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In De Chrísten van 9 juli 1993 bracht redacteur ds. Jac.
Schouten onder het hoofd 'Samen op Weg' vier ver-
schillende dingen bij elkaar: 1) het Samen op Weg-pro:
ces van de NH kerk, de Gereformeerde kerken en de
Evangelísch-Lutherse kerk, 2) de moeizame pogingen
van de Geref. kerken Vrijgemaakt, de Ned. Gereformeer-
de kerken en de Chr. Gereformeerde kerken om dichter
tot elkaar te komen, 4) de mogelijkheid dat Baptisten ge-
meenten, Unie of vrij, en de evangelische gemeenten die
'heel dicht bij ons staan', ook aan een Samen-op-Weg-
proces beginnen, en 4) een Samen op Weg-proces van
'Bíjbelgetrouwe gelovigen' dat al gaande is en tot leven
is gekomön uít ver.zet tegen de ontkenning van de bijbel-
se wétÏön en normen in de tegenwoordige maatschappíj.
Het is duidelijk dat het hier gaat om víer zeer ongelijk-
soortíge processen, waarvan er een nog niet bestaat en
twee door de betrokkenen bij voorkeur niet als Samen
op Weg-processen zouden worden aangemerkt. Niette-
miri ligt in dit bíjeenbrengen een uitdagíng om wat ver-
der te denken en te overwegen wat er voor ons als
Nederlandse Unie-Baptisten in dit opzicht aan de orde is.
Dat ligt niet in de eerste plaats bij het, laten we zeggen,
officíële S.o.W.-proces tussen NH, Ger. en Ev.-Luth, ook
al zag dr. Karel Blei, de NH secretaris-generaal ín de
toekomstige Ned. Protestantse kerk (wat een jammerlij-
ke naam overigens!) ook een plaats voor de Doopsgezín-
den. Dan zou er ook voor de Baptisten wel plaats ziin,
denk ík zo. Maar zover is het nog níet en ík zie deeíname
van onze kaüt aan dit S.o.W.-proces nog níet op onze
agenda verschíjnen.
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Het ligt evenmin bíj het typisch rechts-gereformeerde
gesprek of níet-gesprek van Ger. VrijgerÏföakt, Ned. Ger.
en Chr. Ger. Dat is zo'n interne aangelegenheid van die
kerken, dat buítenstaanders zich daarmee vooral níet
moeten inlaten. Ik deel het gevoel van ds. Schouten dat
hierbij wel erg veel nadruk ligt op de belijdenisgeschrif-
ten. Maar of ze, zoals hij voorstelt, er veel mee zouden
opschieten wanneer ze deze vervingen door de bijbel,
dat betwijfe! ik. Ik kom daarop nog terug.
Anders lígt het met de laatste twee, een samen-op-weg
van Baptisten en Evangelísche Gemeenten, en een
samen-op-weg van 'Bíjbelgetrouwe gelovigen' tegen de
draad van de samenlevíng in. In dit artikel wil ik íngaarí
op het eerste, in een volgend artikel op een samen-op-
weg van Bíjbelgetrouwen.

Baptisten en Evangelischen Samen op Weg?

Als Baptísten bevinden wij ons ín het grensgebied tus-
sen kerken en vrije gemeenschappen of groepen. Ik
houd gernakshalve dit laatste woord maar aan. Wij
hebben iets van beíde. De dosering verschilt van ge-
meente tot gemeente en van Baptíst tot Baptíst. Sommi-
gen zijn meer georiënteerd ríchtíng kerk, anderen rich-
ting groep. De laatsten zullen wellicht door de suggestíe
van ds. Schouten worden aangesproken. 'Wat zou het
goed zijn als aíle Baptisten en Evangelischen (voorzover
in eigen gemeenten georganiseerd) één gemeenschap
zouden vormen!', denken zíi. Als meer kerk-georiënteerd
Baptist ben ík daar niet zo enthousiast over. Ik denk dat
zo'n S.o.W. ons buiten het boven genoemde grensge-
bied zou brengen en ons zou ísoleren van de hoofd-
stroom van het protestantse christendom in ons land.
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Wij hebben lang genoeq in een dergeliik isolement ge-
leefd en ík verlang er níet naar terug. Maar afgezíen van
deze persoonlijke voorkeur denk ik ook dat zo'n S.0.W.
niet mogelijk is. Een van de meest wezenlijke kenmerken
van ons baptistisch erfgoed maakt een dergelijk proces
voor ons onmogelijk.
Dat kenmerk noem ik met een aan Groot-Bríttannië
ontleende uitdrukking, het associatie-beginsel. Van
oudsher hebben Baptisten gemeenten elkaar opgezocht
en zijn een verband van gemeenschap en samenwerking
aangegaan, Zij hebben zich met elkaar geassocieerd en
een geordende geloofsgemeenschap gevormd, of die nu
associatiÖ, federatie, unie, bond of conventie werd
genoemd. Daarmee is uitdrukking gegeven aan de diep
gewortelde overtuiging dat gemeenten interdependent
zijn, van elkaar afhankelijk en op elkaar aängewez:en.
Dat komt niet ín mindering op het begínsel van de ge-
meentelijke autonomie want de gemeenten gaan uit
eigen keuze met elkaar samen en behouden in deze
samenwerkíng hun eigen identiteit en verantwoordelijk-
heid.

