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Van de redactie
l

»

Sip van der Werf
Een belangrijk deel van de inhoud van dit nummer is
aangeleverd door het bestuur. Op de komende RUIMTE-
dag zal het voorstel ingediend worden de Beweging
RUIMTE op te heffen. De motieven die daartoe geleid
hebben en de mogelijke gevolgen daaÏvan worden nader
toegelicht.
Het gevoel dat de geschiedenis zich herhaalt heb ik wel. In
1992 heeft het toenmalige bestuur hetzelfde voorstel ook
gedaan. Een groot aantal leden heeft toen dat voorstel
verworpen. Er is een nieuw bestuur gekomen en een
nieuwe redactie. Met enthousiasme is toen een nieuwe
staÏt gemaakt. Nu zijn we tien jaar verder. Van de enthou-
siaste groep hebben velen het moede hoofd laten zakken,
ze hebben het gevoel dat er toch niets meer te redden valt.
Ook zijn er van die groep velen die intussen de Baptisten
Gemeente de mg hebben toegekeerd en zijn overgegaan
naar andere geloofsgemeenschappen. Ook voor dezen is
de noodzaak van het bestaan van RUIMTE -om tenminste
nog enige Baptisten identificatie te hebben- verdwenen.

Zou ook nu het bestuursvoorstel worden afgestemd? Zou
er nu ook een nieuwe groep staan te trappelen van onge-
duld en enthousiasme om de bestuurstaken op zich te
nemen?

De yakantie is er debet aan dat dit nummer iets te laat
verschijnt, excuses hiervoor.
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Bestuursmededeling

De jaarlijkse Ruimtedag zal deze keer worden gehouden
op zaterdag 23 november te Apeldoorn.
We willen nu al wat meer aandacht besteden aan het
programma van deze dag, omdat we ingrijpende besluiten
willen nemen betreffende de beweging RUIMTE.
In de editie van Oktober wordt u verder geïnformeerd over
de agenda van de Ruimtedag.
Zoals gebmikelijk zullen we in de ochtendvergadering
onze jaarvergadering houden, waarin deze keer naast de
gebmikelijke agendapunten (verslagen e.a.) ook een
voorstel van het bestuur ter tafel zal komen om:

De Beweging Ruimte per 31 december
2002 op te heffen en dus ook al haar ae-
tiviteiten te staken.

In een kort aítikel van de voorzitter (Jan Aaldring) wordt
aangegeven wat de verdere inhoud van de dag zal zijn. We
realiseren ons als bestuur dat we een voorstel doen dat
toch wel ingrijpend zal zijn, voor allen die zich betrokken
weten bij de Beweging Ruimte en haar gedachtegoed.

Na de RUIMTEdag op 24 november 2001 heeft het
bestuur overwogen om het voortbestaan van de Beweging
Ruimte zo snel mogelijk aan de orde te stellen in een
buitengewone vergadering. De positieve voorstellen van
de redactie om een zo volledig mogelijke evaluatie te
houden met de lezers heeft ons weerhouden om stappen op
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heel korte termijn (begin 2002) te nemen. We wilden eerst
de reacties van de lezers afwachten om zo positief moge-
lijk toe te werken naar de RUIMTEdag van 2002.

We hadden daarvoor ook een volledig programma in onze
gedachten en hadden als spreker uitgenodigd: mw. Ineke
Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken., om
ons ook nieuwe ideeën aan te reiken voor de nabije toe-
komst. Helaas heeft ze haar aanvankelijke toezegging om
bij ons te zijn, moeten intrekken.
Intussen waren we als bestuur steeds meer tot de conclusie
gekomen, ook nu nieuwe ideeën van leden niet of nauwe-
lijks worden geventileerd, dat een verder bestaan van
Ruimte nauwelijks nog draagvlak heeft en we daarom nu,
sneller dan we ook zelf in gedachten hadden, met het
voorstel komen om de Beweging Ruimte op te heffen.

Het Bestuur.

Een hart onder de riem

Jan Áaldring.

De redactie nam bij de staÏt van dit jaar een lofwaardig
initiatief om alle lezers uit te nodigen hun geloofsbeleving
met betrekking tot de (Baptisten) gemeente(n), persoonlijk
geloof en de Beweging Ruimte nog eens kenbaar te maken
in ons blad. Meerdere gaven aan deze oproep gehoor, vaak
met grote operföartigheid.
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Even terugkijken.
Ruimte startte in 1988 haar landelijke bijeenkomst onder
andere met een klaagmuur, waaraan later nog vaak werd
gerefereerd. Het werd toen wel duidelijk dat in vele
Baptisten gemeenten nauwelijks of geen mimte was voor
een volledige participatie van vrouwen, 'gescheidenen',
homofielen, lesbiennes en mensen met een wat afwijkende
leef- en derÏkwereld.

