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Van de redactie
Sip van der Werf

Wat is waarheid, wat betekenen woorden maar ook: wat
betekent die waarheid en wat betekenen die woorden voor mij.
Die vragen komen steeds dichterbij, nu het debat van theologen
zich niet meer uitsluitend afspeelt in de academische wereld,
maar de theologische boeken hoog op de best-sellers lijsten te
vinden zijn.

De boeken van Kuitert en anderen komen moeiteloos in de

boeken top-10 terecht en dat geeft wel aan dat de vragen
waarmee dit stukje begon blijkbaar bij velen leven. Het geeft
natuurlijk ook aan dat de antwoorden niet meer uitsluitend te
halen zijn op de bekende plekken: gemeente en kerk.

Op de preekstoel, in kerkelijke bladen en allerlei kranten en
tijdschriften zijn dan ook verschillende reacties waar te nemen:
van directe verkettering als boeken rechtstreeks door Satan
geïnspireerd tot kritiekloos omarÏnen als het uiteindelijke
antwoord op alle vragen.

Vanuit de worsteling om de kern en het zoeken naar mimte is
dit nuÏÏuner geboren, waarin een aantal mensen aan het woord
komen die elk op hun manier hierÏnee bezig zijn.

3



ö

Moderne theologie en ik
Álle van der Goot

Aan de oproep om gedachten enz. daarover op papier te zetten
ontkom ik niet langer. Nadmkkelijk gaat het om 'ik', want ik
kan niet voor 'wij' spreken. Die verenging heeft tevens tot
ge-volg, dat ik met de billen bloot moet komen. En daarom heb
ik niet direct op die oproep gereageerd, want jezelf 'publieke-
lijk' te kijk zetten doe je niet zo maar.

Ik

Wie is 'ik'? Het lijkt mij noodzakelijk daarrnee te beginnen, al
zal het de opmerkelijke lezer opvallen dat ik schrijf 'is' in plaats
van 'ben'. De vraag 'wie ben ik' kan ik niet beantwoorden,
omdat geen mens zichzelf ten diepste kent.
Ik dan is opgegroeid in een Baptisten gezin, als puber gepokt en
gemazeld op de HervorÏnde knapenvereniging (wat wisten we
alles toen zeker!), door Ds B.Planting gedoopt (het eerste wat
zijn zoon Gerrit van 'Spek de bus' zei toen hij me uit het
doopvont hielp:"je bent goed kopje onder geweest"), organist,
koordirigent, lieföebber van spelen met taal, thans - hoewel
forÏneel nog lid van een Baptisten Gemeente - actief
deel-nemend in een SaÏnen op Weg Gemeente, oecumenisch
ingesteld. Door mijn werk (personeelswerk, later directiebe-
leid-voorbereiding) enigszins technisch en juridisch geschoold,
nu gepensioneerd en computergek.
Maatschappelijk en kerkelijk kwam en kom ik met vogels van
velerlei pluimage in aanraking, hetgeen tot een ruimere blik
heeft geleid.
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Daarnaast hebben bijbel en theologie mij altijd geïnteresseerd,
zodat mijn boekenkast nogal wat boeken daarover bevat.

Als ik mijn geestelijke ontwikkeling zou moeten schetsen, dan
is die verlopen van 'de bijbel van kaft tot kaft' naar 'vooral in de
bijbel openbaart God zich aan mij'. Die ontwikkeling ken-merkt
zich door verschuiven van somÏnige hoofdzaken (dat wat zo
zeker en noodzakelijk was) naar bijzaken (wel belangrijk, maar
niet noodzakelijk) en zelfs het loslaten van bijzaken als niet
meer relevant.

Moderne theologie

In die situatie komt dan de 'moderne theologie' binnen. Maar
wat is dat, 'modeme theologie'? De beantwoording van die
vraag laat ik graag aan de vakÏnensen over, hoewel zelfs die het
onderling niet eens zullen zijn. Wat moet ik als geïnteresseerde
Ieek daaraan dan toevoegen?
Daarom wil ik mij beperken tot de zaken die vooral de laatste
jaren op mij aflcomen en die ik als volgt wil onderscheiden:
1. bijbelopvatting
2, God en Jezus
3. Jodendom en Chrístendom

4. andere godsdiensten.

Bij belopvatting

Mijn opvatting over de bijbel heeft een hele ontwikkeling
doorgemaakt. Was het vroeger: het staat er toch, het is toch
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voorspeld, alle antwoorden zijn gegeven, nu is het: is de
grondtekst betrouwbaar? doet de vertaling niet aan inlegkunde?
wanneer geschreven voor wie in welke situatie met welk doel?
zonder meer geldend in het hier en nu of alleen qua hoofdge-
dachte in het raaÏn van het geheel?
Vragen en nog eens wagen. En antwoorden? Vaak niet te
ge-ven. Dat leidt tot het loslaten van (vermeende?) zekerheden -
wat iets aÏÏders is dan twijfelen - en het kiezen voor een
bepaalde opvatting zonder de pretentie dat dit de juiste opvat-
ting is. Ik geloof dat, met erkenning van en respect voor
iemand die anders gelooft.

God en Jezus

Als ik God noem, dan heb ik het over godsbeelden. Hetzelfde
geldt voor Jezus.
Over God en over Jezus kan ik slechts in menselijke taal en
menselijke beelden spreken. Dat is op zich niet erg - het kan
zelfs niet anders omdat ik mens ben - als ik me er maar van
bewust ben, dat God en Jezus niet in menselijke beelden en taal
te vangen zijn: God is altijd meer en anders dan ik denk. Het
vergt het nodige van je om concrete godsbeelden in te milen
voor 'abstracte', eindige voor oneindige. Ook hier geldt:
toenemende kennis schept toenemende verantwoordelijkheid.
Ik zal een keus moeten maken, me bewust zijnde van die
beperking van mijn keus. Kiezen voor betekent niet dat mijn
keuze de enig juiste is, er zijn (misschien?) andere keuzes
mogelijk, maar wel dat ik voor mijn keuzes moet staan. Dat
houdt echter ook in: openstaan voor de mogelijkheid van een
andere keuze en dat is een voortdurend spanningsveld. Op dat
punt maken de 'moderne theologen' het mij niet gemakkelijk!
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Gelukkig is er naast godsbeelden ook nog sprake van God
er-varen in je leven, wat 'modeme theologen' dan ook mogen
zeggen.

