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VAN DE REDACTIE l

U?TNODIGING

Het tweede nummer van RUIMTE bevat weer een grote verschei-
denheid van artikelen en het is bij het doorbladeren al duidelijk, dat
de auteurs nog een beetje moeten wennen: de diverse bijdragen zijn
nogal aan de lange kant... Maar wie begint te lezen raakt snel ge-
boeid. Inhoud en vorm hebben niveau.

Door de grote hoeveelheid tekst is dit nummer niet alleen dikker
dan het vorige, het heeft ook nu in zijn vormgeving nog niet dat 'vlot-
te',dat wij moderne lezers gewend zijn. Dat komt misschien nog we/.

De artikelen behandelen zeer interessante zaken. Met onderwerperi
als'identiteit'(Rei/ing) 'baptisten erfgoed'(Zantvoord),Erkenning en
bemepbaarste/ling'(Broertjesj en 'Ge/oof en ethiek'(Huizing)
komen we een end in de richting van het redactiedoel, zoa/s dat
onder woorden wordt gebracht in RUIMTE-lijk beleid'.

Natuurlijk ook aandacht voor de Ontmoetingsdag. Het pmgramma
daarvoor staat in het hart van dit numrner.

(VERGEET NIET HET INSCHRlJFFORMULíER íN TE STUREN !)
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Beste mensen,

Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd tot het bijwonen van
en het meedoen aan de ontmoetingsdag van RUIMTE. Deze zal
plaatsvinden op 13 november a.s., in de Baptistenkark te Apel-
doorn, aanvang 10.00 uur.

Vorig jaar is met een grote meerderheid van stemmen besloten
om met de beweging RUIMTE verder te gaan. Voor een aantal
omdat dat een plaats was waar men zich thuís voelde met zijrí
gedachten en gevoelens. Voor anderen omdat het de enige plek
was waar ze nog iets aan het Baptist-zijn beleefden. Voor nog weer
anderen betekende RUIMTE een prikkel voor eigen geloofsdenken
en beleven.

Centraal in de bewegíng RUIMTE is de ontmoetingsdag.
Zoekend naar een goede koers voor RUIMTE, komt de werkgroep
met een aantal aanbevelingen voor de toekomst. Dat maakt deze
dag erg belangríjk. Daarom hopen we ook dat jullie in groíe getale
aanwezig kunnen zijn om mee te denken en mee te beslissen.

Als thema voor de komende ontmoetingsdag hebben we geko-
zen: 'Valt er nog wat te beleven?" Een heel actuele vraag in het
licht van allerlei stromingen in en buiten de kerken: 'New Age",
'Charismatische Beweging' en kloostergemeenschappen als 'Tai-
zé'. Mensen zijn op zoek naar persoonlijke beleving. Vallen wij daar
ook onder als beweging RIJlMTE? Passen al die bewegingen ook
binnen de ruimte van RUIMTE? Zijn er ook grenzen? Kortom vragen
die ons kunnen prikkelen, maar ook kurinen helpen in ons eigen
denken, beleven en püsitíe bepalen. De aandacht zal meer gericht
zijn op inzicht, begrip en het uitwisseien van eigen ervaringen dan
op het vaststellen van wat wel of niet mag of kan.

Daarnaast blijft er tijd voor persoonlijke ontmoetingen en ook
voor een slotviering, waarbij over alles het licht van God rnag
schijnen.

Tot ziens op 13 november !

Namens de werkgroep RUIMTE,
Piet Brongers.
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Opsturen naar: mevr. G. Olijslager
Tarweveld 141
3902 GD Veenendaal
tel.: 08385 - 40132.

Ik/Wij kom(en) op de ontmoetíngsdag van RUIMTE op 13
november a.s. in Apeldoorn.

Naam Adres

Handtekening:

l



/
!

Z

RUIMTE-LUK BELEID
Verleden jaar besloot de beweging RUIMTE om in een iets verander-
de vorm vooí te gaan, omdat daaraan behoefte was. Een van de
gevolgen was dat ook de Nieuwsbrief RIJIMTE zou worden voortge-
zet. Er vverd een nieuwe redactíe gevormd en een eerste nummer in
de nieuwe opzet is verschenen. Nu het tweede nummer verschijnt
Iijkt het üns goed duidelijk te schrijven wat ons als redactie vocr
ogen staat. Het gaat ons daarbij vooral om de lijn die wij wíllen
volgen.
Het blad heet niet meer Nieuwsbrief Beweging RUIMTE maar
RIJIMTE zonder meer. Daarmee is aangegeven, dat wij meer willen
dan alleen informatie over de bewegíng RUIMTE. Die informatíe za!
er natuurlijk wel in te vinden zíjn. Het ís echter niet het hoofddoel.
RulMTE is bedoeld als een orgaan van informatíe, bezinning en
contact voor Baptist Nederland. Anders gezegd: onze doelgroep
bestaat niet alleen uit de leden en sympathisanten van RUIMTE,
maar omvat alle Baptisten in ons land. Wij zijn ervan overtuigd, dat
er naast De Christen, de gemeentebladen en andere períodieken
plaats is voor een onafhankelíik blad voor informatíe en menings-
vorming in onze @emeenschap. Ons blad 4 geen a{Wnatief voor of
een schaduw- of opposítieblad tegenover die bladen. We zullen wel
eens íngaan op zaken die ook in die bladen aan de orde zijn gesteld.
Wij willen de opbouw van onze gemeenschap díenen in de eerste
plaats door onze lezers te informeren over en te confronteren met
de vragen die ontstaan in de wisselwerkíng tussen samenleving en
oecumene enerzijds en onze eigen gemeenschap anderzijds. Wii
kunnen ons goed vinden in de grondslag van de Unie met zijn
dríeslag van bijbel, gemeente en gemeenteleden. De bijbel als bron
en norm, de gerneente als de plaats en de vorm van de geloofsge-
meenschap en de leden als de mensen die persoonlijk geloven in de
Heer Jezus Christus en persoonlijk verantwoordelíjk zíjn voor hun
weg in geíoof en leven. Tegenover onze gemeenschap betrachten
wij die kritische loyaliteit die in de jaren '60 en '70 vooral door br.
Jan van Dam is beoefend: loyaal omdat het onze eigen gemeen-
schap is, kritisch omdat niet bij voorbaat alles goed is wat zich in
die gemeenschap aandient.
Aan onze íezers het oordeei of wij op de langere duur de maat halen
die wij in dit artikel onszelf stellen.
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Onze identiteit

In 1992 is het woord identiteit officieel aan onze baptisten woor-
denschat toegevoegd met de aanbieding van een nota over onze
identiteit afkomstig van de Unie-Commíssie. Het stuk is wel aan de
gemeenten toegestuurd maar níet verder gepubliceerd, waardoor er
van een discusíiíe over de inhoud no@ níet veel is gekomen. De UC
heeft er met de dienstdoende gemeentevoorgangers in besloten
zítting over gesiproken, maar daarvan is vemer níets gepublíceerd.
Het lijkt een beetje alsof identiteit een 'gevoelíg' onderwerp ís
waarover niet in het openbaar moet worden gesproken.
Inmiddels is de nota door de UC in revjsie genomen en niet op de
agenda van de Algemene Vergadering van dit jaar geplaatst. Er is
dus nog alle gelegenheid voor een meer openbare en inhoudelijke
discussie. Toen de redactÏe van De Christen mij vroeg om ook eens
iets te schrijveri, maakte ik van de gelegenheid gebruik om enkele
opmerkingen te maken in verband met dít thema aan de hand van
de grondslag v'an de Unie. Dít aÏtikel zal zeker zijn verschenen
voordat deze bijdrage in RUIMTE het licht ziet.
Omdat misschien niet aiedere lezer van RUIMTE ook lezer van De
Chrísten is en ook niet de statuten van de Unie bij de hand heeft,
begin ik met de grondslag van de Unie op te schrijven:

"De gerneenten, die de Unie vormen, leven uit de openba-
ring van God, zoais die door de bijbel tot hen gekomen is,
terwijl hun leden ín gehoorzaamheid aan de Heiíige Schrift
belijden Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd der
Gemeente en de Heer der wereld te hebben aanvaard als
hun Zaiigmaker en Heer en op deze belíjdenís zijn gedoopt.'

