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Van de redactie

Sip van der Wetf

Er zijn van die magische jaartallen die een grote lading
met zich meedragen. Jaartallen die bekend zijn uit het
verleden, zoals 1600 (inderdaad... slag bij Nieuwpooít), of
1789 (Franse revolutie). Meestal omdat ze tijdperken af-
sluiten en nieuwe tijdperken inluiden. Soms krijgen
jaartallen in de toekomst ook een zware lading. Sinds
George Orwell in 1949 zijn pessimistische toekomstvisie
publiceerde in het boek 1984, heeft ook dat jaartal een
magische klank gekregen. De Russische dissident Andrej
Amalrik gaf in 1970 een boek de titel mee: Haalt de
Sovjet-Unie 1984? Zijri voorspellingen bleken redelijk te
kloppen, alleen een paar jaar later, want het jaar 1984
passeerde en er gebeurde vrij weinig.

Nu staan we weer voor zo'n vreemd jaartal, 2000. Volgens
sommigen begint dan de 21e eeuw (eigenlijk is het het
laatste jaar van de 20e eeuw, want het jaar O heeft niet
bestaan) en volgens informatica-deskundigen kunnen
computers ontregeld raken (maar men waakt goed over
ons). Voor de meesten zal nu het moment aanbreken dat
we vroeger koppelden aan het begrip verre toekomst.
Behafüe opgeklopte media-aandacht zal het wel weer een
jaarwisseling worden als alle andere en zullen we snel aan
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het nieuwe jaartal gewend raken, alsof we nooit een jaar
met de cijfers 19 zijn begonnen.

l
Toch hebben we als redactie als thema voor dit nummer
gekozen: Haalt het Baptisme de 21e eeuw?
Misschien een beetje negatief en pessimistisch aangezet,
maar toch een thema om over na te denken.

1
l

RUIMTEdag 1999
Sip van der Werf

De RUIMTEdag 1999 zal gehouden worden op zaterdag
13 november a.s. We komen weer bij elkaar op de zo lang-
zamerhand vertrouwde plek in Zwolle: Agnieten College
locatie Carolus Clusius.

l

Voor het inhoudelijke gedeelte van de dag hebben we drs
Albert Althuis (Godsdienstpedagoog aan de Christelijke
Hogeschool Windesheim te Zwolle) bereid gevonden om
met ons na te denken over:

l

Geloofsvragen vari jongeren en antwoordetx die hen
aanspreken.

l
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Als we nadenken over de toekomst zullen we niet om dit
thema heen kunnen. Welke antwoorden hebben we

eigenlijk nog (welke inhoud hebben onze antwoorden,
welke vorm geven we daaraan en welke taal gebruiken we
dan). Noteert u deze datum vast, we komen erop terug.

Hoe zal het gaan na dit
jaar?

Henk Sikkema

Ik denk dat het heel goed zal gaan na dit jaar met onze
gemeenten. Zo hier en daar zullen er natuurlijk wel
strubbelingen zijn want die zijn van alle tijden en alle
plaatsen; ze komen in de beste gemeenten voor en ze
zullen niet van ernstige aard zijn. Er zullen zich weinig
conflicten voordoen, dus grosso modo zal het heel goed
gaan. Lezers van DC zullen nu tegen mij zeggen: Dat
meen je niet want in het nummer van 25 juni 1999 staat
dat er maar liefst 206 personen in 1998 onze gemeenten
hebben verlaten. Hoe kan het dan ooit goed gaan?
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Even terug in de tijd

De jaren tachtig zijn van grote betekenis geweest voor
onze uniegemeenschap. De eenheid was soms ver te
zoeken en aan het theologisch gekibbel dat zich toespitste
op de opleiding en op allen die daar direct voor verant-
woordelijk waren, leek geen einde te komen. Het Evange-
lisch Beraad kwam en gïïïg, Ruimte kwam en bleef. In het
begin van de jaren negentig zien we dat in een aantal
plaatsen een tweede Baptisten Gemeente van evangelische
signatuur wordt gesticht, een tweede gemeente die zich
uiteraard niet aansluit bij de Unie die een soort middenweg
- zo die er zou kunnen zijn - poogt te kiezen. Een logisch
gevolg van de turbulente tijd die eraan vooraf ging. Na
veel pijn en moeite en veel ledenverlies komen onze
gemeenten nu in rustiger vaarwater. Waarbij ik heel
voorzichtig durf te stellen dat de meerderheid daarbij voor
een evangelische koers kiest met de kruisvlag hoog in top,
trachtend alle gevaarlijke theologische klippen te omzei-
len. En dat is niet zo moeilijk: je praat er gewoonweg niet
over want dan krijg je maar moeilijkheden. Zo houd je
iedereen binnen boord. Maar is dat wel zo?

