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Van de redactie

Sietzo Dijkhuizen

'Persoonlijke keuze' en 'gemeenschap' zijn bij baptisten altijd
sleutelbegrippen geweest. Maar hoe is de relatie tussen beide
bij, laten we zeggen, wat kritische hedendaagse individuen?
Oftewel: is de uitdrukking aWe leven in een IK-tijdperk'
realistisch als het gaat om de praktijk van het geloofsleven ?
Vragen die in een redactievergadering van RUIMTE al gauw
leidden tot een 'thema'. Dat vindt u in dit nummer: Het thema
"Individualisme'. Dat is niet uitputtend behandeld, maar het
geeft wellicht aanleiding tot verder denken, praten en... schrij-
ven. Als u dat laatste ook wilt let dan even op de inzendterÏnijn
voor de kopij.

3



ä

Iedere Baptist
een individualist?

Jannes Reiling

J. W. Weenink, op afstand de meest kleurrijke Baptisten
predikant van de eeuw, hield van krachtige uitspraken. Een
daarvan was: individualisme is een christelijke deugd. Ik heb
hem dat meer dan eens horen zeggen maar heb mij er nooit echt
happy bij gevoeld. Individualisme bestaat, daar kun je niet
omheen. Op z'n tijd ben je zelf ook een individualist. Maar een
christelijke deugd...?
Nu vraagt de redactie van Ruimte me om eens schriftelijk na te
denken over individualisme en onze Baptisten gemeenten. Dat
geeft aanleiding om oude herinneringen in gesprek te brengen
met hedendaagse belevingen.
In elke samenleving, groot of klein, is sprake van een spanning
tussen individu en gemeenschap. Dat is zo in het gezin en dat is
zo in de maatschappij. Godsdienstige gemeenschappen zijn
daarvan niet uitgezonderd en dus onze Baptisten gemeenten
ook niet. Onze beweging Ruimte is er door getekend. Juist
daarom is het nodig om eerst na te gaan wat we met welke
woorden bedoelen.

Woorden

l
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Een individualist, zegt Van Dale, nog altijd het standaard
woordenboek van onze taal, is 'iemand die altijd op zichzelf wil
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staan, niet opgaan in een groep'. Individualisme is volgens
dezelfde bron een 'levenshouding die de mens naar zijn wezen
isoleerbaar acht van de gemeenschap'. In die twee definities ligt
conflict tussen enkeling en groep opgesloten. Het zijn antitheti-
sche definities. Zij zetten een stuk menselijke werkelijkheid in
de sfeer van tegenstelling en conflict.
Tegenover deze conflictueuze woorden kunnen we ook een
ander woord plaatsen dat ook over enkeling en gemeenschap
gaat. Ik bedoel het woord 'persoonlijk'. Dat is een woord met
veel nuances, maar een daarvan brengt ons in de buuÏt van het
individualisme maar legt meteen een fundamenteel onderscheid
bloot. 'Persoonlijk' kan ook betekenen een eigengekozen plaats
in het geheel. Het houdt ons binnen de gemeenschap terwijl
'individueel' ons daarvan isoleert.

Oorsprong

Waar komen deze woorden vandaan? Ze komen allemaal via
het Latijn vanuit het Grieks. Daar zijn soms aardige dingen te
zien. Ons woord 'individu' komt van het Latijnse 'individuum' ,
dat betekent 'niet verder deelbaar'. Het is de vertaling van het
Griekse woord 'atomos'. Een beetje raillerend gezegd: een
individu is een menselijk atoom.
Maar een feit is dat het Griekse denken het probleem varÏ
individu en gemeenschap niet kende. In de praktijk natuurlijk
wel maar in de filosofie niet. Plato was in het individu niet
gemteresseerd want de ware werkelijkheid ligt hoger. Aristote-
les zag de mens als een gemeenschapswezen, een deel van de
polis, de stad-staat, de politieke-sociale-religieuze sarnenleving.
Het was aan Israel voorbehouden om de mens te zien als
schepsel, ja zelfs als beeld van God en het was aan Jodendom

5



n

en Christendom voorbehouden om dit tot gemeengoed in het
denken te maken. Het getuigt van een grote waarde van de
enkeling want hij lijkt op zijn Schepper. Binnen zijn relatie met
Hem is de mens persoon. Hij of zij mag er zijn, niet alleen
omdat alle mensen gelijk zijn maar omdat hij en zij het beeld
van God dragen. Toch leidt dit niet tot puur individualisme
want de relatie met de Schepper vervreemdt de mensen niet van
elkaar maar verbindt ze met elkaar.
Ik waag de stelling dat individualisme ontstaat, wanneer de
relatie met de Schepper verloren gaat. Dan gaat de mens onder
in de totaliteit of hij raakt van alles en iedereen geÏsoleerd. Dan
is hij pas echt individualist. Hij is niet verder deelbaar maar hij
deelt ook niets met anderen.

Toegegeven: het is wat kort door de bocht en het dekt ook niet
altijd de werkelijkheid maar voor ons verdere nadenken is het
wel bmikbaar.

Geschiedenis

Ik blijf werken met grote en dikke lijnen. In de Middeleeuwen
blijft de enkeling verborgen in het geheel. Hij komt als
menstype niet naar voren. Zelfs in de Reformatie gebeurt dat
nog maar ten dele. Het geloof van de vorst (katholiek of
protestant) bepaalt het geloof van het land en dus van de
enkeling. Wie daarvan afwijkt is een ketter en staatsgevaarlijk.
Maar naast de officiele ReforÏnatie was er ook de brede
beweging waartoe het Doperdom behoorde. Daar werd ruimte
geschapen voor de enkeling die persoonlijk kiest voor God.
Dan ontstaat er een ander type van gemeenschap. Niet geboorte
en afstamming bepaalt de identiteit maar de persoonlijke keuze.
Natuurlijk spelen daarin ook factoren als traditie en relaties een
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rol maar in de kern van de zaak ligt het aínders. Geen volks- of
staatskerk maar gemeente van gelovigen.
Maar dit is nog geen individualisme. Daarvan is pas sprake als
de relaties met God en de gemeenschap losraken. Ook dat zien
we in de tijd van de RefoÏmatie opkomen. Het rationalisme
licht de mens uit zijn relaties en verbindt hem met de onper-
soonlijke macht van de ratio, het rationele denken dat werke-
lijkheid en waarden bepaalt.