Jodendom en Christendom

Ik ontkom niet aan de indruk dat 'moderne theologen' het
Christendom eigenlijk zien als een afgedwaalde variant van het
Jodendom, met als gevolg dat zij mij naar die bron terug willen
drijven.De zogenaaÏnde 2-wegenleer (gesimplificeerd tot: Joden
worden buiten Christus om gerechtvaardigd, niet-Joden via
Christus of via het Jodendom) lijkt een tussenvorrn om der
wil-le van.

Dan krijg je ook te maken met 'ik kan niet geloven in zo'n
wrede God die zijn Zoon opoffert, die bloed wil zien', met als
gevolg ontkenning van verzoening en verlossing. N.B. ik bepaal
dan wel hoe God moet handelen.

Andere godsdiensten

In onze multiculturele sarnenleving worden we (soms heel
direct) met andere godsdiensten geconfronteerd. Is het dan: ik
heb gelijk en zij ongelijk of zou het kunnen zijn dat God zich
aan die mensen in andere culturen op een andere vvï'3ze
open-baart? Wat betekent zending dan? Die vraag zou ik willen
beantwoorden met: in woord en daad - misschien zelfs meer
daad dan woord - getuigen van wat ik geloof en van God
ervaar, hetgeen heel wat anders is dan 'zieltjeswinnerij'. Ter
voorkoming van de indmk van minachting daarvoor wil ik
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opmerken dat een bepaalde geloofskeuze niet anders dan tot
'zieltjeswinnerij' kan leiden, wat daarom voor die mensen
volkomen legitiem is en door mij gerespecteerd moet worden.

Wat geloof ik ei7enliik nog?

Ik zou zo nog wel een poosje door kunnen gaan, over Paulus,
de Jood en de 'Griek', die de'oudste papieren' heeft, over Lukas,
de niet-Jood, de reporter die alles nauwkeurig onderzoekt, maar
het is al een (te )lang verhaal geworden. Dat gaat echter
ongemerkt, want het een haalt het ander uit.
Toch blijf ik zitten met de vraag die ik mezelf stel: wat geloof
ik nou eigenlijk nog?
Een poging tot verwoording:

Ik geloof in God, Schepper, Vader en Rechter.
Ik geloof in de levende Jezus, Gods Zoon, die als mens
onder ons heeft geleefd en die door zijn kruisdood en
opstanding mij met God verzoent.
Ik geloof in de Heilige Geest die inzicht geeft, overtuigt en
leidt.

Daarom kan ik niet uit de voeten met een onnodige of overbo-
dige verzoening, met Jezus als alleen maar een bijzonder mens,
met 'je gelooft toch zeker niet dat een lijk weer levend is
ge-worden', een andere vorÏn van 'het is waar maar niet echt
gebeurd', met een Christendom zonder Christus, met een
Christendom als een ondergeschoven Joodse vaÏ?iant. Dat wij
christenen uit de heidenen onze 'Joodse wortels' soms ontken-
nen of te weinig erkennen is iets heel anders. Zouden wij
daarvoor niet meer moeten luisteren naar 'Messias-belijdende
Joden' dan naar oÏthodoxe Joden of niet-Joden?
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Voor mij is Jezus draaipunt van de hele menselijke en heilsge-
schiedenis, zoals bij jaartallen staat: v.C. en n.C., totdat
aangebroken is dat God alles in allen zal zijn (I Kor. 15 :28).

Geldrop 18 april 1999

De schillen en de ui

Aly Zantvoord

In de kerkgeschiedenis zijn om talloze redenen steeds de bakens
verzet. Steeds weer waren andere theologische onderwerpen
belangrijk. De reden waarom bepaalde onderwerpen op de
agenda stonden was niet altijd van theologische aard. Soms
ging het naÏnelijk om kerkpolitieke zaken, soms om macht,
soms om persoonlijke zaken, en regelmatig werden er aanpas-
singen gemaakt in wat men zou moeten geloven en wat volgens
de wetten van de kerk mogelijk was.

Een geschiedenis van de kerk van bijna 2000 jaar heeft heel wat
extra's opgeleverd. Zaken die je in de geschriften van de bijbel
niet tegenkomt en zaken die mensen van het eerste uur absoluut
niet zouden herkennen. Talloze kerkscheuringen waren het
gevolg: aan het begin van dit millenium de scheuring van de
oosterse en westerse kerk, zo'n 500 jaar geleden ontstond de
Anglicaanse kerk, omdat Hendrik VIII een andere vrouw wilde
huwen, de protestantse kerken ontstonden en tot op vandaag
zijn er kerkscheuringen die veroorzaakt worden door macht en
verschil van opvatting.
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Daamaast had men in de loop der tijden steeds een ander
onderwerp of invalshoek die de studie van de bijbel en het
geloof beïnvloedden. Zo was er een tijd dat men weer temgging
naar de oorsponkelijke taal van de bijbel, de tijd waarin de
joodse invloeden belangrijk werden geacht en de tijd van de
wisselwerking van bijbel en cultuur. Allerlei onderwerpen en
invalshoeken volgden elkaar op en elk onderweÏp en invalshoek
had zo gevolgen voor de manier van prediken en geloven. Maar
meestal bleef het beperkt tot een theologisch debat dat slechts
door theologen (en vaak ook filosofen) gevoerd werd.