l

í

Terug naar 1999 l
l

Neen, het is niet zo.
Ook in onze gemeenten zijn er mensen die over de muren
van de fundamentalistische theologie, het kenmerk van het I
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merendeel van onze gemeenten, heen kijken. Alle van der
Goot (zie het vorige nummer) en ik zijn echt niet zo
verwaand om te denken dat wij de enige twee leken zijn
die wat grasduinen in de theologie. Dat doen velen. In heel
wat plaatsen weet de leiding van de gemeente niet hoe ze
daar mee om moet gaan. Dan kies je de gemakkelijkste
weg: je praat er niet over en je gaat er domweg vanuit dat
iedereen dezelfde bijbelbeschouwing omarÏnt.
Nu ik dit schrijf, moet ik ineens terugdenken aan de
zestiger jaren toen veel mensen de grote kerken verlieten.
Kerkverlating heette dat toen. In ons wereldje van bapti-
sten spraken wij daar niet over. Dus, we kenden het
probleem niet. Of beter: we deden net alsof het er niet was.
Toen verscheen er plotseling een stukje in DC van Jannes
Reiling, toen nog rector van het seminarium, met zo
ongeveer de volgende strekking: beste lezers, ook wij
krijgen met die kerkverlating te maken. Het werd de
schrijver niet in dank afgenomen. Wat een schande, hoe
durfde hij !

Het was toen nog een hele stap om de kerk de rug toe te
keren. Tegenwoordig doet men dat wat gemakkelijker. Het
aantal van 206 in 1998 verbaast mij dan ook helemaal niet.
Maar er is meer aan de hand. Er is ook een verborgen
kerkverlating die in alle kerken voorkomt.
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Het kan nog erger - de verborgen kerkverla-
ting

l

Het kan inderdaad nog erger. Ook onder baptisten zijn er
mensen die zich niet meer thuis voelen in hun geloofsge-
meenschap. Maar bedanken doen ze niet. Zij blijven lid
van hun gemeente omdat zij, om welke redenen dan ook,
niet het laatste gemarginaliseerde lijntje willen verbreken
en ze betalen regelmatig hun kerkelijke bijdragen. Het
heeft iets Zweeds. Mijn vrouw en ik spreken wel eens met
Zweedse predikanten. Dan hoor je steeds hetzelfde: "De
Zweden gaan niet naar de kerk, maar kom niet aan hun
kerk, die is hen dierbaar! "
In Luleá, hoog aan de Botnische Golf, staat een schitteren-
de kerk van de plaatselijke Baptisten Gemeente. De
gemeente telde vorig jaar 275 leden. De predikant, de
jeugdwerkleider, de organist en de koster worden goed
betaald. Beter dan bij ons. Maar als je in de zomer op
zondag de dienst bijwoont mag je blij zijn als er 20 tot 25
mensen zijn. Een dienstdoende ouderling zei eens tegen
mij : " De mensen komen niet naar de dienst, zeker niet in
de zomer, maar ze betalen wel en ze betalen goed, wij
helpen zelfs de grote Lutherse Kerk beneden in de stad
waaÏÏnee we hier in de wijk samenwerken".
Zo erg is het bij ons gelukkig niet. Dat neemt niet weg dat
ik zonder enige aarzeling durf te stellen dat er ook in onze
gemeenten veel leden zijn die niet meer met hun gemeente
meeleven en ik vrees dat dat aantal zal toenemen, met
name in gebieden van ons land waar je nauwelijks kunt

i
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overstappen naar een gemeente met een andere "kleur"

Als ik nu eens die "verborgen kerkverlaters" optel bij de
206 die zich in 1998 aan de gemeente onttrokken, hoeveel
zijn het er dan in totaal? Niemand die het weet. Misschien
zou ik toch een rekensommetje kunnen maken. Heel
speculatief neem ik aan dat er gemiddeld per gemeente 8
leden zijn die niet meer meelevend zijn. Stel het aantal
uniegeÏneenten op 80 en je komt uit op 640 leden, tel je die
op bij de vertrokken leden van 1998, dan kom je uit op een
aantal van ongeveer 840. Dat is om en nabij 6,5 % van het
totale ledenbestand van de Unie.

Ik weet best dat mijn rekensommetje in wezen niet klopt
maar voor deze keer vind ik het wel aardig om de "verbor-
gen kerkverlaters" eens te tellen bij de "kerkverlaters
metterdaad" van één jaar.
Het is jammer dat in onze gemeenten weinig aandacht is
voor dit probleem. Wie durft er wat aan te doen?

Tenslotte

Toch zal het in het jaar 2000 goed blijven gaan in onze
gemeenten. Diepgaande conflicten zullen zich niet voor-
doen. In DC zullen we veel blijde berichten lezen over
doopdiensten en andere heugelijke feiten. Dat is heel goed.
En, het kan niet anders, dan zal het in onze uniegemeen-
schap ook goed gaan. Er zijn geen sluimerende gevaren die
aanleiding kunnen geven tot spectaculaire discussies. Wij
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zullen een mstige AV-1999 en AV-2000 mee maken.
Alleen de nieuwe zangbundel zal een lichte rimpeling in
de rustige vijver van de Unie veroorzaken. Maar dat mag
geen naam hebben. En dat is allemaal ook heel goed.
In heel wat gemeenten zal men opnieuw de ogen sluiten
voor allerhande ethische en theologische zaken en net doen
alsof die er niet zijn. En dat is minder goed.

De 21e eeuw:
Nieuwe ronde - nieuwe kansen?

