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VAN DE REDACTIE

In dit nummer van RUIMTE wordt uiter-

aard aandacht geschonken aan de Ont-
moetingsdag op 18 November in Zwolle.
Wie daar niet was vindt aldus hier enige
Ieesstof om weer bij te raken.
Zo is opgenomen de tekst van de 'dagope-
ning' door Ger Booy en de tekst van Piet
Brongers inleiding over 'Omgaan met de
bijbel'.
Die tekst is voor degenen die wel aanwe-
zig waren trouwens ook interessant. In
Zwolle kon Piet, wegens tijdnood, zijn ver-
haal niet compleet houden. Hij bewerkte
zijn notities tot het artikel dat nu als 'sa-
menvatting' iS opgenomen.
Verder: een 'terugblik' en aandacht voor
de A.V. van de Unie in Stadskanaal en de
rubrieken.
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Ds.Nico ter Linden:

Verhalen als een spiegel

De ontmoetingsdag van RUIMTE op 18 november j/. kende een
'trekker: de inmiddels zeer bekende ex-voorganger van de Amster-
damse Westerkerk, ds.Nico ter Linden, zou een verhaal houden
over zijn 'bijbelverhalerl, het grote karwei om de bijbel een
hervertelling te geven (en niet een nieuwe vertaling). Zijn 'voor-
dracht' (zo kun je zijn 'lezing' het best noemen) vormde een be-
langrijke bijdrage aan het welslagen van deze dag en aan de me-
ningsvorming, die plaatsvond.

Hoewel RUIMTE nu officieel een vereniging is blijkt een stukje 'vere-
nigingscultuur' geen gemeengoed te zijn geworden. Het nu formeel
op de agenda prijkende 'Zakelijk gedeelte" met de gebruikelijke
agenda-delen, kostte op de 'jaarvergadering' in Zwolle bijzonder
weinig tijd. Binnen enkele minuten werden de jaarverslagen goedge-
keurd. Ook de verkiezingen werden snel afgebandeld: Henk Sikke-
ma werd gekozen als nieuw bestuurslid. Sip van der Werf en Elly
Groenhuijzen werden herkozen.

HOE VERDER ?

In zijn welkomstwoord had Piet Brongers er op gewezen, dat deze
dag niet alleen belangrijk was omdat RUIMTE nu een vereniging is,
maar vooral om ons te bezinnen op de vraag: Wat willen we nu
verder ? Wat gaan we, na een periode van rust en stilte, nu doen ?
Naar buiten treden ? En op welke manier ? Hlj verwees ook naar de
brief vaii de redactie van de Nieuwsbrief, waarin gesuggereerd
wordt van de 'Nieuwsbrief' een 'blad' te maken als een 'podium'
voor velerlei nieuws, opvattingen, discussies en vorming. Het blad
zou zo een duidelijk 'gezicht' kunnen vormen voor RUIMTE.
In kleine gespreksgroepen is hierover, mede in het kader van de P.R.
van RUIMTE, verder gepraat, waarna in de plenaire bijeenkomst de
in de groepen geuite meningen nog eens naar voren kwamen.
Met betrekking tot de P.R. werd opgemerkt, dat de achterdocht ten
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opzichte van RUIMTE moest worden weggewerkt, dat er inderdaad
nu wel weer naar buiten getreden kon worden , maar dat dit toch in
eerste instantie zou moeten gebeuren door persoonlijke contacten.
In dat verband werd ook gevraagd naar het beschikbaar stellen van
een ledenlijst. Wel zou RUIMTE ook via 'produkten' naar buiten
kunnen treden, maar dan moet er grote zorgvuldigheid in acht wor-
den genomen, teneinde de kwaliteit hoog te houden.

GEEN BESLUIT

Tot een besluit m.b.t. 'Hoe verder'? kwam het niet. De vergader-
cultuur moet zich kennelijk nog ontwikkelen, in de vorm van voor-
stellen, pre-adviezen, amendementen, discussie en besluiten.
Met betrekking tot het onderwerp 'pastoraat' werd opgemerkt dat
er eigenlijk nooit onderzoek is gedaan naar de motivatie en het
aantal van degenen die (van gemeenten en unie) hebben afgehaakt.
De vraag kwam naar voren of, wanneer het Seminarium dat bijvoor-
beeld niet doet, RUIMTE het initiatief tot zo'n onderzoek zou kun-
nen nemen.

Voor de middagpauze hield Piet Brongers een inleiding op het thema
'Andere mogelijkheden om met de bijbel om te gaan', (De complete
tekst van zijn inleiding staat in dit nummer) waarvan na de pauze
ds.Nico ter Linden een boeiende demonstratie gaf.

DE VERHALEN

Na duidelijk gemaakt te hebben dat hij n i e t aan de gang gaat met
een nieuwe bijbelvertaling, merkte Ter Linden op, dat hij met zijn
werk vooral de uitleg wil geven, die de kerk vaak niet heeft gebo-
den. 'Veel mensen denken, dat de verhalen niet uitgelegd hoeven
worden, dat het een kwestie is van geloven of niet', aldus Nico ter
Linden, 'maar dat is niet juist. De verhalen van de bijbel zijn van hun
"verhaal" ontdaan, zodat de mensen niet meer voelen dat het in die
verhalen over hen gaat...!'
Met veel praktische en boeiend gebrachte voorbeelden ínaakte hij
duidelijk, dat en hoe die verhalen uit het gemeenschapsboek het
verhaalkarakter teruggegeven kan worden.
De vraag 'Wat gebeurt er als er een verhaal wordt verteld?' beant-
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woordde Ter Linden met drie 'dingen': de personen in het verhaal
zijn een spiegel voor onze ervaringen, de verhalen stellen ons in
verbinding met het verleden, waardoor de enge grenzen met het
eigen leven verbroken worden en de verhalen geven de mogelijkheid
je in te leven in de grote gestalten met een mogelijk effect: ook in
mij ontplooit zich iets als een religieus perspectief.
Met betrekking tot 've.rkondiging' merkte ds.Ter Linden op, dat het
pastores geboden is de oude verhalen door te vertellen. ' De moüi-
ste verkondiging is het helpen opdiepen van een verhaal, dat in de
kom van de ziel te sluimeren ligt...'
Uiteraard viel er veel te vragen en menigeen maakte van de gele-
genheid tot het stellen van vragen dan ook gebruik.
Enkele technische ingrepen (het branden van wierook, brood op
tafel, stoelen in een halve cirkel) veroorzaakte in de vergaderruimte
aan het eind van de dag de goede sfeer voor de slotviering. Onder
de leidfög van Henk Blenkers werd dit een indrukwekkende afslui-
ting van een goede dag.

**4k4k*%%%k*****%%%**%***44k%***

WIE WIL NIET OP ADRESLUST ?

