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VAN DE REDACTIE

Ook dít nummer van RUIMTE kent een thema:
'Zekerheid'
Aanleíding daartoe is het boek van H.Kuitert
'Zeker weten'.
Het blijkt een goed onderwerp voor enkele
heldere beschouwingen over een begríp dat al
vele eeuvven de mens bezig houdt. ,jannes
Reiling, Piet Brongers en Wout Huizing geven
ieder op hun eigen manier vorm aan het thema.

Daarnaast nog enkele reacties op het voríge
nummer, waarin Teun van der Leer zijn mening
gaf over de daarvoor gepresenteerde 'boeken-
lijstjes'.
En voorts een kort artikel over 'Zending' onder
'Boekbesprekíng' en de vaste rubrieken: !rene's
column en de bijdrage van goochelaar Henk
Timmerman.
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GELOOF EN ZEKERHEID

Het boek van Kuitert vraagt
serieus te worden genomen

'Zeker weten' is de titel van Harry Kuiterts bestseller. Het gebeurt
niet vaak dat een theologisch boek zo'n grote oplage bereikt als
dit werk. Dat wíjst erop dat Kuitert mensen aarïspreekt en dat
mensen merken dat het over hun problemen gaat. Een dergelíjk
boek vraagt erom serieus te worden genomen en niet te women
afgedaan met dooddoeners of heilíge kreten.
Daarom hebben wij afgesproken in dít nummer van RUIMTE het
thema geloof en zekerheid aan de orde te stellen. Niet in de vorm
van een of meer recensíes van Kuíterts boek maar van een behan-
deling van enkele wezenlijke aspecten van de problematiek die hij
aan de orde stelt.
In dit openingsartikel wíl ík in het kort íngaan op Kuiterts positie
en de consequenties daarvan. Verdere aspecten worden behan-
deld in de artikelen van Piet Brongers en Wout Huizing en mijzelf.

In 'Zeker weten' kiest Kuitert twee uitgangspunten die voor zijn
hele verdere betoog beslíssend zijn maar hem aan het eínd toch in
de steek laten. Het eerste punt is dat geloof en godsdienst hun
zekerheíd niet aan openbaríng kunnen ontlenen. Openbaring is in
alle godsdiensten te vinden en dus geen criteríum voor zekerheid.
Geloof en godsdienst kunnen dus niet meer zijn dan zoekontwer-
pen met behulp waarvan ménsen God of het goddelijke hebben
gezocht. Die ontwerpen worden langs de weg van de traditie
aangereikt en iedere generatie maakt zo op basis van de vroegere
ontwerpen weer verdere eigen ontwerpen en geeft die weer verd-
er door. Maar geen van die ontwerpen kan zekerheid leveren
want ze berusten geen van alle op openbaring.
Het tweede is dat elk geloof een stel voorstellíngen nodig heeft
die een feitelijke werkelijkheid beschrijven. Hij noemt dat 'factual
beliefs'. Hij vertelt niet waar hij dat begrip vandaan heeft maar
het speelt in zijn verhaal een heel belangrijke rol. Hij vertaalt het
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als 'geloofsvoorstellingen met een feitelijk karakter'. Zijn stellíng
is dat onze christelijke 'factual beliefs' achterhaald zijn en dat
daarmee de geloofszekerheid ook verloren is gegaan. De 'beliefs'
zijn ingehaald door de tijd en worden dan ook door Kuitert een
voor een afgebroken en opgeborgen. Daar horen bíj: openbaring-
en en heilige geschriften (alle godsdiensten hebben die en dus kan
er geen een waar zijn en zekerheid verschaffen), een wereldbeeld
zoals de bijbel dat schetst, Jezus zoals die in het Nieuwe Testa-
ment wordt voorgesteld. Sommige hiervan kunnen nog wel wor-
den gered door een syrnbolísche interpretatie, sommige worden
helemaal niet gemist maar de hierboven genoemde voorstellingen
kunnen niet meer worden gered en zíjn door de tijd ingehaald.
Daar moeten we het dus verder zonder stellen.
Nu zou over dit laatste nog wel het een en ander aan te tekenen
zijn maar dat zou in dit inleidend artikel te ver voeren. Beslissend
is eígenlijk het vertrekpunt: geloof is een zoekontwerp en geen
antwoord op een openbaríng van Gods kant. Dat is meteen heí:
eind van alle discussie. Wat dan als geloof en geloofszekerheid
naar voren wordt gebracht is per saldo niet meer dan een meer of
minder aantrekkelijk zoekontwerp dat ons door de traditíe is
aangereikt en waarmee wij kunnen stoeien: we kunnen het aarine-
men, het wijzigen en afwijzen, al naar gelang. Maar de vraag rijst
dan wat zulke zoekontwerpen waard zijn. Ze bevatten geen zeker-
heid en kunnen geen aanspraak maken op waarheid. Wat ze over
God of het goddelijke zeggen is niet meer dan wat mensen zidÏ
daarvan hebben voorgesteld. Ze zeggen niets over God, wel over
hun eigen Godsontwerpen maar niet over God zelf. Dat geldlt ook
voor het zoekontwerp waar Kuitert uiteindelijk zelf mee voor de
dag komt, een vorm van mystiek díe Joden, christenen en
mohammedanen allemaal kunnen overnemen.
Het uitgangspunt is beslissend. En ik denk dat de bijbel ons een
ander uitgangspunt voorhoudt. In de brief aan de Hebreeën
hoofdstuk 11 vers zes tekent de anonieme schrijver aan: 'wie tot
God wil naderen moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij degenen
díe Hem zoeken, beloont'. Geloof berust op openbaríng of het is
geen geloof.
Daarmee is de vraag naar zekerheid echter niet afgehandeld of
weggestopt. De eerste vraag is dan: wat is zekerheid dan eigen-
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lijk? Daarover gaat het artíkel van Piet Brorïgers. Een volgende
vraag is: hoe zit dat met zekerheid en ervaríng? Wat betekent
ervaríng voor de zekerheid van het geloof? Daarover schrijft Wout
Huizing. Tenslotte komt de vraag aan de orde: is zekerheid uitslui-
tend een indívíduele zaak of speelt ook het samen met anderen
geloven daarin een rol? Daarover volgen enkele gedachten van
míjn kant.
Natuurlijk worden in deze artikelen geen problemen waterdicht
worden opgelost. Zekerheid ís nu eenmaal niet in de handel. Maar
wij hopen dat deze drie bijdragen onze lezers op weg helpen om
over hun eigen geloof en zekerheid na te denken.

JANNES REILING

*%***

ZEKERHEID EN ZEKERHEID IS DRIE

"ik weet zeker, dat water kookt bij 1 00o C."
"ik weet zeker, dat Napoleon eigenhandig mensen heeft ver-

mOOrd"
"ik weet zeker, dat mijn Verlosser leeft"

"Zekerheíd" heeft de volgende associaties: vast en zeker,
betrouwbaar, feiten, waarheid, weten, enz. Zekerheid, daar kun je
varí op aan. Daar kun je je aan vast houden. Zekerheid is het te-
genovergestelde van twijfel en vraagtekens.
Het probleem is echter dat het woord op verschillende manieren
gebruíkt kan worden en dat er daarmee ook een verschN is in de
betekenis van het woord. Anders gezegd: als je zoekt naar kriteri-
a, dus voorwaarden voor zekerheid (dus zoekt naar antwoord op
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de vraag "wanneer is iets zeker?" Of "welke zekerheden zijri er iri
het leven?") vínd je ook verschillende antwoorden. Het probleem
is vaak, dat dingen door elkaar heen gebruikt worden en zo zor-
gen voor een stuk verwarring en onzekerheid. Vooral als heie gaat
over godsdienst en geloof.

Daarom zullen we een poging doen duidelijkheíd te verschaffen
om in elk geval te begrijpen waar dingen fout gaan. En misschíen
vinden we gereedschap om onze eigen zekerheden wat veiliger te
stellen. Bovengenoemde uitspraken zeggen iets over waar voor
mij zekerheid over bestaat. En díe zekerheid heeft ín alle drie de
uitspraken ook te maken met "weten", "vast en zeker", "betro-
uwbaar", "waarheid" en "dingen waar je op aan kunt". Verder
gaat het om uitspraken die betrekking hebben op dezelfde
belevingswereld. Toch is er een groot verschíl. Dat verschil wordt
duidelijk als je nagaat op welke wijze elk van die uítspraken tot
stand kan komen. Dat verschil heeft te maken met de wijze waar-
op wij omgaan met onze belevingswereld. Met de wijze wa;irop
we proberen onze belevings-were!d in te delen. Zo, dat we erover
kunnen praten en er iets over kunnen zeggen.