Het is opmerkelijk, verdrietig en somber stemmend dat na
bijna vijftien jaar de situatie nauwelijks is verbeterd en
misschien wel is verslechterd.
Er zou een uitvoeriger onderzoek nodig zijn om deze
negatieve ervaringen van zoveel mensen enigszins te
kunnen duiden. Maar het ontslaat ons niet van de (chris-
ten-)plicht om er niet aan voorbij te gaan.
Het is nog steeds jammer dat de staít van Ruimte werd
overschaduwd door ernstige fmstraties binnen de Neder-
landse Baptisten Unie. Een diep gevoel van onbehagen,
dat vrij algemeen was, maar soms ook wel een persoonlijk
tintje vertoonde. Waren we een paar jaar eerder gestart, als
een fomm voor (laten we zeggen) oecumenisch gestemde
baptisten, dan was wellicht de communicatie binnen de
Baptisten gemeenschap wat gemakkelijker verlopen. Nu
waren alle communicatiekanalen geblokkeerd en was zelfs
een informeel gesprek over doel en handelen van de
Beweging Ruimte nauwelijks mogelijk. Verdachtmakin-
gen waren zelfs niet uitgesloten.

Een kleine - tamelijk gesloten - geloofsgemeenschap,
zoals de Unie van Baptisten zich manifesteeÏt, laat weinig
ruimte aan spontaan ontstane subgroepen, omdat ze
worden ervaren als een bedreiging van de 'club'. Dit werd
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me nog eens weer duidelijk in de vele ontmoetingen met
de Engelse baptisten. Zij herbergen diverse groepen die
iets heel eigens willen beklemtonen, met of zonder bin-
ding met de stmcturen van de Unie. Deze groepen zijn
bijvoorbeeld actief op het gebied van politiek, liturgie,
sociale actie enz. deze groepen krijgen ook voldoende
mimte om hun doen en laten via de 'uniekanalen' te
ventileren.

Helaas is dit voor Ruimte onmogelijk gebleken door een
AV-besluit, waarin Ruimte werd opgeroepen haar activi-
teiten te beëindigen en publicaties van haar denkbeelden te
stoppen. het zou al te gemakkelijk zijn om te beweren dat
Ruimte, bij een open communicatie met de Unie, wèl een
bloeiend bestaan zou hebben laten zien, maar het heeft
zeker in haar nadeel gewerkt dat ze eigenlijk werd dood-
gezwegen en in de uniepublicaties haar naam en activitei-
ten niet mochten worden genoemd. Het was soms heel
wrang om te constateren dat in een 'In Memoriam',
verschenen in D.C. (met name betreffende wijlen Jaap
Broertjes en Berend Posthumus), hun betrokkenheid bij
Ruimte wel werden genoemd, omdat de schrijver - Jannes
Reiling - het niet onverÏneld wilde laten.
Nogmaals een beweging zal zo lang blijven bestaan,
zolang zij ook voor de mensen van betekenis kan zijn en
zij voldoende weet aan te sluiten bij nieuwe uitdagingen.
Wellicht dat het ons daaraan, om verschillende redenen,
toch heeft ontbroken.

Als de Unie van baptisten gemeenten provinciaals ge-
noemd kan worden, dan moeten we helaas vaststellen dat
ook Ruimte wel mimte heeft geclaimd maar als beweging
nauwelijks 'het mime sop' heeft gekozen. Naar mijn
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menig ook te lang is blijven hangen in een poging een
theologisch gesprek aan te gaan, terwijl een aantal pro-
blemen meer sociologisch dan theologisch van aard waren,
tenminste dat is mijn persoonlijke inschatting.
We zijn ook niet in staat gebleken goede allianties aan te
gaan met andere (baptisten) groeperingen.

Beweging of toch stilstand,
Wie de 'brieven' -gepubliceerd in Ruimte van febmari
2002 - nog eens naleest moet eigenlijk wel tot de conclusie
komen dat Ruimte (als beweging) niets heeft kunnen
veranderen aan de satus quo in vele gemeenten, Met de
trieste constatering dat diverse mensen alsnog tussen wal
en schip zijn geraakt, De klaagmuur van 1988 is bijna
identiek aan die van 2002. Dat is voor ons allemaal een
trieste eÏvaring, wetend dat stipstand vaak achtemitgang
betekent, zeker als het gaat om een spiritueel proces.

