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Van de redactie

Kerkendag special

Dit nummer van RUIMTE is een 'speci-
al': het ís gewijd aan de Kerkendag
1998. Als het goed is komt dit exem-
plaar van RUIMTE net vóór 25 apríl bij
u in de bus. Reden genoeg om de ko-
mende Kerkendag uitvoerig te belich-
ten en u zo nodig op te roepen daar
heen te gaan.

De Kerkendag (de derde alweer) ís de
gelegenheid bij uitstek om met Christe-
nen van allerlei kerkgenootschappen
te spreken, naar elkaar te luísteren en
te vieren.
Zoals bekend, is het thema van de
Kerkendag: Uit op verzoening.
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De unie via de ecu via de e.a......

Met betrekking tot de Kerkendag 1998 is er helaas niets
gebleken van enige activiteít vanuit de Unie-commissie
om gemeenten en gemeenteleden te informeren. Ik heb
alleen in 'De Chrísten' van 31 oktober 1997 een stuk van
Teun van der Leer kunnen vinden waarin de Kerkendag
genoemd werd. Citaat: ... ln de meeste kerken staat het
onderwerp 'Verzoening' dit jaar centraal met het oog op
de Kerkendag van 25 april 1998 in Kampen, die als the-
ma heeft'Uit op verzoening'. (....) Aan die kerkendag
wordt - weliswaar op bescheiden wïjze, maar toch -mee-
gewerkt door de Evangelische Alliantie, waaraan wij als
Unie via onze ECU ook verbonden zijn.... Voor de rest
heerst er van de kant van de Uníe absolute stílte. Naar de
reden daarvoor kan alleen maar gegist worden, helaas.
Gelukkig hoorden we dat sommígen zelf de Kerkendag-
krant aangevraagd hebben nadat in het vorige nummer
van RUIMTE er al enige aandacht aan gewijd is, anderen
hebben zelfs een hele stapel Kerkendag-kranten besteld
om in hun gemeente daar aandacht voor te vragen.

«

Uít de Kerkendag-krant neem ík de volgeride motivatie
over:

l
n Waarom een Kerkendag?

Om verschíllende redenen. In de eerste plaats omdat
het een dag is van ontmoetingen. Kerkleden uit ver-
schillende kerken overal uit het land ontmoeten elkaar
en horen elkaars verhalen. Die ontmoetingen zullen
bemoedigend en ínspirerend zíjn. Mensen ontdekken
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dat ze, ondanks verschillen, samen onderweg zijn op
de weg die God met mensen gaat en dat ze leven met
hetzelfde perspectief: een rijk van vrede en gerechtíg-
heíd, waarin de schepping niet langer geweld wordt
aangedaan; een tíjd waarín God alle tranen zal drogen
en er geen rouw en pijn meer zal zijn.
Een tweede reden voor het houden van een Kerken-
dag en zeker niet de minst belangrijke is de aandacht
en inzet van veel kerkleden voor hetzelfde thema:
voor, tijdens en na de Kerkendag. Het thema van de
derde Kerkendag is Uit op verzoening.

Waarom verzoening?
Verzoening, gave van God en bron van nieuw leven,
was het thema van de tweede Europese Oecumeni-
sche Assemblee die in juni 1997 in Graz is gehouden.
Het lag voor de hand om bij dít thema aan te sluiten. In
het slotdocument van de Assemblee ís uitdrukkelíjk de
wens uitgesproken dat de aandacht voor verzoening
níet stopt bíj Graz.
Belangrijk was ook dat de Raad van Kerken meende
dat ín het thema verzoening theologísche en
maatschappelijke vragen, spiritualiteit en actie hand in
hand gaan.
Verzoeníng ís een begrip met vele lagen. Er is de
theologische laag. De stuurgroep heeft die laag bij de
uitgangspunten voor de Kerkendag voorop gezet: het
inítiatíef voor de verzoening ligt bij God en heeft in
Christus een beslíssende wending genomen. Maar dat
betekent níet dat er geen rol voor mensen híer en nu is
weggelegd. Zij kunnen, juist vanuit het geloof dat Gods
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verzoenende kracht aan menselijke inspanningen
voorafgaat, proberen verzoenend te leven. Wie dat
probeert, zal met andere ogen kijken naar tegenstel-
lingen in de samenleving en in de kerken, naar situa-
tíes van onverzoendheid en zich afvragen wat er ge-
daan kan worden om de tegenstellingen te overbrug-
gen en conflicten uít de wereld te helpen. Daarvoor
moet vaak een lange weg worden gegaan. Het pro-
gramma van de Kerkendag laat zien dat er op veel
punten door en vanuit de kerken gewerkt wordt aan
verzoening. Dat er mensen zijn die met grote trouw en
volharding verzoening ín de praktijk proberen te breng-
en,

Il

Tot zover de kerkendag-krant van november jl.
De Kerkendag heeft de volgende aandachtsve)den:

Verzoening tussen God en mens
Verzoeníng tussen de kerken
Verzoening in persoonlijke relaties en tussen ge-
neratíes

Verzoening tussen arm en rijk
Verzoeníng tussen mens en milieu
Verzoening tussen culturen
Verzoening tussen volken
Verzoening tussen mannen en vrouwen

*

*

1

In verschillende workshops, vieríngen, forumdíscussies
wordt gewerkt aan deze aandachtsvelden. Ook is er een
markt waar verschíllende organisatíes zich presenteren.
Ook zijn er tentoonstellingen en concerten. Wie naar de
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Kerkendag komt, zonder zich vooraf te hebben opgege-
ven, kan zonder meer nog wel aanschuiven bij een groot
aantal activiteiten. Ter plekke je opgeven en betaíen (f
20,-) kan best. Laat dit nummer van RUIMTE daar een
aansporing toe geven. Om 9.00 uur begint de ínschríj-
ving, om 10.00 uur wordt het programma met een geza-
menlijke viering geopend. De slotviering wordt gehouden
om 16.15 uur.