Daarmee kom ik terecht bij het verschíl tussen natuurwetenschap,
geschiedenis-(c.q. sociale) wetenschap en geloofswetensch.ap.
Alle drie hebben "theorie" ontwikkeld, maar elk houdt zich bezig
met een andere vraag over de belevingswereld.
Natuurwetenschap houdt zich bezig met de vraag: hoe zit de
wereld in elkaar (samenhang), zodat ik zeker kan zijn over wat er
allemaal kan gebeuren.
Sociale wetenschappen en speciaal de geschiedeniswetenschap
geven aandacht aan unieke gebeurtenissen in het verleden, waar-
bij het niet zozeer gaat om vragen als wat kan er ailemaal gebeu-
ren, maar om wat is er precies gebeurd, hoe weet ik zeker, dai:
dat gebeurd is en hoe kan ik het begrijpen.
Geloofszekerheid heeft betrekking op wat in het persoonlijke
leven als zekerheíd ervaren wordt. Daarbij gaat het niet alleen
over gevoel, maar ook over feiten, ervaringen en overtuigingen.
We zullen van ieder van de drie uitspraken nagaan, hoe die zeker-
heid eruít ziet, maar ook wat de grenzen aan die zekerheid zijn..
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2. "Ik weet zeker, dat wmer kookt bíj l00o C"

Deze uitspraak past bij de natuurwetenschap. Het is een zoeken
naar vaste díngen, onafhankelijk van mijn gevoel of mijn unieke
ervaring. Als antwoord op de vraag "hoe weet je dat zeker?" kun
je zeggen 'probeer het zelf maar eens", "ga zelf maar kijken".
Gebaseerd op wat gemeenschappelijk is voor alle mensen. We
noemen het ook wel de zintuiglijk waarneembare (empirische)
wereld. Alles wat ík kan zien, horen, ruiken, proeven en betasten
helpt mij aan zekerheid. Zoeken naar zekerheid is zoeken naar
natuurwetten. Dat zij overigens geen voorschriften of geboden,
maar natuurregelmatigheden. Die helpen om plannen te maken
voor de toekomst. Ze zíjn waterdicht, want we kunnen steeds
"controleren" en narekenen.
Het aardige van de wetenschap is, dat ze altijd op zoek zijn naar
het testen van de zekerheden. Zodra er iets gebeurt, dat niet blíjkt
te kloppen wordt nagegaan üf daar weer een verbetering van de
"natuurwet" kan plaatsvinden. Dat is niet een zaak van leven en
dood, maar van een zoeken naar de beste verklaríng en het
formuleren van betere zekerheden. "opdat wij niet voor verras-
singen komen te staan". Je zou deze zekerheid kunnen omschrij-
ven als een "zoekontwerp" (vergelijk Kuitert). Je gaat ermee op
pad, totdat het tegendeel blijkt. Een voorbeeld van een verbete-
ring van een zekerheid is dat "de platte aarde ín het centrum van
het heelal" wordt vervangen door 'de ronde aarde als onderdeel
van een groot heelal". Maar ook b!ijkt de bovengenoemde uit-
spraak over het koken van het water als zekerheid níet voldoende
te zíjn: in de bergen kookt het water bij een lagere temperatuur.
De zekerheid komt pas terug als je er aan toevoegt 'bij normale
luchtdruk'.
Deze zekerheden hebben langzamerhand "de markt" veroverd van
het dagelijkse leven, Het lijkt erOp, dat je alleen zeker kunt Zijn
van iets als je het kunt aantonen met konkrete zichtbare voorbeel-
den. Daarmee komen we tegelijk bij de grenzen van deze soort
zekerheid.

Het kan niet helpen om bijv. zekerheid te verkrijgen over dingen
uit het verleden. Je kunt wel iets zeggen over wat er zou kunnen
gebeuren (met de mogelijkheid dat het toch anders blijkt te zijn),
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maar niet over de zekerheid wat er precies in een specifieke situa-
tie is gebeurd. Je moet het dan doen met wat overgebleven is: de
sporen uit de geschiedenis. Over dingen die geen sporen nagela-
ten hebben kan niets met zekerheid gezegd worden. Hoe weet je
dan zeker, dat bijv. Napoleon mensen eigenhandig gedood heeft?
Of dat Jezus geleefd heeft?

3. "Ik weet zeker, dm Napoleon eigenhandig mensen heeft ver-
moord".

We komen nu terecht bij de betrouwbaarheid m.b.t. gebeurte-
nissen uit het verleden. Dan helpen mij geen natuurwetten. Dan
moet ik zoeken naar sporen. Dan moet ik interpreteren. Ofteweil
vaststellen wat wel of niet telt als historisch bewijs.
Je k?int wel verwijzen naar geschiedschrijvers. Maar, hoe
betrouwbaar zijn ze? Vroeger gingen ze veel minder weten-
schappelijk te werk dan vandaag. Om een lang verhaal kort te
maken: Allereerst wordt gekeken naar dat wat (zíntuíglijk) be-
waard gebleven ís. Vervolgens wordt bíj het zoeken naar de juiste
interpretatie gekeken naar de betrouwbaarheid van het materíaal.
?í/leer getuigen betekent meer zekerheid. Bij verschil in getuigeríis-
sen wordt gekeken naar het gemeenschappelijke. Onpartijdige
verslagen zijn betrouwbaarder dan verslagen van mensen die er
zelf bij betrokken zijn. Mensen, met wie psychisch wat aan de
hand is worden minder betrouwbaar geacht, dan mensen die "als
normaal" overkomen. Positieve verhalen van tegenstanders zíjn
betrouwbaarder dan negatieve, enz. Zo is ook duidelijk, dat de
buitenbijbelse gegevens over personen uit de bijbel betrouw-
baarder geacht worden voor de geschiedschrijving, dan een aantal
gegevens uit de bijbel zelf. Ook wordt in de 4 evangeliën eerder
gezocht naar dat wat gemeenschappelijk is, dan naar dat wat
verschillend is. Het verhaal van het lege graf wordt gezien als
betrouwbaarder (o.a. getuigenis van vrouwen, het verhaal van de
diefstal, enz.) dan het verhaal van Thomas.
Aan de ene kant kun je zeggen, dat het om een mindere soort
zekerheid gaat (want je kunt hem niet door herhaling aantonen
voor iedereen), aan de andere kant moet je vaststellen, dat het bij

8



i

dit zoeken wel gaat om 100 % zekerheid, maar dan niet een die
gebaseerd is op algemene natuurregelmatigheden (er valt niets te
herhalen) maar eerder op een mogelijkheid tot reconstructie van
een unieke niet meer te herhalen gebeurtenis uit het verleden.
Dus op zich hoeft de geschiedenis zich niet druk te maken over
constateringen van de natuurwetenschap. De dingen zijn gebeurd
zoals ze gebeurd zijn, onafhankelijk van een eventueel oordeel,
dat het niet zeker is, of dat ze niet plaats hebben kunnen vinden.
Je kunt dus hooguit zeggen: "er valt (wetenschappelijk} historisch
wel of niet veel over te zeggen." Historicí (maar ook bijv. rech-
ters') gaan buiten hun boekje als ze vaststellen op basis van hun
gegevens, dat iets niet heeft plaatsgevonden. Ze kunnen hooguit
zeggen, dat ze iets niet als zeker hebben kunnen vaststellen op
grond Van hun methode Of interpretatie Van de gegeVenS.

4. "Ik weet, dgt mijn verlosser leeft".

Híerbíj gaat het om een echte geloofsuitspraak en daarmee verla-
ten wij het gebied van algemene zekerheden. Geloofsuitspraken
zijn uitspraken over zekerh«Aen, gebaseerd op persoonlijke erva-
ringen. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om wat de zintui-
gen vertellen, of om een conclusie van het verstand, maar om het
hart van de mens. Je zou dus kunnen zeggen, dat het om de
zekerheíd van het hart gaat, En daarmee kan deze zekerheid nooit
gekoppeld worden aan algemene waarheden of zekerheden. Het
is een andere soort zekerheid. Maar, daarmee níet los van de
belevingswereld, minder in diepte of kwaliteit. Het gaat over an-
dere vragen: vragen van betekenís, zingeving en waardering van
het leven. Ook is het verkeerd om te veronderstellen, dat het
verstand of de zintuígen geen rol zouden spelen. Integendeel, het
ís een persoonlijke reactie van de mens op wat: hij gezien, ge-
hoord en gedacht heeft.
Deze zekerheid is net zo goed van toepassing op woorden als
relatíe, vertrouvven en liefhebben. Dat wat konkreet gebeurt heeft
effect op die zekerheden. Stel, dat weten-schappelíjk als zeker
vastgesteld wordt, dat het líchaam van Jezus ergens gevonden
werd, zou dat voor vee! mensen effect hebben op hun
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geloofsovertuiging,
In die zin zou je deze zekerheid kunnen zien als de reactíe van de
mens op de bovengenoemde andere zekerheden. Helpen die ?om
het leven aan te durven, vertrouwen te hebben op de toekonist
en op dat wat overkomen is, en wat mij kan overkomen in het
leven?
Hoe kom je aan die zekerheid? Dat valt niet te bewijzen. Er is wel
een weg naar toe. Je zou kunnen zeggen: er zijn opstapjes, ínaar
de zekerheid zelf is iets persoonlijks.
De weg er naartoe zijn gebeurtenissen en verhalen (getuigeníssen)
van mensen, het verhaal van de bijbel, en je eigen levensvertiaal
(wat je overkomen is en hoe je er ín het licht van wat je verteld is
op gereageerd hebt).
Zekerheid heeft hierbij de vorm van grondovertuiging, basis-
venrouwen en levensperspectief. Een zekerheíd die te zien en te
horen is in wat je zegt en in wat je doet. Niet alleen voor anderen,
maar ook voor je zelf.
Daarmee is er een groot verschíl met de andere zekerheden. Bij
die zekerheden was het niet zo belangrijk wat je er zelf van vond
of hoe je er zelf in stond. De resultaten waren voor iedereen het-
zelfde. Je zou haast kunnen zeggen: een kwestie van afspraak en
"regels van het spel". Maar bij deze zekerheid speel je zelf een
belangrijke ral. Die is er niet zonder dat jezelf daaraan meedoet.
Let wel hierbij is niet God zelf in het geding, wel de zekerheid van
de mens m.b.t. God.
Bij oe eerste tWee zekerheden ging het OVer zekerheden tOtdat het
tegendeel blijkt, bij de laatste gaat het om een persoonlijke
betrokkenheid en is die zekerheid rnede afhankelijk van jou zelf.