Het blijkt dat sommige leden van de vereniging RUIMTE hun naam
en adres toch liever niet op de uit te geven adreslijst geplaatst wil-
len zien. Wie tot deze groep behoort wordt verzocht dit zo spoedig
mogelijk te melden aan de secretaris.

* * * * * * * **%% * # *%* %% %%% * **%% %%kM **%* * %*M%*
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Dagopening door Ger Booy

Psalm 25 : Onderweg en... ín bewegíng l

Enkele weken geleden werd deze psalm tijdens een avondgebed
voorgelezen en tijdens de overdenking werd stil gestaan bj het
onderweg ziin, het in beweging zijn. Allerlei beelden kwamen er bij
mij in gedachten. Beelden van vroeger bij mij thuis en van mijn
moeder die kortgeleden 76 jaar is geworden. Hoe ben ik daarin
opgevoed en als ik dan naar mijn moeder kijk en luister dan zie ik
een vrouw die altijd in beweging is gebleven, o ja, ook zij wil wel
een aantal zaken hetzelfde houden van zo is het goed, maar ze
heeft in het bijbellezen en het daarnaar leven nooit vervelend gevon-
den om nieuwe wegen in te slaan, ook nu nog niet en ik ben er erg
blij mee dat een aantal vrouwen die ik liefheb in mijn leven mij deze
weg van op pad blijven hebben voorgeleefd, mijn grootmoeder, mijn
moeder, mijn schoonmoeder en mijn eigen vrouw Lies. Door hen
heb ik geleerd en hebben zij mij het vertrouwen gegeven niet bang
te ziin om over de rand te kukelen.
Een ander voor mij o zo belangrijk moment kwam naar boven. Mijn
kontakten met Joseph Doucé. Ook een mens die heel bewust heeft
gekozen in beweging te zijn en het met zijn leven moest bekopen.
Vaak denk ik aan hem en ik wilde hem juist hier vandaag ook weer
noemen. Hij hoorde bij ons.

Een paar dagen na dit avondgebed kreeg ik de brief van de redaktie
van het ruimteblad met een aantal opmerkingen en aanbevelingen
die mij uit het hart gegrepen zijn en ik hoop dat er ruimte zal zijn dat
hun aanbevelingen zullen worden opgepakt.
Daarnaast, we zijn nu echt een vereniging, we staan juridisch ste-
vig, maar ook de zorg hebben dat de beweging wat uit de beweging
is, misschien wel ten onrechte, maar........
Vandaar deze psalm en ik wil hem graag met u delen.
Deze psalm gaat over een mens onderweg. Iemand die even stil-
staat, om zich heen kijkt en heel goed beseft: ik moet verder, zo-
lang ik leef. Levenslang zal ik op pad zijn, in beweging. Telkens ben
ik onderweg, naar morgen. En als je bij wiize van spreken je hele
Ieven op één plek woont, ben je nog onderweg: van kind naar vol-
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wassene - van volwassene naar ouder.

Een vaak lange reis, van je eerste tot je laatste ademtocht. Heel
veel mensen zijn gedwongen onderweg. Ze voelen zich verdreven
van huis en haard. Geen eigen plekje meer. Vluchteling, vreemde-
!ing. Waar zal je een thuis vinden? Je zult maar vluchteling zijn -
wonen -, overal - nergens - thuis.

In onze eigen, redelijk luxe situatie, zijn ook wij op weg. Of - als je
't woord goed leest: in be-weg-ing. Niet alleen in ons leven in 't
algemeen, maar ook in ons geloof. Het hoort bij ons geloof: op weg
zijn. Zo stonden christenen in de tijd van het nieuwe testament
bekend - als mensen van de weg. Dat hadden die eerste christenen
niet zelf bedacht. Dat hadden ze al geleerd uit hun bijbel; het oude
testament. Dat geloven heeft te maken met vüortgang, met bewe-
ging en verandering. Het is alsof we dat in onze tijd weer opnieuw
moeten ontdekken. Tijden hebben we gedacht dat geloven te ma-
ken heeft met standpunten. Jullie begrijpen hopelijk het woord: in
standpunt Zit het WOOrd Stand, afgeleid Van staan. Daar Zit geen
beweging in. Maar nu ontdekken we dat geloven juist iets is van
een liefdevolle houding van overgave - met de Heer en met elkaar.
Een verhouding die je met elkaar hebt, waar ook van alles in kan
gebeuren. Mooie momenten, moeilijke momenten. Wie zich verdiept
in de werken van christelijke mystieken, van eeuwen terug, merkt
hoe mensen daarin met God omgaan; pratend, als met een vriend,
een geliefde. In zo'n verhouding gebeurt van alles. Mensen die zich
Iaten dopen na een belijdens in de gemeente - of anderen die het al
jaren terug deden, moeten dat weten; dat die belijdenis en doop een
moment is in een levende relatie. Een stap op een weg die een
leven lang duurt. En nu die psalmdichter; Here, maak mij Uw wegen
bekend.

Want iedereen moet z'n eigen weg gaan, daar helpt geen moedertje
Iief ons van af.. Maar om op een goede manier onze eigen weg te
gaan, moeten we eigenlijk weten, wat de weg van God is. Zodat
misschien die twee wegen - jullie weg eii zijn weg - een beetje
evenwijdig kunnen gaan. De weg die wij gaan is voor elk mens
verschillend. Geen mensenleven is gelijk aan een ander mensenle-
ven. Dat is niet zo - dat hoeft ook niet. Maar om het avontuur van
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ons leven een beetje in banen te leiden, mogen we wel doen waar
de psalmdichter over spreekt; onze ogen bestendig richten op de
Heer. Dat helpt - om niet te struikelen, niet te verdwalen op ons
levenspad. Wie veilig onderweg wil zijn en niet om de haverklap
met z'n voeten in het net wil zitten, moet naar de weg kijken - maar
ook omhoog. Naar de weg van God, die zijn licht werpt op onze
weg. Is dat niet erg moeilijk? Ons leven is vol sian zoveel zaken, zo
veel belangen. We hebben de tijd niet om altijd op God te letten.
Zijn weg is ook niet altijd zo duidelijk, oük daarom valt in vers 10
van deze psalm het woord verbond. Als je niet precies weet hoe het
zit met de weg in jouw leven - als je niet weet wat Gods bedoeling
met jou is, dan klinkt daar die term - verbond!
Dat verbond van God - dat is veel meer dan een term. Dat is de
werkelijkheid waarin je leven zich afspeelt, waarin je levensweg
zich beweegt. Ook al kroíikelt die weg alle kanten uit - ook al mis je
het zicht op de toekomst, dan nog bevindt je weg zich in het ver-
bond. Dan nog ben je nooit en te nimmer los van God. Je bent ge-
borgen in zijn trouw, in de liefde van Jezus de Heer. Geen mens,
geen macht die je dan uit dat verbond kan weg rukken. Het verbond
zit in de lucht om je heen, in de slagen van je hart. Het verbond
heeft te maken met alles wat je doet en laat. Met je wanhoop en
met je hoop. Met je vreugden en met je vragen. Het is de vangrail
rondom je levensweg. Dus je kunt die weg rustig gaan. Denk niet te
gauw dat je eraf kukelt. Het gaat niet zomaar mis, met je. Eén
houdt je vast: de Zoon zelf - die alles heeft volbracht.