Geen grondslag

Het meest opvallende aan deze grondslag is dat het geen gronds!ag
ís ín de strikte zin van het woord, maar een beschrijving. Beschre-
ven worden de gemeenten en hun leden. Beter gezegd: de grond-
slag t»eschrijft de kenmerken van de gemeente waaraan zij als
gemeente van de Unie kan worden herkend. Een soort omschrijving
van de identiteit.

De redactie
5
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Dat woord kenden yave veertig jaar geleden nog niet, rylB3( yB(1dBag
mísstaat het níet. ín mijn artikel ín DC wees ik erop dat deze be-
schríjving geen melding maakt van een tussenstation tussen de
openbaríng van God en de bijbel aan de ene kant en de gemeenten
aan de andere kant. Zo'n tussenstatíon wordt gevorrÏid door een
beíijdenísgeschrift. Het is een onvervreemdbaar deel van onze
idfötiteit als t»aptisten dat de gemeenten zich niet vast!eggen op
zo'n tusseristation.
Er is echter voldoende reden om nader in te gaan op de verhouding
tüssen openbaring van God, bijbel en gemeenten en gemeentele-
den. Wij zijn er ríiet mee klaar om vast te ste!len dat wij geen
'bindende belijdenisgeschriften hebben. Wat hebben wíj dan wel?

Openbaring

E:r is ín de eerste plaats sprake van openbaring. We noemen iets
een opörföaring als ons iets wordt onthuld dat we niet wísten en
ook niet konden vveten en waarover we ons verbazen. Dat is ook
van toepassing op de openbaring van God. Hij openbaart dingen die
we niet wisten en ook niet konden weten en waarover we ons
verbazen. Kuitert mag zeggen dat godsdienst mensenwerk is en dat
wat mensen over 'boven' zeggen van 'beneden' komt, ik zeg hem
dat maar voor een deel na. Er is veel mensenwerk in elke gods-
dienst, inclusief de christe!iike, rnaar een godsdienst die niet ieeft bii
wat als openbaring wordt aanvaard, houdt op een godsdienst te
zijn. Mensen praten altijd beneden maar ín de godsdienst praten zij
beneden over dingen van boven.
Hoe zijn wij dan met die openbaríng van God in aanraking geko-
men? Dat ka0 op allerlei manieren en in a!lerlei vormen gebeuren.
Maar dat mag toch niet betekenen dat alles wat je als een openba-
ríng ervaart ook rechtstreeks van God afkomstig is. Er moet toch
een normatieve bron zijn en die bron is, zegt onze grondslag, de
bijbel. En dus is de volgende vraag hoe de verhouding tussen bíjbel
en openbaring gezien moej worden.
We komen in de buurt van een bijbelbeschouwíng. Daarover valt
meer te zeggen dan in het bestek van dit artikel mogelijk is. Mis-
schien mag i3 verwijzen naar mijn boek "Het Woord van God', dat
binnenkort voor een paar centen bij De S!egte te krijgen is. Hier
volsta ik met enkele hoofd!ijnen.

i

Is gelijk?

Het ligt voor de hand om te zeggen: de bijtíel is Gods openbaring,
dus met een = teken tussen de twee. Bijbel en openbaring vallen
dan samen. Deze gelíjksteiling is wel te begrijpen, maar níet juist.
God heeft Zich fö het verleden aan mensen geopenbaard en daar-
van wordt in de bijbeí bericht. Wat tussen God en Abraham gebeífü:
de was voor Abraham openbaring. Wat daarover in de bíjbel staat
is een bericht van die openbaring maar niet de openbaring zelf.
Er ligt dus enige afstand tussen de openbaring en de bijbel. Daarom
is het fundamentalisme per definitíe onhoudbaar. Het vervangt God
door de bijbel en maakt Hem aan onze uitleg ondergeschikt.
Maar aan de andere kant moet wel duidelijk worden gezegd, dat er
voor ons geen kenrís van Gods openbaríng mogelijk is buiten de
bijbel om. Als we weet willen hebben van God en zijn doen en
laten, dan zijn wii op de bijbel aangewezen. De bijbel is het onver-
vangbare mediurn tussen Gods openbaring en ons. Niet alleen
onvervangbaar maar ook bíndend. Daarom wordt de bijbel terecht
het Woord van God genoemd.

Gehoorzaamheíd

In de grondslag van de Unie womt de bijbel nog een keer genoemd.
De leden van de gemeenten hebben bij hun doop beleden en belij-
den nog dat Jezus Christus hun Zaligmaker en Heer is. Dat doen zij
"in getÏoorzaamheid aan de Heilige Schrift'. Daarmee is nog weer
iets meer over de bijbel gezegdí De bijbel openbaart God en vraagt
om gehoorzaamheid. Gods openbaring ligt dus niet alleen op het
yiak-van kennis en vííeten maar ook op het vlak van aanvaarden en
gehoor geven. Daarom spreken wij van Schriftgezag en proberen
wij ons denken en onze daden aan de Schrift te toetsen. Dat ís
ge'en eenvoudige zaak en ín de grondslag van de Unie wordt dan
ook niet geprobeerd om dat in nauwkeurige formularingen vast te
Ieggen. Bovendien vvordt daar de gehoorzaamheid betrokken op het
geloof in Jezus Christus. Biina had ik geschreven: beperkt, maar
dat is het nu juist niet, integendeel!
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Dat staat er niet zo abstract als hierboven is gezegd (geloof in...)
maar in een context die woord voor woord betekenis heeft. Heí
gaöt om de leden van de gemeente, dus niet om een ínstítuut maar
om mensen. Deze mensen hebben Christus aanvaard, d.w.z. zij
hebben een persoonlijke beslissíng genomen. Díe besiissing hield in
dat zij Hem aanvaardden, niet in de algemene zin van acceptatie
maar zii hebben Hem aanvaard in een heel speciale en omvattende
zin, nl. als Zaligmaker en Heer. Hij is hun Zaligmaker, want zij
rekenen erop da'; Hij in !even en sterven voor hen instaat. Hij is hun
Heer want zij zíjn bereid om hun leven door Hem te laten inrichten.
Verschuiving

í

HET BAPTISTEN ERFGOED

Een aanta! weken geleden waren de asíelopvanghuizen vol en
sliepen er enkele nachten een paar mensen ín een maisveld. In
díezelfde week was ík bezig om een dienst voor te bereiden en ik
wilde er in die dienst aandacht aan besteden. De woorden voor de
víering werden steeds meer afgewogen: ik kende de gemeente
waar ik moest preken niet en de mensen in het maisveld waren tot
een politieke rel geworden. En.. over het algemeen gaan baptísten
gemeenten en politiek niet hand in hand.
Wel heb ik aan de hand van dit voorval gezocht naar sociale betrok-
kenheid van baptisten in het verleden.

Hier wordt een zekere verschuiving zíchtbaar ten opzichte van de
traditionele bewoordingen. Vroeqer was het vanzelfsprekend dat
Jezus ChrisÏus onze 'Verlosser en Zaligmaker' is. Dat zijn in feite
twee woorden met dezelfde betekenis. Beide hebben de gevoels-
waarde van bevrijding uit dreigende ondergang. In de huidige
grondslag is de traditionele formulering verbreed: niet alleien maar
behoud maar ook dienst. Niet alleen ontvangen maar ook gehoorza-
men. Daarom is er van beperking van de gehoorzaamheid ook geen
enkele sprake. Wie Jezus Christus als Heer aanvaardt kan geen
erikel gebied van haar of zijn leven van zijn invloed uitsluiten. Wat
niet vvordt vastgelegd is waarin deze gehoorzaamheid bestaat. Dat
is ook in een of twee zínnen niet te z6ggen. Daar komt een heel
proces van interpretatie en toepassing van de bijbel aan te pas. Dat
proces is aan de ene kant een heel persoonlijke zaak, want ieder
draagt een eigen verantwoordelijkheíd, maar aan de andere kant
ook een zaak van een gemeenschap die interpreteert en toepast. De
gemeenschap van de gemeente is de bedding waarin de gemeente-
Ieden hun weg als volgelingen van Jezus gaan.
Aan deze dubbelfunctie van gemeente en leden is een gemeente
vari gelovigen herkenbaar. Bij zo'n gemeente en bij zulke leden past
dat zij zijn gedoopt, ingelíjfd in het Lichaam van de levende Heer en
met Hem verbonden in geloof en navolging.