Het is daarentegen een wezenlijk kenmerk van de
'groep' om independent te zíjn, autonoom en onafhanke-
Iijk van elke andere groep of gemeente. Zij willen elkaar
wel ontmoeten maar beperken zich tot een saamhorig-
heidsgevoel waaraan geen concrete uitdrukking wordt
gegeven. In het huidíge tijdsgewricht waarin het indivi-
dualisme hoogtíj víert is het niet verwonderlijk dat zeer
velen zích tot groep-gemeenten aangetrokken voelen. Zij
willen niet verstrikt raken in een groter geheel van rela-
tíes, zoals dat in de samenleving al veel te vaak het
geval is. Daarom zullen zij de onafhankelijkheid van hun
geloofsgemeenschap angstvallig bewaren want de inde-
pendentie is een onlosmakelijk deel van hun ídentíteít.
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Er zijn in het recente verleden maer dan eens op kleine
schaal pogingen gedaan om contacten te leggen tussen
Unie-gemeenten en vrije gemeenten maar tot dusverre
heeft dat niets opgeleverd. De vrije gemeenten zien de
Unie niet a!s een geloofgémeenschap maar als een
j«erkbedríjf dat veel geld kost. De Uníe-gemeenterï zien
de Unie primair als een geloofsgemeenschap waaraan
ook taken worden toevertrouwd die de gemeenten geld
kosten.

Dat is een kardinaal verschíl en dat moet ook zo blíjven.
Wíj mogen niet terwílle van een eventueel samengaan
met gemeenten buiten de unie, de Unie uitkleden tot
een soort onbetekenende koepel die de gemeenten tot
níets verplicht.

Jannes Reilíng

INTERNA TIONAAL BAPTISTEN NIEUWS.

VROUW OP DE KANSEL

Dr.Hettie Pott promoveerde tot doctor in de economíe
aan de Universíteit van Amsterdam op een dissertatie
over haar onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van de
vrouw in zeven landen. 'Trouw' van 25 september had
er een hele pagina aan gewijd. Daarin was de verrassen-
de mededeling vermeld, dat 'Nederland in 1911 het
eerste Europese land was, dat een vrouw toeliet op de
kansel (bij de baptisten!)'. We wilden weten, wie dat
wel kon zijn geweest. Al telefonerend trof ik dr.Pott
thuis. Op mijn vraag: 'Wíe en waar?' zei ze verontschul-
digend: 'Het moet doopsgezinden zijn'. Ze was het
slachtoffer geworden van de vaak (ook bij de televis',)
voorkomende vertaalfout, om 'baptísten' met 'doops-
gezinden' (engels: 'mennonites') te verwisselen. 'U
ontdekt de eerste fout in mijn díssertatie, maar hoe is nu
dé positie van de vrouwen bii de baptisten?' Dat vertel-
de ik haar.

Er is een onaangenaam nieuwtje over dit punt van de
EBF-persdienst.
De Roemeense unie heeft ondanks ínternatíonale aan-
drang geweigerd de vergadering in september 1993 van
de Raad van de Europese Baptisten Federatie bij te
wonen, omdat daar formeel de eerste vrouwelijke presi-
dent van de EBF - de Zweedse Birgit Karlsson - geïnstal-
leerd zou worden. Birgit is al bijna tien jaren algemeen
secretaris van de Zweedse Unie en 'geordend predi-
kant', wat volgens de Roemeense Unieraad onbíjbels is.
Maar het merkwaardige ís, dat ín 1990 de verkiezing
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van Birgít tot vice-president (die automatisch president
wordt) unaníem (met de steun van de Roemenen) plaats
vond. Alle delegaties waren daar toen afzonderlijk over
geraadpleegd. Zogenaamde princípes kunnen mensen
ineëns tot vreemde bokkesprongen brengen. De Roeme-
nen begrijper'í op zíin minst niet, dat de functie van EBF-
president functioneel en niet sacramenteel is, maar
hebben ook geen gevoel voor wat vrijheid voor de zelf-
standigheíd van de landelíjke Uníes en van de plaatselij-
ke baptisten gemeenten inhoudt.

1 ?I

in twijfel wordt getrokken? Nogal een gecompliceerde
situatÍei

Men kwam tot grondlijnen: onze Bond biedt ruimte aan
veelvormigheid, maar mag niet een soort verzamelbek-
ken zijn, dat een doelmatig verband van naast elkaar
staande richtingen is. Het gaat er om de gemeenschap-
pelijke kenmerken en ervaringen duidelijker uit te wer-
ken, zodat ze onze confessíonele gelijkheíd en onze
eenheid in de veefüormigheid zichtbaar maken. Nu eerst
een karwei voor een commissie....!

