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Van de redactie
Sip van der Werf

Nadat Aly Zantvoord vele jaren deel heeft uitgemaakt van de
redactie acht ze na dit nummer de tijd gekomen om de redactie
te verlaten.
Aly heeft voornamelijk geschreven over interessante boeken,
soms recent verschenen, soms alleen nog bij de Slegte verkrijg-
baar. Haar stukjes hebben ons allen de -weg gewezen naar
gedmkte parels waar we anders het bestaan niet van hadden
vermoed. -Ook schreef ze zo nu en dan over de ontwikkelingen
in de Nederlandse Oecumene, een terrein waar de Baptisten
Unie helaas weinig bij betrokken is.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat een aantal ex-Baptis-
ten hun verhaal zouden vertellen, helaas vond eigenlijk ieaere
schrijver het nodig op een eerder gedane toezegging- temg te
komen.
Het onderwerp Mystiek komt er voor in de plaats.

Verder valt er nog te melden dat Henk Sikkema (namens het
bestuur van RUIMTE lid van de redactie-groep) opgenomen is
geweest is het ziekenhuis. Plotselinge oog problemen maakten
operaties noodzakelijk. Hij moet het voorÍopig erg kalm aan
doen.
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Historisch (2)
Sip van der Werf

In het vorige nummer van RUIMTE stond een hoopvol artikel-
tje waarin in een blijde toonzetting geschreven werd over het
voorstel dat de Unie Commissie per referendum aan de ge-
meenten heeft voorgelegd.

De Uniecommissie stelde voor het Reglement inzake Voor-
gangers als volgt te wijzigen:

Daar waar "hij" staat vermeld,
hieman íoe te voegen: "of zij".

Daar waar "hem" staat vermeld,
hieraan toe íe voegen: "of haar".

Daar waar "zijn" staat vermeld,
hieraan íoe te voegen: "of haar".

Dit opende de weg tot een formele erkenning van het bestaan
van vrouwelijke voorgangers. Uiteraard bleef elke gemeente
vrij in haar beroepingsbeleid, maar een vrouwelijke voorganger
werd nu een besiaand fenomeen, met alle Ï'echten die aan het
ambt van vooÏ'ganger verbonden zijn. Te denken valt dan aan
opneming in het pensioenfonds, beroepbaarheid en erkenning.

Even temg in de geschiedenis:
In 1998 is op de A.V. in Hoogezand de motie aangenomen: De
Algemene Vergadering (...) spreekt uit dat zij van mening is
dat gemeenten ruimte moet worden gelaten om, op grond van
hun -verstaan van de BijbeL, uit te spreken of een zusier geen of
wel voorganger kan zijn of worden en overeenkomstig die
uitspraak te handelen.
Over deze motie heb ik me toen nogal pessimistisch uitgelaten,
ik vreesde dat de mimte die de gemeenten elkaar moeten laten
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een nogal lege mimte is. De motie was zinloos zonder dat er
consequenties aan werden verbonden. Het stemde tot vreugde
dat de Unie Commissie toch de benodigde consequentie trok en
het genoemde voorstel per referendum aan de gemeenten
voorgelegd heeft. Het voorstel was zo simpel en vrijblijvend
dat ik me niet kon voorstellen dat het niet aangenomen zou
worden. Eindelijk werd de rechtspositie van vrouwelijke voor-
gangers geregeld, zonder dat er morele lasten gelegd werden op
de schouders van gemeenten die tegen vrouwelijke voorgangers
zijn. Nu kon de mimte gegeven worden waartoe de Unie zichgeg«

lichtop de A.V. in 1998 verplicht had.

Het gehele proces heeft zich verder in stilte afgespeeld. In DC
is er niet over gepubliceerd. In sommige gemeenten is er een
gemeentevergadering geweest over deze zaak, in andere ge-
meenten heeft de raad zelf maar een besluit genomen zonder
raadplegen van de gemeente. Het viel me bij verschillende
gesprekken op hoe weinig gemeenteleden in den lande op de
hoogte waren van dit voorstel en de mogelijke gevolgen aaar-
van. Hoe dan ook, de uitslag is er nu:

Uitslag van de stemming met betrekking tot het voorstel van
unie Commissie voor de wijziging van het Reglement inzake
Voorgangers, zodat dit reglement ook geldt voor zusters.

Aantal verzonden stembriefjes: 254
Aantal temgontvangen stembriefjes: 233
Aantal uitgebrachte stemmen: 223
Aantal stemmen voor het voorstel: 105
Aantalstemmentegenhetvoorstel: 118

Er was een 2/3 meerderheid nodig; het voorstel is dus niet
aangenomen.

Dit betekent dat alles bij het oude blijft. Vrouwelijke voorgang-
ers blijven een bestaan in de marge leiden, ze 61ijven rechte-
loos, en gemeenten met een vrouwelijke voorganger worden
door de meerderheid blijkbaar nog stefös gezien als gemeenten
die iets vreemds (of onbijbels) doen.
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De mimte die gemeenten aan elkaar beloofden blijkt de mimte
van een lege dop te zijn. In tegenstelling tot een-half ei heett
een lege dop veel mimté: je hebt er niets aan.

