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GEMEENTESTICHTING VANDAAG: VEILIGE HAVEN OF HEILIG HUISJE?

Voorwoord
Op zondag 7 februari 2016 vond de derde
Reilinglezing plaats, uitgesproken door Sibbele
Meindertsma MA. Ter nagedachtenis aan prof. dr.
Jannes Reiling, hoogleraar Nieuwe Testament aan
het Rijksuniversiteit te Utrecht, en oprichter en
eerste rector van het Baptisten Seminarium. De
lezing vond plaats in de baptistengemeente
Utrecht Silo, de gemeente waaraan Reiling en zijn
vrouw tientallen jaren als lid verbonden waren.
Naast de lezenaar waar de sprekers het woord
voerden, stond prominent de Reiling-stoel
opgesteld. De zetel uit de studeerkamer waarin
Reiling werkte en studeerde. En waarin hij zat als
hij mensen ontving en studenten tentamineerde.
Zoals indertijd ook Teun van der Leer, inmiddels
zijn opvolger als rector van het Seminarium, die
deze Reilinglezing opende.
Nieuw aan de Reilinglezing is, dat het nu een gezamenlijk initiatief is van de
baptistengemeente Silo Utrecht en het Baptisten Seminarium. Eveneens nieuw is dat er
twee co-referenten zijn, waarvan één uit de Unie en één uit de ABC-gemeenten.
De hoofdlezing is verzorgd door Sibbele Meindertsma, inmiddels 3,5 jaar werkzaam in
een gemeentestichtingsinitiatief in Rotterdam en betrokken bij de zendingsorganisatie
Urban Expression. In zijn lezing brengt hij Reilings visie op de Nieuwtestamentische
gemeente in gesprek met de inhoudelijke fundamenten van Urban Expression. Een
spannende exercitie, omdat Meindertsma deze ontmoeting niet zozeer als buitenstaande analyseert maar zich juist 'van binnen uit' laat voltrekken. Volgens Meindertsma
zou Reiling zich hebben verheugd over initiatieven en fundamenten zoals die van Urban
Expression, maar er ook enkele stevige vragen bij hebben gesteld. Vragen bijvoorbeeld
naar de grens tussen gemeente en wereld, tussen geloven en niet-geloven.
Als co-referenten geven Ingeborg Janssen Mgr. (teamleider gemeentestichting bij de
Unie van Baptistengemeenten) en Rocco Rausch (voorganger ABC gemeente in Tilburg)
ieder vanuit hun eigen achtergrond een reactie op vragen die Meindertsma in zijn lezing
opwerpt. Bijvoorbeeld over de vraag in hoeverre de eerdergenoemde grens een
afbakening dan wel een overgang markeert. De zorgvuldige reactie van de inleider op
beide co-referaten en het levendige gesprek met de goed gevulde zaal vormden een
inspirerende afsluiting van deze Reilinglezing.
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Gemeentestichting vandaag:
veilige haven of heilig huisje?
Over de relevantie van Jannes Reiling
voor gemeentestichting nu1
Door Sibbele Meindertsma
‘Er zijn altijd wel redenen voor bezinning op het
wezen van de kerk, maar in onze tijd zijn zij wel
bijzonder klemmend.’2 Zo begint Jannes Reiling
zijn boek over de christelijke gemeente in het
Nieuwe Testament, Gemeenschap der heiligen
(1964). Hij doelt dan allereerst op de
oecumenische gesprekken die zich in de jaren
zestig op een hoogtepunt bevinden.
Maar ook in onze tijd zijn de redenen voor
bezinning op het wezen van de kerk3 bijzonder
klemmend. En dan denk ik aan de postchristelijke
samenleving waarin we als kerken functioneren,
en de vragen die die aan ons stelt. De afstand
tussen de kerk en de gemiddelde Nederlandse
burger is levensgroot. We doen er alles aan om
het evangelie toch nog een beetje over het
voetlicht te brengen. De voorstellen voor nieuwe
kerkvormen en -modellen buitelen over elkaar
heen. Ik las vorige maand nog de suggestie van een ‘wielrenkerk’: ‘Op zondagochtend
een tocht maken, ergens het bos inrijden, verhalen delen en bidden en na afloop een
appelgebakje eten.’4
Meer modelmatig pleitte in 2013 Harmen van Wijnen, voormalige programmamanager
jeugdwerk in de Protestantse Kerk, voor de zogenaamde randloze kerk.5 De tijd van de
begrippen ‘binnen-, buiten- en randkerkelijk’ is voorbij, zo stelde hij. Ze grenzen af,
sluiten uit en buiten. Het gaat er niet om of iemand binnen of buiten de kerk is, het gaat
erom of hij of zij als christen leeft. Midden in het leven gebeurt het geloof. De kerk kan
daaraan dienstbaar zijn.
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1.