En toch ........ een hart onder de riem.
Met opzet heeft het bestuur gekozen voor een mimtedag
waarin tijd is uitgetrokken voor overleg, ontmoeting en
viering,
In de ochtendvergadering zal er voldoende gelegenheid
zijn om naast het afhandelen van de gebmikelijke zaken
(verslagen en dergelijke) van gedachten te wisselen over
het voorstel van het bestuur om de activiteiten van Ruimte
en de Beweging Ruimte als zodanig te beëindigen per 31
december 2002.

In de middag willen we inspiratie opdoen met de mime-
groep van de jeugdgroep uit de Baptisten Gemeente
Apéldoorn en in de afsluitende viering, die geleid zal
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worden door Martha Terwel-Hamster. het geheel zal
muzikaal worden begeleid door Just 4, een groep muzi-
kanten (oorsprong Baptisten Gemeente Hoogeveen), die
vernieuwend dienstbaar willen zijn binnen, maar ook
buiten het 'kerkgebeuren'(zoals ze zelf aangeven).

Een nuchtere constatering.
Aan het eind van dit jaar zou het bestuur nog nauwelijks
kunnen functioneren, eenvoudigweg omdat ze te klein zou
zijn geworden. Datzelfde geldt voor de redactie van
RUIMTE. We begrijpen dat voorgaande zinnen voor een
aantal mensen in het bijzonder pijnlijk en triest zijn, omdat
zij te kennen hebben gegeven dat Ruimte , als geestelijk
tehuis, heel veel voor hen betekent. Daarom willen we u
allen nu al oproepen, ook als het voor je/u zelf 'eigenlijk
net meer zonodig hoeft' toch naar de Ruimtedag te komen
om juist dan ook solidair te zijn met hen die deze gemeen-
schap erg zullen gaan missen.
Tot ziens dus.
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Wie is Jezus Christus? (1)
Jannes Reiling

Een verhaal vooraf
Over deze vraag heb ik in de loop der jaren vaak gespro-
ken en geschreven, voor doctoraal-studenten en voor
jeugdclubs, voor vrijzinnigen en evangelicalen. Ik heb
gemerkt dat je deze vraag nooit definitief kunt beantwoor-
den maar je komt er wel telkens weer terecht. Zo is het
ook de kring van doopsgezinde lekenpredikers uit deze
omgeving vergaan. Daarom spraken we af dat we er een
heel seizoen aan zouden wijden. Mij viel de taak toe om
'het verhaal', zoals dat tegenwoordig heet, te schrijven
waarover we dan met elkaar van gedachten kunnen wis-
selen.

Hierover nadenkend kwam ik tot de conclusie dat we niet
meteen met een antwoord op deze vraag kunnen beginnen.
Eerst moeten we de vraag zelf eens wat nader bekijken. En
vervolgens nagaan wat voor materiaal we hebben om tot
een antwoord te komen. In de hoop dat dit ook de lezers
van Ruimte zou kunnen interesseren heb ik mijn verhaal
vooraf een teetje aangepast en klaargemaakt voor publi-
catie in ons blad. Dit keer over de vraag en in een volgend
artikel over de bronnen.

De vraag
De vraag is: wie is Jezus Christus? Laten we deze vraag
eens van dichtbij bekijken. In de eerste plaats het werk-
woord 'is'. Dat is onvoltooid tegenwoordige tijd en dit
suggereert dat Jezus Christus nu is of bestaat. Dat ligt niet
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voor de hand, want wij weten maar al te goed dat Jezus in
de eerste eeuw van onze jaaÏtelling heeft geleefd en is
gestorven. Het zou dus meer voor de hand liggen om te
vragen: wie was Jezus Christus? Dit aangenomen dat deze
dubbele naam ook voor zijn leven heeft gegolden (daar-
over later meer). Zo geforrnuleerd is het een historische
vraag die langs de weg van historisch onderzoek moet
worden beantwoord, precies zoals dat met elke andere
figuur uit het verleden gebeuÏt.
Nu is het zeer wel mogelijk dat een figuur uit het verleden
ook vandaag nog iets te zeggen heeft. Dat is met Jezus
zeker het geval: nog steeds worden zijn verhaal en zijn
woorden gelezen en nog steeds hebben zij betekenis voor
onze tijd. Maar dat betekent niet dat wij hem naar de
tegenwoordige tijd halen en over hem denken en spreken
als iemand die leeft. Zijn verhaal en zijn woorden kunnen
naar vandaag worden overgebracht en zo deel uitmaken
van de onvoltooide tegenwoordige tijd maar kan hijzelf
ook deel uitmaken van de tegenwoordige tijd? Andere
figuren uit het verleden, zoals Paulus, Socrates of Mo-
hammed kunnen dat niet. Wij kunnen wel zeggen: "Paulus
zegt" maar dat kan alleen omdat hij dat in het verleden
heeft gezegd en omdat het langs schriftelijke weg aan ons
is overgeleverd. Het betekent niet dat hij vandaag leeft of
bestaat. Wie vraagt: "wie is Paulus?", bedoelt in feite:
"wie was Paulus?".