Identiteit: Wie en hoe zijn wij ?
Zijn we gelijk ?

In de Duitse 'Uníevergadering' 1992 (daar Bondsraad
genoemd» is door de grootste gemeente (Hannover-
Walderseestr. :et 850 löden) de identiteit van Bond en
gemeenten aan de orde gesteld. De leiding van de Bond
(ongeveer 24 broeders en 3 zusters...) besprak in sep-
tember deze kwestie.
Simpelweg gaat het om de vraag, hoe gemeenten met
hun verschillende geestelijke ligging,hun verschillende
gemeente- en Schriftopvatting, hun verschillende Ievens-
, verkondígíngs- en zendingsvormen, hun meer of min-
dere opeöheid tegenöver aridere groepen, zich alle toch
ook bewust van één gemeenschappelijke Christus-erva-
ring, in een fed6rátie veibonden kunnen zijn onder het
dak van de Bond.

Of omgekeerd: welke overeenstemrning in !eer en belij-
denis, in gemeentebegrip, in gemeentekarakter en -
structuur, in zeódingsopdracht is er nodig om lid van de
(nu «,onfessioneel opgevatte) Bond te kunnen zijn, zon-
der dat de zelfstandigheid van de piaatselijke gemeente

ë

RUIMTE

Op de jaarlijkse vergadering van het BWA-comíté in
Harare - er zijn 38.1 miljoen leden in deze Baptisten
Wereld Allíantie - is ruimte gevraagd voor de verschillen-
de opstellingen, waarmee baptisten de complexe ethi-
sche probleemstellingen benaderen, ook al hebben ze
samen de bijbel als de autoriteit in vragen van geloof en
levensleiding. Unies, díe met deze vragen bezig zijn, zíjn
gevröagd 'hun resultaten in het, kader van de BWA uit te
wisselen en met anderen te delen. Het BWA-Comité
erkent de fundamentele gewetensvrijheid van de enke-
ling bij de uitleg van de Schrift onder leídíng van de
Heilige Geest. Oók wanneer men tot verschillende op-
vattingen komt, moet de integriteit van de ander geres-
pecteerd worden, want samen proberen we de heiligheid
van het leven te waarborgen.
Zo is te lezen in het Duitse weekblad "Die Gemeinde".

Het 17e Baptisten Wereldcongres zal plaatsvinden in
Buenes Aires, Argentínië van 1 tot 6 augustus 1995.
Deelnemersprijs 0 125. Om alvast de data te reserveren
en te gaan sparen voor reís en verblijf...

8
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Gewergerd

Het körkgëbouw (met de energie gratis er bij) van de
gematigde Baptisten Gemeente in Wake Forest, lid van,
de Southern Baptist Convention, staat op het terrein van
het Southern Baptíst Theologícal Semínary. De nieuwe
seminariumpresident Paí@e Petterson is één van de voor-
naamste 'architecten' van de 'conservatieve wederop-
standing'. Hij en zíjn vrouw wilden lid worden van deze
gemeente, maar zíjn geweigerd, omdat men bang was
voor conflicten. De gemeente was in de loop van vele
jaren van spanning al ernstig beschadigd. Ging hiermee
een unieke kans op een verzoeníng voorbij?
De gematigde leíders zijn bijzonder in verlegenheid ge-
bracht, want een naburige gemeente, die ongewoon
liberaal is vaar Souföern Baptisfs, heeft het echtpaar
Petterson wel als leden verwelkomd. Zal de nieuwe man
nu wraak nemen en de zgn. gematigde gemeente het
terrein en de energie weigeren...? Hoe open zijn we
voor ELKAAR?

Hoe open zijn we voor Ïnderen ?

In Groot Brittanníë zetteri de Bapfisten zich op allerlei
manieren in voor het uitdragen van het evangelie. Op 10
oktober hebben 450 gemeenten de ROOTS SUNDAY
gebruikt, om alle vroegere contaöten (leden, vrienden en
bezoekers, die wegbleven) opnieuw naar de kerkdíen-
sten te nodigen. Een andere vorm van evangelisatie ziet
men in de beweging, om gemeenten en gebouwen te
stichten ín níeuwe wijKen. Er is nu een stevig pleidooi in
hun weekblad (Baptist Times), om dit samen te doen