Niet alleen is de 2/3 meerderheid niet gehaald, het aantal tegen-
stemmen blijkt onverwacht groot te zijn. Een meerderheid is
blijkbaar tegen de voorgestelde vermiming.
Door de uitslag van deze stemming is de Unie van Baptisten
Gemeenten in Nederland jaren achtemit gezet in de ontwikke-
ling. De Unie blijft staan op de rechterflank van Christelijk
Nederland, waar vrouwelijke voorgangers niet of nauwelijks
getolereerd of zelfs maar geaccepteerd worden. Zo langzamer-
hand op een eiland van behoudzucht. En op dat eiland spreekt
men van blijheid in de gemeente en van aanstekelijk christen-
dom.

Het is niet meer zo gebmikelijk om te denken in de oude tegen-
stellingen links/rechts of progressief/conservatief. De polarisa-
tie is (zegt men) langzaam uitgedoofd. De reden voor het
uitdoven van die polarisatie is mijns inziens niet gelegen in een
overbmggen van- tegenstellingen, eerder in een gevoel van
moedeloosheid, van cynisme. Steeds vaker hoor ik de reactie:
'Laat maar, ik maak me er niet meer dmk om'.

Wat is de taak van RUIMTE in deze ontwikkeling? Een vlam-
mend protest, opvang voor hen die zich in de Unie niet meer
thuis voelen? Of misschien een moedeloos bemsten in een
verloren zaak, en samen klagen over de beroerde tijden?
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Mystiek
?rdAly Zantvooi

Het woord 'mystiek' wordt zo vaak gebmikt dat het onduidelijk
is wat het te betekenen heeft. Tegenwoordig wordt het te pas en
te onpas gebmikt. Maar het is een fenomeen dat in alle religies
en culturen voorkomt, in uitingsvorm verschillend, maar in de
kern hetzelfde: 'uit ervaring weten, dat alles op een of andere
manier samenhangt, dat alles in oorsprong één is'.
Het woord 'mystiek' duidt dus op een ervaring, maar ook op
wat uit die ervaring groeit. Een mysticus is iemand wiens leven
door die ervaring wordt bepaald.
Er wordt gesproken over een 'mystieke weg' als het gaat om de
waag hoe mystieke ervaring meer blijvend kan inwerken op het
dagelijks leven. Mystieke theologie is de leer over God zoals
deze vanuit ervaring transparant gemaakt wordt. Een mystieke
cultuur heeft haar oorsprong in mystieke ervaringen-, maar
wordt gemaakt door mensen die zÍchzelf herkennen in wat
mystieken als hoogste cultuurwaarden nastreven, zonder dat zij
m'ísschien zelf een mystieke ervaring hebben.
Mystiek is niet iets uitzonderlijks. Er zijn uitzonderlijke veföa-
len over mystiek en er zijn maar een beperkt aantal 'grote mys-
tieken', maar onopvallende mystieke ervaringen en mensen die
hun leven op de mystiek georiföteerd hebben zijn er volop.

Voorvelden

Er is een heel 'voorveld' aan menselijke ervaringen die meespe-
len in de mystieke ervaring maar er füet het baÏt van uitmaken.
Allereerst -hebben mensen emoties Gevoelens omtrent vele
zaken, ook en met name op godsdienstig gebied. Op al die
gevoelens in mensen wordt een beroep gedaan, of het nu door
een mooi concert is of door middel van een kerkdienst. Soms
worden mensen daardoor geraakt. Dit geÏ'aakt-zijn kan diepe
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emoties teweegbrengen, vaak heel bijzondere. Maar een mystie-
ke ervaring is dit niet. Een mystieke ervaring is meestal van
korte duur, wordt niet echt opgewekt maar overkomt iemand.
Het is een doorbraak van een besef dat er een andere werkelijk-
heid bestaat waarvan men voordien geen idee had.

Ten tweede hebben mensen hun fantasieën. Psychologisch
gezien zijn fantasieën uiterst waardevol. Het uitspreken ervan
kan de menselijke creativiteit bevorderen; of wanneer ze hinde-
ren, door het uitspreken ervan worden opgemimd. Het onderbe-
wuste/onbewuste speelt in deze een grote rol. Veel van wat we
tegenwoordig 'voer v6or psychologen' zouden noemen is ook
bij de mystici aanwezig. Maar een vrouwelijke mystica als
Teresa van Avila (1515-1582) doorzag dat al-die psychologi-
sche fantasieën kunnen afleiden van de Zaak waarofö-het gaat.
De echte mystici stoten na verloop van tijd dwars door de
psychische verschijnselen heen, en gaan-gaandeweg deze
fenomenen als hinderlijk ervaren. Mystiek is geen psychologie,
maar de psychologie kan wel helpen het psycholog'ische erin te
onderkennen. Als iemand echter in de ban komt van de eigen
fantasieën kan deze een fantast worden, het ge'fantaseerde kan
de bestaande werkelijkheid vervangen.