Mensen onderweg zijn we, jij - u - en ik, (Paulus zei: ontwaakt jij die
slaapt, sta op uit de duistemis, uit de dood, uit de zonde. Sta op en
ontdek het licht van Christus) kom in beweging. En Jezus zelf
vraagt voor hem te kiezen en mee te gaan in zijn beweging! Stand-
punten over geloven zijn reuze interessant, je kunt er avonden mee
vullen. Maar waar het om gaat is het geloven zelf, de bekende weg,
die een leven lang duurt; waar het om gaat is om mensen die in
beweging komeri en op weg gaan; achter hun vriend en heiland
aan, het oog op hem gericht, in goed vertrouwen. Immers, hij is zelf
de weg, de waarheid en het leven - voor goed met ons verbonden.
De psalmdichter moest na deze psalm vast opnieuw op weg. Want
dat is zijn leven; op weg te zijn. Met open ogen. Om thuis te ko-
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men, éémaal bij hem - de levende God.
Wees dus niet bang om dingen en standpunten van vroeger los te
Iaten en durf die weg te gaan, in beweging te zijn zodat er ruimte
voor jezelf ontstaat, maar ook ruimte wordt gecreëerd voor ande-
ren. Zet en blijf beweging in ruimte houden. Je bent niet alleen. Het
verbond met God is er, wij zijn er ook, kijk maar om je heen.
Ik wens ons een bewogen bewegende dag!

SJALOM

Ger Booy

%%**%

OMGAAN MET DE BUBEL.

(samenvatting van de inleiding op de ontmoetingsdag van
RUIMTE op 18 november te Zwolle)

1 . Opvoeding.

Omgaan met de bijbel is ons met de paplepel ingegeven.
Alles is met elkaar verweven: Bijbel, God, Geloof, Jezus, de Ge-
meente. Als je bij één ding vragen stelt, als je één ding wilt veran-
deren, heeft het ook effect op de andere zaken. Het brengt meer
teweeg dan alleen maar een bijstelling of verandering.
In grote lijnen kreeg je bij de opvoeding het volgende mee:
' verhalen op de zondagsschool
' de preek in de kerk
' de opvoeding thuis en de regels
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Of er wel of niet sprake was van een samenhang (c.q. integratie)
tussen deze drie werd bepaald door de sfeer. Vaak was er sprake
van scheefgroei. Meer aandacht voor de regels waar je je aan
moest houden dan voor het na genieten van een mooi verhaal.
Binnen de verhalen (van de zondagsschool) ging het om mooie din-
gen, om het sterke dat zwak wordt en omgekeerd (genieten van
David en Goliath), wonderverhalen, Vader, thuis, enz. Het werd
soms zo verteld, dat je het gevoel had, dat je ook een beetje aan-
wezig was bij de gebeurtenissen.
In de kerk werd je toegesproken door de dominee, dat je zondig
was, en dat je je moest bekeren.
Thuis voelde je vaak de kloof tussen het zondagse gezicht en het
dagelijkse leven. De wereld en de werkelijkheid leken meestal niet
op wat je verteld werd over het geloof.
En.... het mooie verhaal raakte je kwijt (samen met het zondags-
schoolgeloof).

Dit heeft gevolgen voor de rest van je leven: aan de ene kant gere-
geld een heimwee gevoel naar het mooie verhaal (vaak extra erva-
ren rond de kerstdagen), aan de andere kant is ook het geweten dat
zich geregeld laat horen. Gevuld met zoveel regels, dat je, als je zelf
wat zou willen veranderen, daar meteen een schuldgevoel aan over
houdt. Je mag zus niet voelen en zo niet denken of doen, enz.

2. Geschiedenis.

Ook in de geschiedenis zijn er verschillende invloeden geweest,
confrontaties en mechanismen aan te wijzen, die gevolgen hebben
gehad voor de wijze waarop men in de kerk met de bijbel omging.

' Bijbel en theologie.

De Bijbel als Gods Woord: als belijdenis en opvatting van de kerk. Er
gebeurt hetzelfde mee als met de opvatting over Jezus: waadijk
God en waarlíjk mens als belijdenis m.b.t. Jezus wordt ook van
toepassing op de bijbel. Er vindt ook een zelfde proces plaats. In
tijden van aanval op de kerkelijke opvattingen, wordt het geloof en
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de bijbel verdedigd door meer accent te leggen op het goddelijke
aspect, zodat het daarmee onaantastbaar wordt voor aanvallen van
buitenaf. Verder wordt ook anders naar de bijbel gekeken in tijden
van nood en in tijden van voorspoed. (Andere teksten krijgen dan
betekenis). Uiteindelijk moet je vaststellen, dat de bijbel door de
kerk als instrument gebruikt is. Het hangt niet van de gelovige zelf
af, hoe er met de bijbel omgegaan vvordt, maar het wordt van bo-
venaf opgelegd. Vaak als machtsinstrument om opvattingen en leer
gesanctioneerd te krijgen.

' Bijbel en wetenschap.

Met de ontwikkeling van de wetenschap en met name de ontwor-
steling van de wetenschap aan de 'leer' van de kerk, begint het
zoeken naar de waarheid, als een zoeken naar de feiten. Er vindt
een concurrentie plaats tussen de kerk en de wetenschap als het
gaat om het vaststellen van wat waarheid is. Wetenschappelijke
waarheid is gebaseerd op empirische gegevens, d.w.z. gegevens die
door de zintuigen zijn vast te stellen. De kerk (c.q. theologie) heeft
geprobeerd de bijbelse waarheden ook wetenschappelijk te bevesti-
gen. Het gevolg daarvan zijn de discussies over 'het spreken van de
slang', 'schepping en evolutie', 'de ruïnes van Jericho', 'de opstan-
ding', enz. Steeds opnieuw de vraag naar de feiten achter het ver-
haal. De historische Jezus achter de evangelieverhalen. Vastgesteld
moet worden dat het bij het zoeken naar waarheid om een valkuil
gaat: waarheid in wetenschapstermen is een ander begrip dan
waarheid in het geloof. In het eerste geval gaat het over waarheid
als waarschijnlijkheid in het licht van wat zintuigen kunnen waarne-
men en wat theoriën aannemelijk maken. Bij waarheid in het geloof
gaat het om openbaring van wat God laat zien: niet aannemelijk of
waarschijnlijk, maar als ontmoeting en ervaring die om een reactie
vraagt. Daarbij doet naast het verstand ook het hart en het gedrag
mee. Die waarheid is niet vrijblijvend, tot het tegendeel blijkt.
Daarmee zijn de begrippen niet vergelijkbaar en is elke discussie in
principe zinloos. Het lijkt, heel plat gezegd op de discussie tussen
"die deur is van hard hout!"; "nee hoor, die deur is van hard groen",
of "nee hoor, die deur is lelijk".
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Toch wordt de discussie nog steeds gevoerd en is er geregeld een
spanningsveld tussen wetenschap en geloof. Vooral daar waar ze
zich op elkaars gebied proberen te begeven.