Vandaag

Dit alles zijn maar grove lijnen maar misschien bmikbaar om
de ontwikkelingen van vandaag beter te verstaan. De tijd van de
moderniteit waarin de ratio de werkelijkheid bepaalde, lijkt ten
eind te lopen. Het beeld van de werkelijkheid dat de ratio
leverde, het moderne systeem, is bezig af te brokkelen. De
werkelijkheid wordt anders beleefd. Niet als een gesloten
saÏnenhangend systeem maar als een onoverzichtelijk geheel
van kleinere systemen die elk een stukje werkelijkheid veÏte-
genwoordigen. Het 'grote verhaal' wordt afgelost door de 'kleine
verhalen' die uit allerlei bronnen te voorschijn komen. Dat treft
niet alleen het verhaal van het rationalisme maar evenzeer dat
van kerk en christendom. Niets spreekt meer vanzelf , temij ik
het vanzelfsprekend acht en ervoor kies.
Wij weten langzamerhand heel goed dat dit ook niet aan de
deur van de Baptisten gemeenten in Nederland voorbijgaat.
Onze beweging Ruimte is het bewijs daarvan. Je kunt het
vergelijken met zoiets als een aardbeving. Een deel van de
aarde blijft staan, een nader deel knapt af en er ontstaan
scheuren. Dat zien we om ons heen. Voor veel mensen staan de
grote verhalen van kerk en samenleving nog overeind, voor
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anderen zijn ze afgebroken. Dat leidt tot spanningen en
conflicten. Het gaat niet meer om wel of niet willen accepteren
wat altijd gegolden heeft, maar om niet meer kunnen. En
omgekeerd: het gaat om niet kunnen accepteren van wat nu
voor soÏmÏunigen of velen geldt.
Om het met een ander beeld te zeggen: wat kan nog binnen de
bandbreedte vallen en wat niet? Dat leidt tot een voortdurend
zoeken en tasten. Het leidt soms tot een terugvallen op wat
altijd zo was, soms ook tot een wegdoen van wat altijd gold. En
veel onzekeföeid daartussen.

4

Twee wegen

Je kunt hierin de weg van het individualisme gaan en je zoveel
mogelijk losmaken van wat anderen geloven en doen. Soms is
dat zelfs onverrnijdelijk om te kunnen overleven. Ik heb nooit
in die positie verkeerd maar zal degenen die aföaken nooit
veroordelen. Je kunt ook kiezen voor de persoonlijke weg: je
zoekt naar een eigen plaats in een geheel waaraan je je niet echt
kunt conformeren. Dat heb je natuurlijk niet zomaar in eigen
hand. Het geheel, de gemeente dus, moet je ook die eigen plaats
gunnen. Dat is niet hetzelfde als het erÏnee eens zijn. Ik heb dit
nooit sterker ervaren dan toen we zo'n jaar of vijftien geleden in
Silo stonden voor de vraag of onze homofiele broeders en
zusters een plaats in de gemeente konden hebben. Mensen
aanvaarden als medebroeders en -zusters is iets anders dan het

met iedereen eens zijn. Het komt er maar opaan hoeveel ruimte
wij menen dat God ons geeft.

l
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Toekomst

Hoe zal het verder gaan7 Dat is natuurlijk koffiedik-kijkerij
maar ik wil me daar toch aan wagen. Ik zie weinig toekomst
voor het echte individualisme. Mensen kunnen niet zonder
elkaar. Zich van alles en iedereen isoleren kunnen alleen
enkelingen en ze kunnen dat omdat ze toch niet losraken van de
samenleving. Ik zie dat ook voor wat betreft kerk en godsdienst
en ook voor onze Baptisten gemeenten. Het individualisme
brengt geen oplossing. Het eindigt in isolement. Of in temgkeer
in de betrokkenheid.

Maar ik zie geen temgkeer van de 'grote verhalen'. Zij zijn te
veel verbonden met een min of meer uniforÏne beleving van de
werkelijkheid, godsdienstig, levensbeschouwelijk of filoso-
fisch. Wij zullen de werkelijkheid veel meer als fragmentarisch
beleven. Wij zien en weten veel maar het is lang niet alles. Het
wordt ook nooit alles. En dus blijft onze manier om daarÏnee
om te gaan ook stukwerk.
Toch verwacht ik niet dat de stijl van: ieder stelt zijn eigen
verhaal saÏnen, op de duur zal bevredigen. Er zal steeds meer
behoefte zijn aan een grotere samenhang die met velen gedeeld
kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat het evangelie van
Jezus Christus die saÏnenhang zal leveren, niet in de orthodoxe
of vrijzinnige voÏmen van het verleden maar in nieuwe vorÏnen,
anders en mimer dan de oude, persoonlijker en opener dan wij
ons nu kunnen voorstellen. Ik verwacht dat, ik voorspel het
niet. Hoe het er precies uit zal zien, weet ik niet en ik zal het
wel niet zelf meemaken. Maar ik veÏtrouw er op dat het
evangelie het wint. Want Jezus Christus is gisteren en heden
dezelfde en dat blijft zo.
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Gemeenschapszin
en individualiteit

Linda Schipper

In 'Verboden toegang' schrijft Lenze Bouwers poëzie voor
jongeren. Onder de titel 'Hartsvriendinnen' dicht hij:

Zoals wolken samen over kunnen drijven
onlosmakelijk en toch apart,

zoals vogels samen over kunnen vliegen
parallel en zo uniek,

zoals bomen samen kunnen peinzen
diepgeworteld, op eigen stam,

zoals vissen samen kunnen ademen,
gekoppeld naar de toekomst memmen,

zo wij.