De derde menselijke ervaring in het voorveld van de mystiek
houdt verband met het geloof, de geloofservaring. Geloven
doet een mens zeker ook met het verstand, je zegt 'ja' tegen iets
wat je 'aan'spreekt, je ziet er de zin van in. 'Kennis' hoort bij
geloof, een gelovige moet toch minstens kunnen vertellen aan
iemand die het niet begrijpt wat geloof inhoudt. Maar het
geloof wordt pas echt overdraagbaar en aannemelijk voor de
ander wanneer de gelovige zelf zich het een en ander eigen
heeft gemaakt Geloof is weten 'van horen zeggen', vanuit de
heilige schriften en vanuit een leerinstantie die deze interpre-
teeÏt. Geloof aanvaardt op gezag, geloofservaring betekent- dat
men dit gezagswoord kan beamen vanuit eigen ervaringen.
Mystiek daarentegen is weten van binnen uit. Het is een onmid-
deilijk weten, in de letterlijke zin van het woord: er is geen
middel tussen de werkelijkheid die zich openbaart en de eigen
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ervaring, geen woord, geen beeld, geen leerstelling, geen ge-
dachte.

Tenslotte als vierde: een mystieke ervaring is ook niet hetzelfde
als een religieuze ervaring. Religie poneert vaak een 'tegen-
over' waarbij in het slechtste geval de mens het moet afleggen,
als mindere -of als horige. Maar ook positief gesteld wil God
altijd iets van mensen. In het 'verbond' tussen God en mens is
toch ook de religieuze ervaring er één van aföankelijkheid, zij
het dat juist deze aföankelijkheid voorwaarde is voor menselij-
ke vrijheid.

Vier voorbeelden van wat een mystieke ervaring niet is: niet
een gevoelsexplosie, geen fantasie, geen geloofservaring, geen
religieuze ervaring, althans niet alleen deze ervaringen, uiter-
aard spelen ze allen mee, de mens heeft nu eenmaal vele attri-
buten.-Dit zeggen wat iets of Iemand niet is, is overigens een
opvallende werkwijze van de mystici, de íheologia negativa.
Een soort afpelmeföode, het is niet dat en ook niet dat, maar
wei dat, en dat vervolgens ook weer niet.

Wat is het dan wel

De mystieke ervaring kent drie centrale aspecten:

* directheid/onrmddellijkheid: het is een kennen van God, een
weet hebben van de Onzichtbare, zonder dat er een 'middel' of
een 'beeld' aan te pas komt.

* passiviteit: de mystieke ervaring overkomt iemand. Je kunt er
in feite niets voor en niets aan doen. Opeens is de Ander er,
plotseling, en even snel weer vertrokken. De beleving van de
mystiek is dus altijd een kwestie van lijdzaamheid, niet een
uitloper van ten top gedíeven intellectuele of emotionele activi-
teit. Het initiatief en de leiding van het mystiek ervaren ligt
totaal bij de Ander. Het ervaren is 'pure gratuïteit', het is een
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'mystieke genade'. Het schudt je door elkaar, je wordt erdoor
veranderd, het gaat niet langer-om jou, maar' om de (a)Ander.
En via de weg van die Ander komen we weer bij onszeÍf, maar
nu anders, een echte mystieke ervaring gooit-je leven door
elkaar, je gaat voortaan een andere, nieuwe weg (Paulus na zijn
ervaring op weg naar Damascus), je komt er niet' zonder kleer-
scheuren van af (Jacob aan de Jabbok).

* eenheid: de eigen geest (het verstand, de wil en het geheugen)
moet 'leeg' worden, niet meer gevuld met eigenzinnigheid en
allerhande religiositeit. Deze ervaring geeff een volkomen
desoriëntatie (zelfs God is van zijn vaste plaats weg), maar
geeft ook een ervaring van mimte. Niets hoeft meer.
Deze drie momenten samen maken de mystieke ervaring en
onderscheiden deze van alle andere uitingen van (godsdienstig)
gevoel en emotie.

De mystieke weg

De mystieke ervaring is het begin van de mystieke weg. Mysticibegin
ystiekiweten het begin van hun mystföke weg gewoonlijk duidelijk te

dateren en te lokaliseren. Het was het beginpunt-van een diep-
gaan veranderingsproces. Dit veranderingsproces wordt ae
mystieke weg genoemd. Een mystieke ervaring heeft iets onont-
koombaars, men moet er blijkbaar in zijn of haar verdere leven
mee klaar zien te komen. Dat dit geen onverdeelde vreugde is,
wordt duidelijk uit de mystieke literatuur. De mysticus zag dat
alles goed was, maar als de dagelijkse beslommeringen zich
weer aandienen, is geweld een feit, wordt vrede een ver ideaal.
Hoe kun je die twee ervaringen met elkaar in verband houden:
de ervaring dat alles versplinterd is en een speelbal van goede
en kwade krachten, en die andere waarin alles zo duidelijk één
en goed is? Een mystieke ervaring is dus nog geen garantie
voor een vreugdevol en mstig leven. In de mystieke literatuur
kunnen we lezen hoe veel mensen hier moeite mee gehad
hebben en naar een antwoord zochten.
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Kunstenaars

Nogal wat mystieken zijn taalkunstenaars en nogal wat beel-
dende kunstenaars zijn mystieken. Eckhart geldt als een van del m7Stil