íi

met andere kerken. Er zijn al heei wat goede ervaringen
opgedaan. Voordelen zíjn: samen nieuwë bewoners'
verwelkomen - gezamenlíjk personeel voor het gemeen- ?
schappelijke gebouw - samenwerken spaart ge!d. Het
gebouw is voor meer doeleinden geschikt en kan een
soort centrum worden voor allerlei activiteiten in de
wijk. Het moet gemakkelijk tÖ vinden zijn. Goede toe-a
gankelijkheid voor iedereen ís belangrijk.
Eerst dacht ik deze gedachte over oecumenische samen-
werking wel te kunnen weglaten. Niets voor Baptisten ín
Nederland, want die gaan niet alleen hun eigën weg,
maar die hebben nieuwe gebouwen als evangelisatie-
middei niet direct als nummer één op hun programma.
Totdat ik me realiseerde, dat ik in míjn vier laatste ge-
meenten volop met nieuw wijkwerk te maken heb ge-
had. In Utrecht-Noord startten we in een kleuterschool
en kwamen we aan het eind van mijn verblijf terecht in
een eigen kapel. Als je die eens samen met anderen had
gebouwd...?
!n Amsterdam-Noord was het gehele werk gerícht op
het bouwen van de nieuw gestíchte gemeente. We
begonnen in een schoolaula en weer aan het eind van
mijn periode - na heel serieuze pogíngen om met Doops-
gezinden of Christelijke Gereformeerden samen te bou-
wen (prachtige plannen kunnen we laten zien) kwamen
we samen in een heerlijke kapel "De Brug". In Gronín-
gen-Noord was de prachtíge "Vuursteen" er al en kon-
den we meteen starten. Een paar kerken hadden ver-
geefs geprobeerd samen één kerk in Vinkhuízen te bou-
wen. Deze wijk telde een Gereformeerd en een Baptisten
centrum. In Zoetermeer waren we aanvankelijk ook op
een schoolaula aangewezen, maar het lukte het geschik-
tere Rode Kruisgebouw duurzaam te huren.
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Zou het op alle vier plaatsen beter gegaan zijn, als we
het saföen met andere kerken hadden opgezet? Dat zou
heel veel overleg hebben gevraagd. De Engeisen denken,
dat het vereiste open doopvont een getuigenis is voor
de anderen. Ook dat sámen beter is in te spelen op de
behoeften van buurt of wijk, omdat er meteen meer
medewerkers en contacten zijn. In ieder geval brengen
de Engelse ervaringen ons wel tot nadenken.

In Engeland doen ze meer sámen, bv. ook de toerustíng
rondom de bijbel, die daar o.a. uitgaat van het Britse
Bíjbelgenootschap. Een Baptist staat wel aan het hoofd
van dit cursuswerk, maar juist híj heeft gezegd, dat het
gebruik van het materiaal door verschíllende kerken een
soepele aanpassing vereist. Maar in 15 jaren zijn toch
25.000 mensen bereikt. In de (Nederlandse) Raad voor
Contact en Overleg betreffende de Bíjbel (RCOB) is
steeds grote belangstelling voor alles wat de kerken
doen voor de bevordering van het bijbelgebruik. Zelfs
heeft men Teleac en NCRV wej een paar keer zover
gekregen, dat men een reeks uitzendingen aan Bijbelon-
derricht wíjdde. Gezien wat ín Engeland gebeurt, hebben
we het uíterste nog níet gedaan. Staan we voldoende
open voor anderen... ?

Ú

%

Keuzen in de zorg

H(ï BH-ANGRIJK /S GEZONDHEID ?

De plannen van de regering houden vele mensen bezig.
Vooral de bezuinigingen op de gezondheidszorg maken
veel los in onze samenleving.
In de iaatste week van september werd er landelijk aktie
gevoerd onder het motto: 'Handen af van het verzor-
gingshuis'. Ouderen namen de moeíte om naar Utrecht
te komen om daar de minister te laten weten wat ze van
haar plannen vonden.
Kern van de proteÖten is de gedachte dat er blíjvend
goede zorg gegeven moet worden aan ouderen, die zelf
hebben geholpen bij het tot stand brengen van het
sociale stelsel in Nederland. Als er geen geld voor is,
moet het maar gezocht worden. Ouderen in de kou laten
staan,dat kán niet.
De reakties lijken succes te hebben. De ergste bezuini-
gingen worden teruggenomen.

Solidariteit ?

Jaap Broertjes.

&

Fundamenteel in de discussie over de gezondheídszorg
(waaronder zorg voor ouderen) in onze samenleving is
de vraag naar de solidariteit.
Er wordt wel gesteld dat solidariteit het 'kenmerk bij
uitstek' is van de Nederlandse gemeenschap en de ge-
zondheidszorg aín Nederland.
En het is waar: de solidariteit zoals wij die in Nederland
kennen is een unieke verworvenheid. Solídariteít tussen
zieken en gezonden, ouderen en jongeren, economisch

72
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sterkeren en zwakkeren is wettelijk verankerd. Daardoor
heeft iedereen in Nederland gegarandeerde toegang tot
de voor hem of haar noodzakelijke voorzieningen.
In de Verenígde Staten wordt nu gepoogd deze toegan:
kelíjkheid en solidariteit ook in te voeren bij de vernieu-
wing van de gezondheídszorg. Maar de verwachting is
dat het een lang veranderingsproces zal zijn.
Deze solidariteit was en is een kostbaar goed, maar
inmíddels wordt ook duidelijk dat het goöd kostbaar
wordt. Hoe kenmerkend bloft díe vaak geroemde en tot
voorbeeld strekkende solídaríteít?