Dat is anders in deze tijd en in de huidige discussie, door
maatschappelijke veranderingen en de individualisatie zijn het
meer de theologen die de boventoon voeren in de theologische
discussie. Die discussie die gevoerd wordt met als uitgangspunt
de vraag 'wie was Jezus', in feite gewoon weer een ander
onderwerp; maar tegelijk gaat het ook over de vraag 'wat geloof
je eigenlijk (nog)'. Verschillende theologen - waanran Kuitert
en Den Heijer slechts voorbeelden zijn - zetten nog eens op een
rijtje wat er volgens de bijbelse geschriften over Jezus bekend
is en wat er volgens hen allemaal in de loop der jaren aange-
groeid is. En dan blijkt in de discussies die er gevoerd worden
dat er vaak weinig onderscheid gemaakt wordt tussen wat
'bijbels' en wat 'het aangroeisel' is. Beide tellen vaak even
zwaar en vaak is niet eens duidelijk wat 'bijbels' en wat 'aan-
groeisel' is. SoÏnÏnige mensen willen het aangroeisel (de
dogmatiek en de belijdenisgeschriften) niet kwijt, anderen
willen temg naar de kem. De mensen die temg willen naar de
kern willen zich daarbij ontdoen van de dogmatiek en de
belijdenisgeschriften wanneer ze niet in overeenstemming zijn
met datgene wat 'bijbels' is. En dat is vaak meer dan je zou
verwachten. Kuitert geeft in zijn boek 'Jezus, nalatenschap van
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het christendom' talloze voorbeelden.

Het probleem daarbij is dat het makkelijker lijkt dan het in
werkelijkheid is, dit 'temg naar de kern'. Want aan de hand van
bijbelteksten zijn een groot deel van deze andere geschriften tot
stand gekomen en deze hebben zich in de leer en gedragsregels
van de kerken een plaats veroverd. Wat houd je over als je de
schillen van de ui er afpelt: is dat genoeg om er mee verder te
kunnen?

De mensen die de schillen van de ui willen laten zitten wijzen
op het gevaar dat je met het kind ook het badwater weggooit.
Want wat gebeurt er met je geloof wanneer je allerlei kritische
vragen stelt: dat geloof zal het niet overleven, want elke vraag
roept weer een andere vraag op. En wanneer je stelt dat een
bepaalde geloofsuitspraak niet zo belangrijk is, wat blijft er op
een gegeven moment nog over?

Toch is dit - denk ik - niet een keuze die je hebt: wanneer je
met je vragen over wat waar is en wat niet; en wat de bedoeling
van allerlei bijbelteksten is; wanneer je met deze vragen geen
kant op kunt, wanneer er binnen de kerk geen mimte is voor het
stellen van dit soort geloofsvragen, dan zal je geloof het zeker
niet overleven, lijkt mij.
Binnen de kerk zou ruimte moeten zijn voor het saÏnen praten.
Vaak wordt er alleen maar gesproken in bekende woorden. In
woorden die, zo denkt men, iedereen onderschrijft. Maar waar
men zelden of nooit over doorpraat: wat geloof je nu. Wat is
belangrijk voor je. Waarom is het belangrijk vooÏ je. Of:
waarom is dat nu net niet belangrijk voor je.

Die mimte zou er moeten zijn. Maar wellicht is dat toch
gemakkelijk gedacht. De twee stromingen van 'temg naar de
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kern' en 'vasthouden aan wat in de eeuwen gezegd en gespro-
ken is' is tegelijk ook een scheidingslijn füssen 'je moet je
geloof en ongeloof ter sprake kunnen brengen' en 'als je ergens
aan gaat knagen, dan blijft er uiteindelijk niets over'. De
noodzaak van de één is daarÏnee het einde voor de ander. Toch
denk ik dat het goed is wanneer je in gesprek blijft over je
geloof. En wanneer je dat niet met iedereen in de gemeente
kunt (en wanneer kan dat nu wel) dan zou je het gesprek
moeten zoeken met mensen die op je eigen golflengte zitten.
Want waarschijnlijk kun je juist daar je geloof en ongeloof aan
de orde stellen.

In Silo vormen vier vrouwen zo'n groepje. We komen ongeveer
één keer per maand bij elkaar, eten saÏnen, bespreken dan het
gedeelte uit het boek dat we gelezen hebben en daardoor komen
we al snel op het persoonlijke vlak. Intussen hebben we al een
aardig riit3e boeken op onze lijst staan (Karen ArÏnstrong "Een
geschiedenis van God'; Mary Grey De verlossing van de
droom'; C. den Heijer aVerzoening'; het bijbelboek Ruth &
Ellen van Wolde Kuth en Noomi'; H.M. Kuitert Uezus,
nalatenschap van het christendom') maar juist de gesprekken
die we voeren zijn voor ons van groot belang. En tegelijkertijd
komen we er ook achter dat wat we altijd aangereikt hebben
gekregen in de kerk niet altijd een plaats in de bijbel heeft, en
ook niet altijd een plek in ons eigen leven en geloven. Boven-
dien blijven we kritisch naar de auteurs: we nemen lang niet
alles als zoete koek tot ons en ook dat is voor soÏnÏnigen van
ons een openbaring. Zeker Den Heijer en Kuitert vonden we erg
knap in het omzeilen van sornmige theologische moeilijkheden.
Maar het gaat er irmners ook niet om, om het altijd met elkaar
eens te zijn: juist het nadenken en het doordenken en het samen
praten heeft grote waarde.
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Rots breekt

Pieter Jan Kali

Rots breekt op stille dag,
waar vanaf het arendsnest

ik vroeger veilig viel

en mineralen nieuw ontdekt,
nu kwetsbaar blootgesteld

aan 't oude licht... Dat nieuw...

Dat kolkt als levend water
in 't oude woord dat smelt.

Dat vloeit...

in stromen van verandering
naar nieuwe vorrn.