Joop Brongers heeft in 'Het vrijheidsbeginsel' over baptisten en
maatschappelijke betrokkenheid geschreven.
Hij begint bij het ontstaan van de christelijke sociale beweging in
Nederland. Deze beweging ('Het Reveil") heeft als kenmerken dat
het een protest is tegen een vrijzinnige theologie en zoekt naar
geloofsvernieuwíng als reactie op een verstard orthodox chrísten-
dom. Deze geloofsvernieuwíng zocht men in een verdíeping van de
persooníijke geloofsbeleving en het versterken van praktisch chris-
tendom in zending en liefdadígheid.
De opkomst van de baptistengemeenten is in deze beweging en tíjd
te plaatsen, hoewel de gemeenten kleín en vaak onbekend bleven.Deagrondlegger van het baptisme in Nederland ís ds. Feisser uit
Gasseltemijveen, die na zijn afzettíng als hervormd voorganger in
contact kwam met ds.De Liefde, de oprichter van de Vereniging tot
Heil des Volks. Deze vereniging begon in Amsterdam evangelisatie-
werk en zond evangelisten het land in. Zii leerden baptisten er«:»p uit
te gaan met de boodschap van redding en genade. Deze bood-sch;ppers richtten zich vooral op mensen die in die tijd niet in
aanzien waren. Het priesterschap aller gelovigen bood hen die zich
aansloten bij een baptisten geföeente actieve deelnamemogelijhe-
den aan het gemeentewerk.

Jannes Reiling
In de boeken van Wumkes en Van Darn over de geschiedenis van
het baptisme in Nederland vind je nauwelijks hóe mensen tot geloof
kwamen. Soms vvordl melding gemaakt van een bevlügen prediker,
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maar veel meer wordt er geschreven over het aántal doopkandida-
ten en conflicten díe er heersten.
Wel wordt er gesproken over de veenkoloniën waar mensen die tot
het geloof gekomen waren geen alcohol meer mocaht;; a:drinke';-,
want alcohol vormde eën groot probleem. Maar er valï-geen 'duide:
Iijke lijn in aan te brëngen. Werden mensen met het-e:va;geíïe
benaderd omdat het beter was voor hun líchamelíjke of vffio'ra-hun
geestelíike welzijn? Of wellícht voor beide?

Het is waarschijniijk onmogelíjk te spreken van een geríchte beke-
ringsactíe. Immers áls mensen bekeerd worden is he; níet vaíízel;-
sprekend dat ook hun alcoholprobleem opgelost is.Eri rrföchten-z-e
de drank laten staan dan is höt evenmin vanzelfsprekend dat-fö lid
van een baptistengemeente willen worden.
Nst Z0 min als het vanzelfsprekend was dat een dergelíjke strategie
door gemeenten uitgedacht en op schrift gesteÍd werd.
SociíÏle bewogenheid kurí je immers níet plannen en in vaste banen
Ieiden; Vandaar dat je door de geschiedenis van de--bap;isten
gemeenten heen steeds nieuwe initiatieven ziet, welke worden
gedragen door enkeÍe leden of gemeenten.

Enkele voorbeölden:

' ds J.W. Weenink, die niet alleen voor de gemeente (in Stads-
kanaal) en dë Unie van qrote waarde was, maar -o;k buit;n--de
gemeente op maatschappelijk terrein, o.a. de gezondheidszorg,
werkzäam was.

In de 4emeente begon hij met sámenkomsten voor jongeren op
zondagavond, dít vond in andere gemeenten navolging 'en "ÍeÍdde ïn
1925 tot de oprichting van de Nederlandse Baptis;n'-Jeu'gd aB'evei
ging.

' ds J. Hekhuís werkte vanaf 1921 ín de gemeente Munteridam én
in de rec!assering en in de drankbestrij6ingJ
" In 1923 gíng Geertruída Reíling aís ee;ste Nederlandse baptisten
zendeling vanuit Stadskanaal naar Kongo om er in Yakusu,-'-een
zendingspost van de Baptist Missíon Soci;;y,-te gaan awe;ícen."
" In de jaren vlak voor de Tweede Wereíd:èorlog,- in d'e 'tijdavan de
economische crisis, zocht men in Den Haag naar mogfüijkheden
voor een Diaconessenhuis. De opzet was tweeledig: he': h'ufö-zoW
3onge. vrouwen opleiden tot diacones én het moest zorg geven aan

v

zieken en rustbehoevenden; Óf zoals het in artikel 1 van de sti'ch-
tingsakte verwoord wem:

'De stichting draagt de naam 'Tabitha' en is gevestigd te
Den Haag. Zij heeft ten doel de vrouw te stellen in de
dienst van het evangelíe, zowei vocr de inwendige als voor
de uitwendíge zending in de meest uitgebreide zin, maar in
het bijzonder door middel van verplegíng en verzorging en
van evangelisatie. ZiJ' tracht dit doel te bereiken door het
inrichten van een Moederhuís, het geven van verzorging,
het opleiden tot diacones, tot evangelisatie en verder door
alle míddelen welke aan de bereiking van dít doel bevorder-
lijk kunnen zijn en ais van God gegeven moeten worden ge-
acht.'

' De gemeente in Zwolle, waar sinds ongeveer 10 jaar bij elke
avondmaalsviering de zorg voor de wereld tot uitdrukking wordt
gebracht door het sturen van een brief voor een beíere behande!ing
van een gevangene ergens ín de wereld.

Zo zijn er veel meer grote en kleine initiatieven te noemen, hoewel
baptisten niet echt een voorbeeld van sociale bewogenheid te
noemen zijn. Veelal ligt de aandacht toch bij de gemeenten zelf: bij
het aantal doopkandidaten en de conflicten die er heersen.
Afgelopen week vroeg ik aan mijn vader 'of hij nog íets kon vertel-
Ien over 'baptisten en sociale bewogenheid'. Hij verteide vooral
over baptisten die elkaar hielpen. Maar daar vroeg je niet om, zei
hij. Maar misschien is ook deze lijn niet goed te trekken: geldt
sociale bewogenheid a!leen wanneer het buiten de gemeente is (en
blijft) of is het ook de zorg voor elkaar ?

Aly Zantvoord

Gebruikte literatuür:

J. van Dam, Geschiedenis van het baptisme in Nederland
J. Brongers, Bevrijd tot dienstbetoon, in: Het vrijheidsbeginsel,
uitgave van de Beweging RUIMTE
'....als één die dient'. 50 jaar Tabitha
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'Beroepbaarstelling' en 'Erkenning' nog zinvol ?

Vlak na de bevrijding in 1945 ontving ík als student tot mijn verras-
sing een beroep uit Treebeek. Al gíng het me erg aan mijn hart,
toch bedankte ik per 'kerende post'. De Treebeekse füief'had er
anderhafüe week over gedaan; als mijn antwoord even lang onderL
weg zou zíjn, had men gínds toch nog drie weken later bericht. ík
gaf er geen ruchtbaarheid aan (dít is de eerste keer, dat Ík er o-ve'r
schrijf), want ik was nog niet beroepbaar en wilde geen botfüng riss-
keren met de Commissie voor de üpleiding (CvdO)-of de Uníe:om-
missie (UC), die over de beroepbaarstellingen beslisten.