' Bijbel als product van de kerkgeschiedenis.

Er achter komen dat de bijbel niet als boek uit de lucht is gevallen
heeft invloed op hoe je met de bijbel omgaat. Het vaststellen van de
canon ( = de liist van boeken die in de bijbel staan) heeft een hele
geschiedenis. Zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament.
Erachter komen dat sommige boeken eerder toevallig in de canon
te-recht zijn gekomen, dan dat het zo duidelijk eenduidig vastgesteld
kon würden. Een eerste selectie van de boeken van het Nieuwe

Testament vond plaats op basis van "boeken, die in de gemeente
gelezen werden". Het heeft wel 300 jaar geduurd voordat de canün
van het Nieuwe Testament voorgoed l?) vastgesteld werd. Een
tijdgebonden proces. Ook is de geschiedenis van de eerste gemeen-
ten terug te vinden in de evangelieverhalen. In de kerkgeschiedenis
is ook steeds weer aandacht voor het opnieuw vaststellen van de
canon. Daarin is ook een verschil tussen de katholieke (canon +
o.a. Tobit, Judit, 1 en 2 Maccabeeën en Wijsheid van Jezus Sirach)
en de protestantse traditie. Het dwingt je steeds weer opnieuw om
na te gaan en vast te stellen wat voor jou de betekenis is van de
verschillende boeken voor hun plaats in de bijbel.

' Bijbel en psychologie.

De ontdekking, dat de bijbelverhalen behoren tot de grote verhalen
van de mensheid heeft ook grote invloed gehad op de interpretatie
van de bijbel. Het gaat dan om de ontdekking van de existentiële
vragen van het leven in de verhalen: goed tegenover kwaad, dood
en lijden tegenover leven en geluk, angst tegenover vertrouwen,
schuld tegenover vergeving, enz. Juist in de laatste jaren is er veel
aandacht voor Drewermann, met zijn psychologische methode van
exegese. Maar ook Nico ter Linden met zijn ervaringsverhalen. Er is
meer ruimte voor de mens in het licht van het verhaal en dus minder
aandacht voor de leer.

s

l

*

12



j

Allemaal invloeden en aspecten, die effect hebben op hoe je tegen
de bijbel aankijkt en ermee omgaat. Ailemaal bevatten ze ook logica
en waarheid. Soms blijkt de kennismaking met een van de boven-
genoemde aspecten voor mensen een openbaring en wordt het tot
enige Weg en Waarheid, soms blijkt het na een tijdje ook een zij-
spoor te zijn. Wat voor weg je ook bewandelt, ook het geweten
gaat met je mee (de bijbelopvatting van de opvoedingl): over wat je
wel of niet mag denken of doen!

3. De Bijbel als middel om God te ontmoeten.

Het allerbelangrijkste m.b.t. het omgaan met de bijbel is toch wel
het verschil dat je kunt maken tussen de bijbel als doel in zichzelf,
of als middel. Bij doel wordt de bijbel haast tot God Zelf. Het be-
Iangrijkste is dan de bijbelkennis en de bijbel als onaantastbaar
Wüord: "de Bijbel zegt" betekent hetzelfde als "God zegt". Bij de
Bijbel als middel kun je de bijbel zien als mogelijkheid God te ont-
moeten en gaat het om een weg naar God toe.
Eigenlijk is daarmee de parallel gelegd met de wijze waarop de
joden met de torah omgingen. Ook daarbij kun je het verschil zien
tussen de torah als Wet of de torah als Weg om te gaan. Het ver-
schil tussen torah als geschiedenis (de eerste vijf boeken van Mo-
zes) en de torah, opgevat als de 10 geboden.

Voor mijn gevoel gaat het in de bijbelse boodschap steeds om de
ontmoeting tussen God en mens. Als er geen sprake is van ontmoe-
ting blijft er van de geschiedenis/ervaring alleen nog maar wetten
en regels over.
Kijkend naar de geschiedenis van de kerk ontkom ik niet aan de
gedachte, dat we iets kwijgeraakt zijn. Er is meer aandacht voor de
geloofsleer, dan voor het geloofsbeleven.

Uitgaande van 'heel de mens' zouden we misschien weer meer
aandacht aan de ontmoetíng moeten geven. De bijbel als middel om
God te ontmoeten, een üntmoetingsplaats, een bron van levend
water om uit te putten.
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Als je er zo over praat kun je misschien ook op een andere manier
omgaan met de bijbel. Niet meer zo krampachtig in de stij van wat
'moet' en 'mag', maar eerder op de manier van wat 'is' en 'kan'.

De bijbel zou dan kunnen blijven staan als Boek van 'God en men-
sen'. Er hoeft geen discussie te zijn over wat er wel of niet beslist
bij hoort, of wat eventueel anders gelezen moet worden. Geen
discussie over selectie, maar ook geen bijbel iian 'kaft tot kaft' en
zeker geen bijbel als machtsmiddel om iedere discussie te beslissen.
Wel als een gegeven, dat ons overgeleverd is.
Dat betekent niet, dat je niet mag reaqeren op wat je leest in de
bijbel, wel dat je recht doet aan het feit, dat ieder mens op zijn
eigen manier reageert op wat hij leest. Zo immers is hij ook zelf in
het geding; het gaat om de eigen betrokkenheid. l-let gaat om wat
wij lezen, waar wij op reageren, waar wij over nadenken en eventu-
eel over discussiëren. Daarmee komt de discussie ook op de goede
plaats te liggen. In die zin is de bijbel zelf ook niet in het geding: wij
zijn in het geding, op grond van wat wij lezen. Wij interpreteren. De
discussie gaat dus altijd tussen mensen over de Bijbel en God.
Laat de bijbel bijbel zijn: niets meer en ook niets minder. Geen pola-
risatie over opvattingen, maar een mogelijkheden zoeken om God
en elkaar te ontmoeten.