Naar gave van verlangen.
Groot, woordenloos...

naar God.
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Ántwoord

Aan: Pieter Jan Kali

Van: Theo Loogwelles

Beste Pieter Jan,

Je hebt twee stukken geschreven voor Ruimte en ze zijn
gelezen ook, zelfs in de burelen van het dagblad Trouw. Ik heb
je naam niet kunnen vinden in het elektronisch telefoonboek en
dus neem ik aan dat je naam een pseudoniem is. Dat is de mijne
ook, alleen zeg ik er iets meer mee over mezelf. Ik ben nl.
theoloog (naam en adres bekend bij de redactie) en dat moet jij
weten ook. Er zijn mensen die mijn 'theologie' maar zozo
vinden en dat vind ik zelf ook wel. Ook dat heb ik in mijn naam
proberen te stoppen. En nu aan de slag.
Jij hebt kennelijk iets met, misschien moet ik zeggen: tegen
theologen. Je bent bang dat ze je brutaal vinden omdat je je op
hun terrein beweegt. Je vindt ook dat ze of in elk geval soÏnÏni-
gen zeggen wat jij en anderen moeten geloven en daar baal je
van. Je denkt dat ze als vaklieden meer kunnen weten en
zeggen over jouw vraag: "wat is van God en wat is van de
mensen?". Tegelijk scherÏn je jezelf af door geregeld ik te
zeggen en duidelijk te maken dat je alleen voor jezelf spreekt.
Daarmee zeg je meteen: blijf van mij afl Maar als je dat wilt
moet je niet gaan scmijven. Dat heb je wel gedaan en daarom
neem ik aan dat je het niet vreemd vindt als erop wordt
gereageerd. Dat ga ik dan ook doen. Of ik je raak kun jij alleen
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zelf beoordelen.

Wat is eigenlijk een theoloog'? Dat weet ik eigenlijk zelf niet. Je
kunt zeggen: dat is iemand die zich wetenschappelijk bezig-
houdt met een van de vakgebieden van de theologie: bijbel,
kerkgeschiedenis, dogmengeschiedenis, dogmatiek en de rest.
Maar als je vraagt (zoals jij doet): wat is van God en wat is van
de mensen? , dan helpt die vakkennis je niet. Want die vakken-
nis kan je alleen maar vertellen hoe anderen die vraag hebben
beantwoord of niet beantwoord. Dat kan heel nuttig zijn maar
het is jouw antwoord niet. Misschien word je door een ant-
woord aangesproken, herken je er iets van jezelf is. Misschien
neem je het zelfs over en probeer je het een plek te geven in je
eigen hart. Maar uiteindelijk moet je dat zelf doen. En dat is nu
precies wat theologie doet. Wie zoekt naar een antwoord op
jo'uw vraag is theoloog. Jij dus ook. Je hele verhaal is theologie,
niet meer niet minder. Een theoloog is iemand die gelooft en
daarom zoekt.

Hiermee ben jij, Pieter Jan Kali, dus bevorderd tot theoloog. En
dus ga ik zonder schroom verder met jouw en mijn verhaal. Ik
heb geen zin om je vliegen af te vangen of je op een woord te
vangen. Maar er zijn toch een paar dingen die ik je wil noemen.
Je komt uit op zoeken met een woordenloos verlangen naar
God. Dat verlangen deel ik helemaal. Maar woordenloos? Wij
kunnen niet zonder woorden. Jij schrijft twee artikelen in
Ruimte met allemaal woorden en ik ga achter je aan, ook met
woorden. Wij gebmiken woorden omdat wij mensen zijn. Wij
kunnen niet anders. Misschien is het sornÏnige mystiekers
gegeven om in zo'n woordenloos verlangen te leven maar jij en
ik in elk geval niet, want wij blijven zoeken naar woorden,
proberen het met woorden, laten ze los en zoeken weer naar
andere woorden. Zo gaat dat ons hele leven door, zo gaat het de
eeuwen door. De woorden worden ons aangereikt vanuit de
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bijbel en de geloofstraditie maar daamiee zijn het nog niet onze
woorden geworden. Jij bent, net als ik, heel wat woorden
kwijtgeraakt die ons werden aangereikt. Soms heb ik het gevoel
dat je je nog een beetje afzet tegen die woorden en vooral tegen
de mensen die deze woorden aan jou wilden doorgeven of
opdringen. Dat moet je loslaten, Pieter Jan, waÏÏt het belemrnert
je zoeken naar je eigen woorden over God en tot God. Trou-
wens je hebt al een aantal woorden, zoals in je tweede stukje
blijkt. Over die woorden wil ik het ook nog wel even met je
hebben.

Je woordenloos verlangen naar God gaat over in sporeri met
God. Dat is een bmg verder dan verlangen, misschien wel twee
bmggen. Je wilt geen nieuw geloofsgebouw optrekken, want
dat zou een nieuwe beperking voor God zijn. Maar veronder-
stelt jouw sporen met God toch ook niet een stmcfüur?
Stmctuur is, denk ik iets anders dan constmctie. Stmcfüur is
verbinding. Jij bent als de dood voor constmcties maar je legt
zelf wel enkele wezenlijke verbindingen. Je verbindt God met
een 'groot universeel plan'. Dat is jouw eerste brug, een enorme
stap. Als God een plan heeft, dan is Hij geen onpersoonlijke
kracht. Wie een plan heeft, heeft een doel. Met dat doel van
God wil jij sporen, ik trouwens ook en nog veel meer mensen.
Misschien kunnen we onze ervaringen uitwisselen en elkaar
daardoor een beetje helpen. Maar je hebt gelijk: je moet het zelf
doen. Er is niemand die het voor je doet. Maar is wel iemand
die het je voor doet. Dat is jouw volgende stap, je tweede bmg.
En je gaat over die bmg met jouw eigen temgvloeiend Onze
Vader. Ik ga graag met je mee, al zou ik misschien liever een
andere rijstrook willen volgen. Maar Pieter Jan, is je zoeken
dan toch niet een klein beetje vinden geworden?

