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Van de redactie

Een zomernummer.... Vakantienum-
mer zelfs. Niet door het 'thema', maar
wel door de omvang. Op warme, nazo-
merse dagen is het, laten we maar
zeggen 'comfortabeler' om geen dik
nummer van RUIMTE op de stapel
'Nog te lezen lectuur' te hebben lig-
gen...

De ware reden vindt men in de ope-
ningszinnen van Jannes Reilings bij-
drage. Er was kennelijk geen behoefte
aan het thema "interreligieuze dialoog'
Omdat de (zeer weinige) reacties bo-
vendien laat binnenkwamen werd de

eindredactie voor het feit geplaatst van
een mager themanummer.

Wel aanwezig: boekbespreking, oecu-
menisch nieuws en de column van lre-
ne, En..,het colofoon met daarin de

datum voor inzending van kopij !
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Geen "interreligieuze dialoog"!

Moeten wijzelf eraan geloven?

De redactie van "Ruimte" die meende dat er behoefte
was aan een discussie over het thema 'interreligieuze
dialoog', heeft zich vergist. De schrijver van deze bijdra-
ge, die dacht of in ieder geval hoopte dat hij met een
artikel in het vorige nummer van RUIMTE zo'n discussie
op gang kon brengen, heeft zich eveneens vergist.
Slechts twee reacties zijn binnengekomen, een op ver-
zoek en een uit eigen beweging. De rest van de 'Ruimte'-
wereld heeft niet gereageerd, was met vakantie of te druk
met andere dingen of doodgewoon niet geïnteresseerd.
Op een interreligieuze dialoog zaten zij in elk geval niet
te wachten.

Ondertussen hebben de twee die wel hebben gerea-
geerd zoveel bij mij losgemaakt dat ik er een tweede arti-
kel aan waag. Niet om alsnog een dialoog te forceren
maar om enkele dingen te onderstrepen of door te stre-
pen die ook zonder een interreligieuze dialoog relevant
zijn. Mijn beide contrahenten zijn Gerrit van 't Wout en
Alle van der Goot, leeftijdsgenoten en vrienden sinds
onheuglijke tijden. Zij kennen mijn streken beter dan de
meesten en pakken mij dienovereenkomstig aan. De drie
prikkels aan het slot van mijn vorige artikel waarmee ik
hoopte lezers uit te dagen om mij tegen te spreken, zijn
'stuk voor stuk irrelevant' (Gerrit) en 'dreigen de kern te
verdoezelen' (Alle). Daar is geen woord Frans bij. Ik
haast mij daarom naar andere punten waarop ik mis-
schien wel een puntje kan scoren.
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Godsdienst als ongeloof

Gerrit van 't Wout herinnert mij aan de beroemde uit-
spraak van Karl Barth: "Religion ist eine Angelegenheit,
man muss geradezu sagen die Angelegenheit des gottlo-
sen Menschen". In zijn grote dogmatiek is ergens een
hoofdstuk te vinden dat als titel heeft 'Religion als Ung-
Iaube'. Zijn gedachtengang is: geloof is antwoord op
openbaring van God en die openbaring komt loodrecht
van boven, verticaal en zonder horizontale uitbreiding.
Godsdienst is juist wel horizontaal, is uitbreiding die de
mensen aan de openbaring geven. Ze geven er gestalte
aan in de vorm van eredienst, zeden en gewoonten, op-
vattingen en theologieën, organisatievormen en machts-
structuren. Zo raken ze onwillekeurig los van de openba-
ring van God en vervangen die door hun eigen bouwsels
en bedenksels. Zo wordt godsdienst tot ongeloof. Omdat
godsdienst dan toch nog de pretentie heeft geloof te zijn,
is juist de godsdienst een goddeloze aangelegenheid.

Vermenging

Barth lanceerde deze gedachten in de situatie van Duits-
land en het Derde Rijk van Adolf Hitler. Kerk en staat
waren sinds eeuwen vermengd en het nationaal-socialis-
me drong ook diep in de lutherse kerk door. Was het niet
Hitler die het duitse volk bevrijdde van de vernedering na
de eerste wereldoorlog? Was dat niet de hand van God?
De kerk had tegen deze gevoelens geen verweer. Op de
koppels die de duitse soldaten droegen, stond 'Gott mit
uns'. De kerk in de macht van de staat. Daar kwam Barth
tegen op. Hij inspireerde velen in en buiten Duitsland om
zich te concentreren op datgene waarop het aankomt:
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Gods openbaring in Jezus Christus die nooit het bezit
van mensen kan worden. Daarom had Barth niet alleen
kritiek op de landskerken maar ook op de vrije kerken en
gemeenten die weliswaar de vermenging met de staat
vermeden maar wel de overtuiging hadden dat hun ge-
meenten, dus hun manier om God te dienen, wel goed
waren. Maar in de optiek van Barth was ook hun gods-
dienst een vorm van ongeloof. Hij was dan ook niet popu-
lair bij de duitse Baptisten!