Kiezen

Solídariteit betekent vandaag de dag dat je moet kiezen:
welke zorg is nog mogelijk om aan te bieden en waar
wordt het tö kostbaar? Wie krijgt er vqorrang?
Het televisie-programma 'Op leven en dood' van de
N.C.R.V. maakt op afschuwelíjke wijze zichtbaar hoe
hard de keuzen soms moeten zijn.
Als advies voor de regeríng schreef een commissie
onder voorzitterschap van de heer Dunníng een rapport
Kiezen en delen. De Commissie maakte Keuzen in de
zorg.

)

Bíj hún keuzen hebben de commissieleden zich
leiden door een paar normatieve uitgangspunten:

laten

*
*

*

de fundamentele gelijkwaaröigheid van mensen;
de fundamentele b6schermwaardigheid Van het
menselijk leven;
het beginsel van solidariteit uit humanitaire over-
wegingen.

Op grond van deze uitgangspunten is gekozen voor een
'gemeenschapsgerichte benaderíng' van de Nederlandse
gezondheidszorg.
In die benadering is gezondheid geen doel ín zichzeif.
Maatschappelij3e waarden en normen worden belangríj-
ker geacht dan índividuele belangen.
De commissie definíëert gezondheid als 'het vermogen
om het bestaan met andere löderi van de samenleving te
delen, in stand te houden en zo mogelijk te verbetere-n.'
In de gemeenschapsgerichte benadering wordt er dan
vanuít gegaan dat ':de gemeenschap' ín een gezamenlii-
ke reflectie op haar waarden, doelstellingen en belange-n
vaststelt wat gezondheid en noodzakelijke gezondheidsö
ZOrg ÍS.'

Opdracht voor deze C,ommissie wäS: 'strategieën ont-
wikkelen voor de wijze waarop keuzen in de zorg ......
hanteerbaar kunnen worden gemaakt.'
De auteurs maken duidelijk dat de kern van de keuzepro-
blematiek voor hen is dat de samenleving zich op funda-
menteel niveau bewust moet worden wat zíj met ge-
zondheid en gezondheidszorg voor ogen heeft.

'?)
'%

Vragen

Een belangrijke vraag is of de Nederlandse samenleving
wel een gemeenschap ís die dit kan vaststellen? Is he;
gevaar zo niet groot van de 'dictatuur van de meerder-
heid'? Leídt deze benadering er niet toe dat uiteíndelijk
de meerderheid in de samenleving bepaalt füíat de gel-
dende waarden, normen en prioriteíten zíjn? En mínder-
heden zullen zich daaraan moeten aanpassen.
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Eeó andere vraag kan zijn of de definitie van gezondheid
wel zo gelukkig gekozen is.

Maar in de hele discussie over keuzen in de zorg houdt
mij nog het meest de vraag bezig: de gezondheid is een
groot goed, maar is het 't hoogste goed?
De filosoof Jeurissen zei op een studiedag: 'Verabsolute-
ring van gezondheid, gezondheid a!s nieuwe religíe, is
één van de kenmerken van een post-christelíjke, materi-
alistische cultuur. Het leidt tot een oneindige vraag naar
gezondheidszorg, díe een oneíndíg aanbod oproept.
Beheersing van de gezondheidszorg is uiteindelijk een
kwestie van zelfbeheersing binnen de cultuur.'
Zo denkend komt de vraag op, die verre van theoretisch
ís, waarom het noodzakelijk is om de dood te vuur en
te zwaard, met inzet van zeer veel kostbare middelen te
bestríjden? Speelt bij de keuzen in de zorg op de achter-
grond niet dat wij de dood niet langer willen accepteren?
En denken en geloven we eigenlijk níet dat we ín staat
moeten zijn in wezen het leven van mensen te kunnen
maken en ín stand te houden?
De conclusíe van Jeurissen was - en ík val hem daarin
bij - : 'Gezondheidszorg mag een einde hebben, omdat
wij eíndíge wezens zijn. Hier !ígt de meest fundamentele
bijdrage van het chrístelijk geloof aan het debat over de
grenzen van de gezondheidszorg.'

Waarden

een bepaalde behandeling willeri aridergaan (denk aaÏ
chemokuren of ingrijpende operaties).
Die vraag is ook aan de orde als hfü gaat om ín vitro-
fertilisatie en geboorteplanning.
Díe vraag speelt mee-als je -nadenkt over het tekenen
van een verklaring om je leven niet onnodig te-rekkaena.'
Zijn er daarom ook zo veel mensen drÍfüg aaan het"ïog'gen'
of lijnen en wordt alles daarvoor opzij gezet?
Hoe belangríjk is onze gezondheid 'Ín 'ons leven?
Stellen we het bóven relatíes, werk,---h'obbÍes, geloof,
gemeente?
Voor me zelf ben ik er nog níet goed uit.
Ik nodig u uit er ook eens over na te denken.
Want: wie keuzen maakt, doet er goed-:;an de eígen
uitgarígspunten te kennen.
En stel u zelf dan ook de vraag hoe solídair u wilt zijnmet hen die kwetsbaar, ziek en-zwak ziin? Hoe vear'g;aJ t
onze bewogenheid met hen, díe langdurig of-chroneísch
ziek zijn? Reikt onze solidariteit tot'-in onze port;ar"+"n:
nee?