De woorden roepen het beeld op van twee tienerÏneiden, die
saÏnen ieder een eigen weg zoeken. Ze zijn bij elkaar om
zichzelf te leren kennen en om zichzelf te vorÏnen.

Jongeren in de puberteit: ze vorÏnen groepen, klein of groot,
waarin ze zichzelf herkennen en waarin ze zichzelf kwijt
kunnen. Binnen hun eigen groep voelen ze zich sterk en durven
ze veel. Ze spiegelen zich aan elkaar.

#
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Pubergroepen: jongeren zoeken en vinden bij elkaar gemeen-
schapszin, die onbewust hun individualiteit dient. Binnen
pubergroepen spelen zich processen af waarbinnen de individu-
aliteit van de groepsleden zich vorrnt, groeit en verstevigt.
Temninste als het spel goed gespeeld wordt.

Hetzelfde geldt voor een kerkelijke gemeenschap.
Want ook een kerkelijke gemeenschap wordt gevormd door
mensen, die op zoek zijn naar herkenning en erkenning. Een
gemeente is een groep, waarbinnen mensen rond 'geloven' en
azijn' gemeenschapszin ervaren. Tegelijkertijd is een gemeente
ook een groep, waarbinnen gelovige individuen zichzelf kwijt
kunnen. Er is mimte om jezelf te zijn.
Binnen een kerk ervaren mensen gemeenschapszin, waardoor
ze zich als individu gesterkt voelen. Het samen bezig zijn rond
geloven, biedt ieder gemeentelid afzonderlijk de mogelijkheid
het individuele geloof te vormen.

Tenminste: als het spel van een gelovige gemeenschap goed
gespeeld wordt.
Of is het beter te zeggen: als het spel van een gelovige gemeen-
schap van zo'n 40 jaar geleden goed nagespeeld wordt?

Want niet alleen binnen de maatschappij is het accent van
'gemeenschap' verschoven naar 'individu', ook kerkgemeen-
schappen hebben steeds meer te maken met individualisering.
Gemeenteleden leven niet meer alleen voor de gemeente.
Mensen zijn niet meer alleen op een kerk aangewezen om
gemeenschapszin te ervaren. De kerk is niet meer de plek bij
uitstek waar een mens ruimte en tijd ervaart om te groeien en te
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zijn. De kerk is slechts één van de vele mogelijkheden om
zichzelf kwijt te kunnen. Want ook buiten de kerkÏnuren is er
veel te beleven wat de individuele mens aanspreekt. En omdat
een mens niet alles kan, moet een mens keuzes maken. De
praktijk van de kerkelijke alledag wijst dan ook uit dat er niet
meer automatisch en onvoorwaardelijk voor de gemeente
pekozen wordt. Ook binnen de kerk plaatst het individu zich
boven de gemeenschap.

Deze keuze voor zichzelf en de eigen ontwikkeling heeft wel
tot gevolg dat men de eigen tijd en energie versnippert. Mensen
moeten zichzelf opdelen. Met soms toch wel nadelige gevolgen
voor zichzelf en de gemeenschap.
Binnen het pastoraat heb je veel te maken met mensen die
zichzelf voorbij lopen. Want als er veel keuzemogelijkheden
zijn, moet je wel keuzes kunnen maken. En dat kan niet
iedereen, waardoor veel mensen zich gehaast voelen. Tegelij-
kertijd hebben veel mensen het gevoel nergens meer echt bij te
horen. Ze voelen zich ontwoÏteld. Ze hebben geen geestelijk
thuis meer.

Maar ook de kerk heeft te lijden onder de individualisering.
Want een gemeenschap gevortnd door mensen die voor zichzelf
kiezen, is een gemeenschap zonder gemeenschapszin en dus
geen gemeenschap. De waarde die een gemeenschap heeft voor
een individu, namelijk de mimte om zichzelf te vorÏnen en te
ontwikkelen, is aföankelijk van de imet van de individuen die
de gemeenschap vormen. Je kunt niet van een gemeenschap
zonder leden verwachten dat je er erkenning en herkenning
vindt en dus ruimte en tijd om zelf te groeien.

M
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Een kerkelijke gemeenschap anno 1999 balanceert op de lijn
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tussen gemeenschapszin en individualiteit. In veel gevallen
slaat de balans door naar het individu en heeft de gemeente en
het individu daar onder te lijden. Het is dus zaak voor zowel de
gemeente als voor het individu de balans op te maken. Want de
individuele gelovige kan niet zonder een gelovige gemeen-
schap.
En een gelovige gemeenschap kan niet zonder gelovige indivi-
duen.

Ze hebben elkaar nodig. Ze voÏÏnen elkaar. Ze groeien door
elkaar.