Nadere informatie ís te verkrijgen bij de organisatie Ker-
kendag 1998:

tel: 030 230 45 83
fax: 030231 1055
e-mail: info@kerkendag.org
webside: http://www.kerkendag.org
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Over verzoening

In de Kerkendagfolder staan een aantal citaten:'Hoezo verzoening? De wereld is toch een puinhoop''Verzoemng maakt levensvernieuwing mogelijk''Het iríitiatíef van verzoening lígt bij God''Verzoening vraagt actie'
'Verzoening heeft in Christus een beslissende wen-ding genomen'
'Verzoening kun je vieren'

l
l
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Als u in eigen kring mensen laat zeggen wat hen te bin-nen schiet bij het woord verzoening komen er nog meer,en vast ook andere zaken naar voren. Het laatste num-mer van RUIMTE was gewíjd aan de verzoeníng tussenGod en mens. Het boek van prof. C. den Heyer is er deaanleiding van dat al bijna een jaar het woord verzoeningin het centrum van de theologische discussie staat. Maarnaast dít wezenlijke begríp van verzoening tussen Goden mens staat de verzoening tussen mensen. Situatieswaar mensen weer verzoend proberen te raken met demaatschappij (en andersom). Soms ook situaties waarverzoening gemakkelijk kan verworden tot het 'bedekkenmet de mantel der liefde'.
Verzoening kan ook zijn waar mensen zich verzoenenmet hun lot, de weg van het leven accepteren, zich ver-zoenen met het onvermijdelijke.
Verzoening kan een actíeve betekenis hebben waar alsdaad van verzoening een hand wordt uitgestoken naareen ander, het kan ook de passieve betekenis hebbenvan 'je neerleggen bíj de situatie, om de líeve vrede'.

1
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Blijkbaar is verzoeníng een begrip dat het goed 'doet' ín
de tijd van vandaag. Verzoening kan zelfs geld opleveren
als het commercieel uítgebuit wordt en spectaculair ge-
bracht in TV-programma's als 'het spijt míj' en 'all you
need ís love'. Heel Nederland wacht met een brok in de
keel gespannen af of de verzoeníng ook daadwerkelijk tot
stand komt. Meestal wordt het beslíssende moment nog
even uitgesteld vanwege de noodzakelijke reclamezend-
tijd. Als dan het bloemetje geaccepteerd wordt, en de
tranen in de studío rijkelijk vloeíen, haalt het Nederlandse
kijkersvolk opgelucht adem en rolt de aftiteling over het
scherm, met een speciaal dankwoord aan de sponsors.

Sip van der Werf
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LOGO van Graz.

Aan de tweede Europese Oecumenísche Assemblee inGraz was het logo verbonden dat hieronder is afgebeeld.Helaas is het ons technisch onmogelijk dit logo in kleur afte beelden.
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Centraal in het logo van Graz staat een rode bloem. eenbloem in een warme kleur, een bloem ín de vorm varí eenhart. Een bloem die op het punt staat om uit te komen.Een bloem als tekerí van het leven, het leven (of: eenleven) door God gewild, ontluikend op deze aarde, eenleven vol verlangen, vol verwachting, reikend naar dehemel.
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De bloem in de vorm van een hart, het teken van ontlui-
kend leven heeft beschermíng nodig. Een open blauwe
cirkel als teken van die bescherming. Het leven, de mens
wordt omarmd door een gebaar van liefde en warmte.

God laat zijn schepping, zijn groene aarde, waar het
allemaal begon, niet in de steek. God schenkt díe aarde
aan zíjn mens. Vruchtbare aarde, waar het goede uit
voort komt, groene aarde die de bloem voedt, groene
aarde waar níeuw leven uit bloeit.
Dat ís de basís: een door God geschapen goede aarde,
een aarde die Hij ons gaf om goed voor te zorgen.

*****

Verzoening in het justitiepastoraat

1) Over daders en slachtoffers

Als men een gevangenispastor vraagt te spreken of te
schrijven over verzoening, wordt verwacht dat híj of zíj
enkele voorbeelden geeff van geslaagde pogingen om
daders en slachtoffers elkaar weer in de ogen te laten
kijken.
Het tegendeel is echter waar ín de praktijk van het
gevangeníspastoraat: nergens is de afstand groter tus-
sen de slachtoffers en daders dan in de instituten waar
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de z.g. straftenuitvoerleggíng plaatsvíndt. En verzoerííng
vraagt juist veel van de verhouding tussen daders en
slachtoffers: vergeving van het slachtoffer en schuldbelíj-
denis van de dader.
Misschien kent u de foto wel varí Winnie Mandela met de
moeder van de vermoorde Stompie, ze geven elkaar een
zoen voor de fotografen. Winnie heeft geen schuld be-kend, maar kan wel goede publicíteit gebruiken. De moe-
der durft niet tegen de bisschop van de Waarheídscom-
missie ín te gaan. Verzoening, het voelt níet goed op
deze manmr.

Wie uit eígen ervaring weet heeft van de gevolgen van
diefstal, overval of zelfs moord of verkrachting, kent de
diepte van de woede en de onmacht die jarenlang men-
sen achtervolgen kan. Wie dagelíjks beroepsmatig metdaders werkt, kent ook de woede en onmacht van da-
ders, die hen soms al jaren beheersten voordat het tot
delicten kwam.

