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Van de redactie

l

Sip van der Werf

Het nurnmer dat u nu in handen heeft is het eerste nummer na
de RÏJ[MTEdag. Dit betekent dat een verslag hiervan een
prominente plaats inneemt in dit nummer. Ook is in de achter
ons liggende periode de AV in Emmen geweest. Een verslag
hiervan mag natuurlijk ook niet ontbreken.
Daarnaast is als thema voor dit nurnmer Bijbelvertaling geko-Bijl

.ebb?zen. Wout Huizing en Jannes Reiling heb'6en hierover fö een
aantal artikelen hun licht laten schijnen.

I

l
I
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Zoals Wout zelf in zijn artikel al schrijft, is dit de laatste keer
dat hij als redacteur een nummer voorbereid. We willen hem
hartelijk bedanken voor de gedegen artikelen die van hem
geplaatst zijn. Tegelijk nemen we ook afscheid van Henk
Timmerman, die vele jaren het laatste artikel 'Hallo jongens en
meisjes' voor zijn rekening nam. Ook de groteren füllen vast
de puzzeltjes en raadseltjes hebben proberen aan te pakken.
Van Oom Henk werd het gewoon Henk. Bedankt.

Op de RUIMTEdag heb ik een dringende oproep gedaan voor
nieuwe redacteuren, en Piet Brongers heeft zich-bereid ver-
klaard een open plaats in te nemen. Tenslotte moet ook ver-
meld worden dat na jaren trouwe dienst Ron Maatjes ziin
werkzaaÏÏföeden bij de- afdeling: 'druk en verzending' heeft
overgedragen aan Wim Meijer. De adressenlijst in de colofon is
dus aangepast.

l

í

l

3



Ä

Ter inleiding
Wout Huizing

Sinds 1993 maak ik deel uit van de redactie van 'Ruimte'. Voor
mij acht ik de tijd gekomen om het stokje door te geven aan
efö ander. Met füel plezier heb ik voor-'Ruimte' geschreven.
Het heeft mij gelegenheid geboden mijn schrijvers-ambities
enigszins in te vullen. Inmiddels kan ik vaststellen dat ik in de
loop van de afgelopen jaren de kans heb gekregen veel teop van

hrijven. Voor mijn werk binnen de Christelijke Verenigingscl

van Zorginstellingen (CVZ) heb ik yele brochures en artikelen
gescmeven en bij Ko'k-Kampen verschenen enkele publicaties
van mijn hand. Ïmniddels maak ik deel uit van vij'f redacties
van verschillende bladen en periodieken. Elk blad kent een
eigen 'lezerspubliek' en vraagÍ een eigen stijl en taalgebmik en
kent eigen 'deadlines'. Voor mij is het wijs keuzes te maken
om de kwaliteit te laten prevaleren boven de kwantiteit. Daar-
om is dit de laatste keer dat ik een themanummer coördineer.
Wellicht dat ik in de toekomst nog wel eens iets scÏjf, maar
dan niet meer als redactielid.

l

Terugkijkend op die 8 jaar stel ik vast dat slechts een enkele
keer door rnij -aan de -orde gestelde thema's binnen 'mimte'
reacties op bleken te roepen: op een 'top-tien-boekenlijstje'
volgde een stevige discussie; e-en themanummer waarin ik
aandacht vroeg voor baptisten geestelijk verzorgers in verschil-
lende (zorg)instellingen,- leverde de toezegging vanuit een lid
uit de Ünie Commissie op dat er landelijk op temg zou worden
gekomen (hetgeen nooit Ïs gebeurd...); -een themanummer over
euthanasie leidde tot de uitgave van een Ruimte-brochure over
'euthanasie en geloof' (bijna niet verkocht); 'Trouw' pakte
mijn waarneming op wa'arfö ik aangaf dat op ongekend-stille
wijze de intrede en bevestiging van Nelie Tadema en Linda
Schipper als baptisten voorgangers zich had voltrokken en
wijdde een groot artikel hieraan, getiteld "met oorverdovende
stilte'. Het themanummer over 'oudeÏ'enpastoraat' is voor mij
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zelf nog altijd een aardig nummer om eens naar terug, te grijpen
als ik ergens ben uitgenodigd iets over deze vorm van pastoraat
te vertellen en het nummer over 'ikonen' heeít mij in de voor-
bereiding zelf zeer geinspireeÏ'd.gemspi

.de takiVanwege allerhande taken en werkzaamheden sluit ik mijn
lidmaatschap van de redactie nu af. Dat wil ik doen door aan-
dacht te vragen voor de "nieuwe bijbelvertaling'. Mijn denken,
geloven en leven is voor ínij zelf ondenkbaar zonder de bijbel-.
Ook wat ik in 'mimte' heb geschreven, is telkens weer 6ein-
vloed geweest door wat ik heb geleerd en geput uit de rijkdom
van de bijbel:
oerverhalen waarin de mens, man en vrouw, door God gescha-
pen hun besteÏnming ontdekken; geschiedenis van een volk dat
met vallen en opstaan God leeÏt kennen;
verhalen van profeten met hun kritiek op een samenleving
waarin mensen opzij worden geschoven en er voor vreemdeS
lingen geen plaats is. Waar de liefde voor jezelf direct gekop-:n plaati

t die VO(peld is aan füe voor de ander;
uitingen van mensen, waarin angsten, verwachtingen en ver-
langen, woede, verdriet en dankbaarheid in psalmen en gebe-
den worden verwoord;
prachtige teksten die troosten, bemoedigen en inspireren, tot
nadenken aanzetten en uitdagen tot daden.
Jezus van Nazareth die rnij toont wat het leven in alle volheid
kan betekenen.

De bijbel: voor elke mimte-lezer zullen deze 66 boeken veel
beelden en gedachten oproepen. De bijbel is onlosmakelijk
verweven met ons leven. De taal van de bijbel is ons ver-
trouwd. Het raakt de 'diepe lagen' van ons bestaan. Daarom is
het spannend als er gewerkt wordt aan een nieuwe bijbelverta-
ling. Zal het ons veírouwde nog klinken? Blijven we ons
herkennen? Verliezen we noties die ons dierbaar zi?jn?
Twee jaar geleden verscheen de eerste deeluitgave van deeeluitga

a, JuditNieuwe Bijbefüertaling (Ester, Prediker, Jona, Judit en Hande-
lingen) met een uitvoerige verantwoording en toelichting. De
eerste ervaringen met deze nieuwe vertaling heeft ieder dus
kunnen opdoen. Veel aandacht kreeg rondom deze uitgave de
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vertaling .v,an Prediker, waar het "ijdelheid der ijdelheden"
veranderd bleek te .zijn in "lucht en- leegte". Udeföeid blijkt
heel andere associaties op te roepen bij mensen van vandaag,
dan in Prediker werd bedoeld!
In dit themanummer kunt u een beetje 'miken' aan de thema-
tiek van het bijbel vertalen.
Er is reeds heel veel over geschreven en wie de discussies
rondom de nieuwe bijbelvertaling wil volgen kan terecht bij het
Nederlands Bijbelgen'ootschap (023 - 514 61 75)
info@bijbelgföootschap.nl voor inforrnatiebrochures.

Om de gedachten enigszins te leiden en te píikkelen eerst twee
artikelen over de belangrijkste bijbelvertalingen die we in
Nedeland kennen en een zeer beknopte introductie over te
volgen methoden van (bijbel)vertaling.(b

alsJannes Reiling weet als geen ander wat er bij het vertalen vanJannes KeílÏng weet als geen anúer wat er Oí?l net verta
bijbelteksten aan de orde is. Vanuit de Unie van B aptisten

ielverta-Gemeenten is hij nauw betrokken bij de Nieuwe Bijb
ling. Enkele kanttekeningen van zijn-kant geven irfücht in de
gevolgde procedures en duiden enkele belangrijke discussie-
punten aan.
'Uit een blad van het Nederlands Bijbelgenootschap (Bijbel-
werk) is een interview overgenomen met twee bijbefüertalers.
Om de meningsvonning aan te scherpen enkele uitdagende
opmerkingen van Th. Naastepad over een bijbel 'in de omgangs-
taal', zoals de Groot Nieuws Bijbel (overgenomen uit füt
boekje 'De bijbel maakt school' onder eindredactie van Karel
Deurloo en Rochus Zuurrnond, 1984).
Afgesloten wordt met een tiental stellingen om de discussie in
eigen kring aan te moedigen en de vele aspecten van het (bij-
bel) vertalen nog eens af te wegen.
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Bijbeïvcrtalingen
Wout Huizing

Met het vertalen van de bijbel is lang geleden begonnen. Enk-
ele eeuwen voor Christus füstond er onder de joodse gemeen-
schap al behoefte aan een Griekse vertaling van-de Hebreeuwse
Tenach, wat wij christenen doorgaans het Oude Testament
noemen. Dit resulteerde in de Septüaginta. In West-Europa
verscheen ongeveer 400 jaar na Christus de vertaling in füt
Latijn, gemaakt door IE-Iiëronymus. Deze vertaling kennen we
als de Vulgaat.

De eerste Nederlandse bijbelvertalingen zijn in de zuidelijke
Nederlanden ontstaan. Naast diverse vertalfögen van de Psal-
men verschenen de 'evangeliën-harmonieën', één levensver-
haal van Jezus, samengesteld uit de vier evangeliën. De eerste
bijna volledige bijbel in het Nederlands kennen we als de
füstoriebijbel van 1360. Met de komst van de boekdmkkunst
verscheen de Delftse Bijbel van 1477, die gebaseerd was op de
füstoriebijbel.

Een ommekeer in de geschiedenis van de Nederlandse bijbel-
vertalingen kwam in 1522. In dat jaar voltooide Luther-zijn
Duitse vertaling van het Nieuwe Tesiament en begon hij met ae
vertaling van het Oude Testament. füj was in West-Europa de
eerste die vanuit de grondtalen - ]Hebreeuws, Aramees en
Grieks - vertaalde en niet vanuit de Latijnse Vulgaat.
In Antwerpen gaf Jacob van Liesveldi in 1526 een complete
bijbel uit, die bemst op de vertaling van Luther voorzover -deze
daarmee toen gevorderd was. Een directe voorloper van de
latere Statenbijbel is de Deux-Aesbijbel. Deze werd in 1562 in
Emden gedmkt en uitgegeven. De Rooms-katholieken in de
Nederlanden hadden een eigen veíaling, de Leuvense Bijbel
van 1599, gebaseerd op de Vulgaat.
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Statenvertaling (1637)
Vanaf 1571 was eén nieuvvíé bijbelvertaling rechtstreeks uit de
grondteksen en regelmatig agendapunt op de diverse nationale
en provinciale synodes. Ten slotte nam de nationale synode van
Dordrecht in 1618 het definitieve besluit. De vertalers konden
echter door allerlei omstandigheden pas in 1626 met hun werk
beginnen. In 1637 verscheen de eerste dmk. Omdat de Staten-
Generaal de vertaling grotendeels hadden bekostigd, kreeg deze
de naam Statenvertaling mee.
Door hun trouw aan de grondtekst achtten de vertalers zich
verplicht de bijbel letterlijker te vertalen dan Luther. De Staten-
vertaling vertoont daardoor een hebraïserende en helleniseren-
de stijl, die nogal eens wringt met het Nederlandse taaleigen.
Dankzij de Statenvertaling zijn vele zegswijzen en uitdmkking-Dankzij
en in die spreektaal opgenomen, wat heeft- bijgedragen aan de
kracht en kleur van het Nederlands.
In 1977 bracht het Nederlands Bijbelgenootschap een editie
van de Statenvertaling uit die is aangepast aan de veranderde
taal en spelling. Deze kreeg de naam Statenvertaling-Editie
1977.