ï

5. Conclusies.

Het gaat fout als Kuitert (en met hem vele anderen) het zoekont-
werp gebruiken voor de persoonlijke geloofszekerheden. Het
zoekontwerp kan gebruikt worden voor conclusíes m.b.t. de an-
dere twee zekerheden, maar niet m.b.t. de geloofszekerheid. Dat
is niet zozeer een conclusie (van het verstand) maar een ontdek-
king (van hart en verstandi meestal gekoppeld aan een perso«,n-
lijke unieke ervaring. Niet buiten elke werke!ijkheid om (als een
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mystísch wazig gegeven) maar midden in de werkelijkheid van
alle dag, als persoonlijke reactíe op wat je overkí:»mt in je leven. In
die zin past het woord "openbaring" ook eerder bíj het woord
persoonlijke "ontdekking", dan als eigenschap van een (algemene,
d.w.z. voor ïedereen toegankelijke en herhaalbare) gebeurtenis.
Als de natuurwetenschap zegt "wij kunnen God niet bewijzen"
zegt dat niets over God, maar wel over de zintuigen. Als
wetenschappers zeggen "Dus God bestaat niet" gaan ze buiten
hun boekje, want dan zeggen ze daarmee dat alleen díngen díe
zíntuíg!ijk vast te stellen zijn kunnen bestaan (dan bestaat er ook
geen líefde, relatíes, vertrouwen, schoonheid, goedheid, enz.).
Het is jammer, dat theologen zich zo vaak (ook buíten hun boekje)
op het terrein van de natuurwetenschappen willen begeven om
God daar ook ergens te kunnen vinden. Of proberen de Openba-
ring van God natuurwetenschappelijk te bewijzen. Daarmee zou-
den ze God degraderen en de natuurwetenschappen promoveren
tot de vinders van de hoogste zekerheid.
Datzelfde geldt ook voor de sociale wetenschappen. God is ook
daar niet te vinden als een (beperkt) historisch feit. Het enige wat
je zou kunnen vínden is resten uit de geschiedenis, overblijfselen,
die "vertellen" over God. Maar voor echte zekerheid zal er ook
iets met jezelf moeten gebeuren.

Het zou goed zijn als bij elke discussie over zeícerheid en weten
en waarheid we eerst eens na gaan over welk terrein we het
hebben. Dan zal de discussíe ook beter kunnen verlopen. Dan zal
ook duidelijk zijn, dat elke zekerheid afhankelijk ís van een aantal
voorwaarden en dus ook zijn eigen beperkingen kent. [)an zal er
ook ruimte kunnen zijn voor de waarde en de kracht van ieders
persoonlíjke levenszekerheden.

Píet Brongers
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GELOOFSZEKERHEID ERVAREN ,

Ouderen vertellen uit hun leven

Wat betekent ervaring voor de zekerheid van het geloof?
Over die vraag wil ik in dit artikel iets aanreiken door enkele erva-
ringen door te geven, die mij in gesprekken met ouderen zijn
verteld. Het zijn fragmenten uit hun levensverhaal, waarin naar
voren komt dat bepaalde ervaringen zo belangrijk zijn geweest in
hun leven, dat vanaf die tijd één ding zeker was: geloof biedt mij
houvast en zekerheid. Wat er ook gebeurt: deze ervaring vergeet
ik nooit weer en is voor mij het bewijs dat God bestaat.
De ervaringen hebben zekerheid geboden, omdat hetgeen ervaren
werd, beleefd is als een openbaring van God. Met toestemming
van de verschillende mensen geef ik deze geloofservaringen door,
al gebruik ik gefingeerde namen.

Bfi de naam genoemd...

Meneer Hofstad ís 92.
Terugkijkend op zijn leven vertelt hij hoe hij het vooral in zijn
jeugdjaren erg moeilijk heeft gehad. Wat hij vooral vreseN)k voyid,
was het feit dat zijn vader hem nooit bij zijn naam noemde. Altíjd
had zijn vader het over "die jongen", "hij" of "die kleine". Werk-
zaam bij zijn vader in de timmerzaak kreeg hij nooit eens een
complímentje. Altijd moest hij de lastige karweïtjes opknappen en
als een klant ontevreden was, vverd meestal gezegd dat "hij" het
wel verkeerd zou hebben gedaan. Zo werd hij jarenlang gepest en
vernederd. Toen hij 18 jaar oud was, had hij het gevoel niets
waard te zijn en dat het er eígenlíjk níet toe deed dat hij leeíde.
Wanhopig bad hij op een avond op zijn zolderkamertje tot God:
"Als u er dan bent, God, neem dan mijn leven maar in Uw hand
en maak er wat van, want ik ben waardeloos."
Wat er toen precies gebeurde, kan meneer Hofstad zích níet
herinneren, maar opeens was het alsof er iemand tot hem sprak.
"Je mag er zíjn, Jan. Ik ga met je dit leven door'.
Hij hoorde duidelijk zijn naam noemen, werd gevuld met het besef

?%

7

12



I

«iat God van hem híeld en hem door en door kende en hem bij zijn
naam riep.
Die avond op zijn kamertje vergeet hij nooit weíir. "God ís bij me
en zal altijd bij me blijven."
Hij verliet de zaak van zijn vader, ging elders werken en werd al
snel "de man met de gouden handen genoemd" en werd bekend
als de beste trappenmaker van de stad. "Maar het is allemaal
genade", zo concludeert meneer Hofstad.

Een waarschuwing

Mevrouw de E3oer (96) vertelt over haar oorlogservaringen. Ze
heeft samen met haar twee dochters in een Jappenkamp gezeten.
Een vreselijke tijd. Nare herinneringen. Gescheiden van haar man,
die elders in een mannenkamp was geïnterneerd. Het eínde van
de oorlog naderde. De kampen werden vrijgegeven en de zoek-
tocht kon beginnen. "Waar was mijn man"? Niemand kon het mij
vertellen. Talloze instanties werden ingeschakeld en waren aan
het zoeken orn echtparen weer te herenigen, maar het was een
grote chaos in het voormalig Nederlands-Indië.
Mevrouw de Boer kon met haar dochters mee op een schip naar
een ander eiland, waar wellicht haar man gevangen had gezeten.
Alles was geregeld. Op hoop van zegen zouden ze gaan.
Een uur voor vertrek hoort mevrouw de Boer een stem tot haar
spreken die zegt: "Blijf hier'. Ze wist niet waarom, begreep ook
niet waar die stem vandaan kwam, maar besloot resoluut af te
zien van haar bootreis. Niemand begreep haar en velen in haar
omgeving werden boos. Maar ze hield stand: "iíc blíjf".
De volgende dag kwam er plotseling het bericht: uw man is
gevonden op een andere plaats. Men was blij dat zij op het eiland
was gebleven, anders had men haar misschien niet kunnen vín-
den....
Mevrouw de Boer weet nu zeker dat deze stem van God was.
God heeft haar de weg gewezen, zodat ze herenigd verder kon-
den leven. En in tijden van moeíte en grote tegenslag denkt ze
nog vaak terug aan dit moment, deze ervaring: "Ook al ervaar ik
nu niet Gods nabijheid, God is er, God bestaat, dat weet ik ze-
ker".
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De gulden

Crisistijd, jaren dertig van deze eeuw. Vader, moeder en 6 kinde-
ren knoopten moeizaam de touwtjes aan elkaar. Ze konden van
het inkornen van vader net rondkomen. Maar plotseling overleed
vader. Goede sociale voorzieningen waren er nog niet. Het gezin
was aangewezen op de armenzorg.
Om een beetje te verdienen voor het gezin gaat zoon Klaas (1 1
jaar) schoenen poetsen. Zelf had hij geen schoenen. Hij liep altijd
op klompen. Voor fl ,50 in de week moest hij hard werken.
Op een dag moest hij de gepoetste schoenen terugbrengen naar
een groot herenhuis, prachtig gelegen aan een lange laan. Verzon-
ken in gedachten stuit Klaas opeens op íets koperkleurigs op de
grond. Hij vindt een hele gulden! Ongelooflijk! In z'n nopjes en
nadenkend wat hij met dit geld allemaal kan doen, komt Klaas
thuis. Daar zit de hele familie treurig bijeen. Eén van de broertjes
z'n klompen is gebroken. Helemaal doormidden. Niet meer te
maken. Het waren de enige klompen die hij had. Nieuwe klompen
zouden f O,85 kosten, maar hoe aan dat geld te komen? Klaas
kondígde aan: "Ik weet wel wat we kunnen doen. We kopen ze
gewoon, want ík heb een gulden gevonden!"
Deze ervaring gaf het geloof dat "de Here zal voorzien" nieuwe
inhoud. Voor Klaas is deze ervaring de zekerheid dat de Heer
telkens weer voorziet en op wonderlijke wijze mensen terzijde
staat. Dat was niet alleen zijn ervaring als 11 -jarige, maar dat
heeft hij telkens weer ontdekt.