Gemeentestichting

Ook de hedendaagse trend van gemeentestichting is bij uitstek een poging om de
afstand tussen de kerk en het evangelie én de samenleving te overbruggen.
Gemeentestichtingsprojecten noemen zich bij voorkeur ‘incarnationeel’. Zij gaan in in de
cultuur, worden één met de mensen op wie ze zich richten en proberen het evangelie te
vertolken op een manier die aansluit bij de doelgroep. Ze geven grote ruimte aan
mensen om bij de nieuwe gemeenschap te horen en stellen alles in het werk om een
veilige plek te zijn voor gasten.
1.1
Urban Expression
Zendingsorganisatie Urban Expression, waarbij ik zelf drie-en-half jaar betrokken
ben, is hier een voorbeeld van. Urban Expression is een netwerk van
gemeentestichtingsprojecten in achterstandswijken en afkomstig uit Engeland.
Sinds 2008 bestaat er ook een Nederlandse tak, met momenteel een tiental
projecten verspreid over het land. De verschillende projecten vinden elkaar niet
in een bepaalde vorm of werkwijze, maar in een set waarden.6 Als het om het
kerkmodel gaat, dan wijzen de waarden wel in een bepaalde richting. Twee
waarden springen er in dit opzicht uit:
‘Wij geloven dat het evangelie werkt door relaties en dat het dienen van
God voor een groot deel bestaat uit het opbouwen van relaties waarin wij
niet alleen het evangelie van God maar ook ons leven delen met
anderen.’
‘Wij beseffen dat het christelijk geloof een weg is en wij zijn toegewijd
aan mensen om hen verder te helpen in hun reis op deze weg, op welk
punt zij zich op dit moment ook bevinden.’
Deze waarden zoeken de verbinding met medemensen. Evangelisatie is niet
zomaar in het luchtledige het goede nieuws verkondigen, maar vraagt de
investering van het opbouwen van een relatie met de ander. En als het geloof
een reis is die we samen maken, dan verbindt dat ons met de mensen om ons
heen, ook al geloven zij misschien nog niet in Jezus. Niet iedereen is even ver
gevorderd, maar we gaan in ieder geval in dezelfde richting. Daarnaast spreekt
er een zekere geleidelijkheid uit deze waarden. Relaties ontwikkelen zich
langzaam. En een weg ga je niet met sprongen, maar stapje voor stapje.
Gemeentestichtingsprojecten van Urban Expression maken werk van deze
waarden. Ze willen spreken in termen van ‘wij’ in plaats van ‘wij en zij’. Sommige
projecten neigen ernaar het avondmaal open te stellen voor allen die willen
deelnemen, gelovig of niet-gelovig. Ze vormen een inclusieve gemeenschap.
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Dit klinkt ons allemaal best redelijk in onze 21ste-eeuwse oren. Het zoeken van
de verbinding zit in de lucht. We verlangen naar cohesie in de samenleving in
plaats van polarisatie. We hebben genoeg van het geheven vingertje van de kerk
en ook van onze isolatie. Het wordt nu tijd om het contact met de mensen om
ons heen weer op te zoeken. Ook ik word sterk aangetrokken door de waarden
van Urban Expression. Ik houd van mensen en zoek naar wat ons bindt in plaats
van wat ons scheidt. De waarden helpen me om op een ontspannen en
verbonden manier mijn werk te doen in het Oude Noorden in Rotterdam.
1.2
Veilig of heilig?
We zouden echter bijna vergeten dat hier ook wel vragen te stellen zijn,
helemaal als baptist. Om te beginnen, als geloof een weg is, hoe kun je dat
geloof dan nog ‘meten’? Is er ergens een startpunt, een bekering, wanneer
iemand ook lid kan worden van de gemeente? Want stonden baptisten en hun
voorlopers niet altijd pal voor de kerk als een gemeente van gelovigen,
tegenover de in hun ogen verwereldlijkte staats- en volkskerken? En is het niet
daarom dat baptisten gelovigen dopen, en geen kinderen? Is dat nu ineens
allemaal anders? Is het nu vooral zaak om als kerk een veilige plek te zijn, in
plaats van een heilige plek? Kortom, is de gemeente een veilige haven of een
heilig huisje?
Met deze vragen is het interessant om ons oor eens te luisteren te leggen bij de
baptistentheoloog Jannes Reiling. Hij is immers de schrijver van het al
genoemde boekje Gemeenschap der heiligen, met als ondertitel: Over de
gemeente van Jezus Christus naar het Nieuwe Testament. Reiling kan ons
helpen om onze gedachten te scherpen over de gemeente, over wie daar wel en
niet bij hoort en over de taak van de gemeente jegens de wereld. In het vervolg
van deze Reilinglezing laten we ons dan ook door hem leiden. Eerst vertel ik kort
iets over het boekje Gemeenschap der heiligen en over waarom Reiling juist het
Nieuwe Testament zo belangrijk vindt voor ons begrip van de gemeente.
Vervolgens luisteren we naar drie kernbegrippen uit het Nieuwe Testament als
het gaat over de gemeente en de toegang tot de gemeente: bekering,
wedergeboorte en de gemeente als lichaam van Christus. Daarna komt Reilings
visie op de verhouding tussen de gemeente en de wereld ter sprake. Ik eindig
met een aantal conclusies.