Maar geldt dat ook voor Jezus? Zolang het gaat om een
reconstmctie van zijn leven is dat zeker het geval. Maar de
vraag: "wie is Jezus?", is van andere orde. Het is geen
historische vraag maar wat is het dan wel? De vraag,
zagen we, veronderstelt dat hij bestaat, maar dan natuurlijk
niet op de manier waarop wij zelf bestaan. Wij bestaan
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totdat wij sterven maar de vraag 'wie is Jezus?' veronder-
stelt dat dit niet voor hem heeft gegolden: hij is wel
gestorven maar toch geloven wij dat hij leeft. De vraag:
'wie is Jezus Christus?' is een geloofsvraag, beter gezegd
een theologische vraag want theologie is een reflectie op
het geloof.
Het is dus een geloofsvraag. Dat betekent echter niet dat
wij van de historische vraag afzijn. De Jezus van wie wij
geloven dat hij ais', kan geen andere zijn dan de histori-
sche Jezus die 'was'. Dat is de essentie van het geloof in
de opstanding van de Jezus die aan het kmis is gestorven.
Zoals het klassiek gezegd is in de brief aan de Hebreeën:
"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in
eeuwigheid" (13:8). Als wij bij 'gisteren' denken aan zijn
leven als Jezus van Nazaret en bij 'vandaag' aan alle tijd
daarna tot en met onze eigen tijd, dan is het spanningveld
van geschiedenis en geloof aangegeven. Daarbij moeten
we bedenken dat de grens tussen gisteren en vandaag al
binnen het Nieuwe Testament ligt. De evangeliën vertellen
over de Jezus van gisteren maar hun verhaal gaat tot over
de grens. De rest van het Nieuwe Testament bevindt zich
qua tijd van ontstaan èn inhoud definitief voorbij deze
grens. Wat dit voor onze vraag betekent komt later aan de
orde wanneer het gaat over de bronnen.

De naam

In de tweede plaats de naam. Jezus Christus is in feite een
dubbele naam, maar deze naam is het product van een
ontwikkeling die ook te maken heeft met de overgang van
awas' naar 'is'. In de evangeliën komt deze dubbele naam
maar enkele keren voor in de inleidende passages van
Matteüs (1:l,18) en Johannes (1:17). In de verhalende
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teksten is uitsluitend sprake van de naam Jezus. Maar in
de andere geschriften van het Nieuwe Testament is de
dubbele naam heel gewoon, meestal Jezus Christus maar
soms ook omgekeerd Chrisfüs Jezus, overigens zonder een
verschil in betekenis. Christus is echter oorspronkelijk
geen naam maar een bijvoeglijk naamwoord dat 'gezalfd'
betekent. Reeds in het Oude Testament heeft dit woord het
karakter van een titel gekregen: de gezalfde. Met deze
naam werd ooit de koning van Israël aangeduid (zie bijv.
Psalm 2:2). Later werd 'de Gezalfde' de titel van de
verwachte koning uit het geslacht van David die Israel zou
bevrijden en het koningschap herstellen. Tijdens Jezus'
leven hebben de mensen zich soms afgevraagd of hij de
Gezalfde was (zie bijv. Mat. 16:16 en parallellen, 26: 63,
Joh. 7:41) maar duidelijkheid daarover werd niet gegeven.
Volgens de drie synoptische evangeliën heeft Jezus zijn
discipelen nadmkkelijk verboden te zeggen dat hij de
Messias was (zie Mark 8:30 en parallellen). Maar in
Handelingen en de brieven is de titel wel openlijk aan
Jezus toegekend maar ook al heel spoedig een (deel van
zijn) naam geworden. De dubbele naam hoort bij de vraag
'wie is...' en niet bij de vraag 'wie was...'. Bij deze vraag
hoort alleen de naam Jezus.

Het zwaartepunt van onze vraagstelling ligt dus bij het
geloof en de theologie. Dat is terecht want wij bevinden
ons bewust binnen de christelijke traditie. Het gaat ons
juist om de essentie van die traditie. Maar die traditie
begint niet na het eind van Jezus' leven maar bij het begin,
het verhaal van Jezus van Nazaret die na zijn executie
door zijn volgelingen werd verkondigd als de Opgestane
en tot op de huidige dag zo wordt geloofd en verkondigd.
Maar dit verhaal wordt ons niet door hemzelf in de vorm
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van een autobiografie of een verhandeling verteld maar
door dezelfde volgelingen. Daarom moeten wij ons ook
rekenschap geven van de aard van onze bronnen en ons
afvragen wat wij van die bronnen mogen verwachten en
hoe wij errnee om moeten gaan. Daarover gaat het vol-
gende artikel dat in het komende nummer zal verschijnen.