Van schuld belijden komt het vaak niet als een delict een
tegenzet was voor wat jou eerder was aangedaan. Of als
je denkt dat schuld bekennen zal leiden tot een hogere
straf of het verlies van je eer.
Slachtoffer en dader zíjn beiden gevangen ín woede en
onmacht. In tijden voordat het huidige strafrecht met
bijbehorende vríjheidsberoving werd ingevoerd, waren er
weinig gevangenissen. Men zocht de uitweg in Wíeder-
gutmachungen', schuldbetalingen, boete-pelgrimages,
maar ook vergeldingen als doodstraf of vermínkingen. Totde reÓhterlijke uitspraak zette men het slachtoffer c.q. de
aanklager en de dader soms zelfs beíden ín het gevang.
Een precíeze vveergave van de sítuatie van aan beide

l

l
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kanten geschonden verhoudíngen.
Voor de geestelijke verzorger in een gevangenis of tbs-
instelling is het een gegeven dat zijn clíëntèle vaak dader
en slachtoffer tegelijk is. Veel van de begane delicten zijn
te verklaren uit eerder ervaren onrecht ín families, op
school, in de opvoeding, in de maatschappij die vaak als
víjandig werd ervaren.
Maar ook al kunnen we delicten verklaren, het nadenken
over gedetineerden en de misdaad wordt vaak bepaald
door de ergernis over toenemende onveiligheid of zelfs
eigen slachtoffer-ervaring. Anderzijds weten we dat op-
sluiten niet helpt, dat er níemand beter van wordt. Daar-
naast zijn er voor de chrístelijke gemeente de bíjbeltek-
sten die ons oproepen om te vergeven (Onze Vader) en
de gevangenen op te zoeken, als ware daar de Messías
Jezus zelf te vinden (Mat.25).

2) Over vergeven

Vergeven, maar niet vergeten, is het meeste wat mensen
soms op kunnen brengen. Niet voor niets reserveren vele
gelovigen het begrip vergeving voor God, die als eníge
daartoe in staat zou zijn. Maar er is meer over te zeggen,
ook ín bijbels perspectief.
God kan niet de schuld vergeven van een daad, die wij
een ander hebben aangedaan, als het slachtoffer er níet
beter van wordt. Als we ons niet met het slachtoffer ver-
zoenen. [)at is ook de moeílijkheid met moord en dood-
slag. God kan dan wel vergeven, maar heeft het slachtof-
fer het hem ook vergeven? (Levínas) Wij blijven schuldig,
zoíang er geen vergeving van het slachtoffer ís. Of -
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omgekeerd- als we zelf slachtoffer zijn, blijff de dader
schuldíg, zolang wíj niet willen vergeven. Daar helpt geen
Iíeve God aan, aldus het joodse denken (wederom Levi-
nas). Een mens is zo volwaardíg rechtspersoon naast
God. Zou dat de reden zijn, dat Jezus er zo'n nadruk op
Iegt, dat wij de mensen van hun schuld, die ons is aang-
edaan, moeten en kunnen bevrijden? Wij kunnen hen
vergeven en als we dat niet doen, hoe kunnen wijzelf dan
rekenen op vergeving van God de Vader?
In een samenleving die zich steeds meer collectief
geslachtofferd voelt door toenemende criminaliteit en
zinloos geweld op straat zijn dit op z'n minst noties die we
moeten meenemen in ons denken over straf en verzoe-
ning.

3) Over schuld t €::äl'll
? %i l N J %I& %+ a M

l

Natuurlijk, alleen vanuit het geloof, dat Jezus ons de weg
heeft geopenbaard die leidt naar vergeving van schuld,
heeft het zin om over schuld en verzoening te praten.
Maar ín de belevíng van een mens begint het bij schuld.
Te snelle vergeving in woorden of in daden kan maken
dat mensen zích ín de steek gelaten voelen. Schuld kan
diep gaan en zeker in de gevangenis. Ik denk vaak dat
het niet kunnen toelaten van schuld te maken heeft met
de onbewust gevoelde ondraagbaarheid ervan. Als je
geen ervaring hebt met mensen díe verder willen kijken
dan je (wan)daden en geen weet hebt van gedeelde
schuld, dan ligt ontkennen en verontschuldigen voor de
hand.

Veel gedetíneerden ervaren woorden als 'genade' en

«
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'vergevíng' als de taal van kerkmensen die al zitten te
feesten bij de Vader. En laten we eerlijk zíjn: onze belij-
denis dat 'onze schuld zeer groot' is, is sterk ingegeven
door de grote bevrijding en weet hebben van het evang-
elíe van Jezus Christus.
In de kerk wordt vaak zo gedacht: hoe groter onze vrij-
heíd, hoe groter onze kennis van de wereld, deste groter
onze verantwoordelíjkheíd, deste groter onze schuld.
Iedereen kan daar iets bíj bedenken, van auto's en ver-
vuilde lucht tot het drinken van zuivere koffie. Maar het
lijkt erop dat het christelijk belijden de algemene regel wil
omdraaien: grote schuld (mea maxima culpa) betekent
dat we grotere verantwoordelijkheíd op ons nemen, en
dat leidt wonderlijk genoeg, tot meer vrijheid. Dat Jezus
de zonden der mensen vríjwillig op zich nam, zelfs zon-
der aarí die zonden direct schuldig te zijn, betekent voor
ons dat hij de eerste mens ís, zoals God hem bedoeld
heeft, namelijk een vrij mens, een Godszoon. De weg díe
hij gegaan is, is ook voor ons een weg tot vrijheid want hij
ís de Weg.Grote woorden, wel mooí en voor de gelovige gesneden
koek, maar voor wie bloed aan zíjn handen heeft en mín-
der kerkelíjke of geestelijke bagage met zich meedraagt
te groot om waar te zijn.