'k

l

Í
Theo L.
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God....
of ook: een ééndagsvlieg opent z'n mond om over de konings-
adelaar iets te zeggen.

De mensen aller tijden, aller oorden
hebben U gezocht, gedacht
en vonden niÏnmer laatste woorden,
de weg verloor zich in het stÏuikgewas.

Wij zijn door U geschapen,
wij zijn uit stof gebouwd.
Uw adem gaf het dode leven,
zo is het ons geschreven,
wij hebben het vertrouwd.

Of heb ik U gekonstmeerd,
mijn evenbeeld, maar dan volmaakt,
bezittend wat wij niet bezaten,
maar al te zeer door ons begeerd?

Een eeuwig zijn met inzicht
in 't ware, goede, schone,
oprecht, vol liefde, kracht,
opdat wij daarin zouden wonen
in heerlijk evenwicht.

Het moet Uw adem zijn
die ons opnieuw bereikt,
die ols een lentebries
over de harde akkers strijkt.

17



é

Ik voel de winden Gods vandaag,
ik word geraakt, gedreven;
de mist trekt op en nu nog even,
dan breekt de Zon door en
begint het grote leven.

658

Over mantra's gesproken
Jannes Reiling

Sietzo vraagt mij om op het verhaal van Mike Smith in The
Baptist Times te reageren. Dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan want het is, wat nader bekeken, een tamelijk kreterig
verhaal, althans in mijn ogen. Als het een bescmijving is van de
toestand onder de Engelse Baptisten, dan ziet het er voor onze
geloofsgenoten aldaar niet best uit: het zijn mantra-Baptisten
geworden, kreet-gelovigen. Maar misschien is het zo erg niet en
is het Mike's bedoeling om larÏgs de weg van de provocatie
over te komen en mensen aan het schrikken te maken over hun
mantra-christendom. Maar ook dan moet je nog wel een beetje
intelligent te werk gaan. Zeker als je vindt dat stijl (wat dat ook
maar moge zijn) het intellect tiranniseert. Maar zo hier en daar
laat Mike wel een paar steekjes vallen. Het woord 'mantra' is
tegenwoordig een modewoord. Als iets vaak wordt herhaald
dan is het een mantra. Maar de herhaling is niet het wezen van
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de mantra. Die schuilt in de macht die van het woord uitgaat.
Zo wordt dat in het Hindoeïsme gezien. Lang niet alles wat
Mike aanhaalt valt onder die definitie. Zijn bijbelse voorbeel-
den deugen ook niet. Zelfs Jeremia 7:4 wijst niet op een mantra.
Bovendien is een mantra niet iets wat de mensen graag willen
horen. Dat speelt bij de Hindoe's geen rol. En als hij de
Farizeeën 'de klassieke mantra-predikers' noemt, dan weet hij
niet waar hij over praat.
Maar genoeg daarover. Mike chargeert om reactie uit te lokken.
Maar aan de kaak stellen is niet genoeg en toch komt hij niet
verder dan juist dat. Wat betekent het bijvoorbeeld als hij zegt
dat vandaag de dag onze Heer eerder Jezus wordt genoemd dan
Christus? Is dat een 'nieuwe versie of een nieuw verhaal'?
Met zulke kreten schieten we niet veel op. Laten we daarom het
woord 'mantra' maar verder laten msten en even nadenken over
taal en godsdienst.
Elke geloofsgemeenschap schept zich een eigen taal waarin dat
waarin zij geloven en waarbij ze leven, tot uitdmkking wordt
gebracht. Die taal komt ook ergens vandaan, uit de bijbel (bij
Joden en christenen), uit de Koran (bij moslims), uit de traditie.
Die taal is een deel van hun eigen religieuze identiteit en
daarom wordt die taal in ere gehouden en doorgegeven aan
volgende generaties. Binnen dat taalveld ontstaan dan ook vaak
korte spreuken of uitspraken, die gebmikt worden in de liturgie
en in de gebeden, vaak ook in het dagelijkse leven. Zulke
woorden krijgen dan een sooÏt kern-betekenis. Ik noem er een
paar uit de bijbel: de HERE is één (Deut. 6:4; ik schrijf met
opzet HERE om aan te geven dat het gaat om de onuitsprekelij-
ke naam JHWH), de HERE is koning (Psalm 97:1), Kurios
Jezus (Filipp. 2:11 ), Jezus is de Zoon van God, enzovoort. Ook
ontstaan er sleutelwoorden met hun eigen associaties, zoals
bekering, wedergeboorte, verzoening, wederkomst. Daar is
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niets mis mee, zo gaat het in de cultuur steeds. Maar somÏnige
woorden groeien uit tot herkenningswoorden, codewoorden
waaraan mensen elkaar als geloofsgenoten herkennen. En
waarmee anderen hen stempelen, want dat hoort ook bij het
proces. Nu bestaat het gevaar dat zulke herkenningswoorden tot
een sooÏt sjibbolets worden: wie die woorden niet bezigt, hoort
niet bij ons. Dat gebeurt vooral dan als woord en iÏföoud niet
helemaal meer sporen, wanneer de itföoud van het vgoord niet
meer zo sterk wordt beleefd. Maar er staat vooralsnog niets
tegenover en dan krijgen de woorden een bijna beschenÏÏende
betekenis. Zolang de woorden nog worden gebruikt is het
veilig. Dat speelt vooral in tijden van verandering en dus in
onze tijd van snelle en voortdurende verandering. Maar in feite
bescherÏnen de vaste woorden alleen nog een lege ruimte.
Dat is het probleem waarover Mike Smith het heeft. Dat
probleem kan alleen worden opgelost wanneer de leegte weer
wordt gevuld. Dat kan door een nieuw doordenken van dat waar
het in het geloof om gaat in saÏneÏföang met de wereld en de tijd
waarin wij leven. Dat is een werk van proberen en zoeken, van
vallen en opstaari, van verliezen en vinden. Ik zie onze bcsvc-
ging Ruimte als een plaats waar we dat met elkaar als Baptisten
willen doen. Dat is niet alleen een werk van theologen (die tijd
is voorbij) maar van allen die erdoor geraakt zijn, ruimtevaar-
ders, die aan den lijve voelen dat ze in de ruimte verkeren en
niet meer in de besloterföeid van een vast omlijnd geloof en een
vast afgegrensde gemeenschap. Maar ze beseffen dat de mimte
niet een leegte is maar de mimte van God.
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Internationaal nieuws