Harm Jut

Nog een paar maanden en dan hopen we het nieuwe
millenium in te gaan. Wat vroeger alleen in de science-
fiction boeken werd beschreven, wordt nu werkelijkheid.
We gaan een hele nieuwe periode in. Zo'n overgang is
altijd een moment om terug- en voomit te kijken. In dit
stukje wat gedachten over de toekomst van de kerk en in
het bijzonder de toekomst van de Baptisten in Nederland.

Het is natuurlijk onmogelijk om in de glazen bol van de
toekomst te lezen. Toch kunnen we wel wat lijnen door-
trekken van dingen die we nu al signaleren. Wanneer we
kijken naar het christelijk geloof wereldwijd, dan zien we

f
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dat dat de laatste tientallen jaren alleen maar gegroeid is.
Met name in Afrika groeien de gemeenten explosief. Dat
geldt ook voor de Baptisten gemeenten op dat continent. Je
praat dan over onvoorstelbare aantallen. Alleen al in
Nigeria wonen momenteel meer dan een miljoen Bapti-
sten. En dat aantal dat stijgt met de dag.
Daar en tegen moeten we ook constateren dat het met de
kerk en met de Baptisten in West Europa minder goed
gaat. Met name in Nederland zien we dat het aantal
kerkgangers drastisch terug loopt en ook als Unie van
Baptisten gemeenten hebben we daar inmiddels mee te
maken.
In het nieuwe millenium zullen deze tendensen zich
waarschijnlijk voortzetten. Dat betekent een grote ver-
schuiving. Meer en meer verschuift het speerpunt van het
christelijk geloof naar andere continenten. Uiteindelijk
worden de rollen waarschijnlijk zelfs helemaal omge-
draaid. Het is nu al zo dat er jaarlijks vele tientallen
zendelingen uit Afrika en Azië naar Nederland komen.

Wanneer het gaat om de houding ten opzichte van het
christelijk geloof in Nederland zelf dan zien we daar een
soort golfbeweging. Dat valt mij vooral op warÏneer je
kijkt naar jongeren. Een aantal jaren geleden was het
volstrekt belachelijk om te geloven. Op de 'christelijke'
middelbare school waar ik zat, werd je in ieder geval in
een hokje van het rariteiten-kabinet gezet. Heel Nederland
leek een tiental jaren geleden in de ban van een soort col-
lectieve frustratie met betrekking tot haar calvinistische
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opvoeding.
Als je nu praat met middelbare scholieren dan zie je dat er
veel genuanceerder over geloof wordt gedacht en gepraat.
Geloof is niet per definitie belachelijk en als iemand daar
voor kiest dan is dat interessant. Ieder mag zelf kiezen wat
zijn of haar overtuiging is en zolang dat maar niet aan een
ander wordt opgedrongen is het wel best.

/

Duidelijk is ook wel geworden dat het makkelijk is om
geloof buiten de deur te zetten, maar dat daarmee niet alle
levensvragen zijn opgelost. In tegendeel. Misschien dat
daarom ook onder volwassenen een nieuwe tendens naar
spiritualiteit is ontstaan. Wel moet gelijk daarbij opge-
merkt worden dat deze spiritualiteit steeds losser komt te
staan van de vaste tradities. Vaak wordt er zelf wat in
elkaar geknutseld, waarbij bijvoorbeeld zonder problemen
christelijk geloof met het geloof in Ïe'fncarnatie wordt
verenigd.
Voor kerken geldt vooral de vraag hoe echt het geloof
wordt beleefd. Misschien is dat wel het positieve van de
afgelopen jaren: Mensen in kerken zijn zich over het
algemeen veel bewuster geworden wat ze nu eigenlijk
geloven en waar ze voor staan.

Gaat het om onze eigen Baptisten Gemeenten in de 21e
eeuw, dan heb ik daar een enigszins dubbel gevoel over.
De 21e eeuw biedt enorme kansen. Jongeren in Nederland
zijn opener dan ooit. Christenen uit bijvoorbeeld Afrika
kunnen ons nieuwe sporen van geloof aanreiken. Die
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kansen die zijn er, de vraag is of we die kansen ook -
grijpen. Soms lijkt het dat veel kerken erg intern zijn
gericht en daar al hun tijd en energie insteken. Maar
zolang mensen blijven neuzelen over futiliteiten gebeuÏt er
niets. Wil je als Baptisten Gemeenschap toekomst hebben,
dan zal je moeten beginnen bij je roeping. Dat betekent
niet beheren, maar investeren. Investeren in mensen, in
kerken, investeren in het geloof.
Gelukkig kunnen we zeggen: Telkens weer zien we dat
mensen gegrepen worden door het evangelie en zoeken
naar nieuwe wegen. De kerkgeschiedenis leert ons dat er
juist in moeilijke tijden mensen opstaan met nieuwe visie,
mensen vol van geloof. Het geloof zelf verliest haar
waarde door de eeuwen niet. Dat is wat blijft. Dat geeft
een enorrne rijkdom en juist op dat punt liggen dan ook de
kansen.

