveer mer)sen boeít en inspireert om naar Hem op
zoék te gaan.Dit verhaal is láng geworden maar het is niet meer dan
een begin. Het nodigt uit om het verhaal van Jezus te
gaan schrijven. En het verhaal van zijn dood die niet het
echec maar de bekroning van zijn leven en werk was. En
nog steeds is.

JANNES RE?LING
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De ruimtedag

Wat houden we vast...?
)

Waar staan We voor? Wat willen we vasthouden? Het
waren vríThgeri die je misschien wel de kernvragen kunt
noemen ií de met vele vragen gelardeerde openingstoe-
spraak van Theo Pothof op de ontmoetingsdag van de
Beweging RUlfüffE op 15 november jl.in Zwolle.

!
Á

Hij herinnerde aari het begín van de beweging, negen
jaar geleden en vroeg zich af, hoe het zou gaan met de
broeders en zustefü die ogit op de 'klaagmuur' hun harte-
kreten hadden gesghreven. 'Zijn we er als Beweging
Ruimte in geslaagd in zekere rpate een al of niet voorlo-
pig gèestelijk onderdak te bieden? (Zonder overigens de
gemeente te willen vervangen). Zijn er in de gemeenten,
in de Unie, tekenen yan hoop? 7íjn er ook mensen die
teleurgesteld in de beweging Ruimte uit het zicht zijn ver-
dwenen? Zijn wij pastoraal op de goede maníer bezig? '

Te grote ruimte

Theo wees er verder op, dat wij welíswaar ruímte zoeken,
maar dat ruimte ook te groot kan zijn.
'Onbegrensde ruimte is moeilijk te verdragen,' aldus
Theo. 'Jaren geleden suggereerde iemand van ons, dat
binnen onze vereniging iedereen welkom was. Ruimte
voor elke overtuiging. Vrienden, dat is toch niet zo? Jaap
Broertjes relativeerde die opmerking dan ook kort daar-
na. In elk geval zijn opvattingen van anderen, die onze I
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ruimte bepe(ken, niet welkom, zou ik zeggen..'
'DaarentegÖn trekken wíj zelf toch grenzen... Maar waar
trekken wij,díe dan voor onszelf? Waar staan wij voor?
Wat willen'yvij vasthouden, ons onder geen voorwaarde
Iaten afpakken?'

Riskant

è

'Ruimte zoeken en daartoe lid worden van de Beweging
Ruimte is tamelijk riskant. Onze zekerheden staan dan
herhaaldeli3k ter discussíe. Zekerheden en vanzelfspre-
kendheden worden aangevochten. Daar hebben we ook
voor gekozen. Maar nogmaals: wat houden we vast ?'
Theo Pothof verwees naar de spreker van die middag,
prof.Den §eyer: 'Ook hij zal wellicht morrelen en wrikken
aan... ja, waaraan? Aan wat voor velen het fundament
van hun geloof is. Anderen zullen het ervaren als "in de
ruimte geplaatst worden". Het kan een confrontatie zijn.
Waarvoor kiezen wij? Vragen waar ieder voor zich de
antwoorden op moet vinden.'
Theo citeerde tot slot Jaap Broertjes uit díens openíngs-
toespraak van negen jaar geleden: "We moeten elkaar
ruimte geven. Oog hebben voor de verscheidenheid van
opvattingen in zaken van geloof en leven, Maar ook Iet-
ten op de gemeenschappelijke Heer, die we samen willen
dienen."
Theo: ' Wel verscheidenheid van opvatting, maar de
Heer stond voor hem niet ter discussie. Daar trok hij dui-
delijk de grens. "Letten op de Heer", zei hij. Ik zou daar-
aan willen toevoegen: ... dus ook letten op elkaar. Ook
vandaag. Ik hoop dat deze Ruimte-dag weer een inspire-
rende dag voor ons allen wordt.'

1
l
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Pastoraal ?