Sietzo Dijkhuizen

Baptisten veroorzaakten Kosovo-crisis

Volgens de media in Joegoslavië is het conflict over Kosovo,
zeg maar: de oorlog, in feite een aanval van de (Amerikaanse)
zuidelijke baptisten (de Southern Baptists) op de Oosters
Orthodoxe kerk. Aldus een waarschuwing van de voorzitter
van de Unie van baptisten gemeenten in Servië, Avram Dega.
Hij vertelde onlangs dat de media er veel ophef van maken, dat
de AÏnerikaanse president Bill Clinton, vice-president Al Gore
en veel Congresleden en andere politieke vertegenwoordigers
'Southem Baptists' zijn.
'Kunt u zich voorstellen waartoe dit soort dwaze verklaringen
kunnen leiden?. Het kon wel eens een oproep worden voor een
lynchpartj', zo zei ds.Dega.
Het nationale dagblad 'Vecemje Novosti' publiceerde zelfs een
aÏatikel waarin stond dat Nato-opperbevelhebber generaal Clark
nog steeds lid is van de Zevendedags-adventisten. Dit is
overigens inmiddels tegengesproken door de Adventisten
Gemeenten in Joegoslavië.
Ds.Dega riep de baptisten in het westen op om voorzichtig te
zijn en drong er op aan duidelijk te maken dat men niet achter
de NAVO-acties staat. 'Dat is erg belangrijk", aldus Avram
Dega, 'niet alleen in verband met mogelijke vervolging van de
2500 baptisten in Joegoslavië, maar ook voor de toekomst van
het baptisten werk hier...'
Volgens een mededeling van de algemeen secretaris van de
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Unie van 'Evangelisch Christen-baptisten in Joegoslavië',
Dragisa AÏÏnus, is een tweede baptisten kerk in Leskovac
beschadigd bij een NAVO-actie.Eerder was een kerk in Nis
vernield.

De uitvoerend secretaris van het Bijbelgenootschap in Joegosla-
vi, Smiljanic, liet weten: U kunt zich wel voorstellen dat Groot
Brittannië, Duitsland, de V.S. en alle andere NAVO-landen
onze vijanden zijn geworden. We bidden allemaal dat de
bombardementen zullen eindigen. Ons leven is totaal in de war
gegooid, maar we willen ons land behouden, we willen niet dat
het compleet verwoest wordt...'
(Bron: 'The BÁPTIST Times')

es van Britse baptisten1}vw€ú n i+:
rlulpaClll--r ---'

Op veel plaatsen in Groot-Brittannië zijn baptisten gemeenten
actief in pogingen hulp te verlenen aan de slachtoffers van de
oorlog in Joegoslavië. Niet alleen door het via de gemeente
inzamelen van hulpgoederen, maar ook anderszins. Zo zijn uit
Wales drie gemeenteleden naar Albanië vertrokken om daar
mee te helpen aan de ombouw van twee fabrieken tot onderdak
vooÏ vluchtelingen. Een groep gemeenten rond de thuis-
gemeente Rogerstone zorgde voor financiële steun en bracht in
korte tijd E 10.000 bijeen. In Swindon heeft een gemeente de
zondagsdienst moeten houden in de hal omdat de kerkzaal vol
stond met hulpgoederen. De gemeente kreeg binnen veertien
dagen 40 ton aan hulpgoederen binnen.
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Samenwerking in Albanië

Het Baptisten Centrum in Albanië is gaan samenwerken met
het Leger des Heils om de internationale hulp te coördineren
aan de honderdduizenden vluchtelingen uit Kosovo.
In totaal hebben nu zeventien werkers van het Baptisten
Zendings Genootschap in Albanië hun gewone werk aan de
kant gezet om mee te helpen in de hulpverlening.
De samenwerking kreeg grote waardering van de top van het
Leger des Heils. 'De baptisten kennen de plaatselijke situatie en
vorÏnen een prachtig contact met plaatselijke christenen, met
vakbekwame mensen. En zonder taalproblemen. En vooral: met
een goede registratie. Er bestaat een fantastisch netwerk van
christelijke zendelingen wier toewijding hartverwarmend is.'
Aldus majoor Roland Sewell, coördinator voor noodhulp-
diensten van het Leger des Heils.

Een op de drie wereldbewoners is Christen

Volgens de twee Amerikaanse statistici Barrett en Johnson staat
het aantal christenen in de wereld momenteel op 1,9 miljard,
hetgeen er op neerkomt dat een op de drie wereldbewoners
christen is.