In 'gouden eeuw' van
Bonhoeffer:

Individuen bevestigd in
hun keuzes door gemeente

Sietzo Dijkhuizen

Het is een vaak gehoorde opmerking: 'Ik heb het heel moeilijk
met de gang van zaken in de gemeente, maar ik kan toch niet
zonder die gemeente.'
Nog zo'n opmerking: 'Ik voel me heel zelfstandig in mijn
denken, maar de gemeenschap heb ik nodig..'
Individu en gemeenschap. Het zijn ogenschijnlijk tegenpolen.
Maar dat is inderdaad schijn. De een kan niet zonder de ander.
Toch is het gecompliceerder dan deze vaststelling doet vermoe-
den.
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Als het gaat over individualisme dan kan dit woord een
negatieve klank hebben als men er mee bedoelt, of het opvat
als, een vorrn van egocentriciteit. Het 'alleen maar aan jezelf
denken' past niet in de opvattingen van een gemeenschap die
(o.a.) naastenliefde en zelfopoffering predikt. Maar individuali-
sme kan natuurlijk ook heel positief zijn. Dat liet Paulus
merken toen hij de gemeente vergeleek met een lichaarn met al
zijn onderdelen van ledematen en zintuigorganen. Een lichaarn
is alleen maar een goed functionerend lichaarn als elk onderdeel
ervan goed en volwaardig zijn taak kan vervullen, zijn fiÏnctie
kan waaÏmaken. Elk klein onderdeel is belangrijk. Elk individu.
Ook dat wordt gepredikt: ieder mens is belangrijk. Zij het
vooral ook in het Paulinische beeld van het geheel en de delen,
dus in zijn functioneren in de gemeenschap.

Positief

Het woord 'individualisme' krijgt nog een positieve betekenis
als je het even grofweg vertaalt naar apersoonlijk'. Je kunt
zeggen: Persoonlijk ben ik van mening dat... Als individu
geloof ik...
Het komt naar voren in het geloofsleven wanneer je een
persoonlijke keuze doet voor Christus. In het baptisme wordt
deze keuze dikwijls gevolgd door de persoonlijke beslissing
zich te laten dopen. Om daarÏnee...deel te worden van een
gemeenschap, een collectiviteit!
En hier kan een spanning ontstaan. Verliest men zijn individua-
liteit wanneer men zich voegt in de gemeenschap ? Dient men
zich na die persoonlijke keuze te voegen naar de eisen van, zich
ondergeschikt te maken aan de regels en voorschriften, de
bijbeluitleg van dat collectief ?

W

al

W
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Nu hebben baptisten altijd zeer grote waarde gehecht aan het
begrip 'vrijheid'. Vrijheid van meningsuiting en geloofsovertui-
ging zijn trouwens ook algemeen aanvaarde begrippen in het
westen. En op basis van zijn geschiedenis kan het baptisme ook
niet bestaan zonder die vrijheid en de persoonlijke keuze en
verantwoordelijkheid. Elk individu kan niet zonder vrijheid
(binnen grenzen) en geeft anderen die vrijheid. Ruimte dus !

Negatief

Maar de praktijk, zo hebben veel mensen pijnlijk ervaren, is
anders. In menige baptisten gemeente (in Nederland en elders)
wordt het erg moeilijk gevonden (om het maar eens vriendelijk
uit te drukken) leden met een zeer eigen, individuele, (vaak
afwijkend genoemde) opvatting inzake het christelijk geloof te
accepteren. Wie zich conforÏneert aan de gemeenschappelijke
opvattingen heeft het gemakkelijker dan de individualist die
denkt tegen de stroom te kunnen oproeien.

Spanning

Het zijn, dat geef ik nu toe, 'oude koeien uit de sloot'. Maar ik
wil er even mee illustreren hoeveel spanning er bestaat tussen
individualiteit en collectief. Overigens niet alleen in baptisten
kring, maar ook in andere kerkgenootschappen en.. diverse
andere sociale groeperingen, van politieke partijen (waar men
spreekt van dissidenten) tot vrijwilligersorganisaties die 'één
lijn' willen trekken.
Het is opvallend dat die spanning soms wordt uitgelegd als een
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tijdelijk verschijnsel, een soort aziekte' die wel goed afloopt.
De enquëtes naar kerkverlating hebben van diverse commenta-
toren het etiket gekregen 'onvolledig' of 'vooringenomen
vraagstelling'en men vergoeilijkte de uitkomsten door de
verwachting uit te spreken, dat de weglopers in de toekomst wel
zouden temgkeren. Men had het ook wel over 'slechts een
momentopname' die eigenlijk niet belangrijk was, omdat over
tien, twaalf jaar, na een gote raÏnp bijvoorbeeld, de kerkelijke
situatie wel heel anders zou zijn. Dan zou 'de verloren zoon'
wel weer thuiskomen'. Alsof er geen spanning zou bestaan
tussen individuen die gekozen hadden vooÏ een vorm van
geloofsbeleving buiten de gevestigde kerk(en) c.q. gemeenten,
en die traditionele collectiviteit.

»
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Verleden

Het is interessant om behalve naar het heden ook eens te kijken
naar verleden en toekomst.
Wat het verleden betreft, al lang voor de Renaissance, waarvan
men aanneemt dat daarin binnen het nieuwe denken ook (weer)
een grote plaats moest zijn voor het individu, had Augustinus
zijn autobiografische 'Belijdenissen' geschreven. Daarin legt de
kerkvader onder andere uit, dat hij door Plato na te volgen God
had gezocht buiten de gekende werkelijkheid, maar dat hij Hem
niet daar had gevonden, maar in zichzelf. Niet in de buitenwe-
reld, maar in zijn innerlijk.
Volgens J.J.SuurÏnond die publiceerde over religie, geloof, kerk
en individualisme, was die ontdekking van Augustinus 'een
revolutionaire wending die aan de basis staat van het moderne
individualiseringsproces'.
Tijdens de Reformatie heeft die ontdekking van de eigen

i
j
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individualiteit invloed gehad. Waar men in de middeleeuwen
nog 'kind van God' dacht te zijn door deel uit te maken van het
collectief, de kerk, daar gaven de reformatoren al aan dat dit
slechts het geval kon zijn door de persoonlijke overtuiging door
de werking van de Heilige Geest. Calvijn pleitte al voor
zelfonderzoek en de Engelse cafüinisten (de puriteinen) legden
grote nadmk op de persoonlijke (individuele) keuze voor de
gemeente.
En hiermee zijn we dan ook weer bij de praktijk binnen het
baptisme.