Misschien ís het mogelijk ín dít blad nog eens verder
door te denken over deze vragem
U wordt hartelijk uitgenodigd-daarín méé te doen!

Wout Huizing

»

Is een goede gezondheid de hoogste waarde in ons
leven ?

Dat is geen theoretische vraag, maar komt aan de orde
op rÏiomenten waarop we zelf moeten nadenken of we
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BENOEMEN - BEROEPEN - KIEZEN

Ilëlí
EMOTIES.

zing en dan uitgaan van de gedachte, dat democratie
een voortgaande selectie is, die de meest geschikte bij
meerderheidsstemming weet aan te wijzen.

Weiníg activiteiten roepen zoveel emoties op als het
zoeken en vin<ien van de juiste mensen voor de juiste
plaatsen. Er zijn allerlei methoden tü bedenken, waarop
dit kan gebeuren, maar er is geen enkele manier, die de
daarbíj behorende emotíes kan uitsluiten. Er zijn altijd
blije en tevreden mensen, maar ook bedroefde en onvol-
dane personen. Er zíjn medestanders vol vertrouwen en
verwachting en tegenstanders vol wantrouwen en kri-
tiek. Zelfs in de parsoonlijke sfeer kan deze situatie zich
voordoen. Al jong hoorde ik ouderen zeggen: 'Je kunt
door níets zoveel jaloezíe ontketenen dan-door verlíefd
en verloofd te raken'.

Manier

Wat is de meest raadzame manier, om tot een keuze te
komen? Je kunt als bestuui, aJs raad, als commissie, als
top of directie op zoek gaan en iemand - of desgewenst
meerdere kandidaten - voor de vacature voorstellen aan
het instituut, dat het uíteindelijke beslissingsrecht heeft.
Je kunt een sollicitatieprocedure starten en de selectie
door een deskundig bureau of door een groepje men-
senkenners laten verrichten, uitlopend op de pföföntatie
van een twee- of dríetal, al of níet in gewenste volg-
orde. Je kunt onderaan beginnen met een vrije verkie-
18

Welke weg je gaat, hangt af van de functie, waarvoor
mensen nodig zijn. Ik kan me indenken, dat je anders te
werk gaát bij het zoeken van beroepskrachten dan bij
het uitkijken naar vrijwilligers voor besturen en commis-
síes. Je volgt andere wegen als je een directeur wenst,
dan wanneer je een portier vraagt, of een predíkant, of
een voorzitter dan wel een gewoon lid.

Adveïtentie

Als het om een directeur van een bedrijf, van een stích-
ting of een algemeen secretaris van een landelíjke ver-
eniging (bijv. de Unie of een andere landelijke instantie)
of een leraar gaat, zou een advertentie een mogelijkheid
bieden, waarbij men tevens openheid moet geven aan
anderen om geschikte kandidaten te noemen. In de
keuze-commissie moeten voldoende onderdelen van
bedrijf of vereniging zijn vertegenwoordigd. Er moet
zeker gelegenheíd zijn voor de aanstaande collega's en
naaste medewerkers om bij de uiteindelijke beslissing
betrokken te zijn. In het bedrijfsleven zíjn voldoende
garanties en voorschriften, hoe een dergelijke proces via
diensthoofden en ondernemíngsraden moet verlopen.
Dan nog kan men na verloop van tijd tot da ontdekking
komen, dat men fout zit. In het kerkelijk bestel is echter
alles mogelijk, en werkelíjk ook alles met nog groter
gevaar van een verkeerde keuze dan e!ders.

Tegenwoordig ziet men - vooral in de andere kerken -
advertenties, waarin pastores woräen gevraaga. Onze
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gemeenten doen dat nog slechts heel weinig en meestal
zonder goed resultaat. Er zijn gemeente-reglementen
met zorgvuldige omschrijving van het beroepingswerk.
Als het aan de orde is, ís men niet altijd gelukkig met die
voorschriften, maar men mag niet anders. Is er eenmaal
een beroep met vrucht uitgebracht, dan ligt het regle-
ment weer in de kast zonder dat íemand nog aandacht
geeft aan een gewenste verandering. Het minste is
meestál, dat de (kerke)raad de bevoegdheid heeft Kandi-
daten te stellen, uit wie de gemeenten dan kan kiezen.
Soms kunnen er candídaten aan worden toegevoegd
door vijf of meer gemeenteleden. Soms is zo'n groot
aantal vereist, dat je haast met een lijst moet rondgaan,
om het aantal indíeners vol te maken.