A

Gods leiding ?%

Piet z'n vader is ziek. Niet ernstig, maar de dokter heeft wel
aangemoedigd om naar de specialist te gaan en het hart te laten
onderzoeken. Erg vaak komt Piet niet bij zijn vader in het rusthuis.
Piet heeft zijn drukke werk en vindt het al heel wat dat hij erin
slaagt om in de weekeinden bij vader langs te gaan.
Maar op die dinsdagmorgen bedenkt hij opeens dat het toch wel
goed is om even bij vader langs te gaan. Gewoon even dag zeg-
gen. Hoeft niet zo lang. Tegen alle gewoonte ín fietst Piet naar
het rusthuis en verrast zijn vader met z'n komst. Maar 5 minuten

j
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later is vader geheel onverwachts en plotseling overleden. Piet
was erbij.
Een ervaring om nooit te vergeten. Hoe het kwam dat hij naar zíjn
vader wilde, weet hij niet te verklaren. Er was iets dat hem ertoe
«iwong. Er langer over nadenkend zou Piet wel willen zeggen dat
God hem zo stuurde. Deze ervaring heeft bij Pie't de overtuiging
gegeven dat er momenten zíjn, waarop God je leven leidt. Vaak
iiiet te begrijpen, maar God is zo aanwezig. Zeker weten.

God vergeefí

Mevrouw Veldkamp was erg down. Ze lag veel op bed, wilde het
íiefst haar eten op haar kamer en deed niet meer mee aan
activiteiten in het verzorgingshuis. Ze was bezig de balans op te
maken van haar leven. Voor haar gevoel was er veel gebeurd dat
niet goed was. Ze voelde zich over een aantal zaken schuldig. Ze
was volgens haar zelf te streng geweest voor haar zusjes en
broertjes toen zíj als 1 4-jarige het gezin draaiende moest houden
vanwege het overlijden van moeder. Een aantal van de broers en
zussen was al overleden. Ze kon hen dit ríet meer zeggen of iets
goedmaken. Tal van herinneringen spookten door haar hoofd. Ze
werd erdoor overspoeld en kwam er niet los vaÏi. "Het is een
chaos in mijn hoofd'. Dit nadenken kostte haar geweldig veel
energíe en ze werd er bijzonder moe van. Tegelijk had ze het
gevoel dat de duivel haar op deze manier wilde sffaffen voor haar
verkeerde daden. Maar wanneer ze dat gevoel had, ging ze zing-
en, vertelde ze. "Dan zíng ik me er bovenuit". Vooral gezang 358
uit het Líedboek der Kerken:

"Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp rmj niet die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht."

Door te gaan zingen, voelde zij zich weer sterkeir worden. Dít lied
gaf haar kracht.
Later vond ze een bijbeltekst, onderstreept in het bijbeltje van
haar man. Ook tegenover hem voelde zíj zích schuldíg. Lezend ín
zijn bijbeltje las ze de onderstreepte tekst die sprak van de op-
dracht om elkaar te vergeven (1 Joh.l :8 - 2:2). Die tekst troostte
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haar : wellicht had haar man haar dus ook vergeven.
Zo vond ze in deze moeílijke perïode houvast en troost in líed en
bijbeltekst. Beiden werden haar "gegeven" en kwamen "van de
andere kant". Lied en bijbeltekst gaven haar rust en een zeker
weten dat God haar vergaf en dat ook haar man haar heeft verge-
ven. Daardoor kon ze verder.

De eucharistie
!

Mevrouw Boomsma kende vele klachten: last van haar buik,
hoofdpijn, moeilijk lopen. Na een screening door de RIAGG werd
geadviseerd om naar een therapeutische dagbehandeling te gaan,
waar een programma vverd aangeboden voor mensen met
psycho-somatische klachten. Zo werd afgespíoken. Mevrouw
Boomsma stemde in. Maar: na een paar weken weigerde ze nog
Ianger er naar toe te gaan. In een gesprek werd duide!ijk dat ze op
maandag en donderdag naar de dagbehandeling ging. Maar op
donderdag werd de mis in huis gevierd. Daar kon ze nu niet heen.
Ze miste de viering. Ze miste de hostie en de wijn, de tegenwoor-
digheid van Christus in haar leven. Dat maakte haar alleen maar
zieker. Er werd geregeld dat mevrouw Boomsma eerst naar de
mis kan op donderdag. Die ervaring wil en kan zij niet missen. Dat
geeft haar houvast. Dat sterkt haar om het vol te houden.

b

»

Tenslotte
Dit zijn slechts enkele fragmenten. Ervaringen van mensen die
terugkijken op hun leven en ontdekken dat die ervaringen bij hen
de zekerheid van het geloof in God hebben versterkt.
Ervaringen hoe liederen, bijbelteksten en vieringen houvast kun-
nen bieden, richting geven.
Vele andere ervaringen en verhalen zouden te vertellen zijn.
Voor mij wordt duidelijk dat (deze} ervaringen van grote betekenis
zijn voor de zekerheid van het geloof. De ervaringen krijgen
betekenis en worden geduid binnen de geloofstraditie, maar ge-
ven bovendien de zekerheid dat God bestaat en dat God degenen
die Hem zoeken, beloont (Hebr.1 1 :6).

1

)

Wout Huizing
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Driemaal 'Ik "

WORDT MUN GELOOF BEVESTIGD ?

Piet Brongers heeft de verschillende vormen víin zekerheid in
kaart gebracht en duidelijk gemaakt dat,als het gaat om geloof en
zekerheid, het gaat om persoonlijke betrokkenheid en dat die
zekerheid van het geloof mede afhankelijk is van jezelf. Wout
heeft aan de hand van een aantal ervaringen van mensen nage-
gaan dat ervaring de zekerheid van het geloof versterkt. Zo is een
driehoek zichtbaar geworden die bestaat uit betrokkenheid, geloof
en ervaring. Deze drie dingen hebben gemeen dat het in alle drie
gaat om menselijke dingen. Je kunt ze alle drie omzetten in een
zin waarin steeds 'ik' het onderwerp is: ik ben erbij betrokken, ik
geloof en ik heb ervaren.
Driemaal ik dus en dat is rijkelijk subjectief. Vanzelf komt dan de
vraag op of er ook op de een of andere manier bevestiging van
wat ik geloof verkrijgbaar is. Ik geloof: wordt mijn geloof ook
door iets buiten mij bevestigd? Daarover wordt in dit artíkel kort
nagedacht. Voor de duidelijkheid onderscheiden we vertícale en
horizontale bevestiging.

VERTICALE E?EVESTIGING

Deze bevestiging moet op de een of andere manier van boven
komen maar natuurlíjk wel mij bereiken, want anders heeft het
geen invloed op mij en kan het mijn geloof nieí: bevestigen. God is
boven maar de vraag is dan hoe Hij míj bereiken kan. Oneerbiedig
gezegd: welke middelen staan God dan ten dienste om mij en
anderen te bereiken en ons geloof te bevestigen? Ik noem er drie,
de kerk, de bijbel en de Geest.
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Kerk

Voor veel christenen is de kerk meer dan alleen een institutie. De
rooms-katholieke traditie ziet de kerk als het mystieke lichaam van
Christus. De kerk is in zekere zin Christus zelf en heeft het beheer
van en de beschíkking over wat Hij geeft. Wat de kerk gelooft is
niet de optelsom of de grootste gemene deler van wat de gelovi-
gen geloven maar de waarheid díe God aan de kerk heeft geopen-
baard en toevertrouwd. Daarom kan de kerk het geloof van de
mensen bevestigen en bezegelen.
Maar de kerk is, hoe eerbiedwaardig ook, toch ook een mengel-
moes van menselijke krachten. Níets menselijks is haar vreemd en
omdat in de beleving van de mens van vandaag het menselijke
steeds meer centraal komt te staan, verliest het beeld van de kerk
als goddelijk institutie steeds meer aan betekenis. Voor prol:estan-
ten van aile kleuren is de kerk juist geen goddelijke instantie maar
vooral de plaats vvaar het Woord van God wordt verkondigd. }-let
Woord, niet de kerk, rÏioet de zekerheid van het geloof verster-
ken.