Uitdaging

Voorlopig echter lijkt de spanning tussen collectief (gemeente)
en individu (gemeentelid) te blijven bestaan. Maar hoe lang
nog?
Het lijkt welhaast onmogelijk dat een gemeenschap die zich
afsluit van ontwikkelingen in de saÏnenleving, zich kan
handhaven. Ze zal in een geïsoleerde positie raken. Het naar de
moderne structuren open staande geheel zal plaats moeten
kunnen geven aan individuen; individuen zullen zich weer thuis
moeten voelen in een groter verband: Individu en gemeenschap
in een harÏnonisch geheel.
In een artikel in het dagblad 'Trouw ' (30 april 1999, katern 'De
verdieping') herinnert Suurmond aan een publikatie van
C.G.Jung waarin deze tot de conclusie kwam dat individuatie
de wereld niet uitsluit maar insluit. Jung voorzag, dat na de
lange periode van collectivisme en een tijd van egocentrisch
individualisme, de uitdaging zou komen om op een nieuwe
manier, als volwassen individu, verbinding te zoeken met het
geheel.
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Suurmond meent dat 'deze fase van individualiteit in verbon-
denheid nu in het westen lijkt te dagen.'
Hij baseert zijn veronderstelling op een aantal verschijnselen:
nieuwe benadering van gehandicapten (niet langer weggestopt
in inrichtingen, maar gehuisvest in gewone woonwij-
ken),ontwikkelingen op het meer persoonlijke vlak (intieme
relaties zijn opener dan vroeger) het feit dat veel mensen in
emotioneel opzicht steviger op eigen benen staan en de toege-
nomen belangstelling voor spiritualiteit, 'waarin mensen zelf
kiezen voor wat aansluit bij hun behoeftes en verlangen'.
Dat laatste is dan niet oppervlakkig en vrijblijvend, zo meent
Suurmond, want hierin 'kunnen mensen vandaag niet anders
dan uitgaan van hun eigenheid.'

Resonantie

Menig lid van de beweging RUIMTE met de nodige ervaringen
en aanvaringen achter de rug, zal zich dan ook kunnen vinden
in de uitspraken van SuurÏnond:' De moderne gelovige kan
alleen nog aanvaarden wat, (...)persoonlijk in hem resoneert.
Alleen wat in zijn innerlijk iets tot trilling brengt, wat hem van
binnenuit motiveert ervaart hij als de authentieke weg om te
gaan. Authenticiteit is de noÏÏn van de aanbrekende nieuwe
fase van individualiteit in verbondeÏföeid. Deze ontwikkeling
kan theologisch geduid worden als groei naar het beeld van
God die immers tegelijk enig (en dus uniek) is èn verbonden
met de gehele schepping.'
Voor de toekomst zal de kerk, stelt Suurmond, wil zij geen
religieus reservaat worden, een forse inhaalmanoeuvre moeten
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ondernemen. Daarbij zal het individualisme niet meer ongenu-
anceerd afgewezen kunnen worden, maar als haar 'verloren
zoon' moeten worden verwelkomd. Het zal de kerk zuiveren

van een achterhaalde mentaliteit en haar gereed doen staan voor
een 'gouden eeuw (Bonhoeffer). Niet meer een massieve
eerföeid, of een verbrokkeling door egocentrisch individuali-
sme, maar een eerföeid in verscheiderföeid. De relatie gemeente-
individu zal er, in de visie van Suurmond, een zijn van geheel
en enkeling. Hij zegt het zo: " Vanuit een reflexieve instelling
en aföankelijk van wat in hen persoonlijk resoneert maakt elk
op eigen wijze deel uit van het grotere geheel van de gemeente.'
In de oren en ogen van RUIMTE-leden klinkt en lijkt het op
deze zin volgende SuurÏnondse toekomstperspectief geweldig :'
Daarbij worden zij door gemeenteleden met andere voorkeuren
in hun keuze tegelijk bevestigd èn uitgedaagd om deze te
verdiepen, te verbreden of eventueel te veranderen.' Suurmonds
conclusie: 'Alleen zo'n kerk kan in de aanstaande eeuw een
woord hebben voor een wereld die een nieuwe fase van

volwassenwording ingaat.'

Is het misschien (ook)het vertrouwen in zo'n toekomst dat veel
Ruimte-leden toch maar naar de diensten van hun gemeente
doet blijven gaan ?

Kerk en individualisme

Sietzo Dijkhuizen

Bij uitgeverij Kok in Kampen verscheen 'Van religie naar
geloof. Een essay over de kerk en het individualisme.' door
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Jean-Jacques Suurmond (f.29,90). De uitgever kondigt het boek
o.a. met een tekst die besloten wordt met de zin 'Al met al een
studie die "met rode oortjes" gelezen zal worden en ons
wezenlijk bevrijdt van loze kreten die geen zoden aan de dijk
zetten.'

We hopen hierop in een volgend nutmner van RUIMTE temg te
komen met een boekbespreking, waarbij moet blijken of deze
aankondiging niet moet worden gerangschikt onder 'loze
kreten',

Even noteren:

De RUïMTEdag 1999 zal gehouden worden
op zaterdag 13 november a.s. op de zo lang-
zamerhand vertrouwde plek in Zwolle:
Agnieten College
locatie Carolus Clusius.
Ingang Kamperweg.

Drs Albert Althuis (Godsdienstpedagoog aan de Christelij-
ke Hogeschool Windesheim te Zwolle) zal ons leiden door
het thema:

die henGeloofsvragen mn jorxgereri en amwoorden
aanspreken.