Duitsegrondleggers van de Duitse taal, Mechtild van Maagdenburg
schiep als eerste een volkstaal voor de vroomheid, Hadewijch
en Ruusbroec behoren tot de groten van de Nederlandse literai-
re traditie, evenals Teresa van Avila en Johannes van het Kruis
dit waren voor de Spaanse. Maar mystieken aanwijzen onder de
moderne kunstenaars wekt nog aÍtijd bevreemding op. Toch
zijn ze er en waarschijnlijk in vrij grote getale. Kunst en mys-
tiek zijn niet hetzelfde, maar hebben weÍ veel met elkaar van
doen. Mystiek is niet alleen een ervaring, maar ook het creatie-
ve proces waarin deze ervaringen vorm kri3gt in taal, beelden,
kijk op de wereld, gedrag. Efö mystieke ervaring is op het
moment van ervaren zelf helder en duidelijk. Is de ervaring
voorbij, dan blijkt ze duister en ongevorma. Er is een onbe'-
stemd gevoel van spanning, iets wat niet klopt met het eigen
doen en laten, met de dagelijkse ervaring, met de wereld rond-
om. Met het vage gevoel dat er iets niet klopt, dat er meer is en
anders, heb je nog geen nieuwe zienswijze-. Zij moet veroverd
worden bij stukjes en beetjes, door - tegen de stroom in - een
oplossing te zoeken voor de spanning tussen het ooit geziene,
dat telkens opnieuw verdwijnt -beneden de bewustzijnsdrempel,
en wat zo opdringerig duidelijk gezien en ervaren wordt in het
bewustzijn van alledag, en zo'n duidelijke taal heeft. En hoe
gebmik je die taal om iets te zeggen wat bijna onzegbaar is, en
dan nog zo dat het verstaanbaar wordt en tegelijkertijd niet
misverstaan?

Mystieke taal

Mystieke taal is een poging om het onzegbare te zeggen. Daar-
bij gaat het niet zozeer om hoe men iets beleeft als wel om wat
men beleeft. De taal van verliefden en die van mystieken ver-
schillen vaak niet zoveel. Jan van het Kmis verwerkte bijvoor-
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beeld populaire liefdesliedjes en eigentijdse profane liefdesly-
riek in z'ijn mystieke poëzie. Typerend- voor mystieke taal -is
echter wel het paradoxale karakier ervan. Wat beweerd wordt,
wordt meteen weer ontkend. Dit soort taalgebmik verwerp je
als het door een politicus of een wetenschapper wordt gebmikt,
maar het ligt anders als het gaat om iets wat-in wezen niet door
de mens te vatten is en alleen maar beeldenloos en woordeloos
ervaren wordt. Bij veel mystieken vinden we klachten over de
moeilijkheid zich uit te spreken. Ze zeggen niet te kunnen
verwoorden wat ze ervaren en toch willen ze er over praten.

Verschijningsvormen

De prikkel voor de mystiek kan komen vanuit de religie, de
cultuur, de natuur, de andere mens, maar ook uit het verlangen
dieper in het eigen bewustzijn door de dringen, of uit het besef
dat God bereikbaar is in het diepste van ons wezen: het diepere
wezen van de mens komt als het ware boven, breekt door in het
bewustzijn (wezensmystiek).
Men kan God horen, zien, miken, smaken, voelen met vijf
'geestelijke zintuigen' die overeenkomen met de vijf lichame-
lijke, zoals mystieken veelvuldig gezegd hebben.- Door dit
aspect van de mystieke ervaÏ'ing is er een taal mogelijk die dooÏ'
kunstenaars gemakkelijk in beeld kon worden gebracht en door
'het volk' gemakkelijk begrepen. Veel vollÍcsdevoties, veel
thema's van de religieuze iconografie, veel liturgische f'eesten
vinden hun oorsprong in geschriften van mystieken.
In zijn "Belijdenissen" geeft Augustinus aan hoe de zintuigen
God niet en tegelijkertijd wel ervaren: "Als ik U liefheb, wat
heb ik dan lief? Niet de schoonheid van een fysiek lichaam, niet
de aantrekkelijkheid van het jaargetijde, niet ae straling van het
licht waarvan onze ogen zoveel houden, niet de bekoorlijke
melodieën van allerlei gezangen, niet de zoete geur van blfü-
men of parfums of specerijen, geen manna of honing, geen
Iedematen die om fysieke omhelzing vragen. Als ik m5n God
lieföeb, is het niet dat wat ik lieföeb. Toch heb ik een soort licht

12



t

lief, een soort geluid, een soort geur, een soort voedsel, een
soort omhelzing. Als ik mijn God lieföeb - licht, geluid, par-
fum, voedsel en omhelzing-van mijn innerlijke mens - schijnt
een licht in mijn ziel, weerklinkt er -een melodie waarop de tijd
geen vat heeft, verspreidt zich een geur die geen wind kan
verjagen, is er een smaak die door het eten niet afneemt, en een
omhelzing die niet wordt afgebroken door verzadiging. Als ik
mijn God liefheb, is het dat wat ik lieföeb".
Het gaat hier dus om symbolen. Als Teresa van Avila van het
inwendige gebed zegt dat het is 'alsof een zeer zoete zalf in het
meest innige deel van de ziel werd geweven, op de wijze van
een voortríelijk parfum', dan is parfum een symbool, maar de
ervaring van het ruiken van parfum heeft wel iets te maken met
de ervaring van innig bidden.