4

De waarde van beroepbaarstelling en erkenning was vooral gelegen
ín de aanbeveling, die er in opgesloten lag, maar betrof ook de
reglementaire positie, die daardoor werd verkregen. Zonder díe
posítíe kon de betrokkene geen deelnemer worden van ons pensi-
oenfonds. Daarin is eníge tijd geleden aierandering gebracht. Iedere
voorganger - al of niet beroepbaar of erkend - kan ín dit fonds
worden opgenomen. Vanaf dat moment was er geen 'economische
aandrang' meer om een beroepbaarstelling te verkrijgen en aan de
voorwaarden (soms na moeizame studie) te voldoen. Maar onlangs
ontdekte ik, dat er nu een 'onderhandse' regeling schijnt te zijn,
waarbij (in twijfelgevallen?) de CvdO v«5«5r een beroepbaarstelling
overleg pleegt met het pensioenfonds.
Merkwaardig, want er bestaat geen reglementaíre noodzaak toe!

Een beroepbaarstelling betekende toen nogal wat. Zowel de ge-
meente als de betrokken broeder konden op heel wat gemopper-en
gezeur rekenen, als de beroepene niet vooraf beroepbaar agesteld
was. Je kon dan ook geen deelnemer worden aan het pefüíoen-
fonds, want je werd als "íllega!e voorganger' beschouwd. Tegen-
woordig loop je zelfs "gevaar' pas na vijf jaren dienst een beroep-
baarstelling te krijgen, als je zonder beroepbaarstelling een beroep
aanvaardt. Deze maatregel is trouwens nog nooit toegepast.

Héél vroeger hadden de 'erkende vüorgangers' als persoonlijke
leden van de algemene vergadering stemrecht. Sinds de reorga-
nisatie in 1952 is dit 'voorrecht' er niet meer, omdat men deze
vergadering uitsluitend wilde laten bestaan uit vertegenwoordigers
van geméénten. Hooguit hebben commissieleden en emerití (auto-
matisch als leden van deze vergadering benoemd} een adviserende
Stem.

Met de erkenning aís Unievoorganger was het al precies eender.
Normaal werd iedere aígemeen beroepbare voorganfür na twee of
drÏe 'dienstjaren' door de algemene vergadering erkend, mits zijn
eigen gemeente tevreden was met zijn persoon-en werk. BegeleÍ2
ding zoals de CvdO tegenwoordig geeft, bestond toen nog-niet.
Hooguit mocht en mag eerÏ 'no(;) niet erkende voorgangfü"-all:ee-n
door een andere gemeente beroepen worden met toesternföing' van
de CvdO of de uC. Men wil 'ongelukken' voorkomen.

Tot nu toe waren emeriti 'erkende voorgangers', die met emerítaat
gingen. Maar ook 'niet erkende voorgangers' gaan tenslotte met
pensioen. Officieel vvordt er in onze reg!ementen geen onderscheid
gemaakt, zodat ook zij m.i. dan aisnog een reglementaíre positie
kunnen kríjgen alsof ze wel erkend waren. Overigens zijn erkende
voorgangers nu slechts degenen met wie de CvdO geen bemoeienis
meer heeft, maar dat geídt ook de niet-erkenden na vijf dienstjaren.
Dus is er geen onderscheid.

Slechts zéér zelden werd een voorganger niet erkend. Bij strubbe-
iingen bÏiv. Men probeerde het met hem-dan nog eens ín een -and;re
gemeente, soms zonder en soms met goed resultaat. Na vijf jaren
was het 'afgelopen', als de tweede gemeente ook ontevreden awa-s.-
Dan volgde "vanzelfsprekend ontslag". De erkenning was eWn-ge2
beurtenis, die in de algemene vergadering wel in dank- en voorbede
eindigde, maar waarbíj de voorgangers zelf niets zeiden of hooguït-
met een 'dank u wel en ook de vergadering' het podium verlieten.

Volgens ons reglement is een gemeentelijk besluit tot ontslag van
eigen vocrganger 'vanzelfsprekend', wanneer hij na vijf dienstjaren
nog niet erkend ís. Maar als de eigen gemeente een positief aavies
ten aanzien van de erkenning heeft gegeven, zonder dat het 'Unie-
apparaat' tot erkenning heeft besloten, zal zo'n gemeente zijn
eigen man niet ontslaan, ook niet 'vanzelfsprekend'. Na vijf jaren
eindigt wel de bemoeienis van de CvdO, maar de band met ge-
meente en pensioenfonds blijft gewoon bestaan.
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Ook gemeenten, die vóór de erkenning van zo'n broeder zijn, zullen
geen bezwaar hetíben hëm te beroepen. He.t níet opvolgen door de
Unie-instanties van het gemeenteli§k advies maakt de erkenning
krachteloos en overbodig. Er zíjn in zo'n sitt4atíe geen 'sancties'
aan het uitblijven van de eirkenníng verbonden.

Hetzelfde geldt de beroepbaarstellíng. Wanneer íemand níet t»eroep-
baar wordt gesteld om redenen, die door de betreffende gemeente
niet gedeeld worden, zal die gémeente hem of haar toch beroepen.
Sinds er verschil van meníng is, wie om bepaalde redenen van
geslacht, sexuele geaardheid of opvattingen wel of niet beroep-
baar/erkend kan worden, zijn beroepbaarstelling en erkenníng op
deze punten waarde!oos geworden. Wie wel "afgestudeerd' is,
maar geen beroepbaarstelling kríjgt, kan vrijelijk door gemeenten
beroepen worden.

In 1952 was er in onze reglementen de bepalíng, dat de gemeenten
hun onderlinge afspraken weliswaar ín een reglement voor voorgan-
gers zouden vastleggen, maar dat elke gemeente het recht had te
beroepen, 'wie men zictÏ van Christus' wege achtte aangewezen'.
War.neer die fundamentele bepaling - ingevoerd op advies van
wijlen ds.J.Louw - is geschrapt, ís me helaas ontgaan. Ze zou nu
beslíst weer opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden.
Want iets zo fundamenteels kan men wel uít de 'reglementen'
schrappen, maar het recht zelf blijft juist in Baptisten Gemeenten
volop bestaan. Natuurlijk zullen gemeenten zich altijd van voldoende
betrouwbare ínformatíes over de gezochte zuster of broeder voor-
zien, voordat ze van dat recht gebruikmaken. Ook zusters komen ín
aanyÏyking, al heeft men in de Unie voor hen geen regels getroffen
bij gebrek aan onderlinge overeenstemming.
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Zolang er boven onze Uníegrondslag uítgaande zaken een rol spelen
tíij berospbaarstelling en erkenning zijn deze beslissingen van hun
echte betekenís beroofd. Ze doen er dan níet meer toe. Jammer,
dat wel.

Zo is verloren gegaan, wat vroeger met zorg is opgebouwd!

Jaap Broertjes.
14

14a



r
k

m

Programma Ontmoetingsdag '93

Datüm: 13 november 1993.

Plaats: Apeldoom, Baptísten Kerk.

Thema: 'Valt er nog wat te beleven?'

Programma:

)
)

13.30 uur Workshop l (charismatischs beleving of
Taizé), Jaap en Betsy van der Pol, Jaap
Boeschoten
Workshop lí (idem)
theedrínken

slotvíering: stijl Ïaizé, met voor
beden, ervaringen en wensen

14.30 uur
15.30 uur
15.45 uur

aankomst, koffie
samenzang, Hans Blenkers
dagopening, Ger Booy
'Het gezicht van RulMTE", gesprek in
kleine groepjes over de drie 'werk-ge-
bíeden" van RUIMTE, met aanbeve-
Iingen m.b.t. het beleid
kpffie

zakeliik gedee!te:
= jaarverslag
= verantwoording fínancíen
= beleídsaanbeveiingen m.b.t.
- organÍsatÍe
- ontmoetingsdag
- periodiek
- pastoraat

12.00 uur inleiding over het thema: "New Age-
beleving' en Baptisme, Henk Blenkers

vanaf 9.30 uur
1ü.00 uur

lO.l5uur
10.30 uur

ll.l5uur
1 1 .30 uur

12.30 uur MIDDAGF'AUZE
(hoeken en zalen met verschillende
soürten achtergrond muziek/sfeer)

}

l
l

l

16.30 uur einde.