4) Voorbeelden

Hoe het wel kan gaan en wat het geestelijk werk in de
gevangenis soms kan betekenen wordt geschetst in het
volgende voorbeeld. Een 26-jaríge man vertelde mij zijn
Ievensverhaal. Zijn vader had hem maar ook zijn moeder

14
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en zijn kleine zusjes regelmatig geslagen. Híj was er
meestal tussen gesprongen omdat hij de enige zoon
thuis was. Tot zijn eigen grote schrik was hij net als zijn
vader aan het drínken geslagen en wíst dan soms niet
goed meer wie hij allemaal de waarheid had gezegd,
meestal met flink wat geweld. Ik merkte dat hij zích schul-
dig voelde, niet over het feít dat hij nu tbs had gekregen,
maar omdat hij was gaan doen als zíjn vader en omdat hij
vroeger níet nog meer voor zijn moeder en zusjes was
opgekomen. Ik probeerde in de loop van de gesprekken
dat wat te relativeren door te zeggen dat een kind be-
schermd dient te worden en niet andersom en elke zoon
op zijn vader líjkt, of je dat nu wilt of niet.
Als het even stil was geweest zei hij dan: maar ík wil me
schuldig voelen. Het drong steeds meer tot me door dat
dat een vrije beslissing van hem was, waar hij goed over
na had gedacht.
Híj wíst dat de tbs-behandelíng hem zou gaan helpen om
minder gewelddadig te gaan leven, meer te leren praten,
enzovoort.

Maar juist in dat bekennen van schuld voelde hij zich
verbonden met zijn jeugd, met zíjn familíe, en eigenlijk
met de mensen en met de hele wereld.
Wat míj dan opvalt ís de vríjheid van de schuldbelijdenis,
de gevoelens die hij als schuld vrijwillig op zich neemt.
Belijdenis van schuld hoeft niet altijd dwangmatig,
masochistisch, kortom psychologisch ongezond te zijn,
maar het kan van een beslissing getuigen díe werkelijk
vrij is en zíjn van een mens die zich tegelijk verbonden
weet met alle mensen.
Aan het belijden en ervaren van schuld zíjn wel een paar

l
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voorwaarden verbonden: in de eerste plaats vrijheíd, een
veilige omgeving of gesprekspartner, want er komt een
hoeveelheid schaamte vrij.Schuld bekennen doe je niet, omdat de ander het graag
wil horen, of omdat je dan misschíen minder straf krijgt.
Nee, je bekent dat jij het persoonlijk anders had kunnen
doen, dat jij het bent, die daar vol!edíg verantwoordelíjk
voor wil zijn. Dat maakt de zaak ook zo erg. Je had het
anders kunnen doen, je hebt het zelf in de hand. Die ene
procent schuld, die je volgens de rechters of hulpverle-
ners inderdaad hebt, maakt je tot de volle honderd pro-
cent. Maar het ís het volle pond schuld om het volle pond
vergevíng te kunnen ervaren, uítgesproken tegenover
God (of zíjn grondpersoneel) díe zo met mensen bezig wíl
zijn.Een prachtig voorbeeld van deze geestelijke vrijmaking
was onlangs voor het grote publiek te zien in de
bioscoopfilm "Dead Man Walking" over een ter dood ver-
oordeelde man ín Amerika. Nadat híj intensief en vooral
integer begeleid was door een non, was híj in zijn laatste
uren in de dodencel in staat om aan haar de moord in al
zijn details toe te geven, waarop de vrouw hem kon zeg-
gen: nu ben je pas echt een kind van God.
Het is duidelijk, dat voor mensen ín een gevangenís het
extra moeilíjk ís om schuld te bekennen. Ze missen de
daarvoor noodzakelijke vrijheid en veiligheid. De schuld
wordt hen van alle kanten opgedrongen. Ze wapenen
zich tegen mínderwaardigheids-gevoelens om geestelijk
te kunnen overleven ín plaats van dat ze zich kwetsbaar
kunnen maken om schuld te kunnen bekennen. Wat dit
betreft werkt het gevangenis-systeem averechts.
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5) Een weg uit schuld

Uit het bovenstaande mag duidelijk zijn dat schuld erva-
ren en schuld belijden een voorwaarde is om vergeving
te kunnen ervaren en zo een begin te maken aan wat
verzoenÍng iS.
De beschrijving van de doop van Jezus, een doop 'tot
vergeving van zonden' laat zien dat mensen er in die tíjd
ook al moeite mee hadden, dat iemand schuld op zich
nam, die daar niet direct verantwoordelijk voor kon wor-
den gesteld. Johannes stríbbelde tegen om Jezus te do-
pen. Maar Jezus wílde schuldig zijn. Zo verbond hij zich
met alle mensen, zo was hij werkelijk vrij en een gods-
zoon. In dat op zich nemen van schuld is hij ons een
voorbeeld. Zo kunnen we het aan om onze schaamte en
kwetsbaarheid onder woorden te brengen ín een geza-
menlijk belíjden van schuld en tekortschíeten.
Want alleen is dat niet te dragen, dat weten mensen in
de gevangenis het beste. Maar ook iedereen die gevang-
en zit in eigen schuld en onvermogen om te delen met
een ander.
Hier ligt een taak voor de christelijk gemeente: om nooit
de schuld van een onveilíge straat toe te schuiven aan
enkelingen die daarvoor zwaar zullen moeten boeten.
Om te laten zien, zoals al gebeurt door duizend vrijwilli-
gers betrokken bij het gevangeníspastoraat, dat schuld
samen te dragen is en dat Gods hart groter ís dan het
onze.