Het inmiddels traditioneel wordende 'zoemen'. had füze
keer het zeer praktische onderwerp 'pastoraat van Ruím-
te'. Dat gebeurde weer a?an de hand van stellingen.
De vraag of Ruímte primaír een pastoral1e functie heeft
werd vrijwel algemeen ontkend. De eerste doelstellirïg
was dat men omkijkt naar elkaar, bij elkaar terecht kan.
Wanneer dat toch niet goed uit de verf komt
dan moet men van de beweging toch geen pastorale
koepel maken. Ruimte heeff wel een pastorale functie,
maar niet primaír. Op een ontmoetingsdag kunnen en
worden daarvoor de goede voorwaarden geschapen. De
onderlinge gesprekken kunnen fungeren als 'pastoraal
contact'. Mísschíen dat eventueel een professional in
speciale gevallen kan optreden.

Nieuwe rubriek

Een belangrijke rol in dít geheel werd toegedacht aan het
blad RUIMTE. Daarin zouden, via een nieuwe rubriek
bijvoorbeeld, specifieke uitingen kunnen worden opgeno-
men. Of, om het anders te zeggen: het pastorale aspect
zou in het blad stucturele aandacht moeten/ kunnen krij-
gen. De 'persoonlijke verhalen' krijgen dan hun plaats.
De 'zoemers' vonden over het algemeen de jaarlijkse
ontmoetingsdag voldoende om met anderen te delen wat
men in eigen gemeente niet kwíjt kan. De ontmoetingen
en de gesprekken/discussies bij koffie, thee en soep
illustreerden dat nog eens.
Bíj zíjn inleiding op het thema 'Verzoening' vroeg Theo
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Pothof zich af, of het geen tijd werd om íets te gaan doen
aarl een gesprek U.C.-Ruimte.
Hierover zijn inmiddels meer gedachten gevormd. Zie
ook de het stuk van Henk de Boer. ('Milder klimaat in
Uni61and ?')

Wat betreft de 'zakelijke vergadering', die vond, ook al
traditioneel, een snelle afwikkeling. Ron Maatjes en Arie
Spier werden herkozen als bestuursieden en de diverse
verslagen werden goedgekeurd.

Verzoenmg

Belangrijk onderdeel van de dag was uiteraard de inlei-
ding van dr.C.J.den Heyer, over zijn boek 'Verzoening'.
Degenen die het boekje geleden hadden zullen de lijn
van dat geschrift hebben herkend: de vraag 'Wat bete-
kent het dogma van de verzoening door Jezus Christus,
de klassieke verlossïrigsleer'? Zijn daar, aldus Den Hey-
er, vragen bij te stellen, zoals 'Staat het zo wel in de bij-
bel ? ' en 'Waar is de grond voor het dogma zoals dat is
verwoord in o.a. de Heídelbergse Catechismus ?'

Met zijn citaten en verwijzingen bleef Den Heyer, zoa)s
ook in zijn boek, vraagtekens zetten.
In elk geval was hij over een ding duidelijk: Verzoening
gaat door. Voor en door mensen. Verzoening moet te
zíen zijn in kerk en gemeente.

Voor Den Heyer ligt de betekenis in de Nieuwtestamenti-
sche geschriften dat het evangelie van de God van Israël
nu bekend is geworden, dank zij Jezus, aan mensen zo-
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als füj, zonder Joodse voorouders, die nu iets weten v6r'i"wat de profeten beloofd ís: het Rijk van God. Daar moe-
ten we met elkaar iets van waar maken.
Alles t»ij elkaar voldoende stof om met elkaar over te pra-ten, na te denken en 's middags Den Heyer nog eensover te bevragen. En...(voor wie dat nog niet d6ed) om
het boek te gaan lezen...!Het artikel van Jannes Reiling geeft bovendíen níeuwe
stof!

De viering onder leiding van Linda Schipper en AlydeTouwen was weer heel bijzonder: indrukwek3end, ver-
warmend, moed gevend voor 'onderweg'...

SIETZO DUKHUIZEN
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Milder klirÏiaat in unieland -ii»'?

We beleefden iri Zwolle weer een ínspírerende Ruimte-
dag, met ruimte voor openhartige gesprekken, een
hoogleraar die ons nog eens weer duidelijk maakte hoe
pluriform bijbelse duidingen zijn als het gaat over 'ver-
zoening', met een viering zonder preek maar met toe-
stroom varí inspiratie vanuit Schríftgedeelten, liederen en
handelingen.