De Islam staat op de tweede plaats in de ranglijst met 1.19
miljard gelovigen. Hindoes zijn derde (774 miljoen) en niet-
gelovigen vierde met 768 miljoen.
Onder de christenen vorrnen de rooms-katholieken de grootste
groep met meer dan 1 miljard. De protestanten leveren in totaal
321 miljoen gelovigen op. Europa blijft het continent met de
grootste aantallen kerkleden: 536 miljoen.
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Oecumenisch nieuws

Aly Zantvoord
VREDESWEEK
19 t/m 26 september 1999

Dit jaar is het motto van de Vredesweek Delen in veiligheid:
wegen naar wede. Centrale vraag is: wie neemt de verantwoor-
delijUheid om geweld te beteugelen of de ervaren noodzaak
daarvan te verminderen? In het licht van de huidige situatie in
Kosovo, maar ook door de eerdere ervaringen in Bosnië en de
dreigende ontwikkelingen die waar te nemen zijn in Macedonië
is het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) van mening dat een
debat over die vraag in de kerken dringend gewenst is.
Gerechtigheid, vrede en veiligheid maak je samen, op kleine en
op grote schaal. Niemand hoe machtig ook, kan dat alleen. Het
gaat om samen leven, om delen in veiligheid, om bouwen aan
wegen naar vrede.

Voor het aanwagen van wedesweehnateriaal: IKV, Postbus
85893, 2508 CN Den Haag, tel. 070-3507100.

Festival Onbegrensde Ontmoeting
3 juli 1999, Apeldoorn

Dit jaar is het de derde keer dat dit festival, georganiseerd door
VluchtelingenWerk Nederland en Vluchtelingen Organisaties
Nederland, voor Nederlanders en vluchtelingen wordt gehou-
den. Een grote diversiteit aan culturen komt dan saÏnen in
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Natuurpark Berg en Bos in Apeldoom. Er wordt een doorlo-
pend programma van 11.00 tot 18.00 uur geboden met zang,
dans , verhalen, debatten füssen politici en vluchtelingen.
Tussendoor kan genoten worden van exotische gerechten.
Verder is er een speciale kinderwijk, met onder andere spelle-
tjes uit andere culturen.

Voor informatie: Ideëel Organiseren, Amsterdam, tel. 020
4201 711; fax 020 6265845. Vooraf aanmelden is rioodzakelijk.
Toegangsprijs: volwassenen fl O,-; kinderen tot en met 12 jaar
f. 2,50. Er zijn pendelbussen tussen station Ápeldoorn en het
festivalterrein.

Intercommunie. Het asymmetrische geloofsgesprek tussen
protestanten en katholieken

De aanzet voor deze uitgave van de sectie Geloofsvragen van
de Raad van Kerken ligt bij alle commotie die ontstond rond de
eucharistieviering bij het huwelijk van Marilène en Maurits in
het voor3aar van 1998. Voortdurend doken allerlei forÏnulerin-
gen op van de theologische verschillen tussen een katholieke
eucharistieviering en een protestantse avondmaalsviering.
Daarom leek het goed vanuit de Raad van Kerken in Nederland
nog eens op een rijtje te zetten wat er in de afgelopen dertig jaar
in het oecuÏnenisch gesprek over de maaltijd des Heren is
gezegd en wat er in de praktijk mogelijk is. Een uitgave van
Boekencentrum, maar ook te bestellen bij het secretariaat van
de Raad. Prijs f. 15,-. Telefonisch te bestellen: 033-4633 844.

Overgenomen uit: Oecumenische Bezinning, juni 1999
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Emerititis
Theo van der Laan

Mijn eerste gemeente had ook twee evangelisatieposten. IÏÏ een
klein dorp in de kop vaÏÏ Overijssel organiseerden enkele leden
bijbellezingen en bidstonden. Er werd verwacht dat de jonge
dominee daaraan leiding gaf. Het dorp was één van de laatste
veenkoloniën waar nog turf gestoken werd. Een heuse baron
was vervener en woonde in een grote boerderij. Veel wat ik hier
tegenkwaÏn herinnerde mij aan mijn geboortestreek in Gronin-
gen. Er was b.v. nog een (laatste?) plaggeÏföut. Ik ben daar wel
op huisbezoek geweest want de man en vrouw werden lid van
onze gemeente.
In een woonkeuken werd de samenkomst gehouden. Ik stond
tegen het aanrecht met mijn mandoline in de aanslag, want ik
begeleidde het zingen van de liederen van Johannes de Heer.
Gelukkig had de landarbeider br. Jan Bok uit de Boerveensem-
ond mij geleerd hoe te spelen. Het was dus geen grootse liturgie
maar het was wel warÏn en dichtbij en ook echt. Deze pas
bekeerde mensen gingen gretig op zoek naar waarheid. Ze lazen
ook onderling saÏnen de bijbel en gebruikten allerlei geschriften
waarmee ik niet vertrouwd was.Wel vonden ze op den duur dat
ik ook zo moest geloven als zij deden, maar ze hebben me in de
drie en halve jaar dat ik daar werkte altijd gerespecteerd om wie
ik was en dat vond ik venvaÏmend van mensen die verder geen
pretenties hadden.
De ruimte van de saÏnenkomst was zo ingedeeld dat achteraan
wat stoelen stonden met planken erover. Daar zaten jonge
mannen want die hadden nog een goede rug. Vooraan zaten
enkele zusters loge: nl.in twee grote crapauds en op nog een
'gemakkelijke' stoel.
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Vóór de bidstond werd als gebruikelijk gevraagd of er onder-
werpen waren waarvoor in het bijzonder gebeden moest
worden. Vlak voor we gingen bidden toverden twee zusters uit
de crapauds ieder een strooien hoed met kersen en andere
kleurrijke versiersels tevoorschijn en zetten die pontificaal op
hun hoo'íd. Ze hadden nl die week gelezen bij een brief van
Paulus dat vrouwen in de gemeente met een gedekt hoofd
moesten bidden... Ze hebben het even uitgelegd en ik had erg
veel binnenpret en ik was ook een beetje ontroerd door het
ernstig nemen van het Woord dat ze ontdekten. Het is ook heel
bijzonder met jonge chÏistenen te werken die nauwelijks
gehinderd werden door de geschiedenis van het christendom.
Echt moeilijk werd de sifüatie toen een groot deel van de
gemeente onder leiding van enkele ouderlingen 's zondags naar
Driebergen ging, naar 'Beukenstein', waar een excorsistisch
centmm was. Daar beleefden velen een tweede wedergeboorte,
maar vooral dat ze verlost werden van allerlei 'zonden', vaak
slechte en minder slechte gewoonten. Zo waren er enkele
broeders die bevrijd werden van de rookgod. Nu die uitgedre-
ven was taalden ze niet meer naar een cigaret, zeiden ze.
Ik maakte spontaan een enorÏne schuiver, toen op een avond
een echtpaar na afloop van de boven beschreven samenkomst
mij even alleen wilden spreken. Ze veÏtelden dat ze gemerkt
hadden dat br., X stiekem een cigaret had gerookt op hun w.c.
Toen kon ik niet nalaten te zeggen :"Prijs de Heer ! Want nu
kunt u zelf zien dat groei in je christelijk leven meer nodig heeft
dan de handoplegging van broeders op 'Beukenstein"' .
Toen ik niet wist hoe ik met deze charismatische christenen
moest omgaan en we hen eens samenriepen voor een gesprek,
nodigde ik daarbij broeder Henk van der Werf uit, destijds
voorganger in EÏnmen. Toen hij weer thuis was (hij moest snel
weg met de trein want auto's hadden we geen van allen) belde
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ik hem voor een kort nagesprek. Hij zei: "Ik zou ook niet weten
hoe hiermee om te gaan. Ik heb één advies: drink veel koffie bij
deze mensen."