0pmorking.
De workshops zijn zo georganiseerd, dat iedereen deel kan
nemen aan beide thema's. Verder wordt elke workshop in
twee groepen opgesplitst, zodat de groepen ook niet te groot
Worden,

De bedoeling van de workshop ís, dat de groep na een korte
ínleiding over het thema (charismatische beleving of Taizé) in
kleine groepjes gaat praten/uitwisselen aan de hand van
vragen /stellingen. Ïot slot women de reakties verzameld.
Het gaat níet zozeer om een stellingname a!swe! om ínzicht,
begrip en het durven praten over eigen beleving 'in het licht
van' new age, charismatische beleving of Taizé.
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INTERNA TIONAAL BAPTISTEN NIEUWS.

De waarheid van het christendom.

4A,

10'1

V,5,
/4,

In 'Die GÖmeindë', het weekblad van onze Duitse gemeenten, was
een verslag opgenomen van een toespraak, die prof.Betz op het
Hamburgse seminarium in mei jl. gehouden heeft over het boek van
de journalisten Michael Baigent en Ríchard Leígh, waarin ze op
grond van de CluiÏiran-fragmenten de waarheid van het christen-
dom, zoa!s we die thans kennen, in twijfel trekken. Dit böeÍc be-
hoort in Duitsland tqt de meest gevraagde boeken van de láatste
tijd; er zijn al 350.000 exx.van verkocht. Ook in de Nederlandse
pers is aandacht aan dit boek gegeven.Deze fragmenten zijn de
zgn. Dode-Zeerollen, handschriften uit de tijd van de eerste christe-
nen, die in 194] gevonden zijn ín grotten ten westen van de Dode
Zee.

Volgens de stellíngen van beíde heren zouden de voorstellingen van
het begín van het ctrristendom volledig herzien moeten wordsn. In
de tot nu toe níet gepublíceerde gedeelten zouden deze schrijvers
hebben ontdekt dat Jezus veel militanteí en meer politíek was dan
in de evangeliën is beschreyen. Paulus zou een romeiríse politie-
spion geweest zijn en zijn leer zou een pogíng zíjn om het ctrrísten-
dom van binnen uit te verstoren. Om te verhínderen, dat dezÖ
spectaculaire kennis openbaar zou worden, zou het Vaticaan een
samenzwering onder de Clumran-onderzoeksrs hebben opgezet,
zodat niet alle teksten gepubliceerd zijn.

Prof.Betz (uit Tübingen) heeft een wetenschappelijk gefundeerd
verhaal gehouden, dat helderheíd bracht ín de díscussie. Het ís
waar, dat een deel van de Qumranvondsten lange tíjd niet gepubíi-
ceerd is, maar daarbij ging het tíitsluitend om tekstgedéélten, klëine
'snippers', niet om hele rollen, zoals Baigent en Leigh beweerden.
Ook liggen de oorzaken van deze 'vertraging' niet ín een samen-
zwering van het Vaticaan, maar in politieke complicaties (bv. de
zesdaagse oorlog) en de persoonlijke moeilijkheden in het onder-
zoeksteam.
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Prof.Betz gaf een belangrijke verheldering. De beide joumalisten
identificeerden verscheídene personen uit de Oumranteksten met
bijbelse figuren. Bijv. de lèraar der gerechtí(;)heíd met Jacobus, de
Ieugenpriester met Paulus, etc. Verschillende onderzoeken hebben
echter eensgezínd aangetoond, dat de tekstvondsten van Qumran
in de eerste en soms ín de tweede eeuw voor Christus zijn te
dateren. Ze zíjn 100/200 jaren ouder dan Jacobus of Paulus. De
nmuwtestamentische figuren in de Qumranteksten terug willen
vínden, is dus ongepast.

Conclusie: in het betreffende boek gaat het orn bluf, díe wel op het
publiek werkt, maar wetenschappelijk onhüudbaar is- De weten-
schappelijke feiten zijn vermengd met dwaze speculaties.
LEEFGEMEENSCHAPPEN

De Duitse Mínistar van Justitie heeft in mei voorgesteld, om een
artíkel ín de bètreffende wet uit te breíden met ?de bepaling, dat de
staat ook 'andere duurzame levensvormen (dan het mjweliik) in
acht neemt'. De Duitse Baptísten hebben nog in dezelfde maand op
hun 'Bondsraad" (= Unievergadering) uitgësproken in deze bepa-ling een opwaardering van niet-echtelijke oleefgemeenschappen tezien, die tot een onderwaardering van het hu'welijk zal leiden. De
afgevaardigden van de gemeenten namen met grote meerderheir3
een resolutie aan, waarín ze uitspraken, dat het huweliik tot de
scheppingsordeningen van God behoort en bijzondere beschermíng
verdíent eÏ dat andere leefgemeenschappen lo.a. van mensen van
hetzelfde geslacht) níet door de (grond) wet met het huwelijk
gelijkgesteld mogen worden. Ze ríepen de vertegenwoordigers van
de Bondsdag op hun plicht ofö huwelijk en gezin te beschermen
onverkort na te komen.

M.i. is het de' vraag, of het huwelijk zelf gevaar loopt, als ook
andere duurzame lëefvormen women geëerbíedígd. Natuurlijk moet
de overheïd huwelijk en gezin erkennen en beschermen, maar men
kan het ene doen zonder het andere na te laten. Waren onze Duitse
zusters en broeders ook wat al te angstíg en daard;x:»r te vlug en te
WOeg?
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RADICALE BAPTISTEN

In 'Baptist Tímes', het weekblad van onze Britse gemeenten,een Orönl 2rHke=l ----- -J - "--'- - aa - '-- - - ---- ----'- wírtbb. uerneefüení Sföndeen groot artikel over de Methodísten conferentie, die de Vraag zaíbespreken, of oraktíspronaa ís,,,.-----=- "'.? .-.....,--gccii i-uüier8nïle, Cíle de Vrg;bespreken, of praktíserende homosexuaíen predikant kunnenden. Dp r«Ïcraíice;e- ; - -í --o-- a wor-

. Men zal nu tot eenden. De díscussíe ís al enkele iaren gevoerd
:, dat het antvvoord hWW

. -....,- - 3gicii yevulbeslissing moeten komen. Men verwacht,dan ook vele moeiliikheden zal teweegbrengen.Twee weken later bevatte 'Baptist Times' een ingezonden stuk? ?.,,.,- -uucb eBn IngeZOnden Síukvan de "samenroeper' Van de 'brede alliantie Van radicale baptis-íen', die heí artií<sí ar?htarks-s,ï,i ...-.--i -. .. -. ,--.íg aiiiaíitie van radichten', die het artikel achterhaald vond. Een socrtgelijkeWaS ín móordoreí kv-L - - -l -- - '????. .....,,,,,..iu vuiiu. t=en socrtgelijke discussiewas in meerdere kerken aj aan de gang, alleen nmt zo openlíik alsbÏl de MethOdísten- üÏAarïa -i- í--"--- - =bii de Methodísten. Tijdens de laatste Baptístenhar4 rstsb -i, füaa*j- --- ?-had ook de 'i-.....---- íílucü;» utj íaaÏsÏe 8apílSfen unleVergaderingbrede alliantíe van radicale baptísten' veroadprri nvesr.- -- .., - - aiííaíí?ít, van raaicale baptísten' W.rQaderd OVeordezelfde vraag, waarbÏj de behoefte aan een open discussie onderBaptísten duideíijk was qebleken- Ki sirts-- -ii a-o ' -i gebleken. Hii vroeg, of het betreffende
:e'ksws á--""ao- " a '