Ik ben er trots op dat nu ook in Utrecht een Exodus-huis
staat, mede gefinancierd door de kerken. Een plek waar
ex-gedetineerden samen kunnen oefenen ín nieuw ver-

?r
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trouwen , opnieuw leren lopen na een ernstig ongeval,zoals zij dat noemen. Zij nemen vveer verantwoordelijk-heid voor hun leven en verdienen daarbíj alle steun vaneen kerk die weet heeft van vergeving en verzoening.
A.J.Noordhoek

Arjan Noordhoek is gevangenispredikant in Utrecht.

*****

Dienst voor de vrede
Een volgepakte Domínicanenkerk in Zwolle op 4 januari1998. Er wordt een interreligieuze gebedsdienst gehou-den, waar Joden, Christenen en Moslíms samen zingenen bidden voor vrede voor het komende jaar en de helewereld. Het thema is, hoe kan het ook anders: verzoe-
ning.Aan het begin worden de Heilíge Boeken bínnengedra-gen. Een predikant, een rabbi en een imam, respectie-velijk met Bíjbel, Thorah en Koran. Een moment van hei-lígheid, waar ieder vanuit z'n eigen achtergrond beseffl
dat er iets groots gebeurt.We zingen een lied uít Gezangen voor Liturgie (nr 504)
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Niet tot de dienst der wraak
maar tot elkaars verzoening
heb ik u aangeraakt
heeft u míjn woord geroepen )

Niet in het woordgeweíd
waarmee de mensen dreígen
heb Ik mijn eer gesteld
maar in wie durven zwijgen.

I

Niet in het groot vertoon
worden mijn woorden waarheid
maar in een mensenzoon
wordt duisternis tot klaarheid.

Niet tot een mens vol kracht
die heerst over zgn broeders
maar tot de volle maat
van Gods kind zult gïj groeien.

Uit de Tenach wordt gereciteerd, waarbij de Hebreeuwse
tekst en de vertaling in de liturgie zijn afgedrukt.
Uit het Evangelie wordt uiteraard in het Nederlands gele-
zen. Daama volgt een recitatie uit de Koran. Ook hierbij
zijn Arabische tekst en vertaling afgedrukt. De imam
houdt een overweging. Hij laat ieder kennismaken met
wat de Islam is en wil zíjn: een weg van leven, door de
Eeuwige gegeven tot heíl van de mensen.
Na de dienst der gebeden (in diverse talen) en samen-
zang, wordt de zegen uítgesproken ín beurtspraak door
een zuster en een broeder uit de Domínicanengemeen-

4

!
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schap in Zwolle.
Na de díenst stond de koffie, met Turks gebak, klaar in
de kloostergang.
We hadden het gevoel dat we getuige geweest waren
van iets heel bijzonders.
Hoe vaak zou het voorkomen dat een Imam in liturgische
kledíj een overwegíng uitspreekt ín een katholieke kerk.
Hoe vaak zou het voorkomen dat een grote groep mos-
lims de lezing van het Evangelie beluistert. Hoe vaak zou
het voorkomen dat de zegen wordt uitgesproken door
een non en een monnik samen.
Bij een dergelijke dienst kun je je een aantal zaken afvra-
gen:
- Is dit een logische voortzetting van een historische

gang? Na contacten tussen de protestantse kerken
onderling, werden de Katholíeke en Orthodoxe kerken
bij de oecumene betrokken. Na de erkenníng dat Jo-
den en Christenen eigenlijk dezelfde God hebben volgt
het gesprek en de samenwerking tussen de grote
wereldreligíes.
Is het meedoen aan een dergelijke dienst een belijden
van de gedachte dat alle godsdiensten eigenlijk het-
zelfde zíjn?
Is een dergelijke dienst veeleer een poging van de
diverse deelnemers tot een vorm van 'evangelisatie':
anderen laten kennisnemen van de waarde van het
eigen geloof?
Is herkennen van overeenkomsten (ieder bídt om vre-
de tot één God, de Schepper van hemel en aarde)
hetzelfde als het erkennen van elkaars bestaansrecht?
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Het aantal vraagpunten is moeiteloos uit te breiden. Feit
is dat Christenen en Moslims elkaar steeds vaker tegenk-
omen, ook op gebieden die vroeger exclusief chrístelijk
waren. Op christelijke scholen is het nu heel gewoon dat
er Moslim-meisjes met hoofddoekjes rondlopen. Ook
staan er Moslíms op de verkiezingslijsten van het CDA in
verschillende steden. Interreligíeuze contacten zullen
steeds meer voorkomen, gesprekken leveren wederzíjd-
se herkenning op en misschien daardoor ook wederzíjdse
erkenning.
Ook deze contacten kunnen geplaatst worden binnen het
begrip 'verzoening'.

De lokale dodenherdenking op 4 meí, met twee minuten
stilte en kranslegging, wordt in Zwolle altijd voorafgegaan
door een stille tocht door de stad. Enkele jaren geleden is
op initiatief van het plaatselijke Podium van Kerken de
gewoonte ontstaan een korte gebedsdienst te houden als
voorbereíding op die stille tocht. Ook deze gebedsdienst
is ínterreligieus, de dienst wordt voorbereíd door een
werkgroep waarin naast de kerken ook de synagoge en
enkele moskeeën vertegenwoordigd zijn.
Terwíjl het níeuws beheerst wordt door conflicten, vaak
tussen aanhangers van verschillende godsdiensten, zo-
als ín Noord-lerland, voormalig Joegoslavië, het Mídden-
Oosten etc, ervaren we deze iríterreligíeuze diensten als
tekens van hoop. Persoonlijk heb ik dan de neiging de
theologíe maar aan de theologen over te laten, en me te
Iaten leíden door hetgeen ons verbindt, lettend op de
overeenkomsten liever dan op de verschillen.