Waar sta ik nu?
Herík Sikkema

Ik heb een paar mensen beloofd om aan te geven waar ik
nu sta. Het komt er op neer dat ik antwoord moet geven op
de veel gestelde vraag wat geloofje nu eigenlijk nog? Die
vraag kun je niet zo maar een-twee-drie beantwoorden.
Voor de liefhebbers zal ik het toch proberen. Ik ga eerst
naar de bijbel dan naar Jezus en tenslotte naar de baptis-
ten. Zo leg ik mijzelf beperkingen op. Dat moet wel want
anders zou mijn verhaal te lang worden. Ik houd het dus
koÏt.

Bijbel
Vroeger hadden de gelovigen het gemakkelijk. Zoals de
bijbel het veÏtelt, zo is het gegaan. Er is geen twijfel
mogelijk. En als er eens iemand opstond die zei "ho ho,
wacht even, het kan ook wel eens zijn dat...", dan werd
zijn (het was altijd een man) stem al snel gesmoord. De
bijbel is het geÏnspireerde woord van God. Daar heb je je
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aan te houden. Met die inspiratie heb ik gaandeweg steeds
meer moeite gekregen. Ik geloof heel zeker dat God
auteurs van bijbelboeken heeft geïnspireerd. Maar om nu
te zeggen dat dat is gebeurd tot in alle details met alle
bijbelboeken - dat waag ik te betwijfelen. Ik ben er heilig
van overtuigd dat God tot de mensen spreekt. Dat deed hij
niet alleen vroeger maar dat doet hij tot op de dag van
vandaag. Ik geloof dat God zowel de eenvoudigste dienaar
van het woord als de meest hooggeleerde theoloog inspi-
reert om woorden van en over hem te spreken of te schrij-
ven.

Ik zal drie voorbeelden noemen waarbij naar mijn gevoel
geen sprake kan zijn van inspiratie.

Offer van Abraham
God geeft Abraham de opdracht om zoon Izak te offeren.
Nu kun je wel zeggen: dat gebeurt uiteindelijk niet. Maakt
niets uit. De opdracht is er en je hebt te gehoorzamen. Je
zult maar vader zijn en zo'n bevel krijgen. Voor de ver-
teller en luisteraar van die dagen zal het een aannemelijk
verhaal zijn geweest met een bepaalde boodschap. Voor
de mens van vandaag is het een absurde veÏtelling. God
heeft nooit aan een vader of moeder gevraagd zijn of haar
kind te offeren. Maar de mensen van die tijd leerden er een
les uit. Welke, dat weet ik niet. Zo ongeveer deelde ik
mijn leerlingen mee als ze mij vroegen of ik dat alleÏnaal
geloofde.

)
> Besnijdenis

Nu iets dat wel uitgevoerd werd: de besnijdenis. Alle
jongetjes moeten deze genitale verminking ondergaan.
Voor mij is het een raadsel dat God, die in het eerste
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bijbelboek ziet dat zijn schepping goed is, een paar hoofd-
sfükken verder aan Abraham deze wonderlijke opdracht
geeft. Nou ja, wonderlijk, de Abraham omringende stam-
men praktiseerden de ingreep ook. Het was een offer voor
hun stamgod. Tijdens de ballingschap hebben de bijbel-
schrijvers aan de besnijdenis een elegante theologische
verklaring gegeven. Maar dat gebeurde dan wel in Baby-
lonië waar men de besnijdenis niet kende en waar Juda
zich van de heidenen moest onderscheiden.

Kindermoord
Tenslotte een verhaal in het nieuwe testament waarin ik
volstrekt geen goddelijke inspiratie kan zien. Het is de
kinderÏnoord in Bethlehem. Onlangs las ik in een boek van
de Engelse bijbelgeleerde Tom Wright dat je aan het
bezoek van de wijzen uit het oosten duidelijk kunt zien dat
Matteüs zijn evangelie echt voor de heidenen schrijft. Dat
wil ik best geloven. Maar dat het bezoek van het drietal
gepaard moest gaan met het vermoorden van jongetjes van
nog geen twee jaar oud, dat kan niet waar zijn. Zoíets staat
God niet toe.