Mystieke geschriften zijn weerbarstig en waarschijnlijk ook
voor velen nogal gënant. Het wemelt er van visioenen-, stem-
men, verschijningen, emotionele uitbarstingen, omhoog zweven
en bloedingen, rare reacties waarbij je je toch wel afvraagt of
die mysticus niet stapelgek is. Het gaat fö de mystiek niet enkel
om een ervaring van korte duur die altijd dezelf'de karakteristie-
ken vertoont, maar ook om iemand die deze ervaring persoon-
lijk doorleeft en er in het verdere leven op zijn/haar eigen
manier mee klaar moet zien te komen. En je- hebt nu eenmaal
ook onder mystieken nuchtere en emotionele typen, evenwichti-
ge en labiele,- stevig in het vlees zittende en fragiele. Bovendien
gaat het, vooral in de westerse mystiek, om een balanceren
tussen twee werelden: een die gaaf is, volmaakt en een andere
wereld waar men dagelijks mee te maken heeft, vol geweld en
problemen. Tussen die twee werelden vervagen ook nogal eens
grenzen: de grens tussen dagdroom en harde werkelijkheid,
tussen fantasiebeeld en werkelijk zien, tussen geesteloke en
lichamelijke indmkken.
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Voorbeelden

* In de twaalfde eeuw komt men tot het bewustzijn dat God
mens geworden is en dat Hij Liefde is. Medemens dus en
minnaar. Twee teksten uit het evangelie van Johannes spelen
dan een grote rol: "God is liefde" en"De liefde komt uit God".
Men las-hierin: God is, gezien vanuit de mens, hetzelfde? als
liefde. God verlangt naar onze liefde als antwoord op het zijne.
Door de school van Saint-Victor wordt in de 12e eeuw deze
tendens object van studie. Vanuit de bijbel duiken dan veel
beelden op- die deze nieuwe vorm van mystiek versterken: de
mens naar Gods beeld geschapen, uit God geboren, kind van
God. De weg naar boven gaat alle kennis te boven. Toegepast
betekent dit-volgens Hugo van Saint-Victor: mediteren is een
vorm van denken dat geoefend moet worden, wil men met
vmcht kunnen bidden, maar schouwing wordt gekenmerkt door
het wegvallen van alle denken. füchard van Saint-Victor stelde:
"In de-eerste graad komt God de ziel binnen en zij keert zich
naar binnen, in zichzelf. In de tweede stijgt zij boven zichzelf
uit en wordt zij tot God opgeheven. In de fü;de gaat de ziel, tot
God omhooggetild, geheel en al in Hem over. In de vierde gaat
de ziel nam;ns God naar buiten en daalt zij beneden zichzelf
af." Eindpunt van het proces is dus niet dat men zich in God
verliest, maar dat men-vanuit dit verloren zijn in God anders
gaat leven.

*

i
J

In de loop van de elfde eeuw had zich een groeiend aantal
vrouwen aangesloten bij de armoedepredikers. Zij trokken mee,
predikten zel'r ook en hadden invlofö en aanzien. De kerk was
füer fel op tegen. Vïouwen moesten zich volgens de kerk in een
vrouwenklooster temgtrekken. Veel vrouwen gingen daarom in
de zogenaamde dubbelkloosters wonen, dit waren vrouwen- en
mannenkloosters die dicht bij elkaar stonden en die onder
leiding stonden van eenzelfde abt. Veel andere vrouwen wilden
op geen enkele wijze onderdanig zijn aan een man. Zij zochten
dus-ook geen aansluiting bij een mannenorde Zij eisten het
recht op om met God alleen te zijn, in een huisje tegen de kerk
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aan, vaak als 'recluse', ingemetseld. In groten getale vestigden
deze vrouwen zich rond hospitalen, pesthuizen en kloosters-. Uit
hun huisjes zijn later de 'begijnhoven' ontstaan. Vanaf de 13e
eeuw werden de begijnen doo? Rome in bescherming genomen.
Vooral toen Jacob van Vitry kardinaal werd, hij zorgde in 1216
dat begijnen wettelijk beschermd werden en -een organisatie-
vorm kregen die los stond van kloosterregels. Mede dank zij
zijn inspanningen bloeide het begijnendom zeer snel. De begi3-
nenbeweging wordt vanaf het fügin gekenmerkt door een
extatische beleving van 'minne', liefde die doet verlangen en de
hele mens aangrijpt. Deze mystiek past binnen de cultuur van
Noord-Europa en kwam in Italië haast niet voor. Daar is danNoord-füropa en kwam in Italië haast níet voor. l)aar is dan
ook nauwelijks sprúe van minnemystiek. Minne staat los van
seksualiteit. De seksualiteit was namelijk gericht op het voort-
brengen van kinderen binnen een huwelijk. In de vrouwenmys-
tiek gaat het echter om de ontmoeting met de geliefde en de
eenwording. En ook om de treurnis als deze eenwording uit het
zicht verdwijnt. Hadewijch schrijft: "Ons redelijk inzicht ziet
juist in dat men God vrezen moet en dat God jroot is en de
mens klein. Maar als men dan de grootheid van God vreest om
zijÏ'i eigen kleinheid en het niet waagt naar die grootheid Gods
de hand te reiken, als men gaat denken dat men toch onmoge-
lijk Gods geliefde kind kan worden.... dit is een dwaling van het
inzicht."