Dat heb ik ook inderdaad gedaan. Het leerde me vroeg in mijn
loopbaan dat je als 'theoloog' vaak geen antwoorden hebt en dat
inzicht heeft me op mijn verdere weg best geholpen.

Ridder
Sip van der Werf

Op koninginnedag is MaÏainus Boeschoten benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Zoals ook al eens in dit blad is
vermeld, bezoekt Marinus al bijna dertien jaar in lente en herfst
tientallen Nederlandse gevangenen in Spanje, Frankrijk,
Engeland, Zweden en Duitsland. Het pastorale werk dat
Marinus op deze manier doet, is door deze koninklijke onder-
scheiding in een bredere belangstelling gekomen. Zo stond er
onlangs in het Nederlands Dagblad (maandag 7 juni jl) een
groot interview met hem. De versierselen werden hem opge-
speld tijdens een bezoekreis in Barcelona. Tijdens een receptie
die ter ere van hem is georganiseerd in het Pieter Baan CentruÏn
in Utrecht is dit in Nederland gevierd.
Namens de beweging RUIMTE willen we Marinus hartelijk
feliciteren met zijn füdderschap en hem nog vele goede jaren
toewensen in dit werk waar het Evangelie handen en voeten
gekregen heeft.

l
I
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Hallo jongens en meisjes
Henk Timmermmt.

Wanneer jullie dit lezen, hebben jullie bijna vakantie. Mis-
schien ga je wel naar het buitenland of gewoon ergens in
Nederland op vakantie of je blijf gewoon lekker thuis. Je hoeft
niet naar school, dus je kunt gewoon dingen doen die je anders
niet kuínt, zoals eens lekker lang in bed blijven liggen, maar dan
mis je verrÏÏoedelijk wat leuke dingen. Hebben jullie 's-morgens
vroeg de vele vogels wel eens lawaai horen maken op een
mooie zomerdag, je kunt er zelfs wakker van worden. En trek
de natuur eens in, eigenlijk hoef je niet eens zover, kijk eens om
je huis of flat wat daar allemaal groeit en bloeit, hoe mooi soms
onkruid kan zijn, wat wij eigenlijk het liefst uit onze tuin
zouden rooien, of kijk eens naar de vele soorten kevers en
rupsen of vlinders die je ziet. Als je er eens goed naar kijkt zie
je ook hoe geweldig mooi dit eigenlijk allemaal is en dit zijn
allemaal gaven van onze Heer. Eigenlijk mogen we wel heel
dankbaar zijn voor al dat moois ! !! ! Denk er maar eens over na
als je gewoon even stil buiten zit.

De raadsels uit het oude boek:
le Raadsel: Het meisje zegt: "Ik ben jarig en over drie jaar ben
ik 3X zo oud als 3 jaar geleden." Met een beetje wiskunde was
dit heel eenvoudig op te lossen zouden je vader of moeder
zeggen, maar je kunt ook gewoon een aantal leeftijden gaan
proberen, maar het meisje is 6 jaar. Over 3 jaar is ze 9 jaar en
drie jaar geleden was ze 3 jaar. Het meisje zei: "Over drie jaar
ben ik, 3X zo oud als drie jaar geleden." Drie jaar geleden was
3 jaar, maal 3 is 9 jaar en over drie jaar is ze 9 jaar.
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2a Raadsel: Vier vijven optellen tot een uitkomst van 6'/2, dit is
eigenlijk een beetje gemeen want we gaan met twee soorten
breuken werken, met echte breuken en met getallen achter de
kornÏna en dan is het allemaal niet zo moeilijk 5,5 + 57s = 61/2

Voor de vakantie: Ik was op vakantie en liep door een oud
stadje, opeens werd mijn blik getroffen door een gevelsteen,
jullie weten wel zo'n steen waarin een jaartal gebeiteld is
wanneer het huis gebouwd is, nu zag ik dat deze gevelsteen op
de kop, dus onderste boven in de muur was gemetseld, maar
toch klopte het jaartal in de steen. Welk jaartal was er in deze
steen gebeiteld ? (Het was een jaar uit de vorige eeuw.)
Bij de volgende woorden wordt een extra letter gegeven en door
nu de letters door elkaar te gooien krijg je een nieuw woord.
Voorbeeld: baar + k = barak
kerel + k = ?
als + k = ?
plaats + k = ?
tram + k = ?
deler + k = ?

Veel succes met de puzzels en een heel fijne vakantie toege-
wenst ! ! !
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