Síp van der Werf
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Incest en verzoenïng

Enige tíjd geleden werd ik door de redactie van RUIMTE
benaderd met het verzoek een artikel te schrijven over
'incest en verzoening' (of was het nu 'verzoeníng en ín-
cest'). Natuurlijk wist ik vanuit zowel de praktijk als vanuit
de literatuur dat het niet gemakkelijk is incest en verzoe-
níng ín één adem te noemen. Hoe moeílíjk het daadwer-
kelijk is, merkte ík tijdens het voorbereiden en schrijven
van dit artíkel. Al lezend en schrijvend, met de werkelijk-
heíd van het hele incestgebeuren voor ogen, werden de
stellingen rond 'verzoening' steeds vager, het vragen
naar 'verzoeníng' steeds scherper en het onder één noe-
mer brengen van 'incest' en 'verzoening' steeds
íngewíkkelder.

Er is de laatste tijd binnen RUIMTE veel geschreven en
gesproken over 'verzoening'; het boek van [)en Heyer
houdt ook binnen onze kring de gemoederen bezig. En
ook binnen onze kring blijkt dat: "De ervaring leert dat de
tradítionele verzoeningsleer tegenwoordig vrijwel voortdu-
rend een bron van diepgaande conflicten is. Vooral in
onze moderne wereld schijnt het dogma meer problemen
te creëren dan op te lossen. De traditionele gezichtspun-
ten roepen tegenstand en zelfs irritatie op. In het debat
staan voor- en tegenstanders niet zelden als onverzoen-
lijke partíjen tegenover elkaar." (Den Heyer, Verzoeníng,
blzl35).
Ik heb mij in alle ernst afgevraagd wat er vanuit het oog-
punt van de problematiek rond íncest toe te voegen is
aan dít debat. Een discussíe rond 'verz?oeníng', een ge-

22



*

loofswoord dat sterk met onze baptisten traditie verweven
is, ís een díscussie, waarmee we ons als geloofsgemeen-
schap op glad íjs begeven.

Door in deze discussíe de problematiek van incest te
betrekken moeten, zullen velen het gevoel hebben niet
alleen uit te glijden op het gladde íjs van de verzoenings-
leer, maar ook nog eens te moeten oppassen voor dunne
plekken in het ijs.. Want, ondanks het feit dat het ook
bínnen onze gemeenschap voorkomt, wordt er nauwelíjks
of níet aandacht aan besteed; incest is en blijfi een ta-
boe, en dus een zwakke plek.
Trouwens: ín de díscussie rond 'verzoeníng' legt de
incestproblematiek ongenadig de vinger op zere plekken.
Want als er ergens in het leven van alledag duidelijk
wordt wat de problemen rond het verzoeningsdogma zijn,
dan is dat wel ín het (geloofs)leven van een incestslacht-
offer. Vandaar dan toch dit schríjven van mijn kant. Een
schríjven dat waarschijnlijk meer vragen oproept dan
antwoorden geeft. Maar dat ís dan maar zo.

Wat mij opvalt ín het debat rond 'verzoeníng' is het feit
dat men het toch over één ding met elkaar eens ís, na-
melíjk de manier waarop Jezus leefde en stierf. Zo schrijft
bíjvoorbeeld J. Reilíng: "......Jezus typeert zijn levensop-
dracht als 'dienen'. Uit zijn díenst aan anderen vloeít zijn
dood voort, ja is het díeptepunt van zijn dienen. Als zíjn
dienend leven anderen ten goede komt, hoeveel te meer
dan zíjn dood! Het effect van zijn díenen-tot-in-de-dood ís
daarom bevrijdend voor velen." (Níeuwsbríef 1998/1/blz
13).
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Ook bij Den Heyer speelt het dienen van Jezus een grote
rol. In zijn boek schrijft hij het volgende: "...... hij (Jezus,
red.) wenste zich met hart en ziel voor andere mensen in
te zetten. Het geestelijke en lichamelijke welzijn van an-
deren stond bij hem voorop. Zijn leven droeg volledig het
karakter van 'er-zijn-voor-anderen'." (Verzoening, blz 17).
Jezus' leven en sterven stond vol!edig in een dienende
geloofsmoraal. God gehoorzamen, volledig dienstbaar
zijn aan de medemens, zichzelf wegcijferen ten gunste
van anderen, dat zíjn de wegen waarlangs Jezus zijn
Ieven bewandelde tot de door erop volgde.

In navolging van Jezus is ook voor veel christenen deze
dienende geloofsmoraal een levensríchtlijn geworden.
Voor veel incestslachtoffers ís deze dienende geloofsmo-
raal echter de doodsteek van hun leven. Uit onderzoek
blijkt namelíjk dat incestslachtoffers vinden dat hun gods-
dienstíge opvoedíng heeft bíjgedragen aan het veroorza-
ken van incest en aan het zwijgen over díe ervaring, en
dat die godsdíenstíge opvoeding problemen veroorzaakte
bij het verwerken van incest.