Uiteraard is het niet de bedoeling alleen maar te luisteren,
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we zullen ook aktief met dit thema aan de gang kunnen
gaan. Leden van RUIMTE krijgen binnenkoÏt de uitnodi-
ging en de jaarstukken thuisgestuurd. Maar ook als u niet
lid van RUIMTE bent maar alleen lezer van dit blad, bent
u hartelijk welkom. De intree is vastgesteld op f 10,00. Als
u uw eigen brood meeneemt, zorgen wij voor koffie, thee
en soep.

Notitie over twee notities

Sip van der Werf

De agenda van de komende Algemene Vergadering ziet er op
het eerste gezicht weinig spectaculair uit. Er zijn maar enkele
voorstellen, eigenlijk alleen enige financiële zaken. Het
belangrijkste van de komende algemene vergadering zal moeten
komen uit de bespreking van een tweetal notities: de notitie van
de Stuurgroep Gemeente Opbouw en de notitie van de Com-
missie der Unie over de vrouwelijke voorganger.

Gemeente Opbouw

De Stuurgroep Gemeente Opbouw komt met een hecht door-
timmerd verhaal over een planmatige aanpak van gemeente-
groei. Het gaat dan zowel over de groei in kwaliteit als ook over
de groei in kwantiteit. Onder de titel: Greppels graven in de
woestijn ... wordt de groei in al z'n facetten doordacht. Het stuk
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ademt de geest van het rapport van een organisatiebureau dat
een bedrijf met tegenvallende bedrijfsresultaten heeft doorge-
licht. Doordacht, toekomstgericht, contract, gedegen zijn
enkele kemwoorden in het stuk. Vastgesteld wordt dat het
gemeentelijk leven meer is dan een drijven op tradities van
jaren her: er moet gedacht worden over een modernere aanpak.

Wel storend is, dat blijkbaar besloten kan worden wat een
ideale gemeente is. Ik citeer:
Uit onderzoekingen van Christian Á. Schwarz is komen vast te
staan dat van de vitaliteit van een gemeente een diagnose valt
te stellen. Er bestaan acht kenmerken die van irtvloed zijn op
die vitaliteit. Op deze acht punten moet een gemeente onder-
zocht worden om te ontdekken waarom de groei achterblijft of
zelfs achterwege blijft. Gemeenten die goed scoren op elk van
de acht punten blijken inderdaad ook groeiende gemeenten te
zijn. Dit bevestigt het bekende bijbelwoord dat'een goede boom
goede wuchten voortbrengí.

Dit is wel een beetje erg absoluut gesteld: dat vast is komen te
staan dat er exact acht kenÏnerken zijn (niet meer, niet minder),
dat de gemeenten onderzocht moeten worden... Het absolute
staat mij tegen. Er is weer een wapen om elkaar de maat te
nemen. Alleen een groeiende gemeente is blijkbaar vitaal,
alleen een vitale gemeente is blijkbaar te herkennen als een
'goede boom'. Gemeenten zijn straks in te delen naar het aantal
Schwarz-punten dat men scoort. Gemeenten moeten uiteraard
streven naar alle acht Schwarz-punten.
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Vrouwelijke voorganger

Op de Algemene Vergadering van 1998 is een motie aangeno-
men die erop neerkwam dat de gemeenten de ruimte moet
worden gelaten om uit te spreken of een zuster wel of geen
voorganger kan worden. De vrees bestond (ook bij mij) dat het
aannemen van deze motie een tijdperk van 'pas op de plaats'
zou inluiden waarin niets anders ging gebeuren dan een zekere
mate van onderlinge acceptatie. Ik was bang dat de Unie
Commissie geen initiatieven zou nemen om de positie van
vrouwelijke voorgangers daadwerkelijk te regelen. Gelukkig
heb ik me daarin vergist. Op creatieve wijze heeft de CoÏnÏnis-
sie der Unie bedacht hoe men vrouwelijke voorgangers kan
erkennen, zonder dat gemeenten die daar tegen zijn er verant-
woordelijkheid voor behoeven te dragen. Men komt met de
gedachte om zaken als 'toelating tot de opleiding' en 'erkenning
tot Unievoorganger' niet meer door de Algemene Vergadering
te laten beslissen (om gemeenten gewetensnood te besparen)
maar door een gezarnenlijk besluit van CoÏmnissie voor de
Opleiding en Unie Commissie. Dat betekent dan wel dat de
gemeenten een stukje van hun invloed afstaan aan deze
commissies. Om niet te zeer afhankelijk te zijn van de samen-
stelling van deze commissies komt er een commissie van
beroep waar een afgewezen kandidaat terecht kan voor arbitra-
ge.

Blijkens de notitie ziet men ook in dat een probleem kan
ontstaan wanneer een gemeente weigert een zuster uit hun
midden voor te dragen tot de opleiding. Misschien zou dit
probleem ook door een arbitrage-commissie kunnen worden
opgelost. De Unie Commissie schrijft dat ze erop vertrouwt dat
dit probleem zich niet zal voordoen. Als uiterste 'redmiddel' is
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het uiteraard mogelijk met attestatie naar een andere gemeente
te gaan.

De Unie Commissie is heel voorzichtig en dus wordt het
bovenstaande nu nog niet aangeboden als voorstel maar als
praatstuk. Het is te hopen dat de reacties zodanig positief zullen
zijn dat in het jaar 2000 besloten kan worden het Reglement
inzake voorgangers in de voorgestelde zin te wijzigen.

Het is jammer dat voorgangers dan straks niet meer door de
Algemene Vergadering kunnen worden aanvaard, dat niet het
gevoel gegeven kan worden dat men gedragen is door de gehele
gemeenschap, maar dat is blijkbaar de prijs die betaald moet
worden voor dit creatieve voorstel.

We wachten met belangstelling de resultaten van de bespreking
af.