Wanneer gemeenten er in slagen om het evangelie tot
leven te brengen en er in slagen om de kracht van de
opstanding in onze wereld zichtbaar te maken, dan mogen
we grote dingen verwachten. Dat is de uitdaging voor ons
in de 21e eeuw. Zoeken naar wegen om de liefde van onze
Heer Jezus Christus zichtbaar te maken in onze cultuur.
Paden te effenen zodat God zelf met zijn Heilige Geest
harten kan raken en levens veranderen. Wanneer Gods
liefde en Gods kracht in ons zichtbaar wordt dan staat ons
heel wat te wachten.
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Bestaansrecht

Henk Sikkema
7

Wie het stukje "Ruimte"lijke ordening (febr.'99 nr 1) van
Jaap Schuil gelezen heeft, zal met mij tot de conclusie
komen dat de schrijver er volstrekt geen bezwaar tegen
heeft om Ruimte binnen de kortste keren maar op te
heffen. Heeft de vereniging nog wel bestaansrecht?
Jaap Schuil kan mooi vertellen en schrijven, helder en
duidelijk.
In grote lijnen ben ik het met hem eens. Maar ik lees toch
ook enkele onvolkomenheden. Daar ga ik nu even op in.

Signaalfunctie

Aan de signaalfunctie van Ruimte kwam in het najaar van
1992 een einde. Toen moesten wij een beslissing nemen:
stoppen met Ruimte of verder gaan. Het bestuur van (toen
nog) de beweging kwam met een voorstel tot opheffing.
Op zichzelf was dat een heel realistisch voorstel. Maar
men zag één belangrijk aspect over het hoofd omdat men
te zeer uitging van het signaaleffect. Ruimte had namelijk
naast haar signaalfunctie er een belangrijke functie bij
gekregen. Dat was de functie om er te zijn voor de bapti-
sten die, om welke redenen dan ook, naar de marges van

l
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hun gemeenten waren geschoven en die nochtans bij hun
gemeenten wilden blijven behoren. Ruimte gaf hun de
ruimte om zichzelf te zijn door mogelijkheden aan te
reiken om elkaar te ontmoeten en met elkaar in contact te

blijven door middel van een blaadje. Zo lang wij nog iets
voor elkaar konden betekenen, moesten wij de beweging
niet opheffen. Daarom stemde ik ook niet in met het
voorstel. En ik denk dat dat terecht was want we zijn er
nog.

Wij zijn er nog

Ik had nooit gedacht dat we er nog zo lang zouden zijn. Na
1992 was het al snel duidelijk dat Ruimte aan jongeren, die
kritisch tegenover hun geloofsgemeenschap stonden, geen
boodschap had. Doe als wij, zeiden ze, als het je niet
aanstaat, ga dan "relishoppen", kies je weg in het evange-
lisch circuit of verdwijn gewoon. Doe toch niet zo
moeilijk met je Ruimte; waar maak je je nou zo druk om?
Zie naar ons, en doe als wij. Vanuit een gevoel van
verbondenheid bleven wij bij elkaar en zelfs nu zijn wij er
nog. Wij gaven de Ruimtedag een andere inhoud. De dag
kreeg inderdaad, om met Jaap Schuil te spreken, reünie-
achtige trekjes. Maar wat is er mis met een reünie zolang
je daar nog iets voor een ander kunt betekenen? Ze kan
heel waardevol zijn. Hadden wij in onze uniegemeenschap
maar eens vaker reünie's van diverse geledingen. Dat zou
het gevoel van verbondenheid meer ten goede komen dan
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de mega-toogdagen die er zo af en toe worden gehouden.

Wat doen wij?
),

)

Wat doen wij zolang wij er nog zijn? Het bestuur kiest een
thema. Meestal is dat een thema dat op een mimtedag is
gevraagd, vaak door meerdere leden. Drie maal kozen wij,
om met Jaap Schuil te spreken, "coryfeeën uit kerkelijk
Nederland": Nico ter Linden, c..ï. den Heyer en Jannes
Reiling. De laatste van eigen snit en eigen erf. Blijven
over: twee schrijvers van best-sellers die zich overigens in
onze kringen best thuis voelden. Het valt dus nogal mee
met die "coryfeeën".

Tenslotte

Nog even iets over die "één of meer eigen Gemeenten"
waarover Jaap schreef. Inderdaad, daar is meerdere keren
sprake van geweest. Echter nooit officieel. Het bleef bij
wat kreten en speculaties. Maar van een afscheiding is
nooit sprake geweest. De gemeente zou lid worden van de
Unie. En als dat niet kon, zou ze er echt nooit komen. De
leden van Ruimte zijn per definitie fervente tegenstanders
van iedere vorm van afscheiding, meer misschien nog dan
Jaap want hij verwijst naar "een ander geestelijk dak", en
dat is nou precies wat ze juist niet willen.
Het idee van een eigen gemeente was overigens al snel

)
'l
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volstrekt onrealistisch. Een aanwas zou er niet zijn. Ik
merkte het al op: jongeren hebben geen boodschap aan
Ruimte. Zij kiezen andere wegen. Wegen die vele ruimte-
leden niet wensen te gaan. Daarom zijn we er nog.
Tot wanneer? Gelukkig maar dat ik dat niet weet. Zolang
wij nog iets voor elkaar kunnen betekenen, in welke vorm
dan ook, heeft Ruimte recht en grond van bestaan en
zullen we elkaar van tijd tot tijd toezingen: "Ik zal er zijn
voor jou."

Internationaal nieuws

OVER 'TOEKOMST' GESPROKEN...

