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Studiedag over baptisten gemeenteopbouw
Gemeenteopbouw is ‘in’. Gemeenteopbouw staat voor vernieuwing. Er gebeuren opmerkelijke dingen. Kerken
met een eeuwenoude traditie bezinnen zich op wat in het kerkelijk leven altijd ‘gebruikelijk’ en daarom ‘vanzelfsprekend’ was. In het kader van een gemeenteopbouwprogramma worden kritische vragen gesteld aan wat altijd
vanzelfsprekend was: wat voor doel streven we na in al onze kerkelijke activiteiten? Proberen we dat doel te
bereiken middels een efficiënte uitvoering van een helder beleid? Zijn alle gemeenteleden innerlijk echt betrokken
bij dat doel? Maken we een goed gebruik van alle gaven en talenten die er in de gemeente zijn?
Traditionele kerken doen aan gemeenteopbouw. Menig baptisten lezer van deze regels zal nu misschien denken:
‘Die waren er met al hun tradities dan ook nodig aan toe’! Laten we als baptisten, als het hierom gaat, niet te snel
naar anderen wijzen. Binnen één generatie, ontwikkelt elke geloofsgemeenschap een begin van traditie. Baptisten
gemeenten vormen daarop geen uitzondering. Tradities zijn op zich niet verkeerd. Ze vormen de bedding waardoor
het water van het gemeentelijk geloof en leven stroomt. Het gaat verkeerd, wanneer tradities niet meer kritisch
bekeken kunnen worden. Dan gaat traditievorming over in spoorvorming. Na enkele jaren treedt op autosnelwegen
een proces van spoorvorming op. Het is dan heel moeilijk om met de wielen van je auto te raken uit het spoor dat
tienduizenden automobilisten vóór je getrokken hebben. Bij regenachtig weer zijn zulke sporen zelfs gevaarlijk.
Ook in een baptisten gemeente treedt onvermijdelijk spoorvorming op. Daarvoor behoeft die gemeente nog niet
haar eeuwfeest gevierd te hebben.
Ook baptisten gemeenten doen aan gemeenteopbouw. Dat hebben we net als elke andere geloofsgemeenschap
gewoon nodig om een levende gemeente te zijn. Als baptist mogen weer - met een bescheiden trots - aan toe
voegen: ‘we hebben ook een grote gevoeligheid voor gemeenteopbouw, want van origine hebben we grote gevoeligheid voor vernieuwing’! Om, bij wijze van vóórpublicatie, een boekje citeren dat op 14 juni aan het Nederlandse
baptisme aangeboden wordt:
‘...kan men stellen dat het baptisme door alle eeuwen heen gekenmerkt is door een grote gevoeligheid voor vernieuwing. Het baptisme is in bijna alle landen ontstaan in een sfeer van culturele, maatschappelijke en kerkelijke
vernieuwing. Het is qua afkomst gekenmerkt door een antenne voor de eisen die een nieuwe periode in de geschiedenis stelt en voor de mogelijkheden die zij biedt’.
Dit boekje ‘Gemeente-opbouw in Baptisten Perspectief’ geheten, wordt op zaterdag 14 juni gepresenteerd en besproken op een studiedag die georganiseerd wordt op ‘Het Brandpunt’ te Doorn. Ook een niet-baptist, dr. A. Noordegraaf, die docent gemeente-opbouw is aan de hervormde kerkelijke opleiding te Utrecht, zal zijn licht over dit
boekje doen schijnen.
De studiedag begint om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur. De kosten, incl. broodmaaltijd en boekje, bedragen ƒ
27,50. Voor nadere informatie kunt u ds. R. Erwich bellen: 078-6161369
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