NBG-vertaling (1951)
Geleidelijk aan begon de taal van de Statenvertaling te verou-
deren. Bovendien nam de kenríis van de grondtalen toe. Door
vondsten van oude manuscripten kon worden beschikt over een
betrouwbaardere grondtekst, vooral van het Nieuwe Testament.
Daarnaast pleitten velen voor een minder letterlijke vertaling,
zodat het Nederlands beter tot zijn recht zou komen. Er werden
verscheidene pogingen gedaan om tot herziening van de Staten-
vertaling te komen.
In 1926 machtigde de algemene vergadering van het Neder-
lands Bijbelgenootschap het hoofdbestuur tot het maken van
een nieuwe bijbelvertaling. Twee commissies, voornamelijk
bestaande uit hoogleraren, gingen aan het werk. Het Nieuwe
Testament kwam in 1939 gereed; de gehele vertaling werd in
1951 afgerond. Deze "Nieuwe Vertaling" staat voluit in de
traditie van de Statenvertaling met een formeel, maar aan de
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tijd aangepast, taalgebmik. De vertalers wilden bewust niet al
te zeer afwijken van de Statenvertaling. Deze NBG-vertaling is
nog steeds de meest gangbare bijbelvertaling in Nederland.

Groot Nieuws Bijbel (1983 / 1996)
De totstandkoming fün de Groot Nieuws Bijbel beslaat zeven-
tien jaar, van 1966 tot 1983. Het is een vertaling uit de bron-
teksÍ in omgangstaal, die zich primair op buitenki:erkelijke

üde (zielezers richtte. Gekozen werd voor een vertaalmethoi
hieronder), waarbij de oorspronkelijke tekst zo helder mogelijk
wordt overgebracht in het Nederlands. De taal, woorden en
begrippen zijn met zorg gekozen uit de mogelijkheden die het
huidige Nföerlands biedt; daarom klinkt deze vertaling heel
anders dan de NBG-vertaling 1951.
In 1972 verscheen het Nieuwe Testament onder de titel "Groot
Nieuws voor U". In 1983 de complete Groot Nieuws Bijbel, in
twee edities: met en zonder de dfüterocanonieke boeken. Het
was een uitgave in samenwerking met de Katholieke Bijbel-
stichting. De vertaling van de deuterocanonieke boeken was die
van de Willibrordvertaling.
Al bij het verschijnen van de Groot Nieuws Bijbel was men het
erover eens dat -er een editie met aantekeningen zou moeten
komen. Aantekeningen die historische, geografische en iÏföou-
delijke begrippen verklaren, en verwijzen naar andere teksten
in de bijbel aÍs daar aanleiding voor is. Ook werd een aantal
jaren geleden besloten tot herziening van deze vertaling. Hoe-
wel het taalniveau gelijk is geble'ven, zijn de stijl van het Ne-
derlands, de leesbaarheid en-voorleesbaarheid verbeterd en zijn
vertaalbeslissingen opnieuw aan te brontekst getoetst. De
herziening betrof vooíal de tekst van het Nieuwe TestaÏnent,
die immers al uit 1972 dateert. Najaar 1996 is de herziene
föoot Nieuws Bijbel verschenen, nog zonder aantekeningen.
Die veÏ'scheen in 1998.

Bijbelvertaling in Eenvoudig Nederlands
In 1976 stelde het NBG een vertaalgroep in die als opdracht
kreeg het bijbelboek 1 Samuël uit de brontekst te veffalen in
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eenvoudig Nederlands. Het taalniveau moest begrijpelijk zijnrijpelijk
oot Ni«voor wie zowel de NBG-vertaling 1951 als de Gri euws

Bijbel te moelijk was.
De waardering 'voor deze eerste uitgave was vrij groot, zodat
besloten werd een sërie "bijbeluitgaven in Eenvoudig Neder-
lands" te starten. Geleidelijk verschenen er meerdere-delen. In
de loop van het project werd steeds duidelijker dat de lezers-
groep -niet beperkt bleef tot volwassenen- met een geringe
reesvaardigheia, maar zich ook uitstrekte tot kinderen in de
leeftijd vanaf negen jaar. Uiteindelijk resulteerde het werk in
1989 in de Startbijbel, met een keuze uit de bijbelboeken van

bijbel bi
ondtale

het Oude en het Nieuwe Testament. De Startbijbel bevat geen
navertellingen of toevoegingen, maar uit de grondtalen veriaal-
de bijbeltekst. Qua vorÏngeving en lay-out is het lezerspubliek
kinderen.
Deze vertaling is inÏniddels ook gebmikt voor o.m. de Starters-
Bijbel, een uitgave die oogt als een leesboek.
Het Boek
In heel wat baptisten huisgezinnen wordt ook gelezen uit 'hetbaptist«

bijzoniBoek'. Een bijzondere uitgave van de bijbel, vertaald volgens
het principe van de Living Bible. De Stichting Living Biblespnní

llandHolland / IBS kwam in 1988 met deze vertaling 'op de markt'.
Sindsdien zijn er vele herdmkken geweest. In pÍaats van de
originele Hebreeuwse en Griekse tekst woord voor woord te
vertalen, wordt een 'gedachte-voor-gedachte' vertaling ge-
maakt. De verhalen worden verteld voor mensen 'van deze tijd'
met taal, woordspelingen en uitdmkkingen van nu.

Het verhaal gaat...
project
:rtelling

dat veel aandacht heeft gekregen in de mediaEen nieuw
is de hervertelling van bijbelse veÏ'halen door Nico ter Linden,
jarenlang predikant van de Westerkerk in AÏnsterdam. Vijf jaar
heeft Nico ter Linden ervoor uit getrokken om als een gids voor
mensen in de huidige Nederlandse samenleving uitleg te geven
van de bijbelverhalen en deze te verhelderen. Zijn 't+ijbefüeÏta-
ling' zal bestaan uit vijf delen. Drie delen zijn gewijd aan het

l
I
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Oude Testament, twee delen aan het Nieuwe Testament. On-
' langs verscheen deel 4. Volgend jaar zal dit omvangrijk project
worden afgesloten.

en vele, vele andere. íííí
Naast de hier genoemde 'vertalingen', zijn er nog vele, vele
andere vertalingen of hervertellingen in oföloop. De mogelijk-
heden om te lezen in kinderbijbels zijn vele en wat te denléeíÏ
van de Friese Bijbel (voor het eerst in -l 943, later door het NBG
uitgegeven in 1978, en een derde herziene druk in 1995) of de
Willibrordvertaling door de Katholieke BijbelStichting in
samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting (Í977)

Vertaalmethoden
Omdat de ene taal verschilt van de andere en niet alle kenmer-
ken van de brontekst in het Nederlands kunnen worden overge-
nomen, moeten er bij het vertalen altijd keuzes woÏ'den ge-
maakt. Er moet echter worden voorkomen dat vertalers allerlei
gelegerföeidsbeslissingen nemen, waardoor ze dan weer dit en
dan weer dat doen. Een bewust gekozen vertaalmethode helpt
vertalers om consequent te werk te gaan. Daardoor worden in
overeeínkomstige si"tuaties steeds dezelfde vertaalbeslissingen
genomen. Bovendien fiungeert een veÏtaalmethode niet alleen
als richting voor vertalers, maar ook als toetssteen bij de beoor-
deling van een vertaling.
Methoden verschillen onder meer van elkaar doordat ze zich in
meerdere of mindere mate op de brontaal (Hebreeuws, Grieks)
enerzijds en op de doeltaal (Nederlands) anderzijds richten.
AfhaÏmelijk hiervan kunnen dus zeer letterlijke, woord-voor-
woord vertalingen het resultaat zijn of juisÍ zeer vrije, bijna
parafiraserende,-vertalingen Bovendien Ï'iouden verschillende
methoden rekening met verschillende functies van veÏtalingen,
bijvoorbeeld de liturgische, literaire of communicatieve functie.

Er bestaan verschillende vertaalmethoden. Enkele hoofdstro-
mingen zijn:
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Formeel-equivalente vertaalmethode: deze biedt een zo
letterlijk mogelijke vertaling. Woorden uit de grondtekst wor-
den vertaald door woorden van gelijke betekenis in de doeltaal.
Deze methode houdt, in tegenstelling tot een woord-voor-
woord of interlineaire vertaling, o.a. rekening met de woord-
volgorde en de grammatica van de ontvangende taal. Een
voorbeeld uit het Frans: de zin "J'ai acheté un livre" is in een
woord-voor-woord vertaling: "Ik heb gekocht een boek" en in
een formeel-equivalente vertaling: "Ik heb een boek gekocht".

m'jhj
:ja'

Functioneel-equivalente vertaalmethode: deze beoogt de
oorspronkelijke boodschap in een andere taal en in een latere
tijd zoveel mogelijk dezelfde te laten zijn, maar richt zich qua
taalgebruik nadmkkeli?)k op úe beoogde lezer/hoorder. L)e
betekenis die de boodschap lí"iad voor de oorspronkelijke lezers/
hoorders wordt behouden -door gebruik te maken van eigentijd-
se elementen die dezelfde zeggingsk?racht hebben. Zo kan-in
Ruth 3 :9 de term 'jij bent immers losser' volgens deze methode
vertaald worden dofü: '...u bent immers tegenover de familie
verplicht voor mij te zorgen.'
Deze 'vertaalmethode is door het NedeÏ'lands Bijbelgenootschap
gevolgd voor de Groot Nieuws Bijbel en de Startbijbel.
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Parafraserende vertaalmethode: bij deze methode wordt
waar mogelijk de brontekst vertaald, -maaÏa in andere ge'vallen
ook geparaíÏ'aseerd om de tekst begrijpelijker, eenvoudiger en

?k Pl
orbi

ook prettiger leesbaar te maken. De Íekst wordt bewerkt. Een
eeld hiervan in "The Living Bible" (1971) en het daaropVOI

gebaseerde Het Boek (1988). Deze meföode wordt door het
Nederlands Bijbelgenootschap niet gebmikt.