SOUTHERN BAPT/STS OP DR/FT'
De Conventie van de Zuideliike Baptísten« ín Ameríka heeft presi-. ?.--.....- -vssgsii iii rpmayiva heeff íiíesi-díím Cliníon en Zijn Vice-pLeSiaem. beiden Völop bapíiSí. niëlui+genodigd. De algevaaídigden hebben hsn opqeíoepen h+in visie? ',,=-.....i,,iyí.ígll. iieuUt!n nen opgeroepen hun visieop abortus en homosexualiteit te herzien. Er is een besííssínggeVallen, dat aanüeslnton ríúm - --* - - -'- agevallen, dat aangesloten - gemeel'ten," :;'6' cí íS een besíissíng

homosexuele praktíik. ....-..,,,,, yic íiuíriosexueíe preiktíikgoedvínden, mogen worden 'uítgebannen'. Aan jongeren, die be-Ioven "ongerept' het huwelíjk ín te gaan. mrinpin obu;eís,:,-í-i-==jk m te gaan, mogen 'kuísheÍdsbewij-zen' worden uitgereikt. Mi. zíin ze dus 'nogal op drift'' geraakt.Carter, ex-presïdent van de'Vereajgde' vyeii up anrt- geraakt.
Staten heeft zích aange-sloten bij de gematigde baptisten, verenígd ín de CoöperatieveBaptíst Feílowshíp (CBF). De'ze-h;b'be';'hu'n'Jl 1. utíztl neooen hun Síeun Ingeír0kken aan(buitenlandse zendíng), die daardoor P,oA yarsde 'Foreign Míssion' ? - ...,,--- -íuíi 5Leuíl IngeírOkken aanaitenlandse zendíng), die daardoor 8% vanCarter zei onlangs van zichzelf dat híí cïon2ijn sÍal mOës! miSSBíí. CaneL zei OnlangS Van liC'rzell dat hi% eenaconseÏva{ieve bap+isí vvas, maar nie{ gelool{ in de lundamemalis{i-sche benadeíing"De Zuídelíjke Baptisten zijn met bijna 15 miljoen leden in 38.000? -,-.- . - -----3ücii it.ueíi In =jö.UUUgemeenten de grootste níet-katholieke kerk in Amerika, maar zekBreven behnll(4e»nA üle A - -€&'-"- -- - a " -even behoudend als de officiëfö- roo;skatholíWke"'ke"rÍk".

Jaap Broertjes
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GELOOF EN ETHIEK

Stel je de volgende situatíe eens voor:

Irene is 25 jaar, 12 jaar lid van dé baptisten gemeente X.
Ook haar ouders en twee züsseri zijn lid van de gemeente.
Van haar 16e tot 19e jaar had Irene verkeríng met een jongen van
de jeugdgroep van de gemeente. Deze verkering werd afgebroken
en Irene kreeg een nieuwe relatie met een ander jeugdlid en verloof-
de.Echter: de verloving wordí verbroken en een jaar later gaat Irene
samenwonen met een vriendin, buítenkerkelijk.
Irene is actief bínnen de gemeente: bezoekt de 20+ groep, komt
ffouw ín de kerkdiensten en leidt samen met een raadslid de tussen-
jeugd.Meerderen van de gemeente vermoeden dat Irene lesbienne is,
maar zeggen dat niet tegen irene. Ook zelf praat ze er niet over.
In de pauze van een tussenjeugdavond komt het gesprek over
vriendjes en vriendínnetjes en Irene wordt gevraagd naar háár
relatie. Ze vertelt met een vriendin samen te wonen. De tussen-
jeugd concludeert: 'je bent dus lesbisch'. Irene ontkent die conclu-
Sie niet.De co-leíder was deze avond niet aanwezig, maar hoort van ziin
zoon - lid van de tussenjeugd - over dit gesprek. Zelf heeft hij
moeite met de re!atie van Irene, maar heeft er nooit met haar over
gesproken.Enkele ouders spreken het raadslid aan op dit gesprek en maken
duidelíjk dat ze vinden dat een lesbienne niet de tussenjeugd kan
leiden. Ze besluiten een brief te schríjven aan de raad, waarin ge-
vraagd wordt Irene te ontheffen van haar taak als jeugdleidster; ook
wordt het voorstel gedaan een gemeentevergadering over deze
"kwestie" te houden. Zuster Irene moet worden vermaand.

Als u raadslid was binnen deze gemeente en zou moeten reageren
op deze brief, wat zou uw reactie zijn?

werk, opgezet door de werkgroep Toerusting bínnen de Unie,alweer een tíen iaar geleden-.'Sommigen volgden deze cJrsus ímet een driedelíng Van lessen over'biibelkundo" tsn-i---------- - a -? ? - -. -.. - i---ïi ccíi uiieueiíng Van leS'bijbelkunde', 'onderwerpen over geloof en leven' engeven') al eerder en rbarrïrrs Ïhz«to aa'------' a -, .?......,,y.,, vvbi geíooï en leven' en 'leidínggeven') al eerder en daarom was afgesproken deze keer dieper Opde verschíllende lessí:ín fö aa íla0!IPíde verschíllende lessen ín'te=ga'an.De íessen XV, XVI e,n XV?I-;'ana de onderwerpen OVer geloof enIeven handelen over 'geloof en ethiek". Ïalföyo ú+kfük- - --.,..,íí ííaííueíen over =geloof en ethiek". Ïalloze ethische 'Srage"komen we ook a»s gelovigen tegen. In do íaccarï ,.,,-ï-- -uux a»s geíovigen tegen. In de lessen worden-o;:geb00rfet}eperklng, abortus, euthanhsfö e5mö---- - - - -.. -a-... ... .g ïcox,ïi woraen o-ggenoemd: geboortebeperkíng, abortus, euthanasíe, samenwonen:aícohol/druggebruík, roken, emancínatfö dförfü-i-=i- --" a 'aíí.,uííuuuruggeDrulk, roken, emancípatie, (j'scrimin:3íiei";cms"ch'ae::díng, belasting ontduiken, homofilie.De cursisten kozen ervoèor 'oW=op"t'vííee cursusavonden in gesprek te(;laan OVer "rj«41nní on h - --J:l:-'gaan over "geloof en homofilíe':De eerder beschreven cas-us=werd hen voorgelegd-- -- -..- - iigii vuuígtiiega. 'In les XVlí werd opgemerkt dat het belangrijkste bii het nemen Vaneen fühíschp haclÏcc:rsú- k -* ---u - - a ' -een mhische beslissing he{ síellen van de %uime víagen isl 8ï%voor-beeld: wal zi%n de lei{en'l Wa+ zijn de belangíi%ke waaíden. die in..?? ..J.. ,, iiciaiiyii)xe W'aarCíen, dle Inhet geding zíin? Wat voor sítuatíe kennen we ín dít opzicht en hoeervaren we dat? Welke gevoe!ens spelen 'er-een"ro'Í"ín"?Deze opmerkíng werd uitgebouwd, door de CaSLlS te bespreken aande hlnd v>n aars - - - - - - --' --de hand van een zogenaamd föv'en sta'ppen palabnu.'
Zeven stappenplanVoor ieder was duídelijk dat één van de stellingen bii de les"í?iríprílifü fü,.< :. -íí--- o" - -. ? ?-.. .... -g acciilllgt.ll"eigenlijk hoef je alleen Johannes 3: 1 6 te kennen,, om alle ethlschevragen meteen te kunnen beantwoorden"veel te símpel is. Er speeít veeí-méérïnamee.Om dáár meer zicht op te krijgen-én 'het"gesprek over een concrete
sítuafií? +Q kunnúrs -+=-a------ a,-.-.Ja-.. --- --,y Hcoyïbs over een COrsituatie te kunnen structureren, werd een stappenplan gevolgd.Aanm.:Apn nahíe,b,, ;- -í-- --- o a ----, -.-.. ---- ata(.iybïïpíari (levoïgd.Aangezien gebleken is dat aan de hand van dit plan heel goedsamen In (laQnrak Ïe +- ---- ---' " a - a 'samen ín gesprek ís te gaan, geef ik het híer ëeris door. Het kaneën Irir«rows ,;; - .- --- L--- - aeen leídraad zíjn voor het gesprek over de 'onder OnS levende
(ethische) vragen:

Cursus Praktisch Gemeentewerk
Deze vraag kregen cursisten in fün Haag en Delft een half iafü
geleden 'voorgelegd. Ze volgden de Cursus Praktisch Gemeente-

stap 1: de feiten
a. beschriif de sítuatíe zo feítelíjk mogelíjk(dat valt vaak al niet mee. Al s'neÍ;ordejn in de beschrijving
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beoordelingen van de situatie gegeven!)
b. hoe denk je over de feiten?
c. wat voel je bij deze feiten?