4. Anders omgaan met de Bijbel.

Het gaat hierbij níet om een nieuwe invalshoek, in de plaats van al
de aspecten die we genoemd hebben, maar om een naar boven
halen van een vergeten aspect: de bijbel als ontmoetingsplaats van
het hart. Kijken naar je eigen reacties en je eigen vragen. Ieder op
zijí èigen manier. Praten over wat je beelden en opvattingen zijn in
gesprek met elkaar zonder machtsmiddel, op basis van gelijkheid.
Ruimte voor uitwisseling en discussie op de plaats waar het hoort,
met open vizier. In het licht van elkaars leven en van de verhalen
van de bijbel. Er valt nog zoveel te ontdekken, en we hebben elkaar
zo nodig om meer te ontdekken van God in de bijbel en in elkaars
leven.

Het voordeel van dit omgaan met de bijbel is, dat je vermijdt dat er
geschrapt moet worden of gemoraliseerd of gepolariseerd. Niet de

í
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bijbel als wapen of als vesting, maar als brood, bron en huis, met
voedsel, warmte en geborgenheid. In het vertrouwen dat God daar
te vinden is, maar ook de mens en dus ook wijzelf.

Het zou goed zijn de bijbel weer verhalenderwijs te leren lezen. Zo
dat je ontdekt dat je zelf mag meedoen met het verhaal van God.

) Piet Brüngers

»

**%*%

lmpressie van de A. V.'95 in Stadskanaal

BAPTISTEN WILLEN NIET VERGADEREN

)

)

Ruim 200 afgevaardigden begonnen donderdagmorgen 19 oktober
1995 om precies 08.30 uur aan hun jaarlijkse tweedaagse (plus de
avond tevoren). Het was de 1 15e AV, de Algemene Vergadering
van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Stadskanaal
was de plaats waar het geschiedde.
Wat gebeurde er allemaal? En wat gebeurde er niet? Deze subjectie-
ve impressie laat u iets meebeleven.

Het is al zo'n 115 jaar bekend dat Baptisten eigenlijk niet willen
vergaderen. Ze willen van alles: zingen (vooral veel nieuwe psalmen
deze keer}, preken, vieren, koffiedrinken, bijpraten, etc. Maar dat
vergaderen daar hebben ze het knap lastig mee. Zakelijk(e) dingen
bespreken, beleidsuitgangspunten formuleren, beslissen en zo meer
van die dingen die bij het runnen van een organisatie van ruim
13.000 leden horen, dat gaat allemaal ten koste van het samenzijn.
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Misschien eeri ti3je gechargeerd, maar toch denk ik dat de aandui-
ding "jaarlijkse AV , de Algemene Verzameling van Baptisten", het
gebeuren goed typeert.

HELDER BEGIN

Het begon helder en krachtig, toen ds Huiting in z'n openingswoord
opriep tot beweging en flexibiliteit. Eerlijk kijken naar wat we echt
aan het doen zijn in de diverse takken van werk. Gewoontegeloof
wegdoen en open zoeken naar nieuwe spiritualiteit. Dus niet alle
energie richten op het verder timmeren aan het eigeri huis, maar de
bakens verzetten. Daarbij elkaar liefhebbend.
De agenda bevatte eigenlijk maar één controversieel punt. De situa-
tie rond De Christen. De rest was min of meer standaard. Een noti-
tie van de Evangelisatie Con'imissie der Unie (ECU) betrof het enige
echte inhoudeliike onderwerp: welke koers kiezen we ten aanzien
van de evangelisatiearbeid in dit land?
Beide punten kwamen echter pas vrijdag aan de orde.

I

DE DONDERDAG

Eerst de donderdag:
De sfeer was goed. Er werd niet scherpgeslepen noch gepolari-
seerd. Een voorbeeld hiervan was dat de afgevaardigden en de
Uniecommissie er niet voor voelden een motie aan te nemen waarin
de UC werd aangemoedígd op creatíeve wijze de contacten met
Baptisten gemeenten buiten de Unie te bevorderen. De motie werd
prompt ingetrokken en de UC kondigde aan behoedzaam verder te
zullen gaan met de gesprekken.
Ja, de gemeente Leiden onthield zich van goedkeuring van het
Jaarverslag, omdat er een gemeente in voor komt met een vrouwe-
lijke voorgangeÏ. Maar daar werd niemand heet of koud van. Even-
min riep discussie op dat de gemeente Delft tegen de begrotingen
van Unie en Pensioenfonds stemde, omdat vrouwelijke voorgangers
niet in dat Fonds kunnen.
Een gemiste kans voor de afgevaardigden betro'f de (kosten van)
huisvesting van de Unie-organen. Voorlopig gebeurt er niets. Vol-
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gend jaar maar eens een onderzoek naar huisvestingsbehoefte aan-
kaarten.

Er was evenmin veel reactie vanuit de gemeenten naar aanleiding
van de "noodkreet" van de NBJB dat het niet denkbeeldig is dat
over enkele jaren een groot deel van het jeugd- en jongerenwerk
verloren zal zijn wegens overheidsbezuinigingen die onvoldoende
gecompenseerd worden door de gemeenten.
Tijdens de conferentiemiddag presenteerde een viertal gemeenten
hun activiteiten in het kader van het evangelisatiejaar. Het is plezie-
rig om te zien hoeveel creativiteit en energie er te vinden is op het
Iocale vlak.

DE VRUDAG

En dan nu de vrijdag.
Zoals u wellicht weet is het Unieblad "De Christen" technisch fail-
Iiet. Het aantal abonnees vertoont weer een dalende lijn en zit nu op
zo'n 2000. De Unie stopt al enkele jaren de financiele gaten.
Vorig jaar had de vergadering om een duidelijk voorstel gevraagd.
Dat lag niet ter tafel. De UC had een notitie toegezonden, waarin
een uitspraak werd gevraagd over de koers ten principale: moet "De
Christen" een blad zijn dat hoort bij het lidmaatschap van de Unie
(gemeenteblad) of is het in beginsel onafhankelijk van de Unie, een
abonnee-blad ?

Deze vraagstelling is niet bepaald nieuw. In 1990 werd al een hel-
der voorstel gedaan door een studiecommissie. Maar men durfde
toen geen knopen door te hakken.
Nu, vijf jaar later wilde de AV opnieuw niet kiezen voor één van
beide opties, zo bleek uit de overweldigende steun voor een motie
waarin werd uitgesproken eerst nog eens alle alternatieven te on-
derzoeken. De UC vond dat niet leuk, maar moest hierin meegaan.
Dit temeer daar de eigen notitie kwalitatief ver onder de maat was.
De bal ligt nu weer bij de UC. "Tijdens de AV '96 breekt het uur van
de waarheid voor "De Christen" aan", aldus de voorzitter van de
Unie. Ik ben beníeuwd. Er is vooral moed nodig om een modern blad
uit te geven.