Tijdens deze dag was er ook een mededeling van de
voorzitter die mij terug bracht bij een onlangs meege-
maakte kerkdienst, nl bij het afscheid van ds.Theo van
der Laan, die, zoals velen waarschijnlijk bekend is, we-
gens ziekte vervroegd rnet emeritaat is gegaan.

Bij de afscheidsdienst in de Doopsgezinde kerk in Apel-
doorn was er ook een aantal baptisten. Onder hen
ds.Chris Eyer, die op verzoek van Theo aanwezig was.
En, zoals ds.Eyer míj ín een persoonlíjk gesprek verteíde,
niet op persoonlijke titel maar als voorzitter van de Unie
Commissie.

Ik heb dat als zeer verheugend beleefd. Kennelijk had de
Uníe Commíssíe de voorzítter ruímte gegeven de verbon-
denheid met ds. Van der Laan tot uitdrukking te brengen.
In het persoonlijk gesprek vertelde br.Eyer mij dat het
klimaat in de Unie Commissie ten aanzien van wat zich
binnen onze gemeenschap voordoet en voordeed milder
is geworden.
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E3ij mij heeft deze uitlating een gedachtenstroom op gang
gebracht en de mededeling dat het bestuur van de Bewe-
@ing Ruimte weer contact met de Unie Commissie zou
«íllen opnemen versterkte deze gedachtenstroom. Bij míj
Èíjst zo de vraag of niet de tijd is aangebroken voor een
öntmoeting. Tíjd heelt wonden die in de tíjd ontstaarí zijn.
En al zal er nog wel veel schrijnen, misschien is? er toch
íuimte gekomen voor hernieuwd contact.

In Zwolle constateerden wij, dat de Ruimte-bijeenkom-
sten minder emotioneel verlopen. Ook bij ons ís - om te
blíjven bij de uitspraak van de Unievoorzitter - het klimaat
mílder geworden.

Ik dacht het volgende: om een voorzichtig begín te ma-
ken zouden wij de Unie Commissie kunnen uitnodígen de
volgende Ruimte-dag mee te maken. Met daarbij als eni-
ge 'verplichting' verslag te doen van de bevíndingen van
die dag in onze organen. Want als er índerdaad sprake
kan zijn van een milder klimaat dan laat zich dat ook ver-
talen in concrete hanöelingen onzerzijds. Met het zoeken
van elkaar moet het dan beginnen.

HENK P.DE BOER

20



('

Irene's column

RUIMTE

De indrukken van de RUIMTE-dag tollen nog na in míjn
hoofd.
Gezichten, klanken, woorden, gedachten. Veel en vol.
Stukken van je persoonlijke geschiedenis, die je tegen-
komt in mensen, die een half leven geleden zo oud wa-
ren als jij nu en die je slechts op die ene dag ín het jaar
ontmoet. Met hen word je je er van bewust, wie je mist
daar. Waar zijn ze gebleven?

Gedachten en gevoelens over de toekomst van de
vereniging Ruimte. Is het één van de bewegingen, die,
als er sprake is van een goede ontwikkeling, waarbij de
gestelde doelen worden bereíkt, zíchzelf overbodig
maakt? En wanneer heb je dat doel dan bereikt? En dur-
ven en willen we dat dan uitspreken tegen elkaar? En
kunnen we elkaar dan missen? Of moeten we de doelen
dan bijstellen? Enzovoorts, enzovoorts. Allemaal vragen
die na zo'n dag door je hoofd kunnen flítsen.