Christendom

Barth had dus in de eerste plaats de christelijke gods-
dienst op het oog. Over de niet-christelijke godsdiensten
heeft hij, voorzover ik weet, weinig geschreven of ge-
zegd. Zijn oordeel trof dan ook in de eerste plaats het
christendom en de christelijke maatschappij. Het ligt dan
ook voor de hand dat de bevrijdingstheologen van de
jaren zestig sterk door Barth waren geïnspireerd. Maar
de vraag hoe je dan wel gestalte moet geven aan het
geloof in de openbaring van God blijft natuurlijk staan.
Dat geloof is toch geen strikt individuele zaak. Er zijn
toch meer mensen die dat geloof hebben. Die mensen
horen toch bij elkaar en, als we de bijbel mogen geloven,
dan is dat ook Gods bedoeling. En als mensen proberen
om met elkaar aan dat geloof gestalte te geven, om niet
alleen te geloven maar ook te leven volgens de wil van
God, dan ontstaan er toch verbanden, dan ontstaat toch
gods-dienst. Dan gaat het toch niet aan om die gods-
dienst goddeloos te noemen. En als die godsdienst dan
berust op de openbaring van God in Jezus Christus dan
is dat toch de ware godsdienst! En dan moeten de ande-
re godsdiensten toch worden vervangen door de ware
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godsdienst. De redenering lijkt helemaal te kloppen: de
niet-christelijke godsdiensten zijn dan 'eine gottlose An-
gelegenheit'. Geen dialoog dus maar zending en annexa-
tie.

Verkeerd spoor

Maar dan zijn we op een verkeerd spoor. Ik citeer nu
even iets uitvoeriger uit de reactie van Gerrit van 't Wout:

"Het grote probleem is dat het 'christendom' zich voor-
doet als de enig ware religie of minstens als de hoogst
ontwikkelde. Het grote probleem van de zending is
dan ook dat zelfs de 'besten' meenden dat de volken
'christelijke volken' moesten worden. Intussen is er
veel veranderd. De 'conservatieve' missioloog J. Her-
bert Crane zegt bijvoorbeeld: We moeten niet tegen
iemand zeggen: 'Je moet in mijn boek geloven en je
moet mijn evangelie aannemen en mijn religie aan-
hangen'. Een christen kan zich deze dingen niet aan-
matigen. Het evangelie is voor allen zonder onder-
scheid. De bijbel is geen 'westers' boek. De God en
Vader van onze Here Jezus Christus is niet de God
van de blanken en Jezus Christus is geen Europeaan
of Amerikaan. Hij is de kosmische Christus, de univer-
sele Heer".

Het gaat dus om het evangelie en niet om het christen-
dom. Ik ben het daar van harte mee eens maar dan blijft
toch de vraag hoe je het evangelie kunt uitdragen zonder
meteen christendom uit te stralen, om niet te zeggen: uit
te dragen. Ik denk dat de oud-zendeling Van 't Wout daar
heel goed wat meer over zou kunnen zeggen. Voordat
we aan een interreligieuze dialoog toe zijn, zouden we
ons hierop eens grondig moeten bezinnen.
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Alles een ?

Aan het eind van mijn artikel stelde ik henotheïsme en
monotheïsme tegenover elkaar: alles één of Één alleen?
Ik schreef dat mijn hart uitgaat naar het eerste maar dat
mijn geweten mij aan het tweede bindt. Op dit punt neemt
Alle van der Goot mij terzijde en houdt mij voor:

"Hoe is dat nu mogelijk, dat hart en geweten met el-
kaar in tegenstelling zijn? Dat is toch Godsonmogelijk!
En als dat -blijkens je artikel- wel kan, waar ligt dan de
oorzaak? Bij het hart of bij het geweten?...Wat is ge-
weten? Door God in ieder mens 'ingebakken'? Hoe
kunnen gewetens dan zo verschillen? Wat de ene
mens niet over zijn geweten kan krijgen, daarmee
heeft een ander geen enkele moeite. Is dan het gewe-
ten niet door God 'ingebakken', maar wordt het ge-
vormd, misschien grotendeels meegevormd door de
maatschappelijke en vooral geestelijke cultuur waarin
wij leven?...lk kan dan ook niet tot een andere conclu-
sie komen dan dat het hart belangrijker is dan het ge-
weten".