Het is voor incestslachtoffers heel moeílijk de díenende
geloofsmoraal van Jezus in hun eigen leven als positíef
te ervaren. Het heeft hen tot slachtoffer gemaakt; het
plaatst hen tijdens de verwerking van het íncesfüerleden
in een onvoorstelbaar groot geloofsdílemma. Want 'ge-
hoorzaamheid aan (God) de Vader', 'jezelf wegcíjferen
ten gunste van anderen', 'geen weerstand bieden', 'die-
nen', lezelf opofferen', 'vergeven' zijn voor incestslachtof-
fers niet alleen maar zeer beladen woorden. Het zijn
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vooral concrete situaties, waardoor hun leven totaal ver-
woest is. De verz?oeningsleer, of díe nu traditioneel ís of
dat díe gebaseerd is op de dienende voorbeeldfunctíe
van Jezus' leven en sterven, maakt mensen in de praktijk
van het hele incestgebeuren machteloos, ondergeschikt
en slachtoffer.

Dat wil niet zeggen dat incestslachtoffers geen behoefte
aan 'verzoening' zouden hebben. Misschien moeten we
zelfs zeggen: juist incestslachtoffers hebben behoefte
aan verzoening. Verzoening met zichzelf, met het verle-
den, met de levende píjn van alledag, met het gebruikt
zijn, met God. Want hoe zouden ze anders verder kun-
nen leven? De vraag is echter of de verzoening voor in-
cestslachtoffers plaats kan vínden door Jezus, die stierí
aan zijn eigen dienende levensmoraal. Of ligt de verzoe-
ning voor incestslachtoffers eerder gelegen ín het feít dat
ze kunnen en durven afrekenen met het dienen, het opof-
feren, het wegcíjferen, het geen weerstand bíeden in hun
Ieven?

Línda Schípper
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Bericht van het bestuur:

Op 7 maart jl is er een vergadering geweest van het be-
stuur van RUIMTE. Besloten is tot een kleine wijziging in
het dagelijks bestuur.
Vanaf heden fungeert Linda Schipper als voorzitter, en
Arie Spier als vice-voorzitter. Henk Slaakweg blijft secre-
taris en Ron Maatjes penríngmeester.

Verder ís afgesproken de komende RUIMTE-dag te hou-
den op zaterdag 7 november 1998, als locatie weer het
bekende schoolgebouw in Zwolle. Overigens heeff een
scholenfusíe tot gevolg dat we dan níet meer spreken van
het Carolus Clusíus College, maar van het Agnieten Col-
Iege (lokatíe Carolus Clusius).

Historíe-vorsers hebben bedacht dat we dan het 10-jarig
bestaan van RulMTE kunnen vieren.
Vandaar dat als voorlopig thema voor de RUIMTE-dag
gekozen is:

Tien jaar RUIMTE ... omgaan met verschíllen
In de komende tijd zullen we werken aan de invulling van
dat thema, maar u kunt de genoemde datum vast reser-
Vererl.

Sip van der Werf
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VERZOENING

Een vervolg op de laatste RUIMTE-dag

De laatstgehouden RUIMTE-dag stond in het teken van
'verzoening'. Gezien de vele reacties van de aanwezigen
Ieek het ons goed de RUIMTE-dag een vervolg te geven.
Ieder díe verder na wil denken over 'verzoening', in ge-
sprek met elkaar maar ook in gesprek met C.J. den Hey-
er, is van harte uitgenodígd om op 16 mei naar Heeren-
veen te komen. De dag begföt om 10.00 uur en zal tot
ongeveer 15.00 uur duren. We komen samen in 'Pniel:
Leliestraat 3-5. Voor koffie en thee wordt gezorgd; neem
zelf wat te eten mee.
We zouden het zeer op príjs stellen dat, wanneer u níet
persoonlijk een uitnodigingsbrief met opgavestrook hebt
ontvangen, u zich toch even aanmeldt. U kunt daarvoor
onderstaand telefoonnummer gebruiken. Op die manier
weten we op hoeveel mensen we moeten rekenen (wan-
neer er te weiníg deelnemers zíjn, gaat de dag niet door
en moeten we prof. Den Heyer afbellen).

Hartelijke groeten,
Línda Schipper (C)5'l 3-417210)
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Routebeschrijving

Adres: 'Pníel', Lelíestraat 3-5, Heerenveen

Met de auto
Langs Heerenveen loopt de N32, de rijksweg tussen Wol-
vega en Leeuwarden. Komt u vanuit Wolvega dan rijdt u
automatísch de N32 op; nadert u vía rotonde Heeren-
veen, dan houdt u 'Zwolle' aan om zo ook op de N32 te
komen.
Wanneer u op de N32 bent, neemt u de afslag waarop
het ziekenhuis wordt aangegeven (H). U komt dan op de
K.R. Poststraat. Deze straat volgt u. Na de rotonde, waar
u de K.R. Poststraat gewoon volgt, gaat u de tweede
straat rechts en meteen weer links, zodat u parallel aan
de K.R. Poststraat komt te rijden. U ziet dan een strook
parkeerplaatsen waar u uw auto kunt parkeren. 'Pníel'
vindt u dan op de hoek.