"Werk in uitvoering"
Jannes Reiling

Zo'n bord zie je op straat wanneer mensen van Openbare Wer-
ken bezig zijn met werkzaaÏÏföeden. Je weet danJ even oppas-
sen en binnenkort verdwijnt het bord weer en is het karwei
geklaard. Sinds eind 1998 is het ook de titel van een boek met
als ondertitel [Nieuwe Bijbelvertaling]. Dat is ook een werk in
uitvoering maar het zal nog wel even duren voordat het bord en
de haken rondom de ondertitel verdwenen zullen zijn. Want
een nieuwe vertaling maken van de hele bijbel is een karwei
van lange duur. Het boek dat eind 1998 verscheen is dan ook
een eerste proeve. Daar staan nog alleen de boeken Ester,
Prediker, Jona, Judit en Handelingen met inleidingen bij elk
boek en aan het eind een uitvoeíige toelichting op het project
als geheel en op de organisatie. Op-30 oktober j.l. is een tweede
deer verschenen met daarin Genesis, 31 Pfümen, Zacharia,
Tobit, het evangelie naar Markus, de eerste brief aan de Korin-
tiërs en de Openbaring van Johannes. Het tweede deel is even
dik als het eerste maar telt 120 bladzijden meer. Er staat in
beide boeken nog veel meer dan alleen de vertaling van de
bijbelboeken. Vooral deel 2 bevat een schat aan informatie over

13



l
r

het vertaalproces als geheel. Ik raad iedereen die geïnteres.seerd
om dez0 boeken aan te schaffen en -de vertalingen

net vertaalproi
is in de bijbel
eens te legpen naast die van andere bijbeluitgaven.

l
l

I
I

l

Talen
Ver-talen wil zeggen van de ene taal in de andere overbrengen.
Er zijn dus altijd twee talen in het geding. De ene taal heet de
brontaal, de andere de doeltaal. Vertalen gaat van bron naar
doel. Maar een taal is geen mechaniek van woorden die aan
elkaar gehecht moeten worden. Taal is leven, want mensen
hebben de taal nodig om met elkaar te kuínnen leven. Taal is
daarom in de eerste plaats spreektaal en pas in de tweede plaats
schÏijftaal. Spreektaal gaat met alle veranderingen mee: er
komen nieuwe woorden en uitdmkkingen, oude uitdmkkingen
verdwijnen omdat ze niet meer begrepen worden of nergens
meer op slaan. Maar wat geschreven is staat stil. Het wordt niet
meegenomen in de stroom van de spreektaal. Dat gaat natuur-
lijk niet van de ene dag op de andere maar toch wel van de ene
generatie op de andere. 'Een gebmiksboek als de bijbel moet
daarom van tijd tot tijd opnieuw worden vertaald. De brontaal
is wel gelijk gebleven (hoewel we er soms meer van weten dan(hoewí

eltagl isvroeger) maar de doeltaal is veranderd. De afstand tussen de
twee moet opnieuw worden overbmgd.
Daar komt nog iets bij. De taal is een stuk van de cultuur en als
de cultuur verandert-, verandert de taal mee. Nu was onze
cultuur in West Europa eeuwenlang een ínin of meer christelij-
ke cultuur en dat had gevolgen voor de taal. Met name ae
'klassieke' bijbefüertalingen uit de tijd na de Reformatie heb-
ben een geweldige invloed gehad op-de taal waarin ze versche-
nen. Heel veel zegswijzen, spreekwoorden en vergelijkingen uit
de bijbel zijn overgegaan in-de gebruikstaal. De StatenJVerta-
ling heeft -hierin ecfit taalscheppend gewerkt in onze eigen
geschiedenis. Maar onze cultuur is niet meer die van een eeuw
geleden Je kunt niet meei- van een christelijke cultuur spreken
en dus wordt de taal van de vroegere cultuur ook langzamer-
hand onverstaanbaaÏ'.
Dan zijn nieuwe veÏtalingen nodig en die zijn er ook al: Groot
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Nieuws, de Willibrord-vertaling, Het Boek. Deze vertalingen
zijn gemaakt met het oog op de doeltaal: de lezers van vandaag
en morgen moeten er iets mee kunnen. Dat leidt vaak tot grote

,en aan het moderne spraakgebmik. Soms herken jetpaSsÏngi
lezer V2

aan1

als íezer van een oudere vertaling de moderne weergave maar
nauwelijks. Bovendien is die oudere vertaling je vaak heel
dierbaar en dan doet zo' moderne weergave je pijn. Toen zo'npi3n.

het 'zestig jaar geleden de nieuwe vertaling van fiet Nederlands
Bijbelgenootschap verscheen, besloot rnijn vader dat bij ons na
het eten uit de 'nieuwe vertaling moest worden gele'zen. Na
enige tijd begon mijn moeder zich daartegen te verzetten. Haar
argument tegenover vader was: ik houd mij aan de grondtekst!
Daarmee bedoelde ze niet de echte gronatekst maar de ver-
trouwde Staten-Vertaling van 1637. Dat was en is nog steeds
voor veel protestantse christenen dè enige echte bijbelvertaling.
Het is ook een klassiek document maar het is al lang niet meer
de taal die verstaan wordt. Dat geldt in mindere mat'é ook voor
de Nieuwe Vertaling van het NBG van 1951 . Eigenlijk was die
vertaling nog helemaal in het Nederlands van voor de oorlog.
Hoe werkt het?
De Nieuwe Bijbel-Vertaling (die ik voortaan gewoon NBV
noem) is een gezamenlijke onderneming van het (protestantse)een gez

:le KathiNBG en de Katholieke E3ijbel-Stichting (KBS). Ook de Vlaam-
se Bijbel-Stichting doet mee. NBG en KJ3S hebben een vertaal-
team in het leven geroepen dat bestaat uit bijbelwetenschappers
enerzijds en taalwetenschappeÏ's anderzijds. Vervolgens -is er
een coördinatieteam dat de vertalingen bekijkt en de reacties
van anderen behandelt. Dan is er een begeÏeidingscommissie,
zo'n beetje het hoogste gezag, dat de vertalingen beoordeelt en
de uiteindelijke tekst vaststelt. Maar voordat het zover is, is er
al heel wat gebeurd. De bijbelwetenschapper, de man of de
vrouw van de brontaal, begföt: hij/zij maakt een eerste proeve
van vertaling. Dan komt de taalwetenschapper in actfö. DieVan Vertallng. uan KOmt úe taaiwetenschapper ?n aCtle. uie
bekijkt de vertaling vanuit het oogpunt van de doeltaal: is het
wel verstaanbaar Nederlands? Dat gaat zo een paar keer over
en weer en dan gaat de voorlopige vertaling naar de supervi-
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soren. Zij vertegenwoordigen de toekomstige lezers. Maar
omdat die lezers niet georganiseerd zijn, zijn de supervisoren
benoemd door de kerken. Tweeëntwintig kerkgenootschappen
(waaíonder ook twee Israëlietische, want het Oude Testament
rs ook van hen) zjn daarin vertegenwoordigd. Voor onze Unie
doe ik daaraan mee. Wij ontvangen de vijfde versie van de
vertaling en kunnen onze opmerkingen en suggesties insturen.
Die worden dan meegewogen en dan wordt de (voorlopig)
definitieve vertaling vastgesteld. En nu ligt de eerste proeve op
tafel en iedereen kan er het zijne of hare over zeggen.

Wat moeten we ermee?
Dat is dan ook al in menigte gebeurd en het gaat nog elke dag
verder. Het NBG verzarnelt al de kritieken zoveel mogelijk en
stuurt ze door aan de supervisoren. De reacties zijn zeer uiteen-
lopend. Er zijn er die elke afwijking van de Staten-Vertaling
verwerpen en dus met deze vertming helemaal niets kunnen of
willen. -Een heet hangijzer is de vertaling van de naam van God
in het Oude Testament. In het Hebreeuws bestaat deze naam uit
vier letters JHWH, maar die mocht niet worden uitgesproken.
Als er JHWH in de tekst stond werd gelezen Adonaj, wat
betekent 'heer'. In de meeste talen leveÏt de vertaling daarvan
geen problemen op maar bij ons wel. De Staten-Vertaling gaf
het wéer met HEERE, in hoofdletters, omdat het over de naam
van God gaat. Die -E aan het slot was destijds in veel woorden
heel gewoon. Maar op de duur veranderde aat. In de spreektaal
en vervolgens in de schrijftaal verdween die -e aan het-eind: ere
werd eer, enzovoort. Moest nu ook HEERE niet worden aan-
gepast tot HEER? Maar dat doe je toch niet met de naam van
God! Toch deden velen het wel. Maar die hoofdletters dan? In
de bronteksten bestond geen verschil tussen hoofd- en kleine
letters. Waarom dan niet Heere in plaats van HEERE of Heer in
plaats van HEER? En omdat in de spelling van de jaren dertig
fö een open lettergreep geen twee klinkers meer nodig waren,
kon HEERE ook veranderd worden in HF,RE en Heere in Here.
Al deze varianten dienen zich aan en wat moet het uiteindelijk
worden? De Begeleidingscommissie heeft de beslissing maar
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even uitgesteld.
Maar ook andere kritiek dient zich aan. Is Heer, hoe je het ook
schrijft, niet te eenzijdig mannelijk? God is toch niet mannelijk.
füj gaat toch boven man-vrouw uit. Moet JHWH of het Griekse
woord kurios dan ook niet vertaald worden op een manier die
dat tot uitdmkking brengt? Misscmen 'de Eeuwige'?
Ongeveer halverwege tussen de verschijning van de twee delen
is bij de Vrije Universiteit in Amsterdam een symposium
gehouden dat -aan de weergave van de GodsnaaÏn was gewijd.gehoui
Vijfmmensen droegen een steentje bij in de vorm van een inl-ei-
ding, twee vrouwen en drie mannen. De tekst is afgedmkt in
het tijdschÓft Met andere woorden (uitgave Ned. Bijbelgenoot-
schap) van september 2000 (19e jaargang, nr. 3). Ijr. Caroline
VanaerStichele stelt voor in de gedmkte tekst ae Hebreeuwse
Naam te transcriberen als JHWH. Maar die mag niet worden
uitgesproken en dus moet bij voorlezing iets anders worden
gezega, zoals 'Aanwezige' of 'Eeuwige' of ook gewoon 'Heer-
'. Dr. Meindert Dijkstra blijft bij 'Heer', Rabbijn Edward vanrt Dijk

in de buurt-van-Dr. VanderStÍchele, Dr. JanVoolen komt
Fokkelman pleit voor 'Jahwe' want die weergave is allang
ingeburgerd,-Prof. füet Bons doet de meest verregaande sug-
gestie: JH WH met een tussenstuk tussen de twee letterparen,
bijv. JH-De Eeuwige-WH. Andere tussenstukken zijn ook
denkbaar.
Deze korte weergave maakt wel duidelijk dat we er nog lang
niet uit zijn. Gelukkig hoeven de besturen voorlopig nog geen
beslissing-te nemen.

Tussenbalans
Het is nog veel te vroeg om een oordeel over de waarde van
deze nieuwe vertaling te geven. Meer dan een tussenbalans is
nu niet mogelijk. Wat tot dusverre is verschenen is gescht-even
in een zeer leesbaar Nederlands. Dat is het beste te onderzoe-
ken door een bijbelboek achter elkaaÏ' uit te lezen. Dat er heili-
ge tradities en -dito huisjes worden geraakt, is onverÏnijdelijk.
Dat daardoor veel tumult woídt gemaakt hoort er ook bij, Alle
stokpaardjes komen te voorschijn. Maar de gemiddelde lezer
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heeff daar niets aan. Die moet de tekst kunnen begrijpen.
En wat de brontaal betreft, er wordt zeer zorgvuldig omgegaan
met de Hebreeuwse en Grieks tekst. Ik kan het voor het Grieks
beter beoordelen dan voor het Hebreeuws en ik stel vast dat er
met grote deskundigheid en toewijding wordt gewerkt. De
(meest jonge) mensen die dit werk doen verdienen onze steun
en posiiieve kÏ'itiek. Ik vind het een bemoediging om te zien dat
zoveel jong talent zich beschikbaar stelt voor het vertalen vaneljo

?ijbelde bijb-el. Gods Woord zal ook in de 21ste eeuw gelezen en
gehoord kunnen v=iorden.

I
l
l Of ik wel eens in de bijbel

lees? Ik doe niet anders!

Margot Berends

BiibelveÏtalen is maar een raar vak: je houdt je de hele dag met
een geloofsboek bezig en tegelijk moet je bij vertaalproblemen
zakelijke argumenten afwegen. Twee vertalers geven aan dat er
een soort natuurlijke grens is tussen vakmatig en peí'soonlijk
met iets omgaan. Maar soms lopen die twee opeens door el-
kaar. Een gesprek over de wisselwerking tussen-betrokkenheid
en vakmanschap.

I
Irene Spijker en Harry Sysling zijn vertalers bij de Nieuwe
Bijbelvertaling. Dag in, dag uit houden zij zich beroepsmatig
met bijbelteksten bezig. Het kan haast niet anders of dit moet

Ciag ult hOuClen ZIJ ZICI? t)erOepSl
Het kan haast niet anders of dit

van invloed zijn op hun persoonlijke omgang met de bijbel. Is
daar iets in veranderd sind[s ze met-het project bezig zijn?
Harry Sysling, Oud-Testamenticus: "bejpaalde veföalen gaan
veel meer voor je leven, doordat je er zo intensief mee bezig
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bent. Voor het vertalen is het van belang dat je ziet wat de
stmctuur is van een tekst. Vroeger was mij nooit zo opgevallen
hoe prachtig de verhalen oveí' Jakob en Èsau in elkaar zitten.
Echt-schitterend."