Sietzo Dijkhuizen

Als het over de toekomst gaat (en dan niet in de betekenis
van de Nieuwtestamentische 'voltooiing', maar in de zin
van 'het volgend jaar') dan wordt er dikwijls gepraat over
de nieuwe dingen die men als gemeente zou moeten gaan
ondernemen. Projecten als 'Gaventest', 'Alpha-cursus' en
'Naar-buiten-treden' geven aan dat menigeen iets wil doen.
Een van de zaken die men ook zou kunnen overwegen is:
moet de kerk, moeten de gemeenten, meer buiten de
kerkmuren verschijnen? Moeten ze veel meer 'de straat
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Het lijkt vaak dat dit inderdaad 'een methode' is. De
zomerse onderweg-kerken trekken veel belangstelling. De
openlucht-'trekkersdiensten' bijvoorbeeld op Staverden bij
Elspeet, in het bos naast de kapel, worden door hun
laagdrempelig karakter 's zomers door tussen de 900 en
1200 mensen bezocht!

Moeten de gemeenten inderdaad meer meedoen aan
openlucht-manifestaties of zelf iets organiseren ?

Ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt door niet een
aantal Nederlandse voorgangers die vraag voor te leggen,
maar te lezen wat in The Baptist Times staat. Enkele
citaten:

Ds. Eileen Parkrnan, uit Oxfordshire: "Om meteen maar
antwoord te geven: JA. Ik denk dan zowel aan Wesley als
aan generaal Booth, die de mensen opzochten waar ze zich
ook maar bevonden."

Ze herinnert aan het bestaan van 'On The Move', die in
verscheidene steden gratis barbecues organiseert, waarbij
christenen zich onder de deelnemers begeven om, als de
gelegenheid zich voordoet, met hen te praten over het
evangelie. De resultaten zijn verbazingwekkend, zo meent
deze vrouwelijke emeritus voorganger. "En het is", zo zegt
zij, "dit soort visie en geloof dat we vandaag de dag nodig
hebben.. Blijfl: wel de vraag: zijn we in staat degenen die
het nodig hebben op de goede manier te benaderen ?"
Ook ds. Andrew Hindley zegt volmondig "Ja". Waar hij
aan toevoegt: "Ik denk dat elke plaatselijke gemeente alle
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mogelijkheden om het evangelie te verkondigen moet uit-
buiten. 's Zomers zijn er overal festivals, braderieën en
markten waar we creatief kunnen zijn met zaken als
zingen, straattheater, tekenen en schilderen... De kerk heeft
zo vaak het imago van vervelend, saai en niet inspelend op
de tijd. We moeten de schaal weer in evenwicht brengen
door op te vallen door creativiteit en door cultureel ter
zake te zijn, maar wel trouw aan het evangelie. Ik zie en
hoor soms wel eens goedbedoelende christenen preken in
de openlucht op een manier die mij - laat staan niet-
gelovigen - koud laat. Hoewel... ik bewonder hun moed!
We moeten dingen doen die de aandacht trekken, al is het
maar voor enkele minuten, die de mensen aan het denken
zetten. Dat deed Jezus ook met zijn gelijkenissen."
"Ja", zegt ook ds. Andrew Hubbard uit Glamorgan. "We
kunnen onze verloren positie in de samenleving misschien
terugwinnen als we in onze woonplaatsen betrokken raken
bij en actief meedoen in plaatselijke openlucht-evenemen-
ten. Dat is de kerk in actie! "

Een wat nuchterder oordeel etaleeÏt ds. Stuart Piper van de
Crayford Baptist Church in Londen: "Als je praat over
deelname aan openlucht-evenementen met de bedoeling te
evangeliseren, dan vereist dat wel vakmanschap. Om dit
werk goed te doen is bekwaamheid nodig! Buiten heb je
mensen die voorbij lopen en niet meteen een zittend en
aandachtig gehoor! Je moet de aandacht kunnen vangen
van voorbijgangers binnen twaalf stappen. Bijvoorbeeld
met een eenvoudige boodschap die direct betrekking heeft
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op het leven van alledag. Het is belangrijk dat men een
echt mens hoort en niet een robot. En vooral: wees dan blij
en opgewekt! Heel wat keren heb ik openlucht-samenkom-
sten gezien waar de deelnemers er uitzagen alsof ze het nu
eenmaal moesten doen en allesbehalve als mensen die dit
nu zo heel graag deden."

Hoe zien de evangelisatie-bijeenkomsten van de Neder-
landse baptisten er uit? Welke gemeente in Nederland gaat
echt 'de straat op'? En als dat gebeurt: wat is het effect, het
resultaat? En tenslotte: Zou er eens een onderzoek verricht
moeten worden naar dit soort zaken? Er kan nog best een
commissie bij. Liefst uiteraard met een mooie afkoÏting.
Bijvoorbeeld: COSO. (Raad eens ? Onder de inzenders
van de juiste betekenis van 'de COSO' wordt GEEN prijs
verloot !)

PAULUS

Henk Sikkema

Waarom lees ik toch weer een boek over Paulus? Hij heeft
mooie brieven geschreven in verheven en beeldrijke taal,
in schone woorden, die tot op de dag van vandaag nog als
klaroenstoten echoën door de kerk. Toch heb ik hem nooit
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sympathiek gevonden. Dat begon al toen ik lang geleden
het boek van de Paulus-kem'ier dr. Herrnan Ridderbos las.