Met de trein
De loopafstand van de trein naar 'Pniel' ís zo klein dat het
niet eens de moeite loont op de bus te wachten!! Wan-
neer u vía de hoofdíngang het station veríaat, síaat u
rechts af, u loopt langs het busstation, over de brug de
K.R. Poststraat in. Op de hoek van de derde straat (vanaf
de brug gerekend) staat 'Pníel'.
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Irene's Column

Morele zaken

Na een aantal stressvolle gebeurtenissen was hij aan de
drank geraakt en had jaren achtereen zoveel alcohol
gedronken, dat zijn hersenen en zenuwgestel aangetast
waren, waardoor hij zowel een groot deel van zijn gees-
telijke als van zíjn fysíeke vermogens kwijt was. Af en toe
belandde híj, vaak op het randje van de dood, ín een
ziekenhuis, alwaar híj opgelapt werd om zo snel als hij
kon weer door te gaan met drinken. Er leek geen redden
aan. Eigenlijk had hij líchamelijke verzorging nodig, maar
door zijn drankgedrag was het níet mogelijk dit hem op
een geschikte plek te bíeden. Thans strompelde hij zwer-
vend over de straat, een groot maatschappelijk probleem,
een aanklacht tegen de maatschappíj. Het dílemma was
groot: óf hem gedwongen opnemen, maar dan in dusda-
níge afzondering dat er geen druppel drank naar bfönen
kon worden gesmokkeld, öf hem zijn gang laten gaan en
zich dood laten drinken. Er was een vergaderzaal des-
kundigen voor nodig om tot een soort acceptabele míd-
denweg te komen. In wiens belang? Voor wiens gewe-
ten? Tegen wiens gezichtsverlies? Dit is Nederland. An-
no 1998.

l
í

Er kwam er een uitnodiging in de bus voor de oratie van
Theo van Willigenburg, ex-Baptisten theoloog, die hoog-
leraar ethíek wordt in Rotterdam en die zijn rede houdt
over moreel chauvinisme, waarbij hij zich afvraagt of mo-
reel gesproken het hemd nader mag zijn dan de rok. Of-
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wel, als voorbeeld: 'Hoe verhoudt zich het geven van
duur speelgoed aan je eigen kinderen ten opzíchte van
de nood van kinderen op nog geen twee uur afstand vlie-
gen?'
Ik líep buiten na de kerkdienst van een willekeurige Bap-
tisten Gemeente en aanschouwde het uitgebreide en
voor een deel dure wagenpark, behorende bij de kerk-
gangers. In rmjn orerí klonk het nagalmen van het uit vol-
le borst gezongen: 'Neem de wereld, geef mij Jezus'.
Oh ja? Hoe had u dat gedacht dan ín 1998?

Vijftig jaar geleden toen een groot deel van de bevolking
zijn ínkomsten uitgaf aan de meest basale levensbehoef-
ten, was het waarschijnlijk toch minder moeilijk. Boven-
dien werd men toen, meestal bij schaars lamplicht, wat
vaker herinnerd aan het 'oog van de naald'.

Irene de Graaff
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Baptisme Internationaal

Doopvont In gevangenis

In de gevangenis van Rummu in Estland hebben gede-
tineerden, mede door contacten met chrístelíjke maat-
schappelijk werkers, een kapel gebouwd, díe intensíef
gebruikt wordt. Er is ook een doopvont. En ook dat wordt
gebruikt.!
(Die Gemeínde)

l

l

Zijn Baptisten Biptiraten?
l

De Amerikaanse theoloog Jim McClendon heeft, zo meldt
de Baptist Tímes van 12 maart, in een lezing voor Engel-
se baptísten, de vraag gesteld of Baptisten wel baptísten
zijn ?
Volgens hem waren daarvoor de volgende karakterístie-
ken te stellen : de bijbel, zending/evangelisatíe, vrijheid,
discipelschap en gemeenschap. De vijf karakteristíeken
hangen nauw samen en díenen ook als 'doel' te worden
gezien, aldus de Ameríkaan.

Britse Baptisten op internet

- De Brítse baptisten zijn ook de electronísche snelweg
opgegaan. Met een eígen Web-site kan men snel veel
ínformatíe verschaffen over Baptísme en de Brítse Uníe.
Adres: http:www.baptist.org.uk
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Groei in Polen

In Polen is de Unie van Baptisten kleín, zo schrijft de
Baptist Tímes in artikel over onze geloofsgenoten daar.
De unie telt 64 gemeenten met in totaal 4000 leden. Het
ledental groeit per jaar met 7 o/o. Door de overwegend
roomskatholieke bevolking wordt het baptisme be-
schouwd als een sekte.

Berend Posthumus
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Hallo jongens en meisjes.

Deze keer gaat het in dit blad over de Kerkendag in
Kampen. We kregen onlangs de stadsgids weer in de
bus , waarin alle groeperingen staan die in de stad te vin-
den zijn. Alle verenígingen en kerken díe dat willen staan
erín. Hoeveel verschillende kerkgenootschappen en
andere groeperíngen denken jullie dat er ín een stad als
Zwolle zíjn ? Het zijn er meer dan zeventig en bij de
meeste gaat het allemaal om dezelfde persoon: Jezus.
Zouden we dan niet wat meer met elkaar moeten gaan
samenwerken als het toch allemaal om dezelfde God
gaat ? Denk hier maar eens over na!!

l
l

Nu de oplossing van de puzzels van de vorige keer:
* N ZL STT ZCH GN TWML N DZLD STN.

In deze zin waren de klínkers weggelaten dus alle a's,
e's, o's en i's invullen en de oplossíng werd dan:
EEN EZEL STOOT ZICH GEEN TWEEMAAL AAN
DEZELFDE STEEN

* ALS BU DAT DE DER DON EEN HE HEL KOMT MEL
RE SLAG.

Hier stond de zaak een beetje door elkaar, maar na
enig proberen was de oplossíng níet zo moeilijk, want
die was: ALS DONDERSLAG BU HELDERE HEMEL.
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De nieuwe puzzel:

Deze keer een raadsel. De vraag is: welke stad wordt
gezocht?

Mijn eerste komt voor de middag.
Mijn tweede schíttert 's-nachts
Mijn derde houdt veel water tegen.
En míjn geheel ?
Dat is een Europese stad.

Tot de volgende keer en veel succes met het oplossen.

Henk Tímmerman.
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