Baptisme internationaal
Sietzo Dijkhuizen

Erediensten bij Britse baptisten
steeds 'evangelischer'

Gemeenten die zijn aangesloten bij de Baptist Union of Great-
Britain vertonen steeds meer een sterk evangelisch karakter in
hun erediensten, zo blijkt uit een overzicht dat onlangs is
aangeboden aan de Baptist Union Council.
Het aevangelische' blijkt uit de keuze van het liedboek en de
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bij belvertaling.
Mag dat alles niet zo heel verrassend zijn, het meest verbazing-
wekkende was voor de onderzoekers het feit dat de helft van de

1812 gemeenten die reageerden op een vragenlijst meedeelden
leden aan te nemen die niet gedoopt waren. En in meer dan een
vijfde van het aantal gemeenten worden de wel gedoopten niet
noodzakelijkerwijs gemeentelid.
De sfüdie maakt duidelijk, zo bericht de Baptist Times, dat de
invloed van charismatische, oecumenische en liturgische
bewegingen veranderingen teweeg brengt en dat de diversiteit
toeneemt.

Naar aanleiding van de erediensten werd in het rapport ook
opgemerkt:
'Het is interessant dat een kerkgenootschap dat altijd zo het
belang onderstreept van het "priesterschap aller gelovigen" zich
toch voor wat betreft de eredienst in de eerste plaats laat leiden
door één persoon.'

Leuker kunnen
maken ...

we het niet

Sip van der Werf
Aan deze bekende slogan van de belastingdienst werd ik laatst
herinnerd bij het zien van een reportage in NETWERK, waar
het ging over de toekomst vmi de kerk. Aanleiding was het
verschijnen van het boek 'de markt van geloven' van de
hoogleraar massacornmunicatie Anne van der Meiden.
Als verbindende figuur in de reportage bezocht Van der Meiden
een aantal uiteenlopende vormen waarin de kerk zich heden ten
dage in Nederland manifesteert. De niet-geünieerde Baptisten
gemeente Bethel in Drachten, de Pauluskerk in Rotterdam waar
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verslaafden worden opgevangen, een op straat eigentijds
rappende jongerengroep van het Leger des Heils en een traditio-
nele Gereformeerde Kerk in Nijverdal, dit alles kwarn uitge-
breid in beeld. Allemaal met hun eigen pogingen om de
boodschap van Christus naar de nieuwe eeuw te tillen. Uiter-
aard zal elke kijker een afweging gemaakt hebben bij welke
voÏm van kerk-zijn hij/zij zich het meest thuisvoelt.
Een uitspraak van prof. van der Meiden trof me, ik citeer:
De markt van het geloof :ml een veelkleurig boeket zijn. Binnen
in de kerk is een enorme verscheidenheid. Dat leidt tot: Heb
nou eens eindelijk respect voor het geloofvan de menserí zelf,
wat ze willen geloven. Ga niet aan de top vart de kerk zeggen:
'Zo moet het, we schrijven het even op, dat is eerí léérstelling,
dat is onze geloofsbel'tjdenis.Mensen hebben daar op het
ogenblik geen enkele behoefte aan, ze zeggen: Dat maken we
zelf uit, we willen bij elkaar horen, gezellig, we willen een lied
zingen, we willen iets beleven, spíritualiteit, maar ga ons niet
vertellen wat we geloven moeten want dat is al tweeduizend
jaar gebeurd, daar is alleen maar ellende uit voortgekomen,
niet doen!

Een term die de laatste tijd gebmikt wordt is opleuken. Met
kunst en vliegwerk proberen iets wat op zichzelf niet leuk is,
toch te verkopen als iets leuks. De belastingdienst doet er
volgens hun reclaÏne niet aan mee, maar in de rest van de
maatschappij neemt het hand over hand toe. In het journaal
proberen de presentator en de weerman wie het leukst is, alles
moet snel en flitsend.

Een zekere krarnpachtigheid in dit opleuken is de kerk ook niet
vreemd. Niet dat ervoor gepleit moet worden dat alles saai en
stijf moet gebeuren, wel moeten we ervoor waken dat vorm niet
de óverhand krijgt over de irföoud. Waar krampachtig gewaakt
wordt over de verantwoordheid van de vorm, brengt een vorm

26



r
zonder inhoud, maar doorschietend naar de andere kant wordt
vaak enkel gekeken naar de leukheid van de vorm.
En wie om zich heen kijkt, ziet genoeg voorbeelden van dingen
die blijven functioneren zonder opleuken. Eén van die voor-
beelden wil ik noemen. Zoals in alle plaatsen wordt op 4 mei de
jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van de tweede
wereldoorlog gehouden. Elk jaar met een interreligieuze
gebedsdienst, een stille tocht en een herdenking bij het
monument. De 'liturgie' is elk jaar hetzelfde: twee minuten
stilte, kransen worden gelegd, een mannenkoor zingt een paar
liederen, afgesloten door het Wilhelmus. Heel puur, heel mstig,
heel intens. Geen spoor van de invloed van coÏnmunicatie-
deskundigen die over vormgeving nadenken. En toch (of
misschien juist daarom) komen er elk jaar meer mensen naar
die dienst, wordt de stoet van de stille tocht steeds langer, staan
er meer mensen rond het monument. En wat vooral opvalt is het
stijgende percentage jongeren dat meedoet. Jongeren die
zichzelf zijn, met base-ball petjes op, met piercings. Maar ze
zijn er.
Waar vorÏn en iÏföoud met elkaar overeensteÏÏunen is echtheid,
en die echtheid kan velerlei vormen aannemen, die vrijheid
moeten we van elkaar accepteren. DarÏ kan er echt gevierd
worden. Ieder kan zichzelf zijn zoüder na te denken over het
gewenste masker. Waar men bezig is met krampachtig opleu-
ken blijft misschien alleen vorÏn over.