Het waren drie voorbeelden waarin ik geen goddelijke
inspiratie kan ontdekken. Er zijn heel wat bijbelgedeelten
aan te geven waar ik mijn vraagtekens bij plaats. Genoeg
hierover. We gaan verder met het tweede deel van het
verhaal waar ik nu sta.
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Jezus

In de loop der jaren ben ik met heel andere ogen naar
Jezus gaan kijken. Wanneer dat begonnen is, zou ik niet
meteen kunnen zeggen. Wel herinner ik mij dat het boek
van Schillebeeckx Jezus, het verhaal van een levende in de
zeventiger jaren een diepe indmk op mij heeft gemaakt
ofschoon het moeilijk was om er door heen te komen. Ik
vond het allemaal zeer interessant maar ik had helaas niet
de tijd om mij uitgebreid in de theologie te verdiepen. Na
mijn vijftigste jaar kreeg ik wat meer vrije tijd. En toen
ben ik ondeí-meer veel boeken over Jezus gaan lezen in
allerhande sooÏten en maten. Er zijn veel Jezusboeken op
de markt. En ze worden nog goed verkocht ook. Er is dus
veel belangstelling voor. Ik kan dat weten want een
zakkenroller speelde het zelfs klaar om op een station in
Den Haag een Jezusboek van mij te stelen.
Het leerstuk over verzoening heeft mij altijd beziggehou-
den. Binnen het bestek van dit stukje ga ik daar nu niet
verder op in. Het zou te ver voeren. Ik vertel alleen dat ik
mij steeds weer opnieuw afvraag: was dat nu echt nodig?
Al dat lijden, al dat bloed om mensen met God te verzoe-
nen. Was dat het ultieme doel van Jezus' komst? Ik ben
ervan overtuigd dat de kerk heel wat minder kerkverlaters
zou hebben gehad als zij ook andere aspecten van Jezus'
leven als kernwaarheden had geaccentueerd. Dan zouden
er keuzemogelijkheden zijn geweest. Die zijn er nu niet,
althans niet in baptisten gemeenten.
Daar maak ik tot slot nog even een paar opmerkingen bij.
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Baptisten
Om doop, belijdenis. avondmaal en ambt samen te laten
vallen, vind ik een goede zaak in onze gemeenten. Tot op
de dag van vandaag heb ik grote bewondering voor Johan-
nes Elias Feisser en zijn handjevol volgelingen om zich in
het voorjaar van 1845 te laten dopen door onderdompe-
ling. Voor die tijd in die verlaten streken van Drente een
geloofsdaad van ongekende omvang. Gaandeweg ben ik
toch wel wat anders over die doop gaan denken. Het
kwam wel voor dat er mensen waren die op hun belijdenis
waren gedoopt maar niet door onderdompeling. In een
aantal gemeenten mochten zij dan geen lid worden zonder
eerst opnieuw door onderdompeling te worden gedoopt.
Dat standpunt heb ik altijd verworpen. Niet de vorm is
voor mij belangrijk. Wel de inhoud.
Later ben ik zelfs nog een stapje verder gegaan omdat ik
vond dat baptisten zich te veel richtten op de doop en op
die manier een hoge drempel instelden om tot de gemeente
te worden toegelaten. Ik meen dat je iemand die zijn of
haar kinderdoop alsnog wil aanvaarden als een heilshan-
deling van God op zijn of haar belijdenis moet toelaten tot
de gemeente als zo iemand er moeite mee heeft om op-
nieuw te worden gedoopt. Neem eens aan dat die kinder-
doop gezien wordt als een goddelijk heilsfeit, wie ben ik
dan om dat te mogen verwerpen? Laat het voor de helft
een menselijke zaak zijn en voor de andere helft het werk
van God. Ik hoef het daar dan niet mee eens te zijn maar ik
durf de tweede helft volstrekt niet te veroordelen.
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Tenslotte
In de bijbel vertellen mensen het verhaal van God in
velerlei toonaarden en dus in beelden die destijds verstaan
werden maar voor de modeÏ'ÏÏe mens volstrekt irreleyant
zijn. Bij dat verhaal hoort Jezus. De kerk heeft Hem
aangewezen als verzoener en daarop de verzoeningsleer
gegrondvest. Daar leg ik mij bij neer omdat de traditie dat
zo verkondigt. Voor mijzelf leg ik nu meer de nadmk op
het volgen van Jezus en het handelen in zijn geest. Daar
zou in de baptisten gemeenten ook meer mimte voor
moeten zijn. Nu is die er niet. En daardoor zagen velen
zich genoodzaakt weg te gaan. Dat is jammer. Als je
publicaties van sommige gemeenteleiders over gemeente-
groei leest, dan zou je denken dat alle baptisten op de-
zelfde wijze geloven. Dat is een illusie. Er zijn ook bap-
tisten die twijfelen. Dat hooít er nu eenmaal bij. Waar
geloof is, is ook twijfel

Ondertussen voel ik mij heel gelukkig met mijn wijze van
geloven, net zo gelukkig als ik mij voel met mijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen en al mijn vrienden en kennis-
sen.