Het decor achter die indrukken en gedachten wordt ge-
vormd door een groot, leeg doek: het begrip 'ruimte'.
Fraai geíllustreerd door 'meneer' den Heyer. Het gemak
waarmee hij telkens weer grepen uit de bijbel deed en
deze schetste, gaven mij het gevoel alsof hij als een
boekenwurm er dwars doorheen was gekropen. Het was
zijn leven, zoals hij zelf zei, en zijn brood, zoals wij we-
ten. De betrouwbaarheid van zijn voordracht zal niemand
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ontkeínnen, Maar dan... dan begint het pas. Wat is debetekenis van het gezegde voor ons? In de gauwígheidhoorde ik de uiteenlopende reactíes: 'het gevoel, dat ik
voor het eerst echt adem kan halen', maar ook 'het ge-
heim, het geheim te moeten laten'.
Naast de ímpuls die zijn woorden mij gaven tot verdernadenken over het geloof, zette het me ook weer te den-ken over het beg<ip 'ruimte'. Ruimte ís een pmsoonlijke
maat, die ieder op grond van zijn índíviduele ge+chiede-nis, invult. Met betrekking tot alle aspecten van het leven.'Elkaar ruimte geven', betekent elkaar díe persoonlijkeruimte gunnen. Voor de één ís dat meer ruimte gevendan je eígen behoefte en voor de ander, de ander zijn
ruimte laten, hoe beperkt die ook mag zíjn in jouw per-
spectief. Dat betekent elkaars grenzen respecteren.
Het is niet eenvoudig, en dat is ook gezegd op deRuimte-dag, om op die maníer samen gemeente te zijn.
Dat kost inspanning en veel zorg voor elkaar.

IRENE DE GRAAFF
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Toch wel fijn, zo'n A.V. iiiiíí

Als je, zoals ik, uít een door-en-door baptisten familie
komt (van vaders en moeders kant, al een aantal genera-
ties) dan ís een A.V. een beetje een reüníe. Op de A.V.
ontmoet je dan echte familieleden en mensen waar in de
familierelaties een zelfde naam opduikt. Het is een leuke
bezigheid om al pratende te ontdekken dat er gezamenlij-
ke kennissen en familieleden zijn. Ook de ontmoeting
met oude bekenden is meestal prettig. Tijdens pauzes en
maaltijden zijn er weer heel wat nieuwtjes uitgewisseld.
En soms zijn er verrassingen. Dít keer vroeg iemand die
als derde bij een gesprek met een vroegere plaatsgenoot
zat: Maar welke werkgever heb je dan..? We bleken bij
dezelfde organisatie werkzaam te zijn. En er kwam ie-
mand naar me toe om te vertellen dat hij en oud-klasge-
noot van me was, middelbare school, 25 jaar geleden...
Tussendoor heb ik gesprekken gevoerd met totaal onbe-
kenden en soms gingen deze gesprekken heel diep. Zo-
maar samen op een muurtje in de pauze aan de praat
raken en dan een stuk herkenning bij elkaar vinden, dat
kan enorm fijn zijn.

Prettige sfeer

Wat is het toch fijn om Baptist te zijn !?
De A.V. 1997 verliep in een prettige eri ontspannen
sfeer, er is soms hard gelachen, vooral de voorzitter was
goed in vorm. De drie 'studenten', die kwamen opdagen
om iets te vertel!en over hun keuze voor een opleiding tot
voorganger zorgden voor grote hilariteit. Deze bijdrage
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van de Commissie voor de Opleiding was erg leuk en gaf
meteen sterk aangezet de grote verschillen in ach-
tergronden en keuzes weer.
Op de agenda stonden totaal geen 'moeílijke' punten en
ik vrees dat de sfeer mede daardoor goed genoemd kan
worden.
Zo heeft de commissie die op de A.V. 1996 in het leven
is geroepen om zich te beraden over het onderwerp 'de
plaats van de vrouw in de gemeente' gemeend geen
voorstellen te kunnen doen, omdat dit onderwerp nog zo
gevoelig !igt. De commissie zal zich verder beraden.
Vernieuwingsfonds
Ook waren er geen voorstellen uitgewerkt om te komen
tot besteding van de DNO-gelden, nu 'vernieuwings-
fonds' genoemd. De Unie Commissie liet weten: '[)e UC
had reeds voor de A.V, 'l 996 een commissie ad hoc ing-
esteld om het voorstel over het "bufferfonds" voor te be-
reiden. Hierbij werd gedacht aan het financieel mogelijk
maken van nieuw werk binnen onze gezamenlijke arbeid,
maar we wílden ook graag de mogelijkheid open houden
om deze middelen aan te kunnen wenden voor een
financiële noodsituatie. Graag hadden we u in het AV-
boek van 1997 een compleet uitgewerkt voorstel doen
toekomen. Echter, wij zijn er van overtuigd dat een goed
overwogen besluit meer "rendement" zal opleveren voor
ons gezarríenlijk werk dan een overhaast besluit... Een
en ariaer betekende dat wij meer tijd nodig hebben ge-
had dan verwacht. We kunnen op dit moment niet anders
dan informeren over de voortgang waarbij ook de ver-
volgprocedure wordt aangegeven...'
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De N.B.J.B.