Niet onberispelijk
Irene Spijker werkt als neerlandicus met Harry samen. "Voor-
heen las ik nooit een heel bijbelboek achter elkaar, zoals je een
roman leest. Nu bekijk je zo'n boek in z'n geheel en zie j-e veel
duidelijker wat de thema's en de motieven zijn, hoe de opbouw
is en hoe alLes met alles samenhangt. Daardoor zijn voor-Ïnij de
verhalen uit de bijbel wel veranderd. Om bij het voorbeeld -van
Jakob en Esau te blijven: nu ik me er grondig in verdiep, zie ik
pas hoe tragisch de figuur van Esau is. Voorheen was mijn
beeld van bijbelse figuren wat zwart-wit, maar nu zijn het me-er
echte mensfö geworden. De 'slechte' personen 61ijken hun
sympathieke kanten te hebben en de 'heilige' personen blijken
helemaal niet zo onberispelijk te zijn als ik aÍtijd -dacht."
Harry haakt hierop in: aVertalen -is een vakÏnanschap, een vak
dat je uitoefent. Maar wel is het nooózakeliik dat je een bepaal-
de fütrokkeÏföeid hebt op de tekst. Die bétrokk'enheid heb ik
van huis uit meegekregen-. Aan de ene kant moet die betrokken-
heid alleen maar sterker worden tijdens het vertaalwerk. Aan detijdi

dieandere kant kunnen de beelden die je van vroeger hebt meege-
kregen ook juist een belemmering vormen vooÏ' het vertaal-
werk. Je betrokkenheid kan ook te groot worden. Je moet je
bewust zijn van de vooroordelen die je hebt, ofwel door je
verleden, ofwel door de tijdgeest waarin je leeft."

Irene merkt op dat er een verschil is tussen beroepsmatig en
voor je plezier de bijbel lezen: "Ik lees nu teksten die me
voorheen-nooit zo opvielen, omdat ze me niet zoveel zeiden.
Als gewone bijbellezer ben je eerder geneigd die stukken overAls gewone bi)bellezer ben )e eerder geneígú die stuKKen over
te slaan. Bovendien pak je altijd weer dezelfde verhalen als je
voor je plezier in de bijbel leest. Bij het veÏtalen bestudeer ik
teksten die ik voorheen misschien ooÍt één keer gelezen had."
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Lachspieren
Hoe gaat dat in de praktijk: ben je tijdens het werk alleen maaÏ"
zakelijk met die bijbel bezig? En-besef je dan af en toe met een
schok dat je toch-eigenlijk met een heilige tekst aan het werk
bent? Irene: "Je legt een-soort natuurlijke grens tussen vakÏna-
tig en persoonlijk met iets omgaan. Maar soms lopen die twee; en peí

?eens dioor elkaar. Er belde een keer iemand aan de deur met0pi
de vraag: Leest u wel eens in de bijbel? Ik zei: Ik doe niet
anders! -Op zo'n moment realiseer je- je hoe gek dat eigenlijk
:-55IS.

"Het zakelijk omgaan met de bijbel werkt ook wel eens op de
lachspieren-. Laatst bespraken we tijdens een vergadering de
'vraag of en hoe we het woord heiÍigen gaan gebmiken. We
zeggen dan: vanÏniddag staat de kwestie heiligen op het pro-
graÏmna. Dat klinkt natuurlijk lachwekkend."
Traditionele termen
"Veel kwesties als deze liggen gevoelig, en daar zijn wij ons
bewust van, zegt Harry. "Maar bij het maken van een ffeuwe
bijbelvertaling moet j'e toch gewoon zakelijke argumenten
afwegen. Dat geldt zeker voor praktische zaken, zoals de vraag
of venvijzingen naar de Godsnaam met een hoofdletter of een
Ueine letter moeten. Je bent namelijk niet in je eentje bezig,
maar met z'n twintigen. Als je het helemaal zelf zou mogen
beslissen, laat je je eigen voorkeur spelen."
Voor Irene is-dat het mooie van Íet project Door die twintig
verschillende meningen ontstaat er een evenwicht tussen het
vakrnatig en het persoonlijk omgaan met de tekst. "Je komt nu
eenmaal uit vers-chillende richtingen en kerken. Wat voor de
een heel gemoon is, is dat voor de ander niet. EÏa is altijd sprake
van een verschil tussen persoonlijke voorkeur en de veffaalaf-
spraken die je met elkaar maakt." Harry: "Een mooi yoorbeeld
hiervan is het gebmik maken van bepaalde traditionele termen
Sommigen zijn er vertrouwd mee vanuit hun jeugd en willen
bepaalde termen handhaven. Anderen zijn er ook vertrouwd
mee, maar willen ze juist niet handhaven omdat ze er geen
goede herinneringen aan hebben. En weer anderen denken iets
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nuchterder en vragen zich af of zulke woorden tegenwoordig
nog wel functioneren. Al die stemmen worden gehooÏd en er
ontstaat een soort consensus uit.

Minder onbevangen
Heeft het vertalen ook invloed op de beleving van het eigen
geloof? Harry Sysling: "Je kijk op de dingen verandert inder-
daad als je vakföatig met vértalfö bezig bent. Maar er zijn
natuurlijk vele elementen die je geloofsontwikkeling kunnen
beïnvloeden, bijvoorbeeld andere informatie die je krijgt of een
nieuwe levenservaring. Wel merk ik dat ik door -het bÏjbelverta-
len soms anders aan een viering deelneem dan vroeger. Liturgie
is voor mij erg belangrijk en vooral het voorlezen ;an teksten.
Ik ben me-steeds meer bewust van de kracht van het gesproken
woord en dus van de vertaling die voorgelezen wordt. Ik ben
daar meer op gaan letten."
Ook Irene meí'kt dat ze soms rninder onbevangen in de kerk zit
dan vooí'heen. "Met Kerst werd de evangelielezing uit de NBG-
vertaling 1951 gedaan en het stuk uit Jesaja uit de Groot
Nieuws Bijbel. Ik vond het best schokkend om die vertrouwde
Jesaja-woorden opeens uit een andere vertaling te horen. Op
dat moment realiseerde ik me hoe straks anderen reageren op
de vertaling die wij nu maken. Soms als je in de kerk zit, denk
je dus opeens aan je werk. Je luistert-bewuster naar welke
vertaling ze gebmiken en naar de voorleesbaaÏ'heid."

Over het geheel genomen ervaren de beide vertalers een zekere
wisselwerking tussen hun betrokkenheid op de bijbel en het
vakÏnatig er mee bezig zijn. Een bepaalde betrokken?heid is
zeker noodzakelijk, je-moet zeker warmlopen voor de bijbel-
tekst. Maar verdér moet je het vertalen ook gewoon kunnen
zien als vakwerk.

(fragmenten uit een interview met twee bijbelvertalers (Bijbelwerk 1998.3)

I
l

I
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Bijbel in de omgangstaal?
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Th. Naastepad schrijff een slothoofdstuk in een boekje dat'aasteph
wil gíinzicht wil geven in- de Amsterdarnse weg in de exegese. In

AÏnsterdam gaf in de zestiger jaren Frans Breukelman les aan
theologiestudenten. Een bevlogen man, herder van een kleine
gemeente onder Rotterdam, waar hij oude methoden van vooral
Ïoods tekstonderzoek weer oppakÍe. Zijn vraag: wat staat er
nou precies in die tekst? De zogenaaríföe Amsterdamse schoolnOu preCleS ln ale teKSt!' l)e ZOgenaamae AnlSteraamSe SCn00l
houdt zich bezig met de tekstanalyse, met woordonderzoek,
presenteert nieuwe vertalingen, aie allemaal de bedoeling
fübben om in de tekst te 'kruipen'. Th. Naastepad geeft al
hoofdlijnen enkele intenties aan:
"Een b-oek is een dood ding zolang het in de boekenkast staat;
het is pas een boek als het wordt geopend en gelezen. Het
proces-van de vertaling wordt in het lezen voltrokken. De
praktijk 'van de bijbel is de samenkomst van de gemeente. Want
ae Sc-hÏift is een Ïiturgisch boek. Ooit ontstaan uit zeer uiteen-
lopende bronnen, in sterk verschillende tijden, en opgetekend
uii soms bedenkelijke heugenissen, is zij gebundeld tot een
canon, bijeengelezen tot een korenschoof waaÏ-voor de andere
schoven buigen. Als canon is de Schrift in de praxis van de
synagoge tot Schrift geworden."
"'Wij moeten wel b-edenken dat het geschrevene niet moet
worden gelezen met het oog, maar met de mond en met het
oor."

"Maar hoe het ook zij, er is één tongval waarin men de Schrift
nooit kan vertalen: -de zogenaamde omgangstaal; het hele
dispuut hierover bemst op een fictie; dat een 'omgangstaal' zou
zijn. Die is er niet Wat föen daarvoor aanziet is een abstracte
hypothese. (...) Geen boek van formaat is ooit in de 'omgangs-
taal' gescfüeven; de Hebreeuwse en ÁÏ-amese en Griekse
grondtekst van de Schrift is nooit 'omgangstaal' geweest. (...)
Men verwart omgangstaal met 'levende taal' en dit is de oor-
sprong van alle misverstand. 'Omgangstaal' is amorf, bevat
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mogelijke bestanddelen van een taal in wording; er is nauwe-
lijks een wil of veÏ'langen in te ontdekken om taal te worden;
taal ontstaat in de mond van een roeper in de woestijn, in de
hand van een schrijver, maar precies op dat moment is-zij geen
'omgangstaal' meer. Precies op dat-moment treedt er een
caesuur in tussen de spreker/sciijver en het materiaal dat hij
benut, een caesuur dat-hij gezag füeft, iets te zegen heeft wat
nog niet was gezegd. Taal heeft tegenover de 'omgangstaal'
een innerlijk gezag, waarbij de laatste tot zwijgen wordt ge-
bracht en verstomt; taal is Fiet volwassen kind aat zijn moeaer
tegenspreekt, het woordenplasma waaruit zij is ontstaan; zij
dient zich aan als een vreemde op eigen bodem, die men eers't
moet leren kennen, daarna verdragen en tenslotte lieföebben.
Het is een grote vernedering voor de lezers van de bijbel en het
getuigt van een zeldzame verachting als men de taal van de
Schrift verstopt in ridicule pogingen tot 'omgangstaal': want
die horen ze al genoeg om hen heen in de dagen hunner jaren.
De Schrift is er juist om hen uit te leiden uit dat diensthuis en
hen in te leiden fö de vrijheid van een taal die levend maakt. En
alleen om deze reden mogen wij zeggen dat de bijbel is ge-
schreven voor het 'gewone volk'; maar hoe 'buitengewoon'
denken de lieden te zijn die daaroyer reppen? Dat gewone volk
heeft niets aan een stompzinnig verhaal-waarin een bode des
hemels tegen een vernederd meisje zegt: "dag Maria" (Lukas
1:28). Want dat gezeur kennen ze al. Maar dat tot een föeisje
dat hun dochter, zuster of moeder had kunnen zijn, gezegd
wordt van de hemel uit: 'chiare kecharitomene', "verheug u,
begenadigde", dat is een groet, waarin het 'gewone volk' kan
herkennen wat er in Zephanja (3:14) en Zecharja (9:9) staat
over Sion en waarin het ook kan herkeínnen de naam 'Hanna'
van wie het lied straks door Lukas aan Maria in de mond wordt
gelegd. (...) Ja, en dan is dat verhaal opeens niet stompzinnig
meer, niet van gelijke aard en strekking als de tinnef -van dè
geïllustreerde pers-die dagelijks rond hun oren fladdert. (...)
Wie de Schrfö leest, hoort een taal waarin de 'omgangstfü'
wordt tegengesproken en afgeleerd. (. . . )
Allerlei trefwoorden worden niet meer gehoord, interne signa-
len van de redactor worden genegeerd en men houdt over: een
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tekst die kwaakt, die kraakt, die kwebbelt, die sabbelt, die vleit
en gemststelt, of waar men er niet langs kan te toornen, die
tooüÏ historiseert; een tekst die zegt wat we al wisten, kortom
een tekst die doet wat de goden doen; en de goden zwijgen. In
de illusie de Schriff te kunnen horen iri onze 'omgangstaar zijn
we al zuiver taalkundig te kwader trouw." (. ..)
Zelf denk ik altijd veel na over een opmerking van Rosen-
zweig, dat er in-het vertaalproces niet-iets gebeurt met het
Hebreeuws, maar met de taal waarin het wordt vertaald. (...)
De Nederlandse taal ondergaat varÏ de Schrift een onderdompeL
ling die haar reinigt; dan voegt zij de lezer bij de scharen der
verdmkten, dan doet zij hem horen het zuchten van de creatuur
dat tot dan toe ongearticuleerd is gebleven. De vraag bij het
vertalen is dan ook niet of het resultaat begrijpelijk is, ma-ar of
het verstaanbaar is. En de gemeente, die nieis begrijpt omdat
alles haar verbijstert, zal verstaan wat ooit in den-Geest is
geschreven in een absolute Ïninderheidspositie: Mozes, de
profeten en de psalmen. De geteisterde oren, doof van herrie en
moe van gepraat, worden geopend en zij gaan horen, als voor
het eerst. De praktijk van de Schriff leveït dan ook geen begrip
op, maar verstandhouding, saamhorigheid, gisting-in het-be-
staan, zout op de tong. Omgangstaal is een utopie: zij zal er
eenmaal zijn. 'Am Ende wird das ganze- menschliche
Geschlecht poetisch' (Novalis) "