bijbel)
een andere íngewikkeld proces: de interpretatie Van de
h;fö,ll

stap 2: nuancering van de feiten
Moeten de feiten zorgvuldiger beschreven worden nu je je bewust
bent geworden van je eïgen denken en voelen over de feíten? (zie
stapl)

stap 3: eígen rolHet is van belang om je eigen rol te zien en vast te stellen welke
positie je inneemt t.o.v. de situatíe die een besíissing vraagt. Welke
verantwoordelijkheden heb je bíjv. bírinen de gemeente?

stap 4: de belangen
Mensen zijn op verschillende wijzen in sítuaties beffokken.
leder heeft op een eigen manier beiang bij het voortbestaan of het
veranderen van de bescmeven situatie.
Belangen van verschillende mensen kunnen met elkaar botsen. Stel
daarom de vraag welke belangen er spelen en voor wie.
a. wïe zijn er betrokken en wat zijn hun beiangen?
b. op weik niveau bevinden zich de belangen? (voor zichzelf, voor
anderen, algemeen belang?)
c. wíens belang womt bevoordeeld/benadeeld bíj beslissing zus, en
hoe lígt dat bij beslissíng 20?
d. welk belang is of líjkt het zwaarst laan wiens belang moet
worden recht gedaan?)

Stap 5: het waardeoordeel
Natuurlijk moet een uitspraak gedaan worden over wat je vindt dat
goed of slecht is, wat mag of niet mag (ethíek is de systematische
reflectie op deze vragen), wat juist is of onjuíst. Argumenten
worden belangrijk.
a. welke morele waarden zijn volgens jou in het gedíng?

Indien er meerdere zijn, is er dan eeri voigorde van
belangrijkheid vast te stelien?

b. welke concrete normen (bijv. regels binnen de gemeente)
spelen er mee?

c. welke bijbelteksten acht je van belaüg en hoe werken die
door in deze concrete situatie? (daarbij speelt dan nog

stap 6: de conclusieAlle antwoorden van de vorige stappen worden op een ríitje gezet% ---,,--- -w'-íiucïi uy t!t!íl ríJ'en de 'handelíngsalternatíeven' worden naast elkaar gezet.Al€. vícï íííe- r! - - - aa--Als we zus doen, dan....
Als ze zo doen, dan....
Zo kom ie tot een keuze, díe ie verantwoordt door te verwijzen
naar de eerder gedane stappen.füchtíng kan ook bíeden deavíer morele prföcipes,, die de ethiek vaak
bepalen:
- weldoen (bevordering van het welzijn van de ander)- kwaad vermijden (vermíjden van schade voor de ander)- respect voor autonomie (zoveel mogelijk de-eigen-keuzen

van de andere respecteren)
- rechtvaardigheid

stap 7: de doorwerking van de keuzaZijn alle consequentíes vo!doende-overzien en doordacm?
Aan de síag
Dit stappenplan bleek een prima basis voor gesprek . De ontdekkíngis dat er ve!e kanten zitten aan elke situatie en dat er tiid genomenmoet m:»rden om zs»rgvuldÏg om te gaan met ethísche Vragen. . Wiedie tíjd níet neemt, zar ande;en'on-recht"doen.'Ook zal duídelíjk zijn dat füt -gWsprek"s'Í'e:Jhts ín kleine? . ?- -- a --y-v - oiebíu» iíí xieine groepengevoerd kan worden, wíl ie ècht de díngen met elkaar dóórspreken.Hnníïfük kíírs* }- -- - --- -- - a a 'Hopelíik kunt u er eens m'ee aan de sÍa:g'.".'.'.i'

Wo?it Huizing

zaterdag 13 november-Vl;ÍT -ER-IN-APELDOORN
WA ï TE BELEVEN.-. ?
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"Ervaring "

ER KLOPTE IETS ilNlET.,.

Op de A2 ríchtíng den Bosch kwam ik Olíl) vrijdagavo?nd half acht in
een file terecht. Ik hoefde niet zo ver meier en gaf me er rustig aan
over. Na een minuut of vijf bernerkte ik íiiat een bestuurder van een
passerende auto druk tegen mii zat te gel:Ïaren en íe wijzen naar ?de
achterkant van mijn auto. Wat onrustig ííÏiaar zelf niiets bemerkend
reed ik do@r.

Hij introduceerde zich met de woorden:'ledereen schíjnt ZO'n haastte hebben. Kan ik u misschien he!pen?' Ik-voeÍde"d'e"t'wees'lrij;o»inl
me demijzelf. Het ging net zo goed, ík kon het"best'az;;,"hetg"e:"'nnodíge voldoening gaf. Moest ik dat opgeven? Maar zijn vríendelijk?haÏr4 24síu;;'ybrï l- - - :l- --I- -:-- --- - aa a -heíd afwíjzen kon ík ook níet over míjn hart verkríjgen (als ik dat alzou durven). Ik sputterde dan ook nog wat:-'H;toÍu""kt 'al'aam"g"ho'oar:terwijl ík doordraaÏde, maar gaf mii toen gewonnen door hem de

= geven. Binnen een paar
bedankte hem vríendsliik?

mínuten zat hetdopsleutel ín handen te geven.
nieuwe wiel erop. Ik hem vríend;,lÍik, 'ffiW;dea de'z'oo'Í
hele zaak ove-rp;ínsd-eJachterin en reed, toch nog met smerige handen, weg terwijl ik de

Na verioop van tijd passeerde,zoals dat mi files, gaat dezelfde man
mij weer. Nu draaide híj zijn raam open eí"í riep mij toe: U heeft een
lekke banfü' Een zwaar gevoel bekroop rüïj. M'n eerste reactïe was
die van hulpeloosheid en afhanke!iikheid. Ik riep tegen beter weten
in: 'Moet ik dan stoppen?" met de achtíi.rliggende gedachte dat ik
niet zo ver van huis was. "Dat zou ik r'níaar wel doe:n anders rij je
hem kapot'.

Ja, dat had ik zelf ook wel kunnen beiienken, maar ik wilde er
blijkbaar nog niet aan. De vluchtstrook íln op een piiek waar Wee
banen van rechts zích ínvoegden, ook íri file uïteraavd. Wat geíor-
ceerd laconíek gingen mijn gedachten. '21), dus nu heb jij eens een
lekke band'. Ik bedacht met een gevoel diit zich inmiddels langzaam
omzeíte in de vrolijkheid passend bij die ivan avontuuir en uitdaging
Iwat een mens al niet doet om paniek en ellende 'te beheersen!)
daí heí zeker ííen jaar geiederl WaS dat ik mijn eerste
en enige band had verwisseld. Ik wist niet: eens waar ide krik zatl

Behafüe de gedachte dat emanciperen toch niet zo makke!ijk ís,was er nog een andere gedachte opgedoken waar ík füge;W;V2n Qt-hrtstt Il, k,,J l.. - ------ " a "
wel

van schrok. Ik had hem ongemerkt snel ín de evangelísche hoek ge-
p!aatsti Ik schrok ervan dat ilpíaaÏsÏí IK scl'írok ervan dat ik zo snel etiketteerde. Ik schrok ook
van mijn idee dat zich bliikbaar slechts d;ar-d'e -vrie;del'ijk'e", h'el-pende mens bevindt. Ik schrok nog meer van de :;íot;o:';'7'wanJtrouwen jegens de mensheíd, 'slechts een strikte ïee;Tn-coarrföin'at:emet sterke gedrevenheid leidt tot medemenselij-kheíd;!=Erg"en's 'klopter íets niet, want deze stellíng ís bepaald níet de föÍjne.
Het was misschien toch simpeler geweest wanneer ook hij was
doorgereden.

Irene de Graaff

Weigemoed begon ik aan de kius. Gelukkí;.g dat het ínstructieboekje
in het dashboardkastje zat.. Daar stond ik dan, met het boek in m"n
hand naar gereedschap zoekend, te kiik I?lO(Ï vïer files automobilis-
ten. Ik moet zeggen dat het, nadat ik eerst de krik ondersteboven
had gehad, aardïg fükte en een zekere 'tri'»ts rnii begon te vervullen
toen er bii het losdraaien van de vierde moer een tiental meters
voor mij een auto stopte. Een jongernan stapte uit. Na enkele
seconden drong het tot mij door dat hij voi?:+r mi) gestopt was.