Nog één opmerking uit de genoemde Netwerk-uitzending:
Elk weekend zitten er nog tienmaal zoveel mensen in de kerk als
bij voetbalwedstrijden.
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BOEKENRUBRIEK
Ály Zantvoord

Nanne E. Haspels
Binding en verbond
- gewenste en veronderstelde betrokkenheid bij
de kerkelijke gemeente -
Kok, Kampen, 1999; ISBN 90 435 00801 ; f. 47,50

Dit boek is een proefschrift en dat heeft zo z'n nadelen bij het
lezen volgens sommige mensen. Er wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van een bepaald jargon, maar het is aan de andere kant
helder en overzichtelijk.
Dit boek gaat over betrokkeÏföeid bij de kerk in de huidige
cultuur van individualisering. Door de huidige cultuur neemt de
betrokkeÏföeid van veel mensen bij de kerk af, volgens de
schrijver, maar aan de andere kant zouden kerken daar meer
rekening mee moeten houden. De kerken zijn druk bezig de
zaak draaiende te houden en hebben geen tijd en oog voor een
vernieuwingsproces.
Een proefschrift blijft altijd theoretisch, maar Nanne Haspels
geeft regelmatig praktische suggesties voor gemeenten voor
bezinning en een vernieuwingsproces.

Maarten den Dulk

Vijf kansen
- een theologie die begint bij Mozes -
Meinema, Zoetermeer, 1998, ISBN 90 2113709 7; f. 39,90

Genesis is het vertelboek bij uitstek, Exodus was voor de
bevrijdingstheologie het één en al, maar wat moet je aan met de
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offers in Leviticus, de cijfers in Numeri en de noÏmen van
Deuteronomium? Wat leveren deze boeken nu praktisch
gesproken op? Heb je er nog wat aan in onze huidige samenle-
ving? En wat heb je er aan in de gemeente?

Maarten den Dulk zet de verbindende effecten van de vijf delen
van de Tora op een riitje. Hij heeft oog voor de verschillende
contexten van de samenleving en de uiteenlopende fiÏncties van
de gemeente. Over elk bijbelboek worden twee hoofdstukken
geschreven: een hoofdstuk meer gericht op het bijbelboek en
een hoofdstuk meer gericht op de huidige samenleving en ge-
meente. Zo gaat het in de hoofdstukken rond Genesis over de
context van de samenleving en de functie van het pastoraat; in
Exodus over de context van de staatsmacht en de economie en
de functie van het diaconaat; in Leviticus over communicatie
en liturgie; in Ninneri over de context van de maatschappelijke
ordening en de functie van de organisatie; en in Deuteronomi-
um tenslotte over de context van het onderricht en de functie
van catechese, prediking en andere vormen van leergesprekken.

Hilde Burger
Donkere majesteit
- bijbelverhalen tegendraads gelezen -
Ten Have, Baarn, 1992; ISBN 90 259 4511 2; ca f. 10,- bij De
Slegte

Bijbelse verhalen hebben niet als doel feitelijke geschiedenis
weer te geven, maar Gods geschiedenis met de mens. Het gaat
om geloofsverhalen waarin getoetst wordt of Israël, maar ook
God, rekening houdt met het verbond dat de Eeuwige met het
volk sloot. De grondvraag in deze verhalen is "komt het
verbond tot zijn recht of niet" en het blijkt vaak mis te gaan.
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Hilde Burger laat twintig van deze verhalen weer opnieuw
klinken en heeft deze verhalen onderverdeeld in de hoofdstuk-
ken huilen, verbergen en gedenken.

Een vlot geschreven boek, zonder wetenschappelijke pretenties,
zoals op de eerste bladzijde al staat aangegeven. Toch biedt het
de gelegenheid om over de teksten na te denken en worden
verschillende christelijke theologen en rabbijnen aangehaald,
om aan te geven wat zij over deze teksten te zeggen hebben.

Hallo jongens en meisjes
Henk Timmerman

De vorige keer schreef ik: "Als jullie dit lezen zijn een aantal
van jullie al naar school en een aantal hebben nog vakantie." Ik
wist niet dat het blad zo vlug al werd verstuurd, zodat toen
jullie het blad thuis kregen iedereen van jullie nog vakantie had.
Hebben jullie een leuke vakantie gehad en zijn jullie ook naar
een nieuwe school gegaan? Wanneer dit blad met de post
verstuurd wordt, weet ik niet, maar het is in de buurt van jullie
herfstvakantie, dus weer vakantie en weer even lekker niet naar
school. Kunnen jullie in die tijd even onderstaande puzzels
gaan oplossen. í

l
De puzzels van de vorige keer:
klein + k = nikkel
blaas + k = slabak
stoer + k = orkest
baars + k = barkas
plassen + k = kansspel
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en de vraag kan een paard rechtop slapen. Als een paard
doodstil staat en zich ontspant, zetten de beengewrichten zich
vanzelf vast voor ondersteuning van het lichaam, je zult haast
nooit een paard liggend zien slapen omdat liggen voor een
paard uiteindelijk pijnlijk en krampachtig wordt, een liggend
paard doezelt meestal.

De nieuwe puzzel.
?=?X?
?:?=?
9=9%'}

vervang de symbolen door een getal, zodat de sommen kloppen.

In de volgende zinnen zit verborgen, iets dat jullie erg lekker
zullen vinden, in elke zin een ander eten.

Ga nu eens netjes op een rij staan.
Al dat bitsige commentaar toont alleen maar je onmacht.
Is het echt nodig de godganse dag de jammeren ?
Hij gaf ruiten tien en toen was het spel meteen afgelopen.
Wil je dat de koe komt kijken, dan moet je haar rustig toespre-
ken.

Veel succes met de puzzels en tot de volgende keer.

31