J

')

Bijbel

Daarmee komen we bii het tweede middel tot füvestiging van het
geloof. De bijbel is het Woord van God en dus ook het instrument
dat ons geloof kan bevestigen. Daí is de gemeenschappelijke
overtuiging van verreweg de meeste christenen. Maar bij nader
inzíen blijkt dat de bijbel geen geloofsbelijdenis is en ook geen
compendium voor de christelijke geloofsleer. De bijbel is een bon-
te verzamelíng van geschriften die dit gemeen hebben dat zij
gedragen worden door het geloof ín de God van Israël en van
Jezus Christus. Wat de uïtspraak dat de bijbel het Woord van God
is, inhoudt, daarover bestaan een menigte van opvattingen. In
míjn boek Het Woord van God heb ik ook mijn duit in het zakje
gedaan en betoogd dat Woord van God in de eerste plaats bete-
kent het Evangelíe, het verhaal van God met Israël dat uitloopt op
en vervuld wordt in het verhaal van Jezus Christus. Wat in de
bijbel staat moet aan dat verhaal worden getoetst en ontleení zijn
betekenis aan dit betrokken zijn op het Evangelie.

J
l
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Maar dan zitten we met een probleem. De bijbel ontleent zijn
gezag aan het Evangelie en het Evangelie moeten wíj uit de bijbel
halen. Ontstaat er zo níet een církelredenering? Waaraan ontleent
dan het Evangelie dat uit de bijbel komt zijn gezag, als de bijbel
zíjn gezag ontleent aan het Evangelie? Daar kunnen we uitkomen
door aan de bijbel een eigen gezag toe te kennen dat rechtstreeks
van God komt: dat gebeurt in de leer van de inspiratie door de
Heilige Geest. Nog afgezien van de vele mogelijkheden om het
begrip inspiratie te interpreteren krijgen we dan toch de situatie
dat er aan de bijbel nog iets vooraf moet gaan dat de bijbel een
eigen gezag verleent. Het gaat hierbíj niet om een chronologische
volgorde maar om een !ogísche, Eerst de inspíratie, dan de bijbel
en dan het Evangeíie. Anders gezegd: eerst de Heilige Geest, dan
de Heilige Schrift en dan het Heílig Evangelie. Maar dan verschuift
de vraag naar de zekerheid ook weer verder terug en wel naar de
Geest. Maar de Geest waait waarheen Hij wil, heeft Jezus ge-
zegd. Hoe kan deze Geest ons dan zekerheid geven over ons
geloof?

Geest

Híer moeten we even terug naar Piet Brongers, want we moeten
de verschillen in zekerheid in acht nemen. In ons verhaal zoeken
we naar verticale zekerheid. Misschien kunnen we beter zeggen:
objectíeve zekerheíd. Nog scherper: externe zekerheid, een bewijs
dat onafhankelijk is van ons geloof, ja van onszelf. Welnu zo'n
bewijs kunnen de kerk en de bíjbel ons niet leveren, want beide
moeten het hebben van de Heilíge Geest en die Geest levert geen
onomstotelijke bewijzen die waar zijn ook al gelooft niemand ze.
Als de zekerheid van de Geest komt, dan gaat dat nooit buiten
ons om. Paulus formuleerde het voortreffelíjk: die Geest getuígt
met onze Geest dat wij kinderen van God zíjn. Het is altijd Geest
met geeSt. Wij Zijn er altijd bij betr0kken. Met 'geeSt' met een
kleine letter bedoelt Paulus niet ons denkvermogen maar ons
gelooí. De oude Hervormers spraken daarom van het inwendig
getuigenis van de Geest. Inwendig en dus niet extern, niet objec-
tief en niet te verifiëren aan de hand van algemene maatstaven.
De zekerheï«J komt van God en niet van de ratio of van de bewe-
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zen feiten.

Draaien we zo in een kringetje rond? In zekere zin is dat zo. íVlaar
het míddelpunt van die církel is niet mijn geloofsovertuiging maar
God die zich aan mij te kennen geeft, dat wil zeggen die zichzelf
aan mij te kennen geeft als de God van Jezus Christus. Dat
míddelpunt lígt dus niet binnen de cirkel maar is excentriscíÏ.
Daarom heeft het geloof altijd iets groots en iets hachelijks.
füoots, want het ge!oof weet dat God mijn God ís, hachelijks
want het geloof moet het hebben van de ervaring dat ik van God
ben.

I

HORIZONTALE BEVEESTIGING

Maar daarmee is het verhaal van de zekerheid nog níet af. 'Want
als geloven een verhouding met God is dan is het nooit eeri soli-
taire zaak van mij in mijn eeritje. Geloof is een vorm van 'sharing',
van deelhebben aan God. Daarom is geloven ook een vorm vain
'sharing' met anderen die geloven. Dat is iets meer dan hel: Eíigel-
se spreekwoord 'there is safety in numbers' en ook meer dan de
psychologische waarheid dat gemeenschap versterkt. Het hoort
wezenlijk bij het geloof als verhouding met God. Het is een
dimensie van het geloof, níet een goede bijkomstigheid.
Maar 'sharing' (ik houd dat Engelse vvoord nu maar even aan)
vraagt om verwerkelíjking, wil het niet in de lucht blijven hangen.
Het is een vorm van horizontale bevestiging van het geloof. Daar-
voor is verbondenheíd nodig met alle gelovigen, dus met de hele
gemeente van God. Dat is de oecumenische kant van de zaak.
Daarover zou voor Nederlandse baptisten het een en ander te
zeggen zijn maar dat hoeft niet hier. Maar de verwerkelijking dient
ook zichtbaar en direct ervaarbaar te zíjn. Dan gaat het om de
concrete gemeenschap waarin en waarmee wij ons geloof belij-
den.

l
I

l
l

Ik wil niet beweren dat het daarmee eenvoudiger wordt. Wij ieb-
ben vrijwel allemaal wel iets van vervreemding ervaren in onze
baptisten gemeenschap in Nederland: de ervaring dat voor ons
zeer belangrijke stukken van ons geloof niet door de meerderheid
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van de gemeente worden gedeeld. Gemeenschap vraagt een zeke-
re mate van consensus. Je zult het nooit over alles eens worden
maar je zult toch een vaste grond van gemeenschappelijk geloof
ianoeten hebben. Onze tijd kenmerkt zich door veel beweging in
die grond, meer dan wij door de bank genomen kunnen verwer-
ken. Dat maakt ook onze geloofsgemeenschap tot een hachelíjke
zaak. Ons geloof kan alleen overleven als wij het aandurven om
veel ruimte te laten voor andere geloofsbeleving dan de onze. Níet
om die ruimte te mijden maar om er die andere geloofsbeleving in
te ontmoeten.

Zekerheid blijft een riskante zaak. Geloof blíjft geloof bij de gratie
Gods. En geloof bij de gratíe van de gemeenschap.

Jannes Reilíng
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De boekenlijstjes

Reaktie op Teun van der Leer

De eerste zinnen van de reaktie van Teun van der l-eer zou ik Zl)
over kunnen nemen. Ook ik begon met veel enthousiasme te
lezen in de Ruimte-brief van februari. Mijn verwachtingen wareii
hooggespanrien, want er was afgesproken dat verscheidene men-
sen "hun" boekenlijstje zouden inleveren. Maar dat enthousiasrne
doofde snel: er stonden slechts twee lijstjes in het Ruimte-num-
mer, waarvan ik één al kende....

Bij het schrijven liet ik rne leiden door de gedachte dat er vele
!ijstjes gepresenteerd zouden worden. Ik heb dus zeker niet als
"representant van Ruimte" willen schrijven, maar eerder als één
van de velen, die wel iets willen vertellen over boeken die je heb-
ben gevormd en de ogen hebben geopend voor bepaalde aspec-
ten van het geloven en theologiseren.

Dat míjn líjstje getuigt van vervreemdíng van de baptisten gíiloofs-
gemeenschap, laat ik graag als conclusie voor Teun. Ik stel í:».a.
vast dat de les over het 'Woord van God" binnen de cursus Prak-
tisch Gemeentewerk mijn theologíseren in belangrijke mate rídi-
ting heeft gegeven. In die les komt namelijk sterk tot uitdruk.kirig
dat Gods Woord zijn eigen weg gaat in íeders uniek mensenleveri.
Geloof en ervaring worden aan elkaar gekoppeld. Nog eens
terugkijkend naar mijn lijstje concludeer ik dat daar ook mijn ac-
centen liggen: zo6ken naar de verbinding tussen geloof en leven,
openbaring en ervaring, hoe het "uiterlijk Woord, innerlijk woord"
kan worden, naar de verbinding tussen psychologie en theoíogie.