Profiel

Eerst ís een profíel nodíg, waarin aan de ene kant de te
verrichten werkzaamheden en taken staan en aan de
andere kant de gewenste eígenschappen en gaven en de
leeftijd van de gevraagde persoon. Een eís is zeker dat
de kandidaat minstens 3 of 4 jaar ín zijn tegenwoordige
gemeente gestaan heeft. Vooral ook uit loyaliteit tegen-
over elkaar als gemeenten. !k heb zelf eens een beroep
naar de gemeente van mijn dromen gehad, toen ik nog
maar twee jaren in een veel kleinere gemeente had
gestaan. Dan breng je mensen nodeloos in verleiding en
gemeenten in te snelle zorgen. Zo'n profiel met voor-
waarden kan door de gehele gemeente worden vastge-
steld, óp voorstel van de Raad.
Zelf zou ík daarna - op basis van het afgesproken profíel
- de voorkeur geven aan een vriie inbreng van gemeente-
!eden en -vrienden, zodat er een groslíjst komt, waarmee
de Raad (íof eervfüroepingscommissie) dan aan de gang

gaat. Voldoen de kandidaten aan net profíel, zijn er
buiten hen om betrouwbare ínfoímaties te verkríjgen en
zijn ze bereid een eventueel beroep in overweging te
nemen? Misschien moeten er gesprekken met enkelen
gevoerd worden, voordat men wederzijds tot een stand-
punt komt. Alles kan in de vrijblijvende sfeer gebeuren,
want de gemeente zegt van haar kant het laatste be-
slissende woord als het beroep definitief wordt uitge-
bracht en de beroepene is pas gebonden bij een ja-
woord.

Voorschriften

Voor het benoemen van een Unie-functionaris gelden
thans te simpele voorschriften. De Commissie der Unie
mag het personeel benoemen. Maar er zijn maerdere
functionarissen, die je niet als personeel zonder meer
kunt beschouwen, zoals secretaris, penningmeester,
consul, rector of docent, evangelist of jeugdwerker.
Zeker de gemeenten moeten ruimte hebben daarvoor
kandidaten voor te dragen en het laatste vvoord zou
gesproken moeten worden door de algemene vergade-
ríng. Dan kunnen deze landelijke werkers terecht het
gevoel hebben door 'het land' te zijn gekozen. Deze
zaak moet NU in orde komen en niet pas als er weer een
vacature zou zíjn.
Al een halve eeuw heb ik het zgn personeelsbeleid van
de Unie kunnen gadeslaan - soms er ook aan meege-
daan, hetzij als keuzeheer, hetzij als slachtoffer. Welke
generatie ook aan bod was, Onze commissies konden
uiterst slecht met personeel omgaan, zodat ingewikkelde
conflicten ontstonden, díe het werk schaadden en de
betrokkenen veel verdriet bezorgden.
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Taakstelling

Voor de gewone verkíezíngen van raadsleden is m.i. - na
een oríënterende bespreking van de juiste taakstelling -
een vrije stemming het beste begín. Of men degenen,
die stemmen hebben verkregen, moet vragen, of ze
eventuee! mee willen doen (en dus ín zekere zín kan-
didaat zijn of dat men niets moet vragen en gewoön
door moet stemmen, is een operí kwestíe, die ook
geestelijke kanten heeft. Wanneer voelt men zich geroe-
pen ? Men zou ook pas de overblijvenden vóór de Iaat-
ste stemmíng kunnen polsen.

Het benoemen, beroepen en verkiezen van mensen is
belangrijk werk, dat zeker de voorbede van alle betrok-
kenen vereist. Dat betekent nog niet, dat er geen emo-
ties zullen loskomen. Maar men mag toch vertrouwen
op de leiding van de Heilige Geest. Het gaat om Gods
werk.

Jaap Broertjes

Een christeÏ...
... en dan goochelaar..
Kan dat... ?
«wa

Is het níet zo dat de bijbel elke vorm van magie, waar-
zeggerij en buikspreken verbíed ?
Mag een christen zich dan bezig houden met vingervlug-
heid en illusies ?
Wat staat er in de bijbel ?

Over het woord magie of tovenaar:
In de oude vertaling, EX; 22:18 De tooveres zult gij niet
laten leven

ín Groot Níeuws stám,Ex. 22:17 Een vrouw dÍe zich
inlaat met toverpraktijken, mag níet in leven bíijven.
In de oude vertaling, Deut. 18:11 0f een bezweerder die
met bezwering omgaat, of die eenen waarzeggenden
geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de dood-
en vraagt.
ín Groot Níeuws staat,[)eut. 18-10 Laat geen waarzeg-
gers, wichelaars, voorspellers,tovenaars en slangenbe-
zweerders toe, evenmín personen die de geesten van
doden kunnen oproepen en raadplegen.
Over buiksprekers staat:
In de oude vertalíng, Jes. 8-19 Wanneer zíj dan tot
ulíeden zeggen zullen: Vraagt waarzeggers en duívels-
kunstenaars,die daar píepen en binnen 's monds mom-
pelen, (zoo zegt:) Zal niet een volk zijnen God vragen?
ín Groot Nieuws staat,Jes. 8-19 Men zal iullíe vra-
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gen:"Wendt U tot hen die geesten van de doden kunnen
raadplegen" Maar die fluisteren en prevelen maar iets.
Een volk wendt zích tot zijn Goa.