17



s

NOG STEEDS: DE ORGAN?SATIE

Voor de lunchpauze deed ds Smit verslag van het werk van de
Werkgroep Organisatie Unie (WOU). Dit is de zoveelste club die zich
de afgelopen 15 jaar met dit onderwerp bezighoudt. De WOU pakt
de zaken anders aan, zo vertelde ds Smit. Men houdt zich voorlopig
niet bezig met structuren ed maar ínvesteert in gesprekken over
doelen, bevordert liefde en respect tussen commissies en probeert
"geestelijk leiderschap" te ontwikkelen. Wordt vervolgd.

De notitie van de ECU kreeg ondanks het ontbreken van een con-
creet stappenplan en een meerjarenbegroting, veel waardering. Veel
gemeenten vonden het een inspirerend stuk. Geschikt om gemeen-
ten opnieuw vitaal te maken en zo het missionaire karakter te ver-
sterken. Zoals een van de afgevaardigden opmerkte: "Het gaat er
om dat de gemeenten hervormd worden dwz dat de energie die nu
overwegend naar binnen is gericht, volstrekt anders gaat worden
aangewend; daarbij kan de ECU ons helpen". Volgend jaar een
concreet voorstel.

Wat is er verder nog vermeldingswaard?
Een aantal gemeenten kwam tussendoor even bij elkaar om erva-
ringen uit te wisselen die men heeft met asielzoekers en vluchtelin-
gen. Gewoon aan het werk dus.
Bij zijn erkenning door de AV als voorganger merkte ds T. van der
Leer op dat er naast vreugde ook de pijn was omdat ex-medestu-
denten niet erkend kunnen worden omdat ze vrouw zijn. Hij kreeg
veel applaus.
Op verzoek stemde de UC ermee in zich te verdiepen in sexueel
misbruik in pastorale situaties. Mogelijk zou een beroepscode voor
predikanten moeten worden ontwikkeld.

Mijn slot-impressie? Een rustige AV, zonder hoogte- en dieptepun-
ten met iets meer ruimte om te ademen dan in de afgelopen jaren.

Ik wil u tenslotte niet onthouden een gedichtje dat Jur Kruizinga me
bij het scheiden van de markt in de handen drukte:
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De eenheid was er weer.

De vogels zongen om ons heen.
De richting was bepaald.
De zeven psalmen in de hand.
Geloof en hoop, een hoop.
Droom ik of was dit gewoon een AV?

Herman de Boer, Den Haag.

*%*%%

Terugblík op de RUIMTE-dag 1995

EEN ANDERE VORM VAN

'FUNDAMENTALISME' ?

Het is niet mijn bedoelong een verslag te geven van de Ontmoe-
tingsdag in Zwolle van 18 november j. Wel wil ik de lezers graag
deelgenoot maken van enkele vragen en opmerkingen die - terug-
blikkende - bii ons boven kwamen.
De ontmoeting en begroeting waren als vanouds. Alleen viel het
mijn vrouw en mij op, dat er minder "oude getrouwen' aanwezig
waren. Dat kan ook niet anders, want die categorie van het eerste
uur is 'een uitstervend ras'. Is de jeugd bereid om het op haar wijze
in haar (misschien andere) situatie over te nemen ? Dat het zakelijke
gedeelte in korte tijd kon worden afgehandeld stemt enerzijds tot
vreugde, vanwege het zo uitgesproken vertrouwen. Maar bespeur-
den we anderzijds ook iets van desinteresse ?
Dan ds.Nico ter Linden. Wat is die man een ras-verteller...! Het is
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een genot om naar hem te luisteren. Dat betekent echter niet: kri-
tiekloos luisteren !

En dan komen de vragen: over Paulus, (waar hij weinig affiniteit
mee heeft) over de bijbel, OOK als openbaring, over de angst die je
tegenwoordig aangepraat wordt dat je eerst een hele bibliotheek
gelezen moet hebben wil je het fijne van de bijbelse verhalen snap-
pen. Met alle waardering voor ds.Ter Linden, het is mij te eenzijdig,
alsof dit de enig juiste manier is van het omgaan met de bijbel. Het
Iijkt wel een andere vorm van 'fundamentalisme'. Het zal niet zo
bedoeld zijn, iÏíaar soms kreeg ik de indruk van degene die het weet
tegenover de 'domme' massa of degene die geniet van het vaste
voedsel en daarvan rijkelijk uitdeelt aan de massa die nog aan de
melk is.

Dan de viering: goede liederen, een goed uur. En toch: ik zat op een
gegeven moment met een broodje in de hand en ik wist niet wat
daarvan de bedoeling was: opeten ? Doorgeven ? Meenemen ? Dat
kwam helaas niet uít de verf.

Nog een ondeugende opmerking tot slot: Henk Blenkers, die de
leiding had van de viering, had het over dat jongetje dat nog gauw
even naar huis liep om een paar broodjes en wat vis voor onderweg
mee te nemen. Maar het beeld klopt niet, want Johannes (de enige
van de vier evangelisten die de jongen ten tonele voert) spreekt
over vijf gerstebroeden en twee vissen. En dan moeten we bij ger-
stebroden eerder denken aan grote, ronde broden of grote, dkke
pannekoeken, dan aan ons kadetje ! De jongen had dus wel duide-
lijk veel meer bij zich dan voor eigen gebruik! Dacht hij soms aan
een handeltje ?
En toch was het een goede dag !

ALLE VAN DER GOOT
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VAN HIER EN DAAR, VAN OVERAL.

Britse Baptisten Unie groeit

Voor het eerst sinds vele jaren hield de Britse Unie zijn jaarlijkse
vergadering gedurende een weekend, samen met de BMS (het be-
kende Baptisten Zendingsgenootschap). Voorheen kwam men
meestal "midden in de week" bíjeen. Er werden 20 nieuwe gemeen-
ten verwelkomd, waarmee de groei van de laatste jaren zich hand-
haafde. In drie jaren kwamen er 70 gemeenten bii. Bovendien ver-
heugde men zich over een groter aantal jonge afgevaardigden. Fi-
nanciële problemen heeft men weliswaar onder contröle, maar de
Unie ontvangt nog niet voldoende financiële steun, om zich op het
terrein van de evangelisatie krachtig te ontplooien.
Met grote meerderheid besloot de vergadering lid te blijven van de
verschillende nationale oecumenische instanties.