Na nog wat werken over de apostel te hebben gelezen
veranderden mijn gevoelens jegens Paulus niet. Na het
boek van Lucas Grollenberg vond ik het welletjes en ik
besloot voorlopig Paulus maar met rust te laten.
Het ging een beetje anders. In Brabant woont nog een tante
van mij. Een heel aardige tante want ze heeft mij vroeger
altijd mateloos verwend. Dat heeft ze nooit afgeleerd want
toen ik laatst nog bij haar was, overhandigde zij mij een
boek met de woorden: "Hier is Paulus van den Heyer, dat
ga je maar eens lezen". Braaf heb ik haar bevel uitgevoerd.

Ik vind het heel moedig van dr. c..ï. den Heyer om een
boek over Paulus te schrijven. Er zijn er al zo veel, hele
bibliotheken vol. Wie kan daar nog iets nieuws aan toevoe-
gen? Ik kan niet beoordelen in hoeverre Den Heyer nog
iets nieuws kan toevoegen aan de literatuur over Paulus.
Wat ik wel kan zeggen is dat ik het boek met plezier heb
gelezen waardoor mijn kijk op Paulus wel een beetje
veranderde.

Den Heyer beschrijft Paulus als een erudiet en reislustig
mens, creatief en veelzijdig, heel intelligent maar ook
emotioneel en gepassioneerd. Het is een waagstuk om over
die man te schrijven. De schrijver vindt dat overigens zelf
ook Hij heeft het boek zo geschreven dat je kunt merken
dat de leraar aan het woord is. Wie een beetje thuis is in de
geschriften van Paulus leest het boek als een boeiende
roman.
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Het gaat eerst over de authenticiteit van de brieven. Den
Heyer elimineert steeds een brief. Je gaat denken dat er
niets meer overblijft. Maar jawel hoor, van de dertien
blijven er zeven echte brieven over. Ik vind het erg leuk
dat hij voor wat betreft de brief aan de Hebreeën zich
onder meer laat leiden door wat Jannes Reiling daarover
schreef in Tekst en Toelichting, een praktische bijbelver-
klaring.

Vier hoofdstukken gaan zo'n beetje over de biografie van
Paulus waarbij steeds weer het thema "man van twee
werelden" terug keert. Veel aandacht wordt dan ook
besteed aan de joodse en niet-joodse christenen, met name
die in Antiochië. Op indringende wijze schildert Den
Heyer de toestand in die gemeente, Hij vertelt over de
conflicten die er zijn ontstaan. Al gauw merken wij dan dat
Petrus en Paulus echt geen goede vrienden waren en dat zij
dat zelfs niet geworden zijn na de bewogen vergadering in
Jeruzalem. Overal waar een christelijke gemeente wordt
gesticht ontstaat onenigheid. Iedereen die een beetje thuis
is in de kerkgeschiedenis zal zich daar niet over verbazen.
Waar wij ons wel over kunnen verbazen is het feit dat het
voor ons moeilijk voorstelbaar is dat er een betrekkelijk
korte tijd in de geschiedenis is geweest - ongeveer vijftig
jaar - waarin nog geen sprake was van een controverse
tussen het jodendom en het christendom. Paulus leefde in
die tijd.
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Wat mij erg boeide in het boek is de beschrijving van
profeten en apocalyptici. Op het eerste gezicht vertonen
hun denkbeelden een zekere verwantschap, maar in de
grond van de zaak verschillen zij op een aantal essentiële
punten fundamenteel van elkaar. Daarover kan de schrijver
mooi vertellen.

Den Heyer laat alle brieven - dus de zeven die zijn over
gebleven - de revue passeren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik
daarbij zo af en toe de draad wel even kwijt raakte. Of
deed de schrijver dat? Hij behandelt de brieven in chrono-
logische volgorde. Voor wie het niet weet: in de bijbel
staan ze naar volgorde van lengte. (Tegen de gevorderden
in de theologie zeg ik even dat ik wel weet dat dat niet
helemaal klopt). Hij eindigt dus met de brief aan de
Romeinen. Naar de stad dus, waar hijzelf de gemeente niet
heeft gesticht. Grappig is dat Den Heyer de lezer aanraadt
de brief te lezen vanaf het einde tot het begin, in omge-
keerde volgorde dus. Hij realiseerde zich kennelijk niet dat
de meeste lezers de brief van A tot Z kennen en daardoor
ook van Z tot A.

Ik zou op mijn beuÏt de lezer kunnen aanraden om na het
vijfde hoofdstuk het laatste hoofdstuk -een terugblik- te
lezen. Men raakt dan niet -zoals ik- zo hier en daar de

draad kwijt.
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Den Heyer schrijft heel creatief over Paulus. Met veel
eerbied en hoogachting. Maar of zijn plausibele verklarin-
gen echt altijd wel kloppen, dat zou ik niet weten. Ik ben
geen theoloog. Ik durf daarover geen zinnig woord te
schrijven. Wie weet, misschien is er een gekwalificeerde
lezer die dat nog eens gaat doen.
Wat mij het meest interesseert is het verhaal van de mens
achter de feiten. Waarom handelde hij zoals hij handelde
en hoe kan de historicus dat op juiste wijze interpreteren?
Daar raak je niet op uit gestudeerd. En daarom heb ik het
boek Paulus, man van twee werelden, van C.J. den Heyer
met stijgende belangstelling en met veel interesse gelezen.
Met name voor lieföebbers van de kerkgeschiedenis een
boeiend verhaal.