De bijbel

Maar daarmee is ook voor Alle de discrepantie tussen
hart en geweten niet opgelost. Ergens speelt ook het
begrip norm een rol. En dan komt hij uit op de bijbel. Hij
verwerpt het fundamentalisme en kiest voor een opvat-
ting waarin de bijbel het boek is "met verhalen van hoe
mensen uit oude tijden met hun God omgingen of beter
hoe God met hen omging" en weet dat het daarbij om
"meer dan verhalen" gaat. Het valt hem op "dat God zich
in zijn wijze van openbaren aan de mensen steeds 'aan-
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past' aan hun tijd, hun cultuur, hun belevingswereld. En
met het veranderen daarvan verandert Gods 'aanpas-
sing'. Zou dat proces gestopt zijn met de afsluiting van de
canon? Dat geloof ik niet, want God is geen God van het
verleden maar een levende God, ook van het heden".
Maar waarom zou díe aanpassing zich moeten beperken
tot de 'christelijke' manier? "Waarom willen wij in Gods-
naam God opzadelen met onze beperkingen?".

Veelkleurigheid

Zo wordt duidelijk dat de discussie over hart of geweten
uiteindelijk uitmondt in een keuze voor een veelkleurig-
heid van God die het kleurenpalet van de christelijke
godsdienst te boven gaat of in ieder geval kan gaan,
"omdat God altijd meer ís dan de beperkíngen die wij
Hem willen opleggen".
Wie zou het met die laatste woorden niet eens kunnen
zijn? Maar het probleem is niet zozeer onze beperkingen
die wij op God projecteren maar of Gods openbaring niet
bepaalde beperkingen oplegt aan de voorstellíngen van
God die ons hart ons in zou willen geven. Met andere
woorden: zijn wij henotheïst of monotheaíst? Mijn gewe-
ten, die vreemde stem die ik vanuit de bijbel probeer te
verstaan, zegt mij nog steeds: er is geen god buiten God.

Jannes Reiling
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Boekbespreking

Join, 10 eigentijdse jongerendiensten in detail.
Rob Kuijpers en Wouter Rozema,
uitgeverij Voorhoeve, Kampen 1998.

"De kerk is vervelend voor jongeren, het is er saai, de
orgelmuziek is niet om aan te horen en de preek is te
moeilijk". Op welke manier kun je jongeren konfronteren
met God en het geloof?
De Nederlandse Gereformeerde Kerk in Zwolle organi-
seert Join, alternatieve jeugddiensten voor zo'n 15 è 20
jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar.
De opzet is om gezellige bijeenkomsten te houden - al-
leen voor jongeren - met een begrijpelijke preek, een
kringgesprek en populaire muziek.
Of zoals een jongere het verwoordde: "Ik wil een kerk-
dienst waar ik een vriend of vriendin mee naar toe kan
nemen zonder me te schamen".
Enkele van deze bijeenkomsten zijn beschreven in het
boek Join, waarbij de schrijvers hebben geprobeerd
dichtbij de doelgroep te komen. Er wordt een tiental the-
ma's behandeld, waaronder: Waarom God, waarom Je-
zus en wie is je naaste?

De schrijvers hebben veel werk besteed aan het voor-
bereiden van de diensten, naast de begrijpelijke preek
worden veel muziekfragmenten en verhalen in de dien-
sten opgenomen en elke keer wordt gewerkt met een
andere verwerkingsvorm om de bijeenkomsten levendig
te houden.
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Ik vind het jammer dat de achtereenvolgende delen van
de diensten zo nauw op elkaar sluiten dat er weinig ruim-
te is om dingen die tijdens de bijeenkomsten worden be-
leefd alsnog in de jongerendienst een plaats te geven.
Het projekt wordt gesteund door de plaatselijke kerk; de
ouderen en ouders hebben al gekonstateerd dat de helft
van de jongeren de kerkdiensten al niet meer bezoekt.
Ook binnen het projekt is een deel van deze jongeren
weer vertrokken. 't Is allemaal net iets te close, teveel
Jezus en de kerk. Het projekt voorzíet niet ín een weg
terug naar de kerk, niets in het boek geeft aan dat de
kerk aan het werk is om een plaats te bieden aan de jon-
geren binnen de "saaie" wereld van de kerk.
En zo verandert er dus weer niets binnen de plaatselijke
kerk. Díe gaat gewoon door met de traditionele kerkdien-
sten. De jongeren moeten hun plaatsje zoeken buiten de
de kerk en zolang het projekt loopt kunnen ze bij Join
terecht.
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Boek-signalement