* 'meester' Eckhart (ca 1269-1327) is mede belangrijk omdat
hij voor het eerst formuleert:
a hoe we tot zelfontplooiing moeten komen door zelflcennis:

het weten dat we niets zijn uit onszelf en tegelijk van hoge
adel omdat we uit God zijn.

hoe de mystiek in haar hoogste vorm tot daden leidt.

hoe de laatste norm van ons handelen in onszelf ligt: de
'grond' waamit God in ons geboren wil worden. Ons gewe-
ten.
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hoe we tegenover God onszelf moeten worden. 'God om
God verlaten'. Hem vaarwel zeggen in zover Hij object van
ons hebben en begeren is.

* hoe onthechting van het uiterlijke, de ascese, samengaat met
openstaan voor ieder en alles in het leven van alledag.

* hoe mystiek een tweevoudig proces is: naarmate we alles in
ons concentreren op de 'grond', naar die mate zal God in
ons komen.

* Dag Hammarskjöld, secretaris generaal van de Verenigde
Naties (1953-1961>: zijn dagboekaantekeningen zijn na zijn
dood uitgegeven in het boek "Merkstenen".
Ieder ogenblik kies je je eigen ik. Maar kies je - jezelf?
Lichaam en ziel hebben duizend mogelijkheden, waaruit je vele
ego's kunt opbouwen. Maar slechts een van deze geeft föngm-
entie tussen ae kiezer en het gekozene. De langste reis is de reis
naar binnen.

Gebruikte literatuur:

Bmno Borchert, Mystiek - het verschijnsel, de geschiedenis, de
nieuwe uitdaging.
J.H. Gottmer, Haarlem, 1994 (2e dmk)

Jurjen Beumer, Intimiteit & Solidariteit - over het evenwicht
tus-sen dogmatiek, mystiek en ethiek.
TenHave, Baarn, 1993

ï
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BOEKEN

Aly Zantvoord

onlangs (opnieuw) verschenen boeken over mys-
tiek

Rita Schilling
Hildegard van Bingen - Bazuin van het levende licht
Ten Have, Baarn, 236 blz., fl. 36,90
In dit boek komen vijf facetten van Hildegards visioenen ter
sprake: de ziel, de engelen, de verschijningen van God, de
heilsgeschiedenis en de verwachting van een einde der tijden.

Jan Hoving (red)
Hildegard van Bingen - Spiegel van hemelse geheimen
Ten Have, Baarn, 1.55 blz., f. 27,90
Een vrouw om niet te vergeten, zieneres, dichteres, geleerde,
inspirator van miniaturen, componist, abdis, kloosterbouwer,
vraagbaak voor velen.... Hildegard van Bingen.

Dorothee Sölle
Mystiek en verzet - 'Gij stil geschreeuw'
Ten Have, Baarn, 424 blz., fl. 52,90
Sölle laat op fascinerende wijze zien hoe het verzet tegen bezit
en geweld er in de drie voornaamste religies van onze cultuur
heeft uitgezien, welke dimensies van mystieke vroomheid zijn
bereikt en waar voor ons de verwachtingen liggen.
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John O'Donohue
Anam Cara: Mystiek uit de Keltische wereld
Ten Have, Baarn, 238 blz., fl. 36,90
In 'Anam Cara' ('zielsvriend') neemt de auteur de lezers mee
op reis naar het "Eiland van heiligen en geleerden", een wereld
waarin alles vervuld is van goddelijkheid, om hen in verbinding
te brengen met de wereld om hen heen en de schatten in de
eigen ziel.

Max Arav
Jezus, gestalte van de Tora - Joodse mystiek in het Lucas-
evangelie
Ten Have, Baarn, 309 blz., fl. 44,90
Het Lucasevangelie is gebaseerd op een joods-mystieke stmc-
tuur. Deze stmctuur onthult dat het evangelie meer is dan een
weergave van 'historische' gebeurtenissen. Achter de beschrij-
ving van het optreden van Jezus is een joods-mystieke stmctuur
te vinden die alleen voor ingewijden was bestemd.

Dag Hammarskjöld
Merkstenen

Kok, Kampen, 168 blz., fl. 29,90
De auteur is geestelijk door de diepte gegaan voordat hij in
totale overgave aan God zijn levensbestemming en mst kon
vinden. Van deze moeizame weg legt zijn boek getuigenis af.
Een mystieke klassieker.

l
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Over de Heilige Geest
huggeest en trooster jij
leven van hef leven aller schepselen!
Heilig ben jij, jij brengt de schepping tot leven.

Heilig ben jij, jij zalft de maargewonden,
heilig ben jij, jij reinigt de merende wonden.

Ademíocht'wtn heiligheid, vuur van liefde,
zoete streling in onze borst!
Welrieken der deugdzamen,
zo daal je neer in de harten.

Zuivere bron, waarin wij aanschouwen
hoe God de dwalenden bijeen haalí
en de verlorenen zoekí.

O beschermer van het leven,
jij, hoop op eenheid voor de leden,
jij, bewaarder van zedelijke waarden, tot heil der heiligen!

Bescherm wie door de vijand gevangen is,
bevrijd hen die dam geketenÍzijn,
de goddelijke krachí wil hen readen.

Jij machtige weg, die overal loopt,
h;í hef hoge, op de aarde, in de afgronden,

jij voegí en sluií allen samen.
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Door jou,
deinen de wolken en vliegen de luchten,
druppelen de síenen,
brengen de bronnen beken voort,
ontspruit aan de aarde het groen.