Homosexualiteit grootste twistpunt

De verdeeldheid binnen de christelijke wereld op het punt van
homosexualiteit grijpt om zich heen. Onlangs beschreef de algeme-
ne secretarïs van de Britse "Lesbian and Gay Christian Movement"
(LGCM) Richard Kirker dit onderwerp als het grootste twistpunt in
de kerken. Of iemand wel of niet instemt met de levensstij, die
Kïrker vertegenwoordigt, feit is, dat het aantal bewijzen voor de
juistheid van zijn verklaring groeit. De strijd is vooral opgelaaid in
Groot Brittannië en de Verenigde Staten. Twee van vele illustraties:

1. De Anglicaanse emeritus-bisschop van Glasgow en Galloway,
Derek Rawcliffe, schokte onlangs de Kerk van Groot Brittannië door
in een televisie-programma te melden, dat hij homosexueel was en
is. Rawcliffe, die zijn kerk in dit hoge ambt diende van 198', tot
1 991, is de hoogste Anglicaanse kerkvorst in Brittannië, die openlijk
zijn voorkeur voor leden van dezelfde sexe uitspreekt.

Hij vertelde, dat hij dacht homosexueel te zijn, voordat hij op 50-
jarige leeftijd trouwde. Hij realiseerde zich, dat hij dat nog steeds
was,nadat zijn vrouw stierf en hij dichtbij zijn pensioen was. Raw-
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cliffe was het openlijk oneens met een verklaring van een dag eer-
der van de roomskatholieke kardinaal Basil Hume. Deze veroordeel-
de discriminatie van homosexuelen, maar herhaalde zijn steun aan
een document van het Vaticaan, dat homosexuele praktijken be-
schreef als verward en moreel verkeerd. Hume verklaarde dat de
kerk de plicht heeft tegen discriminatie te zijn in alle omstandighe-
den, waar iemands persoonlijke sexuele activiteit redelijkerwijs niet
als terzake kan worden beschüuwd.

2. Baptisten waren onlangs geschokt toen ze hoorden, dat het be-
stuur van de "Baptist Peace Fellowship of North America (BPFNA)
besloten had de rechten van homosexuelen te verdedigen om lid,
diaken, ouderling, predikant te worden van de kerken, of dienst te
doen als predikant voor bijzondere taken. "Ofschoon we met genoe-
gen in de loop van vele jaren deelnamen aan de BPFNA" - zei Lena
Nelson, president van de National Ministries Board - "is het eenvou-
digweg niet mogelijk voor National Ministries om gelden en mensen
ter beschikking te stellen ter ondersteuning van enigerlei organisa-
tie, die Amerikaanse Baptisten beleidsverklaringen en -besluiten
verwerpt."

De Amerikaanse Baptisten Gemeenten vormen één van de zeven
Baptisten conventies in Noord Amerika, die zijn aangesloten bij de
BPFNA sinds zijn oprichting in 1984. De BPFNA wordt niet onder-
steund door een Baptisten conventie, maar vormt een netwerk van
Baptisten gemeenten en personen, die betrokken zijn bij zaken van
vrede en gerechtigheid. De Amerikaanse Baptisten Conventie heeft
in het verleden financiële en personele steun aan BPFNA-vredes-
conferenties gegeven.

In een verdere verklaring zei Nelson, dat National Ministries wil
voortgaan om groepen te helpen in het ontwikkelen van resoluties,
uitingen van bezorgdheid, of uitspraken over belangrijke zaken.

Deze twee voorbeelden zijn tekenen van de storm, die het debat
over homosexualiteit door de gehele christelijke wereld teweeg-
brengt. Een ander voorbeeld is de in Nederland gehouden internati-
onale conferentie over sexuele ethiek, gesteund door het Europese
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forum van "Gay and Lesbian Christian Groups". Kirker vertelde, dat
deze conferentie aan kerkleiders en -bestuurders gelegenheid wil
geven elkaar te ontmoeten en om elk gevoel weg van isolement
weg te nemen, alsof men de enige kerk is die door een golf van
onrust heengaat.

De visie op alcoholgebruik

In een kortgeleden uitgekomen studie blijkt Europa meer alcohol te
produceren en te consumeren dan enig ander werelddeel: in 1990
in 15 landen meer dan 8 liter alcohol per persoonl Niet bepaald
verrassend nieuws. Wel nieuws is het toenemend bewustzijn in
Europa, dat de problemen, die alcohol en drugs "thuis" veroorzaken,
ook worden geëxporteerd naar de armere landen op het zuidelijk
halfrond. Bovendien wordt de wereldhandel in drugs alleen overtroí-
fen door die in wapens.
Deze gegevens speelden een rol op een conferentie van kerkleiders,
die in januari in Brussel beraadslaagden over een theologisch ant-
woord op alcohcl en drugs. Christus' roep om de mensheíd lief te
hebben vereist sterke tegenstand tegen de krachten van drugs- en
alcohol-misbruik, zo bedreigend voor gemeenschappen en personen
en belangrijke oorzaken voor sociale problemen (verkeers- en be-
drijfsongevallen, verwaarlozing van kinderen). Naarmate men zich
bewust wordt van de gevaren, begint de consumptie in het Noorden
te minderen, maar helaas in het Zuiden toe te nemen, dank zij recla-
me. Een uitdaging voor de kerken...?!

Baptisten en andere evangelische groepen stemmen niet in met de
voorstellen van sommige groepen om zich totaal van alcohol en
drugs te onthouden. Vooral de zevende dagsadventisten zijn voor-
standers van geheelonthouding. Vermeldenswaard is, dat zij tot de
snelst groeiende kerken behoren.

De 47 Unies, die lid zijn van de Europese Baptisten Federatie, heb-
ben verschillende opinies op deze zaak. Ze zijn getrouwe maar vrije
volgelingen van Christus. Ze staan bekend als non-conformisten, als
vrije-kerk christenen, die vanuit hun traditie vrij willen zijn van ker-
kelijke contröle. Alleen de bijbel beslist en dit boek is - als op vele
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andere puntén - open voor verschillende interpretaties. Daarom is
het erg moeilijk zo niet onmogelijk om aan te duiden wat de Baptis-
ten visie op zaken als alcoholgebruik is.

Sommige Baptisten in Europa onderrichten en praktizeren geheel-
onthouding. Normaal christelijk gedrag houdt voür hen eenvoudig-
weg geheelonthouding in. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zelfs
onder de strengste groepen. Maar anderen, afhankelijk van hun
culturele en theologische positie, vinden juist het gebruik van alco-
hol goed- cliristelijk gedrag. Objectief gezien kan niemand zeggen,
dat dit of dat de algemeen aanvaarde Baptisten praktijk ten aanzien
van alcoholgebruik is. De beslissing is zaak van de Unie en de ge-
meenten en uiteindelijk van individuele christenen. Wel staat vast,
dat Baptisten en andere christenen bovenmatig gebruik van alcohol
en drugs afwijzen. Alle Europese christenen zouden dan ook het
werk moeten steunen van de Internationale Christen Federatie tot

voorkoming van alcohol en drugs verslaving.