(De bijbel maakt school. Een AÏnsterdaÏnse weg in de exegese; Karel
Deurloo / Rochus Zuunnond red., Baarn 1984, pag. l-28-136)
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Enkele stellingen

»

%

Wout Huizing

Na het lezen van allerhande wetenswaardigheden over bijbel-
vertalingen, methoden en ontwikkelingen enkele stellingen om
het eigen kritisch vermogen wakker te roepen.

l . Traduttore traditore luidt een Italiaans spreekwoord.
Ofwel: een vertaler is - ook altijd enigszins - een verrader.
Een vertaling levert dan ook altijd een nieuwe tekst op.
Daarom dient op de voorpagina van de bijbel te staan dat het
om een vertaling (van fübreeuwse, Aramese en Griekse
teksten) gaat.

2. De bijbelse verhalen zijn afkomstig uit een andere tijd en
cultuur. Dat andersoortige karakter dient in de vertaling tot
uitdmkking te worden gebracht. Een goede vertaling is er
één die de lezer/hoorder zo inleidt in de tekst dat zowel
verrassingseffecten als vervreemdings-effecten optreden.

3. Bij een vertaling gaat het om het geheel van de tekst. De
point, het plot van een verhaal, de essentie van een bewering
moet goed overkomen. Dit relativeert het belang van de
woordZvoor-woord vertaling en schept dus mogelijkheden
voor een 'vrijere' vertaling.

l

l
i

4 Vanwege onze onopgeefbare verbondenheid met de synago-
ge kan de (Hebreeuwse) Godsnaam JHWH het beste worden
weergegeven met Here.
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5. Dat de NBG-vertaling 1951 niet meer voldoet, is niet zozeer
het gevolg van het feit dat de Nederlandse taal ouderwets
aandoet, als wel veel meer het gevolg van het feit dat men
niet meer vertrouwd is met de bijbelse taal.

6.Teksten hebben een veelvoud aan betekenis-facetten, en het
hangt mede van de lezers af, welke er naar boven komt.
Daarom moet niet gesproken worden in terÏnen van 'de enig
ware betekenis' van een bijbeltekst.

7. Menig auteur heeft verbaasd geroepen: "Heb ik dat allemaal
gezegd?" toen hij merkte, wat er volgens anderen in zijn
fökst stond. Toch kon hij niet ontkennen, dat zijn produ-ct
inderdaad zegt, wat anderen erin ontdekken. -Dat komt
doordat het geschrevene de bewuste bedoeling van zijn
maker te boven gaat.

8. De gemeente is allereerst een vertelgemeenschap. Voorgan-
gers - dienaren van het Goddelijk Woord (rninisters verbi
divini) - moeten daarom primair vertellers zij'n en het bijbel-
se verhaal zó vertellen dat de gemeente haar roeping in de:pïng In de

bijbel(ver-wereld verstaat. Praktijk is dat de meeste over de
halen) preken en eigen-uitleg voorrang geven.

9. Een goed verhaal heeft directe zeggingskracht en heeft pas in
tweede instantie nadere uitleg nodig. Dat geldt ook van een
bijbelverhaal.

10. Iedere vertaling draagt de sporen van de cultuur van de
veÏtaler. Alleen daarom al is een nieuwe vertaling in een taal
die ons eigen is, noodzakelijk. Zo kunnen mensen anno
2001 meer vertrouwd raken met de bijbelse taal.
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Algemene vergadering 2000
Emmen

Liedbundel gereed.
eind.

Henk Boeschoten jr.

En verder: discussies zonder

De voornaaínste onderwerpen stonden voorgaande
jaren ook al op de agenda en keren ook volgend jaar
weer terug: de positie van de vrouwelijke voorganger,
de penibele financiële sifüatie van het pensioenfonds
van voorgangers, en de reorganisatie van de Unie (al
tientallen jaren een vast agendapunt). Een andere
evergreen kunnen we afvoeren: de nieuwe liedbundel
is gereed! Op 20, 21 en 22 oktober is de Algemene
Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten
gehouden in EÏmnen.

De status van vrouwelijke voorgangers nog steeds niet is gere-
geld, de discussie blijft de Unie bezighouden. De verwachting
was dat dit onderwerp de komende tien jaar van de agenda zou
zijn verdwenen, maar niets is minder waar. Volgend-jaar staat
het weer op de AV-agenda. Hopelijk dan voor het laatst.
Momenteel is de situatie dat vföuwelijke voorgangers nog altijd
niet aan het gemeenschappelijke pensioenfonds kunnen deeln-e-
men. Dit zeer tot ongenoegen van een aantal gemeenten. Ook
zijn er gemeenten zeer kritisch over de procedure die de Com-
missie van de Unie (CvdU) in deze kwesiie heeft gevolgd.

Eenvoudige oplossing niet gekozen
In 1998 bood de AV meer mimte de vrouwelijke voorganger,
door uit te spreken dat gemeenten elkaar in deze kwestie-vrij
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zouden laten. Afgelopen zomer kwam de Comrnissie met een
schí-iftelijk voorstel om dit reglementair te effectueren. De
voorgesÍelde wijziging was simpel: vervang hij en hem in het
Reglement van Voorgangers door hij/zij en- hem/haar. Dit
voorstel werd echter afgewezen. Het kwam ter AV bij verschil-
lende agendapunten aan bod. Met name een motie van Utrecht-
Silo leverde rorse discussie op. Deze stelde dat uitgangspunten
als gemeenschappelijkheid en solidariteit - grondslagen van het
pensioenfonds PIF - op dit punt kennelijk niet meer bestaan.
Ïrnmers, solidariteit is wel erg eenzijdig als gemeenten met een
vrouwelijke voorganger wel föeebetalen aan het pensioen van
hun mannelijke collega's, maar een aantal gemeenten met
mannelijke voorgangers niet willen meebetalen aan het pensi-
oen van vrouwelÏjke voorgangers. Dagblad Trouw kopte fö een
voorbeschouwing dan ook: 'Wel de lasten, niet de vmchten
voor baptistenpredikante'.

Discussie soms minder fris
Een soms niet zo frisse discussie volgt waarin zelfs gerept
wordt van 'een levensgevaarlijk zaad dat de eeÏföeid van de
Unie schaadt'; een klassieke misvatting die de boodschapper
van het slechte nieuws bestraft, in plaats van naar de boodschap
zelf te kijken. Er wordt zelfs gesuggereerd dat gemeenten als
Utrecht-Silo 'spelletjes' zouden spelen (iets waarvoor de
spreker, een voorganger uit het noorden 'des lands, later in
kleine kring zijn excuses aanbood). De motie krijgt geen meer-
derheid. Duidelijk wordt wel dat in de schriftelijke stemming
van deze zomer allerlei andere motieven hebben-meegespeeld.
De toelichting was onduidelijk, hij is in bepaalde gemeenten
alleen door de secretans afgehandeld etc. De gemeente Heeren-
veen stelde dan ook in de tweeledige motie dat de Commissie
het voorstel nooit zo had mogen komen en stelde voor om de
reglementswijziging gewoon op de volgende AV te behande-
len. Beide delen van de motie zijn met mime meerderheid
aanvaard. Waarmee de zaak, die voorlopig van de baan leek,
volgend jaar alsnog bevredigend afgehandéld kan worden
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Zing de Here een vertrouwd lied
Een hoogtepunt op de Algemene Vergadering is de presentatie
van de nieuwe, eigen liedbundel, onder heE motto 'Zing de
Heer een nieuw lied'. Aan de bundel heeff een commissie
onder leiding van ds. Anne de Vries negen jaar gewerkt. De
VÏ'ies: 'uitgangspunt is dat de liederen aansluiten bij de ge-
loofsbeleving en-de zangtraditie van onze baptistengemeenten'.
Dit betekent dat er voornamelijk bekende melodieën te horen
zijn, en dat de teksten een gelo-ofs- en gedachtegoed verwoor-:,htegoei

omdat íde commis-den die vertrouwd in de oren klinken. Mede
sieleden de meeste teksten -waaronder alle 150 psalmen!- zelf
hebben gemaakt. Met deze bundel zingen wij de Heer dus
'voorN een vertrouwd lied, dat bo'vendien afwijkt van wat er
verder in evangelicale en reformatorische kring gezongen
wordt. Ds. de Vnes sprak de verwachting uit dat deze 'bundeÏ in
de meeste baptistengemeenten gebmikt gaat worden, wat de
saamhorigheia onder baptisten zou bevorderen. Tevens moet
het vierstemrnige notenb-eeld het meersternmig zingen stimule-
ren.

'Voortgangs'rapportage reorganisatie
Tot de vaste onderdelen van de AV behoort sinds jaar en dag
de voortgangsrapportage over de reorganisatie van de Unie.
Een verkeerde benaming, vond de vertegenwoordigster van
Ernrnen, warit er is helemaal geen voortgang. Voorzitter van de
Unie Jan de Boer nam die kritiek meteen over, en moest mede-
delen dat het afgelopen jaar de zoveelste commissie z'n tanden
op dit onderwerp stukgebeten had. Nu neemt de CoÏnmissie
van de Unie de reorganisatie zelf te hand, samen met een
externe adviseur, een -professionele organisatiedeskundige. De
Boer c.s. pakken het-voortvarend aan; het komend half)aar
worden er -regionale bijeenkomsten over een nieuwe uniestmc-
tuur gehouden. Deze worden afgesloten met een speciale AV in
mei 2001 .
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Het echtpaar H.G.Jut en L.Jut-NijeÏföuis is door de AV met
algemene stemmen en van harte aanvaard als kandidaat-zende-
ling. Zij gaan na een opleiding (taal en cultuur) naar Afrika. De
Commissie voor de Opleiding kon een kandidaat-predikant
voorstellen in de persoon van W.H. Munters te Eindh'Öven, die
eveneens van hafü aanvaard werd.