Jij brengf ook inwer mensen met inzicht voorí,
begifligd door de adem der wijsheid.
En daarom zij jou lof, jij klank des lofs,
vreugde des levens, jij-Fioop en machtige eer,
want jij verleem de gave van het licht.

Negentiende lied van Hildegard van Bingen, de aanroeping van
de Heilige Geest (De spiritu sancto), die voor Hildegar'a ten
nauwste verwant is aan de wijsheid.
Vertaling overgenomen uit:
Ingrid Riedel
Hildegard van Bingen - profetes van kosmische wijsheid
Ten Have, Baarn
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Baptisme Internationaal
Sieízo Dijkhuizen

Praktisch werken:
Baptisten als winkelier

Al vaker heb ik op deze plek gesignaleerd dat er in Groot
Brittanië een grote-betrokk'enheid bestaat bij maatschappelijke
situaties. En opnieuw is dit gebleken en wel -op de Britse A.V.
die onlangs is gehouden. Boven de verslaggeving van deze
jaarvergadering van de Britse Unie van Baptisten Gemeenten
had 'Baptist Times' zelfs als openingskop 'Geloofsgemeen-
schap van winkeliers'.
De nieuwe voor;átter van de Unie, professor Graham Ashworth,
sloot namelijk in zijn openingstoespraak aan bij een kort daar-
voor gepubliceerd rapport over de problemen op het platteland,
waar diverse voorzieningen een kwijnend bestaan hebben of
zelfs verdwenen zijn.
Hij riep de afgevaardigden, van wie velen afkomstig waren van
het platteland, op in de zorg voor de medemens niet alleen
geestelijke getuigen te zijn, maar ook heel materieel-praktisch
te werken.
Hij wees er op, dat in twee van elke vijf plattelandsgemeenten
er geen winkel of postkantoor is, omdat die niet rendabel zijn.
Hij deed de suggestie dat de plaatselijke kerken daarop zouden
kunnen inspringen en winkel(tjes) zouden kunnen stichten,
zonder winst-oogmerk. Hij herinnerde aan 19e eeuwse toestan-
den toen armoede werd bestreden door organisaties die na de
kerkdienst achter de kerk actief waren. Relaties met plaatselijke
voedselproducenten of een landelijke voedseldistributeur zou
wel eefü kunnen leiden tot voordelén voor mensen die plaatse-
lijk hun inkopen kunnen doen.
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Rentmeesterschap

Als voorbeeld noemde Ashworth, de eerste niet-theoloog als
Unie-voorzitter sinds jaren, een dorpsgemeenschap waar men
na het sluiten van dorpswinkel en postkantoor zelf -de zaken ter
hand had genomen.
Ashworth vond trouwens dat niet alleen met 'winkeltje-spelen'
geholpen moest worden. De kerk kan ook helpen met vervoer,
ouderen-zorg, verpleging en maaltijd-uitdelingen.
Hij ging nog veraer. Hij riep de aanwezigen op in eigen ge-
meenten te werken als rentmeesters voor natuur en milieu, als
zendelingen op de werkvloer en als voorvechters voor achterge-
stelden.
'Ik geloof', aldus Ashworth, 'dat God in Christus in de wereld
aan het werk is. Het licht schijnt. Maar Hij zou veel duidelijker
aan het werk zijn als zijn volgelingen in de wereld actiever
waren. Het licht schijnt, jawel, maar het kon helderder zijn.'

Moet de term 'Baptist' maar van de kerk
verdwijnen?

In Baptist Times van mei is enige discussie ontstaan over het
'experiment' van een Londense gemeente om de term 'Baptist'
in ae naam van het kerkgebouw te verwijderen.
Voorstanders menen dat het kan en moet als het woord mensen
zou vervreemden of zelfs vijandig zou doen worden. Het 'eti-
ket' is nuttig, zeggen sommigen. Nuttig en nodig, want het
informeert je wat je gebmikt of krijgt. En baptisten hoeven niet
verlegen te zijn met een nadmkkelijk etaleren, maar aan de
andere kant, aÏs een 'etiket' ooit anderen zou hinderen of storen
en ze ervan weerhouden zou om het evangelie te hoÏ'en dan
mag het er best af.
Tegenstanders vinden dat het etiket te belangrijk is om te laten
weten wat men is en wat men biedt. Zoals ook fö de supermarkt
waar men wil weten wat blik of pot inhouden. Het zou wel te
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overwegen zijn of de vormgeving van de verpakking zou rní?e-
ten woÏ'den afögepast, zodat nog duidelijker wordt wat Baptis-
me IS.

Actie tegen maïs

Nog een ander stuk betrokkenheid: een (baptisten) predikant-
actffivoerder. Ds. Malcolm Carroll, is, met efö dertigtal andere
actievoerders van föeenpeace vrijgesproken van diefstal. Hij
nam deel aan een actie tegen genetrsc6 gemanipuleerde maís in
Norfolk. De groep activisten had in een akker de gemanipuleer-
de maïskofüen afgesneden, in zakjes gedaan en geëtiketteerd.
Ter verdediging zei ds. CaÏ'roll tegen de rechters dat de geneti-
sche gemanipuTeerde maïs een directe bedreiging was voor het
milieu, dat een zekere besmetting onveÏ'mijdelijk is en dat die
besmetting onvoorspelbaar zou zijn en niet in ae hand te hou-
den. Wanneer de gevaren inderdaad naar buiten zouden treden
was er geen omkeer meer mogelijk.
De officier van justitie is in !ioger beroep gegaan.