Nog eens: Verzoening

Het boek van C.J.den Heyer over verzoeníng roept (nog
steeds) reacties op. In zijn boek 'Het evangelie van de
verzoening' geeft dr.H.Baarlink deze reacties een waardi-
ge vorm. In dit werk accentueert Baarlink (niet alleen als
wetenschapper, maar ook als predikant in dienst van
kerk en zending) vooral, dat men níet alleen aan 'losse'
teksten maar zeker ook aan de verbanden tussen het
veelvuldig getuigenis van het Nieuwe Testament aan-
dacht dient te schenken. Zo blijkt dat het evangelie der
verzoening te zijn.
Na enkele overwegíngen van methodische aard gemaakt
te hebben gaat hij op zoek naar dat evangelie der ver-
zoening in het getuígenis van de víer evangelíën. Dat-
zelfde procédé volgt hij bij het onderzoek in de diverse
brieven. Tenslotte concludeert hij dat vergeving en recht-
vaardigmakíng nergens los staan van de plaatsbekleding
en de zelfovergave van Jezus Christus.

(Bron: Boekenmagazine INZAGE, juni 1998

Dr.H.Baarlink, 'Het evangelie van de verzoening', Kok,
1998 (2e druk.) f.27,50
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Ruimte voor vergeving

De Theologische Universiteit Kampen brengt in de bun-
del 'Ruimte voor vergeving' haar betrokkenheid met de
Kamper Kerkendag tot uiting: een diversiteit aan bijdra-
gen rond het thema.
F.de Lange schrijft over 'Ruimte voor vergeving'. A.J.Jel-
sma over 'Vormen van vergeving', C.Houtman over men-
selijke vergeving in het o.ï., C.J. den Heyer over verge-
ving in het N.T., L.J.Litaert Peerbolte over 'Vergeving in
de Openbaring van Johannes', R. Reeling Brouwer over
'Vergeving en schuld na het einde van de Koude Oorlog,
F.de Lange over 'Vergeving in de ethiek', G.W.Neven
over de spiritualiteit van de vergeving. S.Schoon over
'Vergeving tussen Joden en Palestijnen'. L.J.Koffeman
over 'Waarheid, verzoening en vergeving in Zuid-Afrika',
R.R.Ganzevoort over 'Rol en recht van het slachtoffer',
terwijl tenslotte L.A. Werkman de bundel besluit met de
vraag of vergeven moet.

(Bron: Boekenmagazine 'Inzage' juni 1998.

'Ruimte voor vergeving', onder redactie van C.Houtman,
A.J.Jelsma, F.de Lange en í-i.c. Van der Sar. Kok, Kam-
pen, f. 39,90
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Hoe ver...

Prof.Honíg, ín leven hoogleraar Míssiologie aan de
Theologische Universiteit Kampen, stelt in zijn boek 'Hoe
ver reikt het heil in Christus ?' een aloude vraag aan de
orde, namelijk die naar de reikwijdte en de universaliteit
van het heil in Christus. Verrassend is echter, dat de
auteur zijn ínsteek niet zoekt in een theologísch/dogma-
tisch uitgangspunt. De Godservaring van andere religies,
zoals hij die als missionair predikant heeft 'íngedronken',
vormt de basis van dit boek. Immers, de ontmoeting met
de ander is van essentieel belang voor de verkondíging
van het Evangelie. Maar je ontmoet elkaar niet op de
grondslag van een wetenschappelijke discussie, maar in
het wederzijds getuígeríis inzake je eígen Godservaring.
Dat de persoon van Jezus Chrustus op deze wijze aan
betekenis en inhoud wint, is voor geen tegenspraak vat-
baar.

(Bron: Boekenmagaqzíne INZAGE, jun 1998

Dr.A.G.Honig jr., 'Hoe ver reikt het heil in Christus? Een
tehologische bezinning op missie vanuit persoonlijke
ervaring.' Kok, Kampen, f. 29,90.