ÁV in de pers
Na de afsluiting stond voorzitter Jan de Boer de NCRV-radio te
woord in het Radio-5 prograÏnrna Schepper & Co. Daarin werd
hij nogal kritisch ondervraagd omtreni -het feit dat er nu nog
steeds geen uitsluitsel is omtrent de positie van de vrouwelijke
voorganger. Hij manifesteerde zich aÏs een waardevolle woo-rd-
voerder van de Unie. Zo wees hij op het feit dat de Unie bestaat
uit autonome gemeenten van verschillende pluimage, en dat
ook Ïninderheidsopvattingen recht van bestaan hebb'en. Ook
kon hij wijzen op de nieuwe zangbundel en op de reorganisatie
die nu echt van de grond komt. Dagblad Tföuw repte in een
voorbeschouwing met name over de vrouw als voorganger, en
liet ook Aí'ie Spier, secretaris van Ruimte, en Linda-Scmpper,
de voorganger Öan Heerenveen aan het woord. Het ReformatoL
risch Dagblad had dagelijks een verslag van de AV (zie
www.trouw.nl en www.reformatorischdagblad.nl). Er zijn
televisieopnamen gemaakt van de presentatie vana de nieuwe
zangbundel t.b.v. de kerkdienst uit -de baptistengemeente Em-
men die op 5 november jl. is uitgezonden.

Henk Boeschoten jr. was als vertegenwoordiger van Utrecht-Silo op de AV
aallWeZlg.
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Liederen
zang

voor de Gemeente-

Sip van der Werf

In de meeste gemeenten zal de nieuwe bundel binnenkort wel
ingevoerd worden. Omdat het gaat om een bundel die voor het
gebmik gemaakt is, is het oordeel van diezelfde gebmikers
uiteraard van belang. Vandaar ons verzoek om kort uw reactie
als gebmiker op papier te zetten en naar de redactie te sturen of
te mailen. Waar bent u blij mee, wat mist u, waar ergert u zich
aan, wat valt u op aan tekst enlof muziek. Kortom, wat is uw
oordeel als lid van de zingende gemeente, als muzikant, als
predikant, als diegene die liederen uitzoekt voor de vooÏ'zang.
Graag zien we uw Ï'eacties voor 25 januari binnenstrominen op

?epubli-het redactie-adres, zodat ze in het komend nummer gi
ceerd kunnen worden.

RUIMTEDAG 2000

Sietzo Dijkhuizen

Is er ooit zoveel gelachen met een spreker?
Zaterdag 25 november: Terwijl buiten de schemering snel
overgaar naar het avonddonker wordt het achte'r de met vellen
papier dichtgeplakte ramen lichter en lichter. De aula van het
Zwolse Agnietencollege, opnieuw plaats van samenkomst voor
de Beweging RUIMTE, wordt met steeds weer nieuw aangesto-
ken kaarsen bij breken van brood en het schenken van wijn een
plaats van licht. Het thema 'Licht dat ons opneemt' krijgt een
imponerende illustratie. Daarmee wordt ook dit jaar de Ont-
moetingsdag afgesloten met het vaste onderdeel, -dat de wens
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van het bestuur vervulde: "een dag waar we met warme gevoe-
lens aan temgdenken".

Creatief
Niet alleen die viering, geleid door Linda Schipper, maakte de
dag 'inspirerend'. Natuurlijk was er ook 'de ontmoeting', het
bijpraten, het luisteren naar anderen, het uitwisselen van per-
soonlijke ervaringen en problemen. En... (uiteraard) het zingen
van mooie liederen met aansprekende tekstfö.
Als fraai tegenwicht tegenover het zakelijk gedeelte (zie hier-
onder) was er de zelfwerkzaamheid in hei groepsgewÍjs brain-
storÏnen (wie bedenkt eens een goed Ne'aerlands woord!!?)
ingeleid door füejanne Mulder. Creatieve vraag: 'Hoe kunnen
wij een gemeente vormen, die zoveel mogelijk voorziet in de
behoeften van hedendaagse mensen in heel uiteenlopende
levenssituaties?' De resultaten daarvan werden niet alleen kort
toegelicht, maar konden ook worden overgeschreven van de
grote vellen papier die op de ramen werden-geplakt. Men magapíer C

dit rfüaannemen dat dit niet symbolis«jÏ moest wordfö opgevat: aÍffiaannemen üaï mt ruet syïnDOllSCn rnOeSt women opgevat: alS
afsluiting van de buitenwereld! De vele ideeën die werden
gespuid wezen integendeel op grote creativiteit in de aandacht
voor 'de buitenweréld'. Opmerkelijk: het woord 'koffiedrink-
en' kwam veelvuldig voor! Maar ook: 'moderne communicatie-
technieken' en 'gezameínlijk eten'. Mooi contrast leverden
twee: verbod op Internet-gebmik (wegens het ontbreken van
persoonlijke ontmoetingsmogelijkheid)- en 'Intensief gebmik
van Internet'.

De Twentse communicator
De grote belangstelling voor de Ruimtedag 2000 was misschien
ook wel te danken aan de spreker van de middag, Anne van der
Meiden, de professorale comínunicatie-deskundige, die bij een
veel groter aantal Nederlanders bekend is geworden doo; een
oranje-kerkdienst.
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Even afgezien van de vele behartenswaardige zaken die hij naar
voren füacht kan een conclusie zeker (ook) zijn: er is nog'anooit
zoveel gelachen bij het luisteren naar een spreker op een"Ruim-
tedag!
Van der Meiden wist zijn verhaal over 'De markt van geloven',
ogenschijnlijk "uit de losse pols" zo te voorzien van anekdotes
(soms in het Twents) dat die prachtig de aandacht vasthielden
bij Bet toch zo serieuze onderwerp. Over 'communicatie'
gesproken!
Van der Meiden toonde zich groot voorstander van pluriforÏni-
teit in de geloofswereld. 'De bijbel is op zichzelf-al als een
grote bos bloemen met prachtige veelkleurigheid. Het denken
dat ook maar iemand de-waarheid zou kennen is zich bewegen
op een doodlopende weg, aldus Van der Meiden, die dan ook
de waarschuwfög uitte dat men niet kan geloven in de moge-
Iijkheid de waarheid in pacht te hebben. Men moet de claim-op
waarheid loslaten en elkaar in ieders opvatting volstrekt respec-
teren, maar wel proberend de kern van de boodschap te vinfün:
Jezus van Nazareth. füj pleitte dan ook voor het fühoud van
een "gemeenschappelijke rijke pluriformiteit' en gebmikte
daarbij het beeld van zo'n ÏÏföoie -quilt, een bonte lappendeken
van allemaal kleine, kleurrijke stukjes stof.
Met betrekking tot het oÏÍaerwerp 'markt', zei Van der Meiden
(onder veel meer!) dat het woord niet alleen van toepassing is
op de grote verscheidenheid van aanbod door de-tweedui-
zend(!) geloofsgemeenschappen in Nederland, maar dat er ook
een vraag-markt is. Weliswaar in de kerk een 'vies woord',
maar 'het is de plicht van de kerken om te bedenken hoe de
Boodschap moet worden aangeboden, moet worden gebracht.'
Van der Meiden was overigens redelijk optimistisch. 'We leven
in een tijd waarin er één beweging gaanae is die sneller werkt
dan u denkt, de "stille oecumene". Aan de basis gebeurt er al
veel. Er mag dan kerkverlating zijn, er is geen geloofsverlating.
Wel geloofsverandering. Na de Reformatie,-waarbij alles is
vastgelegd, heeft men vergeten tijdig en tussentijds te -reforme-
ren. En als de kerken dat niet doen dan doen de föensen het zelf
wel. Men gaat hier eens kijken, daar eens luisteren en uitwisse-
ling wordt hoogst normaal. Daarbij geldt, zo zei Van der Mei-
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den nadmkkelijk, dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn
eigen geloof.

Menige bezoeker van de Ruimtedag zal de dag inderdaad
hebben ervaren als 'een dag waarmee we weer voomit kunnen',
zoals Ron Maatjes in de uitnodiging zei te hopen.

De zakelijke vergadering
De zakelijke vergadering in de ochtenduren -na samenzang en
dagopening - met zeven agendapunten kostte niet meer dandagopemng - met zeven agenaapunten Kostte met meer aan
een half uur. Voorzitter Marga Slaakweg leidde de behandeling
in en verwoordde het blijde gevoel, dat Henk Sikkema er ook
weer bij is. Secretaris Ärie Spier had als mededelingen: de
korte lij-st van de afgemelde leden, verwijzing naar de boeken-
tafel, oproep tot een vrijwillige bijdÏ'age van de aanwezige niet-
leden e'fü'of-de mogelijkheid lid te worden en de opmerking dat
de late aamneldingen-heel veel extra werk hadden opgeleverd.
Uiteraard ook: het bestuur is blij is met de goede opk'omst
De ontmoeting met het bestuur en het spreken over zijn werk-
zaaÏÏföeden ging heel gemoedelijk.
Alle agendapunten: verslag van de vorige bijeenkomst, jaarver-
slag vereniging, jaarverslag Nieuwsbrief,-financieel verslag,
begroting en verkiezingen werden aangenomen Bij het j:)aarver-

:ld dgorslag van de vereniging werden enkele vragen gestel
Henk de Boer en wel over het onderzoek van twee seminari-
umstudenten naar kerkverlating onder baptisten jongeren. Het
is nog niet duidelijk of de studenten dit ook gaan doen. De
suggestie wordt ge'daan ook de NBJB erbij te betrekken om wat
meer te weten te komen over de (jonge) kerkverlaters uit onze
baptisten gemeenschap; wordt uitgevoera.
Bij de behandeling van het jaarverslag Nieuwsbrief compli-
menteerde Henk de Boer de- redactie voor het lezenswaard
maken van de Nieuwsbrieven. Hij vroeg ook om een verslag
van de AV, voorzien van commentaar Eindredacteur Sip van
der Werf deelde mee, dat die wens al in het volgend nummer
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wordt vervuld. De Nieuwsbrief verschijnt in de even maanden
en dat loopt door het te laat inleveren van materiaal wel eens
uit.

Veel van de aanwezigen, zo bleek tijdens de vergadering, lezen
De Christen 2a hands, enkelen 3! hands. De aanwezig'fö wer-
den attent gemaakt op de AV-verslagen op Internet-van een
aantal gemeentebladen. Pas dan merk je de verschillen in de
verslaglegging over hetzelfde gebeuren. Er werd nog een
oproep gedaan aan de ex-baptisten die aanwezig waren om eens
een artikel te schrijven voor ae Nieuwsbrief oveF hun 'kerkverla-
ting' .

De kascontrolecoínmissie bestaande uit Jan Baptist en Theo
Pothof hadden alle financiën van de vereniging in orde bevon-
den. De nieuwe kascontrolecornÏnissie kwam-spontaan uit de
groep: Hans Kroes en Joop Minke.

Tot nieuwe bestuursleden werden unaniem gekozen: Jan Aal-
dring, Bart de Lange en Theo Pothof. De missie van de secreta-
ris om de overgebleven vacature nog te vullen met een vrouw
heeft tijdens de vergadering geen Kandidate opgeleverd. Nu
blijft Marga alleen als vrouw met zes mannen!