OP WEG NAAR MEER VERZOENING?

De laatste tijd doen Baptisten gemeenschappen in meerdere landen
verzüeningspogingen. Zo zijn in Zweden veelbelovende gesprekken
gaande tussen de Unie en de zgn. Örebro-gemeenten, die zestig
jaren geleden uit de Unie traden.
De grote Southern Baptist Convention, in 1845 ontstaan in Amerika
door toedoen van voorstanders van de slavernij, heeft nu spijt be-
tuigd tegenover de Afrikaanse Amerikanen over alle uitingen van
racisme.

In Rwanda proberen Hutu en Tutsi christenjongeren in Burundi sa-
men te leven om verzoening te toen, hardnodig om in hun landen te
kunnen overleven.

De Duitse Baptisten hebben op hun Bondsvergadering in mei een
verklaring betreffende de doop aangenomen, waarmee Oost- en
Westduitsers konden ínstemmen.

De Baptisten Wereld Alliantie heeft een vertegenwoordiger in de
drie brandpunten New York, Genève en Wenen bij de organisatie
van de Verenigde Naties om hun stem te laten horen bij de overleg-
gingen van de vele naties. Politieke activiteiten zullen het Koninkrijk
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Gods weliswaar niet tevoorschijn brengen, maar de komst van dat
Rijk is zeker.

IRRITATIES in GEMEENTEN van GELOVIGEN.

Door een positief ingestelde onderzoeker -niet-Baptist- is in Duits-
Iand nagegaan wat buitenstaanders als irritant ervaren, als ze een
Baptisten gemeente binnenkümen. Wat wij als gunstige situaties
beschouwen, komt bij bezoekers niet altijd zo over. Hij ontdekte
vier mooi-liikende elementen, die vreemdelingen matig vinden:

de macht van de onderlinge liefde, die een gevoel van een-
zaamheid kan oproepen;
een gemeenschap van gelijke gevoelens, die anderen kan
buiten sluiten;
het domineren van een bepaalde vrome toon in de gesprekken,
die in het dagelijkse leven niet is terug te vinden;
een triumferende zekerheid, die alle twijfel weghoudt.

Om over na te denken....

*

Rijswijk. Jaap Broertjes.

%**%*

IRENE'S COLUMN

'Praagse Lente'

Een advertentie in het maandelijks gemeenteblad: "14-daags werk-
kamp in Praag", naar aanleiding van de verhuizing van het Baptisten
Seminarium vanuit Rüschlikon. 'Is dat nou niks voor je?' vroeg ik
voorzichtig aan onze 1 7-jarige dochter bij wie elke intonatie die op
aandrang zou kunnen lijken averechts werkt en die zich heftig aan
het losweken is van het gezin en de daar heersende normen en
waarden, hetgeen o.a. ook duidelijk uit haar kledij blijkt. 'Praag', ja,
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dat trok haar wel aan. 'Baptist', hum..... Hoe vroom waren ze daar?
Wat werd er van haar verwacht? Goed, ze zou bellen.
In het begin vlotte het niet zo erg. De communicatie die vooral via
de Engelse leider van het kamp moest plaatsvinden verliep nogal
moeízaam, hetgeen erop neerkwam dat ze drie weken voor dato
nog niet wist of ze nu wel of niet ging. Maar zie, opeens was het in
kannen en kruiken. De pendelbus naar Praag geregeld, een paar
telefoontjes met Engeland.
Op een zaterdagmiddag zetten we haar op de Tsiechische bus van
Eurolines, met Tsjechische chauffeurs en een handjevol mensen.
Zeventien jaar is ineens nog erg jong. Het nachtelijk duister in en in
Praag zelf haar weg zoeken naar het seminarium. We waren nogal
stil toen ze weggereden was.
Misschien zou ze bellen, afhankelijk van het voorhanden zijn van
telefoon en een goede verbinding. Thuis bleek onze telefoon het na
verhuizing twee dagen riiet gedaan te hebben. Kortom, tien dagen is
lang om niets te horen. Het ijzeren gordijn bestaat weliswaar niet
meer, maar toch.....
Toen, eindelijk het verlossende kaartje: al de eerste nacht had ze in
de bus kennisgemaakt met twee Nederlandse jongeren die ook
bleken te gaan en...ik denk het belangrijkste voor haar: 'Deryll (de
Engelse leider) is oké: lang haar, gebleekt shirt en oorringetje. Wat
een moederhart al niet goed doet.
Ze zat er weer in, drie dagen later, precies op tijd. Moe, maar stra-
lend. Ze had het geweldig gehad: hard gewerkt, een interessante
stad, leuk al die verschillende nationaliteiten. Ook de lengte en
inhoud van de bijbelstudies viel mee. Maar vooral: veel ruimte en
vrijheid. Er moest niet zoveel en een biertje in de stad kon öök.
Misschien juist daarom, vanuit die ruimte dat de spontane doop van
een Engelse jongen in de Moldau en het samen vieren daarvan op
een strandje langs de oever zo'n grote indruk maakte. Ze moest
naar Praag om te ontdekken dat je kunt geloven zonder pressie. Ik
moet toegeven, dat ik dat niet had kunnen bedenken. Misschien
komt het toch nog allemaal goed.

I
I
I

I

I
I
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HALLO JONGENS EN MEISJES,

Een poosje geleden was ik koster, en na de dienst kwam er een
moeder naar mij toe en die vertelde dat ze het raadsel van de afge-
lopen keer wel erg moeiliik vond.i Ik hoop dat jullie het niet zo
moeilijk vonden. Het antwoord was "tong": je hebt hem altijd bij je,
hij zit vast en er is ook een vis die tong heet en in zee zwemt deze
vis vrij rond en zit dus dan niet vast.
Onderaan dit stukje een nieuw raadsel en deze keer is hij wel erg
gemakkelijk.

Het nieuwe raadsel:

ík ben te vinden in de bergen.
Loop je, dan maak je me met je voet.
En wil je soms naar vreemde landen,
dan ben ik iets wat je hebben moet.

Zo, jongens en meisjes, dit was het voor deze keer, allemaal de
hartelijke groeten en tot de volgende keer.

Jullie oom Henk.

*%******4k%*******%4h4k%******

W/E KOCHT BOEKJE(S) VAN DS. NICO TER LINDEN ...?

Op de Ontmoetingsdag van 18 november j in Zwolle hebben enkele
mensen boekjes gekocht van ds.Nico ter Linden, maar... niet be-
taald. Verzoek: Willen degenen die het aangaat het bedrag van de
aankoop overschrijven op de girorekening van de penningmeester
Ron Maatjes ?

******% * # * *** *** *% *% * ** # *%*
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