Binnenkort verschijnt:

Dr.J.Slomp,'ISLAM', in de serie'Wegwijs', Kok, Kampen
f.l9,90
Informatie over een wereldgodsdienst
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Oecumenisch nieuws

Europa: geld of leven, 29 augustus 1998,
Maastricht

De Duitse theologe Dorothee Sölle is één van de hoofd-
gasten op de internationale manifestatie Europa: geld of
Ieven in het MECC-congrescentrum in Maastricht. Deze
wördt op zaterdag 29 augustus 1998 georganíseerd door
twaalf bewegingen uit Nederland, België en Duitsland die
vernieuwing van kerk en samenleving voorstaan. Op
deze dag gaat het om de vraag: staan in het eenworden-
de Europa alleen de economie en het geld centraal, of
staan het leven en het welzijn van mensen, dichtbij en
veraf, voorop? De hele dag is er een keur aan program-
ma's in drie talen. Men kan luisteren naar debatten en
met elkaar in gesprek gaan, maar ook is er theater, mu-
ziek en creativiteit. Voor kinderen en jongeren zijn er
eigen programma's.
Uitvoerig progamma: secretariaat Acht Mei Beweging,
Brigittenstraat 15, 3512 KJ Utrecht, tel. 030-2343356

Bedreigd bestaan, thema Vredesweek, 20 Um
27 september 1998

Bedreigd bestaan is dit jaar het motto van de Vredes-
week, georganiseerd door Pax Christi en het Interkerke-
Iijk Vredesberaad (IKV). Afhankelijk van ieders eigen per-
ceptie voelen we ons in verschillende mate bedreigd
door geweld. Geweld tast direct of indirect de veiligheids-
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gevoelens van mensen aan. Het vredesweekmateriaal
gaat in op de verschillende invalshoeken van waaruit
naar het geweld in onze samenleving gekeken kan wor-
den. Zowel bínnenlandse als buitenlandse veiligheids-
vraagstukken worden aan de orde gesteld.
Het vredesweekmateriaal is te bestellen bij het IKV, Post-
bus 85893, 2508 CN Den Haag, tel. 070-3507100

Goede Wereldraad is duur

Aan het einde van dit kalenderjaar zal de Wereldraad
van Kerken voor de achtste keer in Algemene Vergade-
ring bijeenkomen, ditmaal ín Harare, Zimbabwe. Daar-
mee wordt tegelijk het 50-jarig bestaan van de Wereld-
raad gevierd. Met een omzien en in verwondering en
dankbaarheid, dat veel van de idealen van Amsterdam
1948 nu tot de vanzelfsprekendheden behoren van het
kerkelijk leven, en dat de Wereldraad een aantal toen
niet voorzïerie stormen doorstaan heeft: de komst van de
orthodoxie, van de derde wereld, van het moeten naden-
ken over revolutie en bevrijdingsbewegingen, het ge-
sprek met andere religies en ideologieën.
Toch zíjn er ook de laatste jaren nieuwe problemen bíjge-
komen. Eerst de financiële crisis, die doorgaans een te-
ken is van afnemende betrokkenheid van lidkerken, toen
de enorme groei van kerken buiten de Wereldraad: de
pinksterbeweging, de evangelicalen, de conservatíeven
en fundamentalisten en de allochtone kerken - zij zijn
doorgaans niet vertegenwoordigd in het oecumenische
circuit; de Rooms-Katholieke Kerk wel in stad en land,
maar wereldwijd nog slechts mondjesmaat.
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Het jaar 2000 mag dan in veel kerken niet zo'n magische
klank hebben, het biedt wel een gelegenheid om schoon
schip te maken. Bijvoorbeeld op het punt van de schul-
denlasten in de derde wereld. Vormgeving aan het Jubel-
jaar op vele niveaus van kerkzijn vormt een beiangrijk
agendapunt irí Harare. Een thema dat van meet af aan
aandacht vroeg, namelijk de scheve verdeling binnen
Gods goede schepping, ook tussen zusters en broeders
van de ene Kerk, zal langs deze weg nieuwe vraag en
nieuwe antwoorden krijgen.

Wat niet op de agenda staat, maar op de achtergrond
een grote rol speelt, is het thema van de homosexualiteit.
De houding van Zimbabwe's staatshoofd Mugabe heeft
velen in het Westen ongerust gemaakt. Hoe groot is de
kans dat een homosexuele gedelegeerde straks het land
wordt uitgezet? Of dat je wordt opgepakt als je het onder-
werp aansnijdt? Mugabe heeft een aantal garanties ge-
geven. In veel kerken rust er een taboe op homosexuali-
teit, andere worden er door ín tweeën gespleten. Het
komt wel aan de orde op de zogenaamde Padare, een
markt der mogelijkheden, waar kerken met workshops en
tentoonstellingen hun boodschap kwijt kunnen.