Ik heb zeker niet elk boek willen aanprijzen aan de lezers vaíi
Ruimte en sta ook niet achter de volledige inlioud van elk ge-
noemd boek. Telkens heb ik aangegeven op welk punt een be-
paald boek mij heeft geraakt of in beweging heeft gezet. Bewust
heb ik dikke pillen en studieboeken niet genoemd, maar vooral
boeken die ook voor 'leken" goed toegankelijk zijn.
Met gemak had ik vele andere boeken kunnen noemen (ook van
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Buskes, Bonhoeffer, Berkhof, Reiling, Versteeg of Peter Wagner
etc.),maar ik koos mede voor deze selectie, omdat H< daarmee ook
lyoeken onder de aandacht heb qebracht die inderdaad binnen
onze geloofsgemeenschap minder aandacht krijgen, maar interes-
sant genoeg zijn om kennis van te nemen en je eigen gedachten
over te formuleren.

Zelf zie ik me in dubbel opzicht "bij-blijven". Wanneer dit niet zo
was zou ik niet die plaats in de gemeente in kunnen nemen, die ik
iiu heb (lid pastorale commissie, leiden van een leerhuís en één
keer per maand voorganger ín de dienst) of het al 1 1 jaar volhou-
den in het werken met ouderen. Ik heb zowel binnen de gemeente
als van de ouderen nog nooit deze waarschuwing, die Teun uit-
spreekt, gehoord...

Wout Huizing

***%*

NASCHRIFT BIJ TEUN EN WOUT

Teun van der Leer roept ons als Ruímte-theologen op om theolo-
gisch 'bij' te blijven, zo lees ik in Ruimte van apríl 1996. Hij vindt
dat Wout Huizing en AIY Zantvoord, blijkens hun bijdragen in het
boekennummer van Ruimte (februarí 1996), van boeken houden
die 'helemaal niet representatief voor het geloofsgoed zoals dat
íeeft en beleefd wordt binnen onze geloofsgoed' en voegt daaraan
zijn eigen lijst van favoriete boeken toe. Wout reageert daarop in
dit nummer van Ruímte. Maar Teun meent dat uit wat Wout en
Aly lazen, zou kunnen blijken dat 'die vervreemding zich al niet
voltrokken heeft', nl de vervreemding die het bestaan van de
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beweging Ruimte binnen onze gemeenschap teweeg zou hebben
kunnen brengen. Daarover wil ik een enkele kanttekening maken.
Ten eerste: De beweging Ruimte iS ontstaan Omdat nogal Wat
baptisten zich ontheemd voelden in hun eigen geloofsgemeen-
schap. Vervreemding is niet het gevolg maar de oorzaak van
Ruimte. Door Ruimte zíjn heel wat baptisten ín de gemeenschap
gebleven die anders misschien ook helemaal wegvervreemd wa-
ren geworden, zoals niet weinige anderen. Daarom vind ik nog
altíjd dat Ruimte een positieve beweging is waarvoor in onze
gemeenschap best wat meer waardering zou kunnen worden
opgebracht.
Vervolgens: Wat is eígenlijk de maatstaf voor het bepalen van
wat theologisch representatíef is ín de uniegemeenschap? Teun
noemt 'kruis en opstanding van onze Here Jezus Christus'. Ik zou
dat dan graag toch wat nader ingevuld willen hebben, want ach-
ter deze woorden kunnen nog gote verschillen van interpretaí:ie
schuil gaan. Leg maar eens Anselmus naast Berkhof. Zo losjes
genoemd als maatstaf is het niet meer dan een kreet. Daarover
zou ik wel eens een goed theologisch gesprek willen hebben.
Ten derde: wat is er mis met 'de koers van Ruimte'? Die wordt
door Teun wel onder vuur genomen inaar hij zegt niet wat eraan
schort. Hij zou graag willen dat het bestuur van Ruimte hem arít-
woordt. Ik ben geen bestuurslid van Ruimte, alleen een medewer-
ker aan het blad en ik nodig hem uit om dan eerst eens duidelijk
te stellen Wat er naar Zijn mening miS iS met de koerS Van de
beweging of het blad. Dan weten we waarover we praten.
Tenslotte: is er een forum in baptist Nederland waar zinnig theolo-
gisch van gedachten kan worden gewisseld? De Christen is dat
niet en kan dat ook niet zijn. Wat hebben we dan verder? De
voorgangersconferentie was dat vroeger nog wel maar is dat
allang niet meer. Wat blíjft dan over? Juist, Ruimte. Ik denk dat er
in onze geloofsgemeenschap dringend behoefte is aan een plek
waar je zonder polemiek en verkettering gedachten kunt loslatein,
waarop anderen kunnen reageren. De bandbreedte van het evang-
elie is groter dan het geloofsgoed van de gemiddelde baptist.

Jannes Reiling
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THEOLOGISCH'BIJ'- BLIJVEN EN DAN ?

Bij het lezen van de reactie van Ïeun van der Leer, in de voríge
aflevering van RulMTE, moest ik denken aan het gezegde: Zeg
mij wie uw (boeken)vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent.
Zoals bij veel gezegden zal hier een kern van waarheid in zitten.

Daarom ís het zeker de moeite waard om nog meer reacties te
vememen op de top-tien-lijstjes van Aly Zantvoord en Wout Hui-
zing. Als niet- theoloog, maar wel theologísch geYnteresseerde
bekruipt me allengs een wat vreemd gevoel. Ten eerste is de
plaats en de invloed van de theologie - ook in onze kring - voort-
gaand discutabel. Althans, dat ís te hopen. [)aarbij gaat het zowel
om de inhoud als de functie die de theologie kan vervullen in
'kerk en maatschappij'. Ik zal de laatste zijn om de zin van een
goede theologische opleiding te betwisten. Aan de andere kant
moeten we vaststellen dat, negatief gesteld, er nog steeds gelovi-
gen en gemeenten bestaan ondanks de theologie en dan denk ik
hierbij niet persé aan de vrijzinnige richting.

Eén facet wil ik hier noemen. De doperse beweging (en die valt
niet samen met de zg. evangelische) wordt deels gekenmerkt
door het feit dat zij een basisbweging wil zijn, waarbij de niet
theologisch geschoolde een even grote verantwoordelijkheid
draagt als de theoloog, ook als het gaat om de verkondígíng.
Daarom denk ík dat het uítstallen van top-tien-lijstjes van theologi-
sche líteratuur een elitaire aangelegenheid is of zou kunnen wor-
den. In een tijd, waarin het gedrukte woord steeds minder invloed
uitoefent, zou het ons een zorg moeten zijn hoe we dan wel de
bijbelse boodschap onder de aandacht kunnen brengen, ook voor
onszelf. Theologíe 'bedrijven'is voor een deel ook een hobby díe
los kan staan van praktísch en praktiserend geloof.

Terugkomend op de begin-opmerking is het nog maar de vraag
welke ínvloed boeken werkelijk uitoefenen op het denken en doen
van mensen. Waren het misschien toch de ouders, vrienden,
zomaar een leraar..? Ik ben nog steeds verwondem over het feit
hoeveel indruk het dagboek van Anne Frank heeft gemaakt op het
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leven van Nelson Mandela.Het is een conglomeraat van invloeden,althans dat is mijn eígen ervaríng. En een deel is dan wel temg te
voeren op boeken die werden gelezen. Daarbij stel ík me ook
steeds weer de vraag of er 'onder ons' nog wel veelvulfüg tí'íeolo-
gische boeken worden gelezen en wat de invloed daarvan d.an
wel zou kunnen zijn.

lemand merkte in dit verband eens op, dat veel gelovígen niet
verder komen dan een 'Margriet/Líbelle-theologie' en hij bedoe!de
het positíef. Het líjkt niet diepgravend, maar het ís mijn ervaring,
dat er toch veel (gelovíge) wijsheíd kan schuilen bij mensen die
nauwelijks theologische boeken hebben aangeraakt.
Zelf ervaar ik ook, dat de keuze van literatuur een verdere onder-
steuning kan zijn bij de voortdurende afweging die je maakt, vaak
bewust, maar soms schijnbaar 'zomaar'.

Zelf beweeg ik me voorkeur in het grensgebied van filosofiei eÏi
theologie en kon daarom 'De God van de filosofen en de God van
Pascal' (Theo de Boer) niet ongelezen laten. Daarnaast gaat al
bijna veertíg 3aar de 'Daily Study Bible' van de Schotsenieuwtestamenticus Barclay met me mee. Lezen is leven temidden
Van de huidige cultuur en wetenschap. De dichtregel Van NijhOff
'Lees maar, er staat niet wat er staat..." houd ík hierbíj in gedach-
ten. Vandaar de 'hongeí' naar nieuwe gedachten, die ík voor een
deel vond in 'Boodschap xiit de stilte/Mysterie als Openbaring
(J.van Baal), maar ook ín een níeuwe benadering van het Marcus-
evangelíe in 'A reordening of Power, a socío-political readïrig of
Mark's Gospel' van Herrnan C.Waetjen. Het ís een persoonlijke
poging om de bijbelse boodschap beter te verstaan en te kunnen
delen met anderen, Ook om opnieuw na te gaan welke plaats we
als baptísten innemen temidden van andere christenen (en wel-
Iicht ongelovigen). Het boek van Paul Beasly-Murry l'Radical Be-
lievers, the baptist way of being the church') was daarbíj eerí
qoede stimulans. Natuurlijk zegt bovengenoemde keuze wel iets
over mijn 'theologísche ligging', maar laten wel elkaar er niet op
vast pínnen, omdat alles gelezen wordt naast het ene Boek, waar-
in we Hem tegenkomen, die ons samen bindt.