De voorzitter nam met vÏiendelijke woorden afscheid van de
vertrekkende bestuursleden: Linda Schipper (4 jaar), Ron
Maatjes (6 jaar) en Arie Spier (6 jaar). Linda's Ïnzet was heel
goed en ze is altijd bereid- gewéest ofö onderdelen op zich te
nemen. De penningmeester/ledenadÏninistrateur Ron en de
secretaÏ'is Arie waren trendsetters en kartrekkers met een gíote
mate van inzet, erg actief en de spreekster had veel van hen
geleerd. Met bloemen, een cadeau6on en applaus werden die
woorden ondersteund.
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Emerititis (VIII)
Theo van der Laan

Hij lag languit op de vloer van de eenvoudige Baptistenkapel in
Warschau. De lange avondmaalstafel stond als-een altaar op
een verhoging . Er warën vijf lange traptreden tussen de boete-
doende man en het altaar. Het was de avond van Goede VÏij-
dag. Liederen van Johannes de Heer, of beter gezegd opwek-
kingsliederen van Moody en Sankey werden gezongen. De
Poolse ziel kleurde de bekende wijzen als klachten en smeekbe-
den van hen die vergeving zochten.

In een rijke voorstad van Atlanta, Georgia woonde EM een
witte baptisten kerkdienst bij. Ivoor kleurige zitbanken met
rode pluche, hoogpolige rode-vloerbedekking met een daarmee
overeenkomende aominee: in een wit pak met rood overhemd
en rode schoenen. Een groot koor en orkest begonnen met
"Welk een vriend is onze Jezus". Het eindigde als een tophit uit
een musical . Een luid applaus gaf je het gevoel in Carré te
zi)n.

In een West Afrikaanse stad was een Nigeriaanse Baptisteng-
emeente. Op een zondagmorgen zong een klein kerffioor in
versleten toga's , kemÏelijk afkomstig uit het noordelijk half-
rond. Het elektronisch orgel piepte en zuchtte in die fütte en
vochtigheid. Ook dit was een geschenk. Ze woegen ons om een
nieuwe. Voor ons gevoel heel langzaam en plechtig zongen ze
hier liederen van Johannes de Heer.

In de toenmalige Sovjet Unie hoorde EM de prachtigste vertol-In Ge ïoenmaiige :»OVJeÏ Unie noorae hM ae pracntigste VertOl-
king van opwekkingsliederen , natuurlijk is dit subjectief zoals
alles dat je schrijft. In de grote gemeente van Moskou werden
op een avond 23 mannen en vrouwen gedoopt. De West-Euro-
pese gasten waren zeer onder de indmk van het gebeuren Het
is moeilijk onder woorden te brengen: er is een bepaalde mys-
tiek zoals in de orthodoxe kerken, er is een uiting- van gevoe-
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lens die vooral vertolkt worden door het koor en orkest van o.a.
balalaika's. Zonder woorden te verstaan is deze mssificatie van
opwekkingsliederen een bijzondere ervaring. Het raakte diep.

Een avondmaalsdienst in Leningrad (St. Petersburg) werd
geleid door bisschop Faduchin: een füine, krachtige man.
Toen hij het grote bföod orÏföoog ield , de zegen uitsprak, het
brak, -ging er een huivering door de opeengepakte-,staande,epakte-

dat zogemeente heen. Het koor zette een lied in aat zo in een
Russisch-orthodoxe kerk gezongen kon worden en waarschijn-
liik ook daaruit aflcomstig was. In deze Baptistengemeente is
geen leer van de daadwerkelijke vleeswording van Christus in
dat ene brood. Maar Hij woí'dt wel als bijna lijfelijk aanwezig
ervaren !

Nieuwe liederenbundels zien het licht. Dat is goed en wense-
lijk. Teksten van liederen met hun muziek worden geboren in
een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats. Het is onmogelijk
één liederen bundel aan te wijzen als-de enig geschikte, want
gemeenten zijn in onze tijd- per definitie uiteenlopend van
samenstelling.- Welke bundel kan voldoen aan zoveeÍ verschil-
lende wensen ? Het zingen van liederen met een verscheiden-
heid aan theologie en spiritualiteit is een oefenterrein voor de
(baptisten) oecumene.

Oecumenisch
Sietzo Dijkhuizen

Kerken en Aids
In vrijwel elke kerk zijn mensen te vinden die kennissen,
vriend-en of familieleden-hebben die besmet zijn met het aids-
virus, zo wordt in 'Oecumenisch Bulletin' (okiobernr.) gezegd
bij de aankondiging van een nieuwe "Handreiking voor gesprek-
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ken" met het onderwerp 'Kerken en aids'. Aanleiding voor de
nieuwe brochure in de-reeks 'Oecumenische Bezinning' is de
constatering van het Landelijk Netwerk Kerken en Aids, dat de
aids-problematiek een thema is dat juist binnen de kerkelijke
gemeenschap "waar mensen toch gewend zijn steun te geven en
zich met zingevingvragen bezig te houden' weinig leeft. De
kloof tussen geÏnfecteerden en geaffecteerden (mensen uit de
naaste omgeving) en de gemeente is vaak groot.'
Een van de redenen is de taboesfeer rond deze ziekte. En dat is
dikwijls een belemmeÏing om met de zorgen hierover naar
buiten te komen.
De nieuwe brochure moet een middel zijn om vooroordelen en
oordelen te doen verdwijnen door goede informatie. Het boekje
bestaat uit vier delen: ervaíingsverhalen, theologische notities,
de rol van de kerken en de pastorale praktijk.
Prijs: f.3,75 (exclusief poÏto) Bestellen bij Secretariaat Raad
van Kerken, tel. 033.4633844.

Groet aan Moslims
Eind november is yoor Moslims de maand Ramadan begonnen.
Dat is voor hen een periode van vasten en zich ontzien, maar
ook, zo meldt het novembernumrner van 'Oecumenisch 'Bulle-
tin' een maand van gezelligheid."Je vast niet alleen met je
mond, maar ook met je hart", zeggen moslims. In de vastentijd
legt men mzies bij, men liegt niet, men roddelt niet en men
geeft iets aan de armen. De vastentijd eindigt met het "feest van
het breken van de vasten", dat begint op de eerste dag na de
maand Ramadan. Op die dag kunnen -christenen een kleine
bijdrage leveren aan de feestvreugde door bijvoorbeeld een
groet te sturen aan of af te leveren bij buren-, kennissen, de
moskee of aan leerlingen op school. De Raad van Kerken geeft
jaarlijks deze groet uit. DÍt jaar is het thema 'Samen werken
aan vrede'.
De groet kan besteld worden bij het landelijk Dienstencentmm
SoW-kerken, Maria Ouwejan, Postbus 8506-, 3503 RM Utrecht,
tel. 030-8801892.
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Alle deuren open
Eens zullen de deuren toch wel open gaan,
en uit alle hoeken van behoud,
uit alle gesloten systemen,
zullen mensen te voorschijn treden
om elkaar voorgoed te kenneri en te dienen.
Ze zullen hun eTgeri registers
en doopboeken vergeten,
niet ornzien naar hun heilige vaten en maten,
m«mr elkaars inspiratie delen.

Van angst en moeiten bevrijd,
uit sleur en conventie opgestaan,
zullen ze elkaar opzoeken
en luisteren naar-elkaars verhalen
vart geloof, hoop en liefde.
Ieder zal het beste van-haar tradifie
in de nieuwe kring inbrengen
en zonder 5zeheímtaalr geheíï

elkaarzullen ze elkaar wijzer maken
over wat er vandaag gebeuren moet
om ook morgen nog te leven.

Hun groeiende gemeenschap
zal kerk, moskee noch tempel heten,
maar naamloos Mensertlïuis',
met eindelijk een plek,
een huis, een haa'rd voor iedereen,
ze zullen er ongewapend z'ijn,
en zích met geweld verdedigen
zal zijri als origeloof.

God zelf, de Ene, zal erbij zijn
en wonen, gelijkvloers,
als een God-met-ons.
T4r'ij houden open huis
eri openbare hemel.
(Anoniem. Uit: Oecumenisch Bulletin, juli 2000)
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Baptisme internationaal
Sietzo Dijkhuizen

Jimmy Carter op de bres
Wie hei dagblad Trouw' leest, (en wie doet dat eigenlijk niet?)
heeft het bericht gezien dat Jitmíny Carter, de inmidders 163arï-
ge ex-president van AÏnerika, zijn band met de Southem E3ap-
tist Convemion heeft verbroken.- Volgens 'Trouw' had CaÍer
de leiding van deze Amerikaanse (füidelijke) Unie te star,
autoritair en intolerant genoemd en was zijn besluit vooral
ingegeven door 'het recente besluit vrouwen-uit te sluiten van
het aÏnbt', (Het laatste woord van dit citaat verwijst overigens
naar een theologische opvatting die ook de Amerikaanse bap-
tisten wel niet zullen aanhangen en die wel een "vrije verta-
ling" van de redactie zal zijn.)
Het bericht maakte geen-melding van Carters publiekelijk (in3 publii

aliteit iinterviews) geuite opvattingen over homoseksual'iteit en journa-
listieke vffjheid.
Daarin zei Carter, ouderling en zondagsschoolleider in zijn
woonplaats, dat als een homoseksueel zich een waar christen
toonde eÏ' naar zijn mening geen enkel bezwaar was hem of
haar in de gemeente te accepteren en tot een dienende functie
in staat te stellen.
'Zeker, homoseksualiteit is een zonde, maar overspel ook. En
als iemand geen tien procent van zijn inkomen aan de kerk
geeft is dat ook een zonde. Ieder van ons is elke dag weer een
zondaar. En overspel is een ernstiger zonde dan homoseksuali-
teit', zo citeert 'Baptist Times' (2 nov.) Carter. Waarbij hetBaptist

jnt?)es 2Britse blad er fijnt?ies aan toe'voeg't dat Carter daarbij- niet
duidelijk maakte-of hij refereerde aan homoseksuele geaard-
heid of aan het praktiseren van die geaardheid. 'Ofschoon',
aldus BT, 'zijn vergelijking met overspel suggereert dat hij dit
laatste bedoelde.'
Carter, die homo-huwelijken niet wil goedkeuren zei zeker
wetten te zullen steunen die discriminatie van homoseksuelen
zouden verbieden.
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'Homoseksuelen hebben volkomen het recht waarlijk christen
te zijn, en Christus te aanvaarden als hun Redder en Zaligma-
ker, -en ik zou er geen enkel probleem mee hebben als ze in de
kerk naast me zouden zitten-om God te eren, te danken en te
loven.'

Carter heeft zijn besluit om de banden met de zuidelijke baptis-
ten te verbrekfö (ook) bekend gemaakt in een brief aan 75-.000
geloofsgenoten.
'De steeds conservatiever koers van de kerkleiders tast de
fundamenten aan van mijn christelijk geloof, aldus Carter die
in zijn bí'ief ook verwijst-naar het belang van een vrije kerkelij-
ke pers. Aanleiding daartoe was het feit: dat de rföacteur van
het-baptisten nieuwsblad 'Christian Index' van de coínmissie
die het blad beheeít, de opdracht had gekregen gunstige berich-
ten over gematigde baptisten niet op te nemen.
Wat betreft de kwestie van 'de -vrouw in het ambt', kreeg
Carter een bedankbrief van de secretaris-generaal ad interim
van de A?merican Baptist Churches. Die prees Carters sterke
bijdrage aan de bevordering van de toelating van vrouwen als
voorganger. 'We willen graag met u meewerken aan een
bredere erkenniÏíg en aanvaarding van het begrip 'priester-
schap van alle gelovigen', aldus de brief.