Generaties in de oecumene, 13 september
1998, Arnhem

De Wereldraad van Kerken bestaat 50 jaar. Op zondag
13 september 1998 zal dr. Konrad Raiser, secretaris-
generaal van de Wereldraad van Kerken, in Arnhem in
gesprek gaan met ouderen en jongeren. Het thema zal
zíjn Generaties in de Oecumene.
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Wat betekent oecumene voor mensen die de oprichting
van de Wereldraad hebben meegemaakt? In de loop der
jaren ís de Wereldraad van Kerken sterk veranderd.
Steeds meer vrouwen en mensen uit andere culturen dan
de westerse lieten van zich horen. Wat hopen en ver-
wachten zij van een kerk die in de wereld staat? Hoe ziet
de toekomst van de Wereldraad eruit? Wie zijn de jong-
erern die de oecumene verder dragen?
Het gesprek met dr. Raiser wordt gehouden in hotel
Haarhuis in Arnhem (tegenover het Centraal Statíon) van
10.30-12.15 uur. De toegang is gratis.
Informatie: ds Aukje Westra, tel. 0316-268443

OVERGENOMEN UIT: Oecumenisch Bulletín, juli 1998
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IRENE'S COLUMN

KIEZEN

Zullen we dit jaar naar de bergen gaan? Of zullen we
toch maar naar zee gaan? Als ik voor de bergen kies,
mis ik de zee en als ik voor de zee kies, mis ik de ber-
gen.
Misschien is het maken van keuzes wel één van moei-
Iijkste verantwoordelijkheden in het leven. Je komt er niet
onderuit. Ook niet-kiezen is een keuze, zoals de politiek
ons voorhoudt.

Al te vaak klinkt het nog dat keuzes goed of fout zijn. Zo
simpel is het niet. Elke keuze heeft een keerzijde. Dat
maakt het ook zo moeilijk. Dat maakt ook dat veel men-
sen het kiezen uit de weg gaan of aan anderen overla-
ten.

Aan een keuze is een beslissing verbonden, waar je de
verantwoordelijkheid voor draagt, hoe het ook uitpakt.

Een 82-jarige patiente deed me er weer bij stilstaan deze
week. Zomaar ineens zei ze, beschuldigend: 'u hebt te-
gen de verpleging gezegd dat ik op het verkeerde paard
heb gewed'. Waar ging het over'? 'Omdat ik met die Duit-
se offícier ben meegegaan'. Meer dan vijftig jaar geleden
en nog altijd heeft ze last van de keuze die ze toen ge-
maakt heeft. Ze verwoordt het goed, wat ze er bij voelt,
want 'wedden' is altijd een kwestie van goed of fout, alles
of niets. Toch mag je er van uitgaan dat ook de keuze die
zij heeft gemaakt niet een kwestie van wedden was, maar
van afwegingen, op grond van allerlei faktoren, die er op
dat moment in haar leven speelden.
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Sommige keuzes liggen jaren in de week voordat ze
geëffectueerd worden. Meestal afhankelijk van de inten-
siteit van de consequenties, niet alleen voor jezelf, maar
ook voor anderen, als die er bij betrokken zijn. En dat is
al gauw het geval, zeker 5ij belangrijke keuzes en beslis-
singen in je leven.
Wanneer je voor God gekozen hebt of misschien moet ik
zeggen: wanneer je God nooit de rug hebt toegekeerd
(sommige mensefüinderen lijken met God geboren te zijn
of in ieder geval Hem met de paplepel ingegoten te heb-
ben gekregen), dan toets je in de regel je keuzes, groot
of klein, impliciet aan Hem. Niet dat je altijd gehoor geeft
aan het resultaat. Zeker niet wanneer emoties de boven-
toon voeren. We blijven mensen.

Over het algemeen kost het maken van keuzes energie.
Afhankelijk van de aard van de keuze vindt er een evalu-
atieproces van enkele luttele seconden plaats of een
proces van maanden of jaren, meestal onzichtbaar voor
de buitenwereld. Zelden is het een kwestie van een gul-
den opgooien en kop of munt kiezen.
God zij met ons!

irene de graaff
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