Oecumene over de grens
Henk Timmerman

In het weekend 1 7/ 18 april jl. werd in het Duitse Wehdem
een goochelbijeenkomst georganiseerd door Ortszirkel
Osnabrück. In Duitsland zijn goochelverenigingen ver-
enigd onder één grote paraplu, de Magische Zirkel von
Deutschland en een aangesloten vereniging noemt men
daar een Ortszirkel, vertaald komt het ongeveer overeen
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met ons woord plaatselijke vereniging. Toen zaterdagmor-
gen de voorzitter Oddo Möllenberg Van Ortszirkel
Osnabrück het weekend opende, maakte hij de ruim 50
aanwezigen bekend, dat er zondagmorgen een oecumeni-
sche kerkdienst gehouden zou worden, deze kerkdienst
was gewoon in het programma voor het hele weekend
opgenomen.

Een lid van Ortszirkel Osnabrück is pater en deze had met
de plaatselijke Pfarrer overlegd om gezamenlijk een dienst
te houden, deze pater Hermann Bickel noemt zich der
zaubernde Steyler Missio-NaÏr, Steyler is de orde waartoe
deze pater behoort. Geruchten gaan dat deze pater per jaar
een bedrag van 5 eijfers voor de komma bij elkaar
goochelt voor zijn orde en het eerste cijfer van het bedrag
moet hoger zijn dan een 5. (Over mensen gesproken die
zich inzetten voor hun kerk !!!!!) Op de zondagmorgen
verzamelden zowat alle aanwezigen zich, om lopend naar
de kerk te gaan, een wandeling bergopwaaíts naar een
klein pittoresk kerkje, met de zon erbij leek het wel een
plaatje van een ansichtkaart. De één liep babbelend met
zijn buurman of buurvrouw de kerk in en zocht een plekje
op de banken, een ander ging heel stil en devoot naar
binnen en weer een ander deed eerst een gebedje en sloeg
een knÏisje voor hij of zij girïg zitten. De verschillende
geloofsgemeenschappen kon men al herkennen aan de
binnenkomst. Het orgel speelde, er werd een lied gezongen
en de deur van de consistorie ging open en een zeer jonge
Pfarrerin in zwarte toga kwam binnen gevolgd door de
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pater in zijn witte toga, door de rijen ging het gerucht dat
de Pfarrer het toch niet aandurfde om de dienst te leiden.
De Pfarrerin Katja Okun van de Ev. Luth. Kirchengemein-
de Wehdem heette iedereen welkom en verzocht pater
Bickel om de gasten voor te stellen, even uit te leggen hoe
de pater was gaan goochelen en of de pater misschien een
goocheltrucje zou kunnen doen?

Pater Bickel stelde de verenigingen voor uit o.a. Olden-
burg, Hannover, Kfün, Detmold, Bielefeld, Magdeburg en
zelfs een vereniging uit Holland, uit Zwolle. Hij vertelde,
dat in de begin jaren zestig een leerling bij hem kwam die
vroeg of hij wilde helpen met het lezen van een goochel-
boek, de pater is hierdoor zo enthousiast geworden dat hij
ook is gaan goochelen. Nu kwam het moment waarop de
kinderen hadden gewacht, de pater liep naar de lessenaar
waarop de bijbel lag en pakte hier onder af een fez, u weet
wel z'n rode Turkse muts en vroeg een kind hem te helpen.
Uit de fez werd een ei gehaald en duidelijk zichtbaar onder
de arm gestoken, maar toen het assistentje gevraagd werd
waar het ei was en deze op de arÏn wees, was het ei daar
weg. Wat het assistentje ook aanwees het ei was iedere
keer op een andere plaats, toen de pater ook nog met
onzichtbare eieren begon te goochelen en deze eieren
windeieren noemde en deze dus helemaal niets voorstel-
den, merkte hij nog even droogies op dat windeieren ook
wel bij sommige mensen voorkomen, zelfs bij hoogge-
plaatste personen. Nadat het assistentje bedankt werd met
een Steyler agenda, zodat hij kon opzoeken op welke dag
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van de week tweede Pinksterdag valt, ging de dienst
verder. De dienst werd zoals reeds is aangehaald door
Pfarrerin Katja Okun geleid, in de kaften van de liederen-
boeken was de liturgie geplakt met de geloofsbelijdenis
(welke gezongen werd) en het Onze Vader, zodat iedereen
het verloop van de dienst kon volgen. Kort na het begin
van de dienst gingen de kinderen naar hun eigen ruimte in
het Gemeindehaus, vooraf gegaan door een leidster met
een kaars welke ze van de PfaÏÏerin had gekregen en de rij
werd ook besloten met een leidster met een kaars. De