Wie kwam met openbaar ver-
voer?
Terwijl in Den Haag de laatste besprekingen van de Internatio-
nale Nimaatconferentie plaatsvonaen, iedereen de begrippenpli

de-broeikas-effect en gat-in-de-ozonlaag kent, en de kranten en de
televisie overal ter wereld dramatische overstromingen meld-
den, stond de parkeerplaats en de weg daarbuiten bij het Agnie-
tencollege vol met COI-2 uitstotende automobielen! !
Kwamen er zo weinig mensen met openbaar vervoeÏ' naar de
Ruimtedag 2000 ? Of zijn Ruimte-leaen niet zo heel erg mi-
lieubewust ?
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Nagesprek
Arie Spiiler

Kort telefonisch nagesprek met Prof. dr. Anne van der Meiden
een week na zijn verhaal op de Ruimtedag van 25 november jl.

Hoe hebt u het beleefd om bij ons te zijn op de Ruimtedag en
uw yerhaal te houden?

Ik vorid het bijzonder aardig, ik ben er wel positief over. Ik heb
het met veel plezier aangehoord en ook gemerkt waar de vra-
gen zitten bij de mensen. Jullie zitten met een conservatief
deel, dat zich als behoudend niet alleen gedragen wil, maar ook
domineren wil. Dat is het grote verschil met de Hervorrnde
kerk. Als de rechtzinnige bond wil dornineren, trekken we een
lange neus en dan zeggen we: hartelijk dank voor jullie opvat-
ting,, wij denken daar totaal anders over; en ieder krijgt haar
deel. Dat kunnen jullie moeilijk doen.

Een Baptist, die met lijf en leed aan de gemeente verbonden is,
door de persoonlijke keus, door de doperse traditie, door dedopersí

'akkelijÄfamiliebanden e.d. stapt niet gemakkelijk naar een andere
gemeente of gemeenschap. Die heefl er moeite mee om los te
komen. Bovendien zijn de baptisten gemeenten niet overal te
vinden, zoals de Hervormde kerk bijna in elke stad oj streek te
vinden íS?

Het enige wat je kunt doen is proberen - en dat zal niet meeval-
len, dat zie je ook bij de Gereformeerden - om in de leiding
van de Baptisten groepering vrijheid te veroveren. Door te
zeggen: kunt u daarmee leven, dat een deel van u nog wel bij u
blijven wil, om alle mogelijke reden, maar dat wo toch de
vrijheid nemen om over bepaalde dingen anders te denken; geef
ons de mimte om dat ook uit te voeren. Dan heb je het b.v.
wat bij jullie natuurlijk speelt over de vÏouw in het -ambt. Dat
soort dingen Maar ook füt minder strak exegetisch en dogma-
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tisch denken. De breedheid van verschillend theologisch denk-
en, moet mimte krijgen. Daarvoor kiezen en dat zo-laten bele-
ven; en dat kan wel in onze HervorÏnde kerk.

Elke Baptisten gemeente is autonoom. En daar waarin de
gemeente besluiten nemen, sneeuwt de minderheid onder en dat
is vaak die minderheid, waar veel Ruimteleden bijhoren. Hoe
ga je ermee om, als je voelt dat jouw gemeente- van je ver-
vreemdt?

Ik dacht even toen ik temg reed, waarom zoeken ze nou eens
niet een aansluiting bij de Vrij Evangelischen? Dan wel met de
hele groepeÏing.
Je kunt ook wel eens oveí'wegen om allianties te sluiten. Daar
zullen we in de toekomst toch naar toe gaan. We zullen toch
ook al om redenen van kleiner worden ;an de groeperingen
allianties moeten sluiten met anderen, zonder dat we op elkaars
dogmatische schip gaan zitten. Je moet contact zoeken met
groeperingen, die evenals jullie in hun eigen kerken niet die
vrijheid kunnen vinden en daar moeten jullie dan een alliantie
mee aangaan. Dan hoef je geen nieuwe -kerk te worden, alsje-
blieft niet, we hebben er-zat, maar wel een samenwerkingsfür-
band of een onderling bezoek of een kleine kringdienst, waar
mensen zich in kunnen vinden. Ik denk dat jullie bij sommige
soorten Pinkstergemeenten goede aansluiting kunnen vinden.
Niet allemaal, maar er zijn er ook bij die vrijer zijn, veel min-
der exotisch en zo. Ook bij het vrijere deel van de-Hervormden
of zelfs bij de Nederlandse Protestanten Bond of de Basisge-
meenten of Open Gemeenten - die heb je tegenwoordig ook -
heb je groeperingen, die heel nauw bij- jullffi aansluiten. Per
geval en per plaats moet je een vorm zo-eken, dat je lid blijft
van je eigen gemeente en ook dat je met meer mensen in aanra-
king komt, dan alleen maar die-mensen, waarvan je van te
voren al weet dat ze over dingen heel anders denken dan jij.
Anders bega je een doodlopende weg. Zonder je eigen identit-eit
te verliezen een stap doen naar anderen toe-, buiten je eigen
gemeente; proberen dat samen als een groepering uit je ge-
meente te doen. Ik zou veel meer de boer opgaan en eens-kijken
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waar je je kunt verbinden, geen fusie, want daar zien we niet
veel goeds van in de kerk. Maar wel kontakten en verbanden
leggen, individueel en als groepje.

Ik ben altijd blij als ik tekenen zie dat het zo - als jullie Ruim-
tedag - ook kan.

We gaan weer!?
(ingezonden)

Beste mensen,
Den Haag, 23 november 2000

Het is weer in ons bloed begonnen te kriebelen. We willen
graag weer op reis. Misschien willen jullie dat ook wel? Van-
daar deze (eerste) brief.

Waarheen?

We stellen voor naar Egypte te gaan. Dat is wel een paar kilo-
meters verder, dan we tot nu toe hebben gedaan. To-ch kiezen
we voor Egypte omdat we nu aandacht wilden besteden aan de
"wereld van (voor) het Oude Testarnent". Wat vind je ervan om
de zon zien op te komen op de berg Horeb in de-Sinai, waar
Mozes de tien geboden ontving? Daar ook zelf de tien woorden
te horen klinken? Aan de andere kant willen we ook de groot-
heid van de piraÏnides laten eí'varen. Wist je dat de hoeveelheid
stenen die gebmikt is om de kleinste piramide in Gizeh te
bouwen, voldoende is om een muur van l-.40 meter hoog en 20
cm dik rondom heel Frankrijk te bouwen?
Om een (kleine) indmk te krijgen over de grootheid van Egypte
moet je maar eens naar het Omniversum in Den Haag gafö,
waar je een 3D film ziet over de schatten van dat lamT. Of
bezoek de tentoonstelling in het museum van Oudheden in
Leiden, waar op dit moment een unieke tentoonstelling is te
zien over Egypte Nergens anders in Europa zal deze tentoon-
stelling te zien zijn
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Wanneer?
Deze reis kost meer dan we gewend waren. Dat komt door de
huidige prijsontwikkeling: dollarkoers, brandstofkosten e.d.
Maar ook de afstand speelt natuurlijk een grote rol. Niet alleen
naar het land toe, maar we zullen -ook tijdens de reis nog een
keer vliegen, van Caïro naar Luxor, we -zullen ook een -Ïnini-
cmise op de Nijl maken. Daarom stel ik voor om pas in oktober
2002 te gaan. We kiezen voor de maand oktober, omdat dan de
temperaturen niet al te hoog zijn. niet boven de 30 graden
(gemiddeld). Het jaar 2002 opdat iedereen veel tijd heeÍ om te
sparen: je moet toch al snel d'enken aan mim € 1361,34 (Euro)
want we hebben dan geen guldens meer, omgerekena dfü mim
f3000,-.

Meer informatie:
Iedereen kan mij natuurlijk bellen, of anderszins benaderen
voor meer informatie. Aan de andere kant willen we ergens in
het voorjaar van 2001 een informatiebijeenkomst houden. Daar
zullen dan folders bescikbaar zijn en-vertonen we een video-
film over Egypte. Deze brief dient als eerste aankondiging,
zodat iedereen-die er serieus over denkt misschien mee te gaan',
al de mogelijkheid heeft om te sparen.

Voor wie?
In de eerste plaats natuurlijk voor onze 'vaste' reisgenoten.
Maar er kunnen 50 mee, dus waarom zullen we niet proberen
zoveel mogelijk mensen te interesseren? Hoe meer zielen
hoeveel te meer vreugd, maar ook des te goedkoper het wordt!
Enige voorwaarde is wel, dat men beseft mee te-gaan met een
groep gelovigen, en er dus (ook) aandacht zal zijn voor bijbelse
gegevens, gepresenteerd op de van mij bekenae, lichtvoetige
mamer,

Aanmelding nu al?
Wel dan weten we of het haalbaar is. Er moeten Ïninstens 31
mensen mee, wil het ongeveer kosten, wat hierboven staat. De
aanmelding is absoluut vrijblijvend, en kan op elk moment
ingetrokken worden, totdat de inschrijving plaats vindt, ge-
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paard met een kleine storting.
Ten slotte
We laten dit ballonnetje op, in de hoop dat het gaat lukken. Op
gezette tijden zal ik van mij laten horen.
Met haÏtelijke groet,
Luppo Nobbe, Rolf Venema.

ds.R. Venema
dr.J.Presserstraat 313 2552 TW Den Haag
Fax 070-4043076 Tel. (zaak) 015-2144948 Mobiel 06-18098238

HalloiJOngenS ell melS]eS.
Henk Timmerman

Het is nu eind oktober en ik zit voor jullie dit stukje te scmij-
ven en wanneer jullie het lezen is het al zowat Kerstdagen. je
hoort tegenwoordig ook heel vaak: Waar blijft de tijd of Wat
gaat de tijd snel en vinden jullie dat ook ni-et ? Als jullie dit
lezen, zoals ik al schreef is het bijna Kerstdagen, ni'et alleen
heerlijk vakantie, lekker eten, misschien wel op reis, maar . .....
het is ook één van onze belangrijkste Christ-elijke feestdagen.
We vieren, zoals iedereen wel weet, de geboorte van onze Heer
Jezus Christus en daar mogen we met elkaar wel heel dankbaar
voor zijn. We mogen deze dankbaarheid heus wel tonen, niet
verschuiven naar morgen of overmorgen, maar nu, want de tijd
. . . .. gaat zeer snel. Neem dus nu een beslissing en stel niet uit.

De puzzel van de vorige keer.l)e puzzi
In de zinIn de zinnen, zaten beesten verstopt, hier is de oplossing.
O wee, ze zitten aan elkaar vastgfü ,T TTSteÏ'd. (IJÏJIS)
Morgen mogen WE SPelen, vandaag is het werken geblazen.
(WESP)
föigatie betekent het beVLOeien van landbouwgrond. (VLO)
Wat een leuK E VERzwijntje heb je daar. (KEVER)
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De nieuwe puzzel, omdat het vakantie is een paar puzzels. l

l

1
l

Raadsels:
Naalden zijn er in vele soorten,
groot en kÏein en dik en goed,
ook nog in diverse vormen,
al naar wat je erÏnee doet.
Een ding hebben zij nu allen
Met elkaar gemeen, het oog !
Op één soort na, noem die ;ven,
Dikwijls zoeken zij het hoog !

Wil je mij eens zeggen,
'k hoop dat je het weet,
hoe de appels heten,
die nooit iemand eet ?

l
l

l
i
l
l
l
l

De optelling 8+8+8=24 bestaat uit 3 dezelfde cijfers, ier is dat
de 8, kunnen jullie nog een sommetje maken 'met'3 dfüelfde
cijfers waarbij ae uitkomst ook 24 is ?

Veel succes met de puzzels en ik wens jullie allemaal, samen
met jullie faÏnilie, vriföden enz. gezegenae Feestdagen" en een
gelukkig Nieuw jaar.
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