Emerititus (6)

Theo van der Laan.

Het was nov. '61. Als 26-jarige voorganger van de gemeente
Coevorden ging de reis n-aaÏ' Hoboken, New York. Met de
Holland-AÏnerikalijn als boordpredikant voor de passagiers en
bemanning van d'e Maasdam.- De Oecumenische Raad van
Kerken organiseerde deze dienstverlening van de kerken. De
Unie was immers één van de oprichters van de Wereldraad van
Kerken in 1948. Het was vo'Ór emeritus (EM voortaan) de
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eerste kennismaking met wat wij plachten te omschrijven als
"de wereld". EM zag voor het -eerst dansende paren-bij een
ballroomorkest. De boordpredikant en -priester werden mèt de
eersteklas-passagiers door de kapitein-uitgenodigd voor een
cocktailparty waar EM alleen jus- d'orange dronlë In de offi-
ciersclub dronken mannen "een kopstoot" (nooit van gehoord).
Een weinig spraakzame - en na laier bleek: een gereförmeerde -
stuurman zei toen hij aan zijn bier en jenever begon: "Dit
noemen wij 'vader en zoon"'-, en wijzend naar EM, "en de
heilige geest zit daar." Bulderend gelach van de mannen, de
jonge dominee bloosde.
Drie dagen was dat 17.000 ton metende schip speelbal van de
golven op de oceaan met windkracht 10. De eetzaal werd steeds
leger en evenals de magen. Op de temgreis bleek er niet één
spuugzakje meer over te zijn.
IDe belangstelling voor de avondsluitingen (in Nederlands en
Engels) werd per dag kleiner want de kerkzaal was gesitueerd
in de neus van-het schip. EM weet sindsdien wat een-zwevende
dominee is: een prediker die beide benen niet op de grond kan
houden.
De meest noordelijke route werd gevolgd om de stormen zoveel
mogelijk te ontwijken. Een grote ijsberg zorgde voor opwin-
ding.
Twee dagen vroeger dan gepland werd aangelegd in New York
Daar wachtte een studievriend uit Rüschlikon (1958) mij op:
0.D. Brown. Hij was de (zwarte) predikant van Second Bap'Íst
Church in Richmond, Virginia. Hij liet me N.Y. zien, en-met
name de zelfkant. Ik was perplex. Als kind was hij thuis in de
zwaÏte wijk The Bronx. Daar logeerde ik ook bij zijn moeder.
"U bent de eerste blanke man die over mijn drempel Íkomt." EM
verlegen en verrast. Bij het afscheid: " -Nu ga ik je een zoen
geven of je het nu goed vindt of niet." De daad bij het woord
voegend: "Jij bent de eerste blanke man die ik ooit kuste." Mijn
vriend O.D. zei, toen we ergens wat aten: "Weet je dat dit vofü
het eerst is dat ik in een Arnerikaans restaurant met een blanke
zit te eten? In füchmond zou ik gearresteerd worden want daaÏ'
is het verboden". Amper 40 jaar geleden en nog steeds een
actueel onderwerp in onze wereld.
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Hallo i3ongens en
*meisjes.

Henk Tinïtnerman.

Als jullie dit lezen is er voor velen van jullie al een spannende
tijd -voorbij, want die weten dat ze geslaagd zijn, of een her
h'ebben of-fülaas gezakt zijn. Voor de anderen kan het nog
spannend worden, ben ik overgegaan of ik ga naar een andere
school, hoe zou het daar zijn?? Dit zijn allemaal dingen waar-
over je kan inzitten en dat Ís nog best te begrijpen ook. Maar
denk-bij spannende gebeurtenissen eens aan dat mooie lied: "Ik
stel mij-n vertrouwen op de Heer mijn God." Het is natuurlijk
niet zo dat dan alle spannende dingen meteen voorbij zijn, je
zult er zelf ook wat vo-or moeten doen. Maar probeer maar eens
aan dit lied te denken in spannende momenten.
Maar straks even een pofüje vrij, even niet naar school of aan
school denken, heerlij-k vakantie, er op uit of vakantiewerk
doen om een zakcentje te verdienen. Maak er een geweldige
mooie vakantietijd van.

De puzzels van de vorige keer:
Uit ae zak in het gat
Draai het om en om
Uit het gat in de zak
Zegt dat je wat?
Dit is een Sleutel.

't Draagt een bril maar 't kan niet zien
't Heeft een been maar 't kan niet lopen
't Heeft een mg maar 't kan niet liggen
't Heeft twee vleugels maar 't kan niet vliegen
Rara, wat is het?
Dit is een neus.

Op welke weg kun je niet Ï'ijden? Dit is de melkweg.
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Nu een zomerse puzzel:
Op de Nederlaní:lse auto's staan een sticker met NL, zo kun je
zien dat dit een Nederlandse auto is, tegenwoordig staat het ook
op de nieuwe nummerborden. Zo weet ook haast iedereen dat
een auto met een D uit Duitsland komt. Maar uit welke 10
Europese landen komen de auto's met de volgende letters. A - B
- CH - DK - E - FL - PL - S - SF - TN.

Veel succes met de puzzels en een heel prettige vakantie toege-
WenSt.

Veel succes met de puzzels. í
l
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