JAN AALDRING
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P.S. Over het ontstaan en de noodzaak van de beweging 'Ruimte'
t+en ik wat positiever dan Teun, ondanks het wat tegendraadse
t»egin. Hier of elders kunnen we dat zeker nog eens uitwisselen.
Het zou een goede aanzet kunnen zijn voor een íandelijke ontmoe-
tingsdag. En voor mij. De vogel moet vliegen en dan heb je goede
vleugels nodig !

*%%****

Boekbespreking

Herziening zendingropdracht nodig

Met het oog op de komende wereldzendingsconferentie van de
I#ereldraad van Kerken, welke dit jaar wordt gehouden in Bahia
Salvador in Brazilië. heeft de Nederlandse Zendingsraad in zijn
i?iitgave 'Wereld en Zending' (1996-1 ) speciale aandacht gewijd
íaan het thema 'Evangelie en cultuur'. Dit staat in nauw verband
i'net het thema van de wereldzendingsconferentie 'Tot één hoop
geroepen. Het evangelie in de verscheidenheid van culturen'. Op
een groot aantal plaatsen in Nederland is dit onderwerp Evangelie
en cultuur aan de orde geweest. Zo werd in november in Oegst-
geest een symposium gehouden over het vraagstuk van de incul-
:türatie (het opnemen in een groter geheel van een vreemde cul-
tuur) van het evangelie, niet alleen in de Derde Wereldlanden,
maar vooral ook in onze westerse samenleving.
Daar stelde drs.W.van Laar ter introductie van iet symposium het
onderwerp 'God terug in Nederland, de inculturatie van het
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Evangelie in de samenleving'.aan de orde.
Deze discussie is zo oud als de weg naar Rome. In het boek
Handelingen worden we meerdere malen met dit vraagstuk
geconfronteerd. Ook toen was de vraag: in hoeverre is het moge-
lijk om Evangelie en cultuur te scheiden, en moet dat ook, als je
mensen van een andere cultuur geen last wilt opleggen ? Het
gaat daar om elementen die specifiek te maken hebben met de
Joodse traditie (onrein voedsel, besnijdenis) en die door mensen
uit een andere traditie niet aanvaard kunnen worden.
Niet minder dan twaalf auteurs proberen vanuít verschillende
invalshoeken antwoord te geven op deze vragen. Het zou interes-
sant zijn om in kort bestek deze artikelen te bespreken. Maar we
zullen de verleiding weerstaan. Wie deze artikelen met zorg leest
komt tot de ontdekking dat het noodzakelijk is om tot een prakti-
sche herziening van de zendingsopdracht te komen.
Uiteraard blíjft de opdracht van de opgestane Heer onverkort
staan. De wijze, waarop deze opdracht vanuit de westerse wereld
werd uitgevoerd heeft eeÏi duidelijk stempel gedrukt op het
'zending-drijven' in de Derde Wereldlanden. Helaas moet gecon-
stateerd worden, dat ondanks de goede bedoelingen en vooral
ook de inzet van zendelíngen en missionarissen zij zich niet heb-
ben kunnen losmaken van hun eigen cultuur.Erger nog: dikwijs
werd de cultuur die zij aantroffen niet serieus genomen en iÏíet
voeten getreden.
Er is één artikel waarvoor ik bijzondere belangstelling wil vragen.
Het is het artikel 'Evangelie en cultuur in Athene en Bangalore',
over Handelingen 17:16-34 van dr.Vinay Samuel, voorganger in
de kerk van Zuid-India, die zich na zijn studie theologie als predi-
kant in Bangalore bezighield met stadsevangelisatie.
In een uitvoerige exegese gaat híj in op de wijze, waarop de apos-
tel Paulus zending heeft bedreven in Athene. Hij beschrijft Athene
als een multiculturele stad vol afgodsbeelden en vol nieuwe idee-
en. Voor Paulus waren de Atheners mensen die gevormd waren
door de cultuur van Athene en die schoof hij niet zomaar aan de
kant. Integendeel. Hij prijst hen op dit punt van toewijding tot
godsdienst en godsdienstige praktijk. Daarom moet vs.22 gezien
worden als een compliment. Hij staat niet negatief tegenover de
Atheners. Hij spreekt ook geen oordeel uit over hun godsdienst,
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ínaar ziet hen als mensen die de onvolkomen godsdienst aanhang-
en. Op grond daarvan verkondigt Paulus ín Athene het evangelie
van Jezus Christus.. Hij hoopt op die wijze aansluiting bij hen te
vinden.

Dit themanummer van 'Wereld en Zending' is zeer instructief. We
bevelen het graag aan. Het is helder geschreven en het geeft een
uitstekende kijk op de wijze hoe we de zendingsopdracht zouden
moeten vervullen.

Berend Posthumus

WERELD EN ZENDING, Evangelie en Cultuur. uitg.: NZR, NMR,
CMI en VPKB, in samenwerking met Kok, Kampen. 1996.
120 blz. f. 76,-

%%*4k%

IRENES'S COLUMN

Commiinicatie

Het contrast is groot. Twee weken in een klein p!aatsje op een
Grieks eiland waar het toeristenseizoen nog niet is begonnen.
Zonder TV, radio, krant, telefoon. En dan terug naar het drukke
westen, waar elk nieuws ongemerkt de kamer binnendringt. Je
komt in een stroomversnelling terecht en drijft r'nee. Je organi-
seert en holt weer mee, tijdgebonden. De computer staat rood-
gloeiend. Faxen vlíegen over en weer. De wereld van de commu-
nicatie viert hoogtij en het kan niet snel en geavanceerd genoeg.
In de wereld dáár moesten we het hebben van i:le uitwisseling
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met de buren, zowel de Nederlandse medebewoners van hel:
appartement, als eilandbewoners in de direkte omgeving. De
inhoud van de communicatie was navenant: de weersverwach-
ting, het overlíjden van een lid van een bekende plaatselijke fami-
lie, hoe de dag verlopen was, enz. Wie geen woordje Engels
sprak, sprak wel een woordje Duits of alles door elkaar. Als de
wil er is kunnen mensen elkaar prima verstaan, bleek weer. Wij
leerden er wat Grieks bij, zij wat Nederlands. Na de lange, koude
winter zat men ook daar om een praatje verlegen.
Was het gesproken woord geen enkel probleem, het geschreven
woord zoveel te meer. Een klassieke achtergrond míssend leken
geschreven woorden oiidoordringbaar. Totdat we, wact"itend op
de bus, de tijd moesten doden en aan het puzzelen sloegen. Veel
woorden stonden namelijk zowel in Griekse als in onze gewone
letters geschreven. Geleidelijk, na enig hersengeknars, vielen de
tekens op hun plaats en Waren We in staat het Griekse alfabet te
ontcijferen. Toen er een bus aankwam zonder herkenbaarheíd ten
aanzien van onze bestemming, slechts gesierd met twee woomen
in Griekse letters, kwam onze nieuw opgedane kennis goed van
pas. We waren in staat de woomen te lezen als zijnde twee ge-
huchten in de buurt. Het was ónze bus. Trots en tevreden stapten
we in. De controle over ons leven was weer wat groter qewor-
den. Ken je de taal en de tekens niet, dan kom je nergens, blijk-
baar.
Toen we in een kleine ouderwetse winkel een kaars kochten,
wekte dat enige hilariteit. De kaarsen werden alleen door de dor-
pelingen gekocht om er mee te lopen in de processie. Maar lachte
de vrouw ons bemoedigend toe, neem maar mee: 'No problems,
no problems'. Het branden van de kaars zou ons voor onheil
behoeden. Wanneer ik deze kaars zal branden, zal hij meer zijn
dan een gewone kaars. IJiteraard zal ik denken aan de oase die
we op dat Griekse eiland vonden, maar ook zal ik rne niet kunnen
onttrekken aan het beeld van de vrouw en de woorden die zij
sprak.
Over taal, tekens en communicatie gesproken.