Wanneer we deze stukjes bekijken dan gaai het in deze
teksten over mensen die zich met bovennatuurlijke
zaken bezig houden, vaak samen genoemd met duivelse
machten.
Eén ding maakt ons de bijbel heel duidelijk: dat God níet
wil dat wij ons bezig houden met duivelse spelletjes.
Vertaald naar deze tijd wordt het al moeilijk om nu
concreet aan te geven wat spelleties van de duivel zijn.
Wat dacht U van een tarot-spel? Ja of nee? Horoscopen
ja of nee ? enz.
Als christen moeten we oppassen, dat we ons niet gaan
bezíg houden met zaken welke tot demonische invloe-
den leiden,

De buiksprekers die wij kennen, geven ons de illusie datde stem uit een andere 'bron' komt, en ömdat toeschou'-
wers níet de lippen zien bewegen en deze íllusie níetbegrepen, gaven ze deze illusie de naam buíkspreken.aDe bijbel is tegen één betekenis van het woor'd',-föaals inhet o.ï. Staat, maar de bijbel is niet tegen animatïe -met
poppen als middel van entertainment.

We moeten er op letten wanneer we de bijbel lezen, watin de bijbel de schrijver van een stuk -eígen!ijk íhee-ftbedoeld, zodat wá de waarheid niet verkee';d g-aan-'toeJ
passen door het niet-begrijpen van een bepaald woord-
gebruik.

(wordt vervolgd)

Henk Timmerman

Laat ik er de nadruk op leggen dat geen enkele christen-
goocheíaar of buikspreker, om ze zo maar eens te noe-
men, íets te maken heeft met het bovennatuur/ijke.
Een probleem doet zich voor, dat woorden een dubbele
betekenis kunnen hebben.
Het engelse woord MAGIC betekent toverij, maar staat
ook voor vingervlugheíd en ilfüsie.
Het zal duidelijk zijn dat als in de bíjbel het woord magíe
voorkomt, het woord toverij wordt bedoeld.
Buíkspreken: ín het o.ï. wordt dit genoemd in samen-
hang met het lezen van de toekomst d.m.v. ingewanden
van geslachte dieren, of van bezetenheid waarbii een
duivelse geest sprak door de mond van een mens.

(Gebruikte Literatuur:
Een brochure van Robert H.Hill vertaald door Marian vanden Akker, uitgegeven door Ben van den Akker,-n.a. v.'
het boek Ethical Issues of Christian Magicians')
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HALLO JONGENS EN MEISJES, Veel succes met de puzzel.

Zo heel zachtjes aan gaan we weer de wínterperiode in.
Het wordt buiten al flínk kouder. !k hoop dat jullie alle-
maal een leuke vakantíetijd hebben gehad en dus nu
welgemoed de winter in gaan. Wie weet kunnen we de
komende wínter misschien weer eens schaatsen en valt

er sneeuw zodat we weer de slee tevoorschijn kunnen
halen.

In de winterperíode vieren we ook een geweldíg feest,
het Kerstfeest, het feest van de geboorte van Christus.
En we mogen weten dat Christus op de wereld kwam
om onze zonden te dragen en te vergeven.
Mísschien gaan we met de Kerstdagen wel in nieuwe
kleren naar de kerk en krijgen we thuis heel lekker eten.
Dat is allemaal geweldíg fijn, maar laten we met elkaar
het Kerstfeest ook vieren zoals het bedoeld is. Laten we
bedenken, dat we alles aan de Heer te danken hebben,
en dat we de Heer daarvoor danken kunnen, niet aileen
met Kerstfeest of andere feestdagen, maar aitíjd.
Ik wens jullíe nu al een heel geweldige íijd toe.

Zo, jongens en meísjes, dit was het voor deze keer, alle-
maal de hartelíjke groeten en tot de- volgaend;"'ke;"."

Jullie oom Henk.

Deze keer heb ik een streeppuzzel voor iullie. Op sommi-
ge scholen worden ze ook wel eens bij taaíles gebruikt.
Jullie moeten de namen van de muziekinstrumenten
welke naast de puzzel staan in de puzzel wegstrepen.
Ze staan níet netjes van links naar rechts geschreven.
Ze kunnen van achter naar voren geschreven zíjn maar
ook diagonaal. Dus dat wordt zoeken.
Wanneer je alle instrumentenamen hebt weggestreept,
vormen de overgebleven letters een leuke maar ware
zin.
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LPRAHATCPT
HEBNIS IAIR
LUTYVDUUAI
TENIRALKNA
GTOGAFFEON
ZOONSDKVOG
LEGROOOMBElORACELLOOL
IWEDERBRHE
DTEPMORTEN

BLOKFLUIT - ORGEL
CELLO -PIANO
DWARSFLUIT - TRIANGEL
FAGOT -TROM
HARP - TROMPET
HOBO - TUBA
KI.ARINET - VIOOL