Henk Sikkema, Bongerd 104,
8212 BE Lelystad,
telefoon: 0320-233 334

e-mailadres: h.sikkema@zonnet.nl
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LIEFDE

Niet te koop
Ook niet

op de koop toe
Vrije gave
van boven

Áfgedaald
tot in de diepte
Vonken springen
Een helend gebaar

Jan MesschendoÏp

Brits Baptist
Sietzo Dijkhuizen

'Vrouwen op de kansel', het wordt hoog tijd
Tijdens het jaarlijkse baptisten gezinsvakantiekamp in het
Engelse Warwick, hebben de 900 deelnemers eind augus-
tus in toespraken te horen gekregen dat het hoog tijd wordt
dat de Baptisten gemeenten alles in het werk stellen om
vrouwen meer mogelijkheden te geven. Hun gaven moeten
in de gemeenten beter en meer gebruikt worden en wie
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van hen voorganger wil en kan worden moet die kans
krij gen.
Het wordt tijd, aldus een van de sprekers, dat de baptisten
gemeenten nu eens de oogkleppen afdoen en realistisch
worden. De meerderheid van de gelovigen wordt ervan
weerhouden de door God geschonken gaven ook werkelijk
in de gemeenten te gebmiken. "Vrouwen maken meer dan
de helft uit van de kerkelijke bevolking en ze worden
voortdurend en consequent uitgesloten van de dienst aan
God". Het resultaat is veraÏÏning en verschraling.
In Groot-Brittannië zijn er slechts 6,6 % van de baptisten
voorgangers vrouwen Van hen is, blijkens een onderzoek,
tachtig procent van mening dat ze meer hindernissen te
nemen hadden om voorganger te worden dan mannelijke
leeftijdsgenoten. Op baptisten seminaries ondeÏvonden
vrouwen openlijke vijandschap en slechte toegang tot
faciliteiten.

Ds. David Coffey gaf de schuld van deze situatie aan de
evangelische vleugel van het Baptisme. "De grootste
tegenstand tegen vrouwelijke voorgangers komt uit de
evangelisch georiënteerde gemeenten", zei hij.
Voor- en tegenstanders van de 'vrouw op de kansel'
komen in het voorjaar van 2003 deze zaak bespreken in
een groots opgezet fomm, naar een idee van ds Coffey, die
algemeen secretaris is van de Engelse Unie van Baptisten
gemeenten.

Christelijke festivals populair
Augustus is in Engeland 'festivalmaand'. Tussen 12 en 26
augustus waren de vier grootste en vooral bij baptisten
populaire 'christelijke festivals', die van Greenbelt, Wye
Valley Christian Festival, Leading Edge en Soul survivor.
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Duur: van drie tot veertien dagen. Ondanks de concurren-
tie van muziek- en popfestivals stijgt het aantal bezoekers
jaarlijks. Dit jaar kwam er 20 % meer bezoekers luisteren
naar toespraken, het beleven van 'praise-bijeenkomsten',
bidstonden en bijbelstudies.

Van de penningmeester
Roel Bakema

In de vorige uitgave van het Ruimteblad heeft u een rode
folder aangetroffen met daarin het verhaal van een teleur-
gestelde penningmeester van de beweging Ruimte.

Ik heb daarin naar voren gebracht dat tot en met de maand
mei van het jaar 2002 109 van de 190 leden van de bewe-
ging Ruimte hun jaarlijkse bijdrage hadden betaald en dat
dus 43% van de leden nog niet aan hun financiële ver-
plichtingen had voldaan op dat moment.

We zijn nu mim twee maand verder en het is wellicht
interessant om het effect van zo'n rode folder eens na te
gaan. Gelukkig heeft het in ieder geval effect gehad. Dat
mag blijken uit de positieve reacties en/of verontschuldi-
gingen van een aantal leden. Ook heeft het weer een aantal
bijdragen opgeleverd, te weten: 28 leden die hun bijdragen
hebben betaald. Dit betekent dus dat op het moment dat ik
dit verhaal schrijf er 137 leden aan hun verplichtingen
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hebben voldaan. Zij hebben hun contributie voor het jaar
2002 betaald.

In de afgelopen periode hebben ongeveer 5 leden hun
lidmaatschap van de beweging Ruimte beëindigd. Het
totaal aantal leden komt daarmee op 185. Het aantal leden
dat nog steeds niet voldaan heeft aan het betalen van de
contributie voor het jaar 2002 bedraagt derhafüe 48.