De afqevaardigden en de Unie Commissie konden dit
jaar gQlukkig sneller dan vorig jaar tot een besluít komen
over geld voor de NBJB. De situatie bíj de NBJB was in
de loop van dit jaar door vríj plotselíng ingevoerde bezui-
nigingiri van de kant van de regering zo kneílend gewor-
den dat er meteen ingegrepen moest worden.

Herkenbaar

leder beleeft dit soort dagen en vergaderingen op zijn
eigen manier. Als je een paar jaar meeloopt ga je reac-
tíes herkennen. Die gemeente reageert ongeveer zo, die
gemeente anders. Het zijn ook bijna altijd dezelfde ge-
meenten en dezelfde mensen die het woord voeren...
Sinds míjn eerste A.V. (in Groningen) ben ik altijd be-
rííeuwd naar de avondmaalsvíering. Het is erg fijn om met
zoveel mensen brood en wíjn te delen in het besef dat we
één zíjn in ons geloof in God. In Groningen vverd ik blij,
omdat ook zusters de gemeente híelpen bij de bediening.
En níemand liep weg, De keren daarna heb ík altijd weer
de zusters ín de ríj gemist.

Fijn, ik mag naar de A.V. ? Nou nee, maar als ik er een-
maal ben is het toch wel fijn.

INEKE STEENBERGEN
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Hallo jongeós en meisjes
Denken jullie wel eens aan de toekomst ? Nee, niet die
van " als ik later getrouwd ben...' of zo, maar aan die
belofte van 'een nieuwe hemel en een níeuwe aarde'?
Daar staat íets over in het laatste bijbelboek Openbaring
21 . Je moet dit maar eens lezen want hier wordt beschre-
ven, dat wanneer de nieuwe tijd komt het geweldig mooi
moet zijn. In dit bijbelgedeelte worden de mooiste
edelstenen en metalen genoemd die wij kennen. Als Je-
zus weer komt en dat geloven wij, we weten alleen níet
wanneer, zal alles veranderen en heel erg mooi worden.
Alleen is het heel moeilijk te omschrijven hoe vreselijk
mooi het wel moet zijn. Daarom wordt het beield gebruikt
van straten van goud en poorten met parels. Daardoor
kunnen wij ons een beetje voorstellen hoe ontzettend
mooi het wel moet zijn. Het is dus figuurlijk bedoeld,
eigenlijk dus een soort sprookje, maar dat de nieuwe tiJ'd
overweldigend mooí moet zijn is geen sprookje. Dat is
onze toekomstverwachting. I

Nu de puzzel van de vorige keer. In elke zin zat de naam
van een land verborgen. Het waren twee Europese lan-
den en een niet-Europees land. Dit waren ze:

I

De dokter sneed eeN OOR WEG EN een vinger.
Als dít rapPORT U GAlstenen bezorgt, moet u naar de
naar de dokter.
Een wijze raad: laCH IN Alle omstandigheden, ook bij
kiespijn.
De oplossing was dus: Noorwegen, Portugal en Chína.
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Deze keer twee cryptische omschríjvingen. De bedoeling
is om woorden of stukken zín door andere woorden die
hetzelfde betekenen te vervangen, zodat je weer twee
gezegden krijgt.

ZONDER CONSERVEN OF KLEUREN

MET NIET TE KORTE GEBITSONDER-
DELEN JE MAAG VULLEN

Tot de volgende keer en veel succes met het oplossen
van de puzzel. Ik wens iedereen gezegende Kerstdagen
en een heel goed begin van het jaar 'I 998.

Henk Timmerman.
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