%%%%**%***%*4k%*%******+%

AANMELDINGSFORMULIER... ?

HOE ZO.... ?

**%%4b********%*%*%*4k%4k4k%
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HALIO JONGENS EN MEISJES, Een ontmoeting
Als ji.illíe dit stukje lezen, is dë vakantie alweer voorbij. Het fantasti-
sche van reízerí in de vakantie is, dat je in andere streken komt en
dan ziet hoe geweldig mooi de Heer =de natuur heeft geschapen.
Jammer genoeglzíen we op sornmige plekken ook heel duídelijk wat
voor een rommeltje wij ervan gemaakt hebben.

Maar nu de oplossing van vorige keer. Het antwoom was: Een
vlieger.
Deze keer iets anders: we gaan door een kaart kruipen...
Daarvoor is nodig: een ansicht- of briefkaart of een stukje papier
van dezelfde grootte en dikte. Vouw de kaaí dubbeí en knip een
? van de vouw door. Kijk maar even op de tekening welk
gedeelte.
Nu gaan we de dubbelgevouwen kaart aan beide kanten inknippen.
Pas op: niet he!emaal doorknippen..l Je zíet op de tekening hoe ver
je moet knippen. Hoe vaker je inknipt, hoe groter de ruimte wordt
waardoor je heen kunt stappen of kruipen.
Waüneer je nu niet meer kunt inknippen, haa! je voorzíchtig het
geheeí uit elkaar en je hebt nu een soort cirkel gekregen waar ie
gemakkelijk door heen kunt.
Wanneer je nu precies weet hoe het moet, vraag je aan iemand
anders of die door een kaart kan krtiipen. Het antwoord is natuurlijk
"nee'.

Jij kunt nu laten zien dat het wel kan. Wees wel voorzichtig met de
schaarl Ik hoop dat je veel plezier aan dit grapje zult beleven.
Allemaal de hartelijke groeten en tot de volgende keer.

"!

o? @4'-'!

Jullie oom Henk. iir l
l
l

Vol55tís a;r
yakre*Ï '%tri

l

l

A.ls geestelijk verzorger ín een iii internaat voor jeugdígen maak je
. Mijn kamerveel dingen mee en loop je allerleí menseri -tegen h"etl;f'

heb ík zo gezellíg mogelíjk gemaakt om-daarajo'ng'e mensen te

ontíÏíoeten met wíe je in gesprek raakt over de dingen die"he'n -iezig
houden. Zo ontmoet je mensen díe je geb;uíke;";fü"p;aa:pa';'o'f
klaagmuur. Of ze komen uíthuílen of stoom a;bia;en:"so"Wnauí'a:ooup
ik een veilige plek te bieden waar mensen op-eïkaa; bet:okken""z"ii"n
en íïíet elkaar meeleven.

In dit verhaal gaat het om ee meísje van OngeVeer
noem haar híer maar Ina. TOen ík fü) Rón «4an nn ha* *

16 jaar. Ik
Ina. Toen ík op een dag op het terreín rond2

liep, hield ze me staande en vroe(Í of ze di; ;;oando met"me""kon
praten. Precies op de afgesproken tÍjd was ze er. BÍj thee-enaÍ:oe'kje
zaten we wat onwennig bij elkaar, maar dat duurde -nÍet erg"lang-.'
We kenden elkaar van het-goedendagizeg(fön,-;; verader"h'ad"'ik'wel
eens gegeten in de leefgroep waar zij woonde. Van andere jongeare-n
had zij gehoord dat die de gesprekken m'et -mii -parettrg"'h;dden
gevonden. Vandaar dat zíj ook maar naar rnij was gekome'n.

Na enig heen en weer gepraat víel ze met de deur-;a;uÍ:s. Ze zat
blíjkbaar boordevol en moest wat kwíjt. De woo';de:a ak'wamenTn
een waterva!.

Een half jaar eerder was haar moeder overleden. Haar vader
wílde haar niet ín huís hebben, vanwëge en-keÏe-gaebeaurt:enïss;n
waarna ze in het ínternaat was geplaatst. Tot overmaat van -ram5
was zij de dag ervoor, toen ze op weg was naar-sch-ool-,-gfüu'iW"e
sz2n úesrs A--I-l;;I - - - --I=l-van een dodelijk ongeluk.

Ze vertelde verder over haar leven en haar problemen, hoe ze
daarmee worstelde en telkens weer ín het zand '-beet'.=lW-was'd"aníg
onder de indruk. Ik wíst niet wat ik moest zeggen. Ina'-ma;kte-m"e
duídelíjk dat ze geen pasklare antwoorden -verw;c'hfü:'.-Zea-voand h;
prettig, dat er eindeiijk eens iemand naar haar Íuifü:erd-e -ena-haar
serieus narn. Haar geloofde.

!n het verdere gesprek kregen we het over geloven. Vrïj onver-wacht zei ze: 'Ik geloof wel dat er een God fö'Ïe -ve;telde' dat "ze
als klein meísje op zondagsschool was gewees; en-dat azead; verh;':'
len daar zo mooi had gevonden. Later was ze er níet me'; heen'
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gegaan en in de kerk kwam ze niet. Maar God.... die was eií wel. D EPRESSIES. . . ..
/ Kon. 19

Tegen de achtergrond van haar verhaal vind ik zo'n uitspraak een
getuigenis. Niet zo een met vlag en wimpel en geformiuleerd ín
bewoordingen die het in onze oren goed doen. Nee, gewoon een
simpele constatering, al pratende onder woorden gebracht.
'Vanuit de diepten roep ik tot U, o Heer...'

Nog een aantal keren hebben Ina en ik met elkaar gepíaat. Het
gaat goed met haar. Het MAVO-diploma is binnen en over een
poosje gat ze naar een trainingscentrum..

Fons Vollenberg

Elia vierde het feest van zijn íeven.
Had hij gewaagd ? Geloofd, geïímnnen
en rende dol als een blij kind
voor Achab uit tot waar
de grote weg begint.
De dag daar«:»p kreeg híj een brief
getekend door lsebel, koningin:
'Aí4orgen zul je sterven, zowaar als ik leef,

je hebt míjn dienaars gedood'
Elia stort in, hij v/ucht
en rent OpnieuW, ma8r nu in VreeS
en hijgt: 'Was ik maar dood..!'
Een engel van de Heer gaf hem
twee keer te eten om te /even.
Híj eindigde z'n tocht
op de heilige berg
ver van de barre Karmel.
Hier op de Horeb vïmonde God.

%*%%%**%*%*%

SPECIALE DIENST

Op 26 september wordt ín het gebouw van de Baptisten
gemeente Assen (Oranjestraat 13) een speciale dienst gehouden.
Deze is bedoeld voor mensen aan de rand van de gemeente, die
zích doorgaans níet thuísvoelen bii de bestaande vormgevíng en
verwoording. Er zuilen moderne liederen gezongen worden (o.a.-
Oosterhuis) en de deelnemers zuilen actief betrokken worden bij de
dienst,
Medewerking verlenen: Neelie Tadema-de Haan (meditatie), Hans
Blenkers (muziek en liederen) en Anne Gietema {coordinatíe)'
De dienst begint om 15.30 u

%4k*%%**4k4k*4k*,4k%

l
l

l
l
l
l

Een razende storm brak /os,
de berg begon te beven
en vuur was er rondom
maar waar was God ?
Pas in een ademloze sti/te
hoorde hij de Stem die zei:
Elia, ga en zalf twee vürsten
en ook nog een profeet
en weet, iij bent er niet a/leen.
Zevenduizend mannen buigen evenmin
voor de goden dezer eeuw !'
Toen stond hij op en dacht:
Zo jaagt de Heer depressies weg
door taken voor een nieuwe dag.
Goddank dat ik nog leven mag.

658
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