kinderen namen de warmte en een stukje van het licht van
onze Heer mee naar hun eigen ruimte. (In Zwolle kennen
we deze symboliek ook en gaan de kinderen ook tussen
twee kaarsen naar hun eigen ruimten, alleen in Zwolle
worden de kaarsen aangestoken bij de grote kaars die elke
zondag aan het begin van de dienst wordt aangestoken en
waarbij een lied wordt gezongen, in Wehdem brandden de
kaarsen reeds.)
De preek werd gehouden door pater Bickel die daarvoor de
kansel beklom en sprak over vriendschap, een zeer
passend onderwerp omdat vele goochelaars al of niet
kerkelijk, van verschillende geloofsgemeenschappen voor
een Freunschafts Treffen samen waren gekomen in
Wehdem. De pater deed in zijn preek nog enige gewaagde
uitspraken, waarbij hij verklaarde papa paus toch niet
helemaal zijn vader kon zijn omdat bij papa paus vriend-
schap in de ruimste zin van het woord soms ver te zoeken
was. Een preek over vriendschap zo vriendschap eigenlijk
zou moeten zijn, de preek heeft veel tongen losgemaakt er
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werd nog lang over de preek gesproken. Hierna nam
Pfarrerin Katja Okun de dienst weer over, de collecte
werd gehouden, door de bij ons niet meer zo bekende
hengelaars, u weet het misschien nog wel, de lange stok
met de collectezak eraan.
Dat er meer mensen in de kerk zaten dan gebruikelijk mag
blijken uit het feit dat de collectezakken werden geleegd in
een soort offerblok, maar de inhoud van de twee collecte-
zakken bleek niet in het offerblok te passen en een bult van
bankbiljetten en munten lag er op en de Pfarrerin zag dit
met een brede glimlach aan en nodigde ons uit na de dienst
een kopje koffie te komen drinken in het Gemeindehaus,
ook hier was niet op zo'n grote toeloop gerekend, want de
inhoud van de koffiekannen was lang niet genoeg voor alle
aanwezigen. Na hartelijk afscheid genomen te hebben van
de Pfarrerin gingen de aanwezigen samen met de pater
weer richting Freundschafts Treffen.

l

l

Dat de kerkdienst indruk heeft gemaakt op de aanwezigen
blijkt wel uit het feit dat op de clubavond van de Zwolse
goochelvereniging Aladdin na het Treffen uitvoerig over
de kerkdienst is gepraat en vooral de mensen die een kerk
heel lang van binnen niet hadden gezien, toch iets gedaan
had en goochelen in een kerk is natuurlijk ook al iets
bijzonders en dan ook nog een dienst met een PfaÏÏerin en
pater.
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Pater Hermann Bickel heeft de volgende
goochelspreuk en zijn motto is:

Himmel-Hummel-
Schimmel-Schummel

dreimal schwarzer Pater

Es macht Freude,
Freude zu machen;
es ist gesund,
sich krank zu lachen.

Pater Bickel is een kritisch katholiek en een zeer geziene
gast zowel bij goochelbijeenkomsten in Duitsland als
Nederland en een zeer openhaÏtig, vrij gevig en sympathiek
mens.

Boektitel

Sip van der Werf

In het vorige nummer wordt op pagina 12 een aantal titels
van boeken gegeven. Eén van de titels werd weergegeven
als: het bijbelboek Ruth & Ellen van Wolde Ruth en
Noomi'.

Bedoeld is het boek Ruth en Noömi, twee vreemdgan-
gers, geschreven door Ellen van Wolde (uitg: TEN HAVE,
BAARN). In dit boek is het Bijbelboek Ruth verweven,
letterlijk weergegeven als bijbeltekst, en ook verteld vanuit
verschillende persprectieven.

29



í
'! l

Hallo jongens en meisjes
Henk Timmerman

Als jullie dit lezen zijn er al weer een aantal van jullie naar
school en een aantal hebben nog even een paar daagjes
vakantie, dit hangt af, van waar je in Nederland woont.
Misschien kom je of ben je al in een nieuwe klas gekomen
bij een andere juf of meester of misschien wel op een
andere school. Het is misschien allemaal een beetje
vreemd zo voor de eerste keer en je zult nog moeten
wennen aan de nieuwe meester of juf of nieuwe school.
Maar het belang-rijkste is. Probeer altijd jezelf te blijven,
loop niet met de massa mee als je het niet met hen eens
bent, het kan wel eens moeilijk zijn om voor je eigen
mening uit te komen, maar probeer het en wees eerlijk ook
tegenover je zelf.

Nu de vakantieraadsels:
Uit welk jaar was de gevelsteen die op de kop in de muur
was gemetseld, het jaartal was I88I. Dit jaaÏtal kun je
mstig op de kop zetten het blijft altijd I88I.
Nu de raadsels met het woord en de extra letter.
kerel + k = lekker
als + k = klas of slak
plaats + k = lastpak
tram + k = markt
deler + k = kelder
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Voor de nieuwe puzzel nog een rijtje woorden plus een
letter

klein + k = ?

blaas + k = ?

stoer + k = ?

baars + k = ?

plassen + k = ?
en nog een vraag: "Kunnen paarden rechtop staande
slapen?" Is je antwoord JA of Nee ?

Veel succes met de puzzels en de volgende keer krijgen
jullie weer de oplossingen.
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