De vraag is nu hoeveel leden de beweging Ruimte nu
heeft. Zijn dat er 137 of zijn dat er 185 ????

Als we van het positieve uitgaan zijn dat er 185, waarvan
26% nog niet de contributie heeft betaald.

Ik verzoek deze leden nu eindelijk eens over de bmg te
komen met hun bijdrage. Ik doe dit nu voor de laatste
keer.

Zij die vóór l november hun contributie niet hebben
betaald worden per die datum als lid uitgeschreven en
ontvangen vanaf dat moment ook het Ruimteblad niet
meer.

Voor de nummers die men wel heeft ontvangen in het jaar
2002 en waarvoor men geen geld heeft betaald, zal een
afzonderlijke rekening worden gezonden.
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Citaten

** Waar heb ik U gevonden, mijn God? Niet op een
bepaalde plaats. Want de waarheid is overal te vinden en
voor iedereen te raadplegen. U spreekt duidelijk, maar de
mensen luisteren niet altijd goed. Ze horen alleen wat ze
willen horen. Maar uw beste dienaar is niet degene die
hoort wat hij wil, maar die wil wat hij hooÏt.
Augustinus, Confessiones (in de bewerking van Sipke van
der Land)

** Wat werd ik enthousiast, mijn God, toen ik de Psalmen
van David ging lezen, die liederen van geloof, die klanken
van vroomheid. Wat werd ik er door aangevuurd en wat
ging ik branden van verlangen om ze te laten horen, als het
kon aan de hele wereld.'

Augustinus

** Dat zelfs de bijbel het lijden letterkundig te lijf gaat,
moet ons voorzichtig maken in ons oordeel over liedjes-
zangers en beroepsfotografen.
Okke Jager, Een tijd van twijfel.

** Wie niet weet wat hij bidden moet, moet de krant maar
eens lezen.

J.Zink, Het nieuwe woord.
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** Een goede herder moet niet boos worden, als de jonge
schapen ook wel eens klaver van de buren willen eten,
want klaver is lekker en de dorre stmikheide van Gods wet
is taai.

Anonieme 'schrijver', geciteerd door Okke Jager in Een
tijd van twijfel.

** Heer, schenk mij zin voor humor,
Geef mij de genade
Een grap te begrijpen,
Opdat ik een beetje geluk ken in het leven
En anderen daarvan meedeel.

Thomas More, Gebeden.

** Niet uit de manier waarop iemand over God spreekt
kan ik opmaken of zijn ziel door het vuur van de godde-
lijke liefde is heengegaan, maar uit de manier waarop hij
over aardse dingen spreekt.
Simone Weil

** In het normale leven is men zich er volstrekt niet van
bewust dat de mens oneindig veel meer ontvangt dan hij
geeft, en dat eerst dankbaarheid het leven rijk maakt. Men
onderschat gemakkelijk eigen werken en handelen in hun
betekenis ten opzichte van datgene, wat men slechts
geworden is door anderen.
Dietrich Bonhoeffer
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** Voor een kleine uitkering legt men een lange weg af',
voor het eeuwig leven tillen velen nauwelijks één voet van
de grond.
Thomas a Kempis. De navolging van Christus. (Derde
boek. De innerlijke vertroosting)

** Ik geloof in God. Maar ik geloof niet langer dezelfde
dingen over Hem, die ik jaren geleden geloofde, toen ik
opgroeide en toen ik theologie studeerde.
Harold S.Kushner, Als 't kwaad goede mensen treft.

Verzameld door Sietzo Dijkhuizen

Week van gebed voor de
eenheid 2003

Re7elmati F wordt het secretariaat van de Raad van Kerken
gebeld met de vraag of het thema van de Week van gebed
voor de eenheid van de christenen voor het komend jaar al
bekend is. De Raad moet natuurlijk wachten tot het mate-
riaal in Genève gereed is en de Wereldraad van Kerken
was daarÏnee dit jaar erg laat. Het thema voor 2003, van
18 - 25 januari, is 2 Kor. 4,7: We have this treasure in clay

jars. Een exacte veÏtaling is aföankelijk van de gebmikte
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bijbel. Het bijbelgedeelte 2 Kor. 4:4-18 staat centraal. Nu
het Engelstalige materiaal er is, kan de projectgroep Week
van gebed van de Raad aan het werk om een vertaling en
bewerking voor kerken en christenen in Nederland te ma-
ken.

Het materiaal zal in augustus/september gereed zijn en is
evenals vorig jaar te bestellen bij het secretariaat van de
Raad van Kerken en te downloaden van de website van de
Raad van Kerken.

(uit Oecumenisch bulletin)
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