Irene de Graaff

30



l

DE ONTMOETINGSDAG VAN '96

Datum: 76 november

De ontmoetingsdag van RUIMTE zal dit jaar, mede door de goede
ervaringen van het vorige jaar weer plaatsvinden in Zwolle in het
Carolus Clusius College, en wel op zaterdag 16 november a.s.
Het thema is nog niet helemaal in een flitsende kreet samengevat,
maar het gaat in elk geval over het geloof en wat ermee gebeurt
bij veranderingen in de kerk en ín je persoonlijke leven. We zijn
erg blij, dat we daarbij als spreker en gesprekspartner mogen
rekenen op pastor Marinus van de Berg uit Almelo. Hij is werk-
zaam als pastoraal vormingswerker in het decanaat Almelo, en
heeft al veel publicaties op zijn naam. Daarbij gaat het vooral om
verwerkingsprocessen rondom persoonlijke situaties (verlíes,
ouderdom, ziekte),
leder van ons heeft te maken met veranderingen, die invloed
hebben op het leven. De vraag is nu, wat gebeurt er met je
geloofsleven? Staat het buíten die veranderíngen? Kan het de
veranderingen beaínvloeden, of wordt het ook zelf beïnvloed door
die verande-ringen. Onze indruk is, dat veel mensen, die betrok-
ken zijn bij RUIMTE, zelf de ontdekking hebben gedaan, dat ge-
loof 'meedoet" met het proces van het leven. Eioms maakt je dat
onzeker, of geeft het je zelfs een schuldgevoel. Soms ook doe je
verrassende ontdekkingen en voel je je bemoedigd door je geloof.
Gaat het daarbij alleen om gevoel, of ook om de wijze waarop je
alles op je eigen manier onder woorden "mag" brengen? Over
deze en andere vragen zal het gaan.
We hopen naast goede ontmoetingen op persoonlijke gesprekken,
die voor een ieder wat opleveren m.b.t. persooíilijke beleving en
misschíen ook verder perspectief, passend bij waar RUIMTE voor
Staat.

Het volgende nummer van RUIMÏE bevat meer informatie. Reser-
veer de datum alvastll!

Piet Brongers
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GOOCHELTRUCS MET EEN CHRISÏELIJK TINÏJE

Eind maart vond in het gebouw van de Evangelische gemeente De
Christengemeente in Den Haag, de 3e Christen Goochelaarsdag
plaats. Na de opening door Ben van den Akker, een Open Aií
Campaigner uit België, trad een aantal leden van de vereniging
Christen Goochelaars Nederland voor het voetlicht.
Hieronder enkele impressies van dit optreden.

Een stripboek van Superman wordt getoond, Superman de red-
der. Maar is Superman wel de echte redder? Het stripboek veran-
dert in een zwart gekleurd boek Het Boek wat de bijbel voorstelt.
Maar het boek is leeg. Men moet groeien in het geloof en opeens
is het boek gevuld met bijbelse voorstellíngen. Maar alleen in
zwart/wit uitvoering. Men groeit verder in het geloof en het boek
blijkt nu geheel gevuld te zijn met mooie gekleurde platen.
Een dame wordt met vier touwen aan een totempaal gebonden.
De touwen stellen verslavingen voor: drank, drugs, sex, enz.
Komt men tot geloof dan wordt men van de verslavingen bevrijd.
De dame is in één keer vrij van de paal.
Lege velletjes papier werden getoond. Deze stelden het leven
voor. Komt men tot geloof dan is het leven rijk en veel vvaard. De
lege velletjes blijken nu allemaal briefjes van tien gulden te zijn.
Na de koffiepauze werd het vvoord gegeven aan Tony Maidment,
een Engelsman die vverkí bíj de Church Army en al vele jaren
voorzitter van de Fellowship of Christian Magicians Europe. Hij
vertoonde met een vlotte babbel een aantal trucs met bijpassende
bíjbelverhalen. Zijn meegebrachte Bible bleek wanneer deze werd
opengeklapt in brand te staan. Grote vlammen kwamen boven de
Bijbel uit. Men kan door het vuur van de bijbel getroffen vvor-
den.... Hij verklaarde de letters van het woord 'Bible' als staande
voor Best Instruction Before Leaving Earth.

I

BEGINNERS

Omdat het voor een goochelaar nog steeds onmogelijk ís om op
meerdere plaatsen tegelijk te zijn, heb ik voor het middag-
programma slecht voor twee workshops kunnen kiezen.
De eerste workshop was voor beginners. Een klein groepje men-
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sen verzamelde zich om ingewijd te worden in de geheimen van
de goochelkunst. Hierbij werden goochelgeheimen verklaard wel-
ke de tegenwoordige beroepsgoochelaar gebruikt ondanks het feit
dat sommige principes zeer oud zijn.
De tweede workshop na de theepauze was voor gevorderden.
Hier werd eerst een inieidíng gehouden over afleiding en daarna
werd er iets verteld over kindergoochelen. Ook werd nog een
klein aantal goocheltrucs vertoond en verkiaard.

KANTÏEKENINGEN

Deze dag heb ik bezocht als goochelaar die gelovig is en dus met
een vermoedelijk heel andere verwachting dan veel anderen. De
vraag die bij mij opkwam was: Is het nodig om personen goochel-
geheimen te verklappen die ze misschien nooít zullen gebruiken?
Deze dag was er in de zaal ook een stand van Goochelstudio Kali
waar men allerlei goocheltrucs, al dan niet met een Christelijk
tintje, kon kopen.
Als goochelaar heeft het mij verbaasd dat er zo nonchalant en
gemakkelijk werd omgesprongen met de werking van goochel-
trucs. Die werden uitgelegd aan beginners die nog nooit een truc-
je in handen hadden gehad en die geheimen kregen te horen, die
een beroepsgoochelaar tegenwoordig nog steeds gebruikt.
Tijdens de workshop voor gevorderden werd eein kaartgreep ver-
toond welke, naar mijn mening, elke goochelaar minstens moet
beheersen. Maar in deze workshop vielen de meesten zowat van
verbazing van de stoel. Hoe hoog moet ik dan de gevorderden
inschatten ?

Op deze dag heb ik trouwens ook een paar trucs gezíen die ik zelf
doen kan en in mijn programma kan gebruiken, met of zonder het
Christelijke tintje. Alleen hierdoor al was het voor mij een geslaag-
de dag. Alleen blíjft mij de vraag bezighouden: "Hoe moet ik aank-
ijken tegen mensen die te hoop lopen en protesteren tegen arties-
ten die d.m.v. trucs mensen amusement bieden en dit ook toege-
ven, terwijl dezelfde groepen soortgelijke trucjes willen of denken
te kunnen gebruiken voor de verkondiging van het Woord..? "

Henk Timmerman
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HALLO JONGENS EN MEISJES.

Deze keer gaat het ín dit blad over zekerheden. Dat is geen
gemakkelijk onderwerp om over te schrijven.
Zekerheden zijn dingen die je echt weet dat ze waar zijn Soms is
dat echt moeilijk te snappen.
Zo is het een zekerheid dat er een Heer is die voor je zorgt en
toch heb je soms het idee dat het niet zo is. Je vraagt aan de
Heer iets en het gebeurt niet.Dan is het toch echt moeilijk te be-
grijpen dat er echt een Heer is.
Onze Heer is er echt hoewel Hij lang al onze vragen niet meteen
beantwoordt. Daarom is het ook zo moeilijk om deze zekerheid te
begrijpen. Maar laten we met elkaar deze zekerheid toch maar
goed proberen te onthouden en wees er dus zeker van dat er een
Heer is die voor ons zorgt en die ons beschermt.

l
I
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Deze keer een kort stukje over zekerheden, daarom een iets Iang-
er hobby stukje.
De oplossing van het raadsel van de vorige keer: Heb ik twee
grote scherpe tanden, je ziet me bij een boer. Met vier kleine
scherpe tanden, heb je me dikwijs in de hand.
Voor de meesten zal het wel niet moeilijk geweest zijn om er
achter te komen dat het hier om een VORK ging.

I

l

Nu een leuk spelletje rÏíet dobbelstenen. Je hebt nodig 3 dob-
belstenen. Je vraagt iemand zonder dat je kijkt deze 3 dobbel-
stenen op te stapelen. Is dit klaar dan kijk je en meteen kun je het
aantal punten van de dobbelstenen noemen die je niet ziet, dus de
punten van de zijden welke op elkaar liggen en de zijde welke op
tafel ligt.

Zoals je misschien weet is het aantal punten van twee tegenover
elkaar liggende zijden van een dobbelsteen altijd 7 en als je dit
weet is de oplossing dus erg eenvoudig, je hebt 3 dobbelstenen.
Dit is totaal 3X7 = 21 , je kijkt naar de punten welke boven liggen
en dit trek je af van 21 . Voorbeeld: boven ligt de 4, het aantal
punten wat je niet ziet is 21-4= 17.
Probeer het maar eens.
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lets anders: Leg de 3 dobbelstenen tegen elkaar op tafel maak
stiekem de duim en wijsvinger iets nat en til de dobbelstenen op.
Wanneer je de duim en wijsvínger nu even stevig tegen de
dobbelstenen drukt en dan weer voorzíchtig iets losser vast
houdt, valt de middelste dobbelsteen er tussen uit. Eerst wel flínk
oefenen voor je het laat zien....!

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

Jullie oom Henk.
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