2.

De gemeente naar het Nieuwe Testament

Het onder baptisten bekende groene boekje Gemeenschap der heiligen is inmiddels
redelijk vergeeld, maar in zekere zin tijdloos. Ik heb het de afgelopen maanden voor de
vierde keer gelezen en kwam weer onder de indruk van Reilings exegetische
Fingerspitzengefühl en met name van zijn meesterlijke overzicht over het Nieuwe
Testament. Het boekje is denk ik met recht een kleine nieuwtestamentische theologie
9
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vanuit ecclesiologisch oogpunt te noemen. In het kader van de zoektocht naar de
nieuwtestamentische gemeente komen vele kernbegrippen uit het Nieuwe Testament
voorbij: Christus, de Heilige Geest, de doop, het avondmaal, de vruchten van de Geest,
om er maar enkele te noemen. En dan weet hij de schatten die hij opdelft uit de Schrift
zo nu en dan ook nog met een zekere autoriteit toe te passen voor de kerk en zijn eigen
tijd.

Jannes Reiling zoekt in Gemeenschap der heiligen naar het wezen7 van de kerk in het
Nieuwe Testament. Dat Nieuwe Testament is voor hem namelijk de norm voor de kerk.8
Zij is ‘een eigen werkelijkheid (…) tegenover en boven de historische kerken’ en ‘een
middel tot voortdurende reformatie van haar praktijk en traditie’. Het is niet zijn
bedoeling om de geschiedenis van de nieuwtestamentische gemeenten te
reconstrueren, want dat levert alleen een ‘brok oudheid’ op. Nee, het Nieuwe
Testament is voor alles een ‘getuigenis aangaande Jezus’. De geëigende weg voor ons
is om de gegevens over de kerk uit de bijbel te verzamelen en te ordenen, en
vervolgens na te gaan in welke betrekking ze staan tot Jezus Christus.
Reiling verwachtte duidelijk veel van het opnieuw lezen van het Nieuwe Testament. Hij
durfde te hopen dat dit een oecumenische doorbraak teweeg zou brengen. In zijn latere
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boekje Heden en toekomst (1980) proef ik een zekere teleurstelling over het uitblijven
hiervan. Maar het belang van het lezen van de bijbel in de gemeente staat ook dan nog
voor hem buiten kijf, al is hij wat betreft de baptistengemeenten niet positief:
‘De bijbel komt in onze gemeenten heel weinig aan het woord. (…) Als er (…) in
onze gemeenten iets nodig is, dan is het dit: de bijbel moet een veel centralere
plaats krijgen in het gemeenteleven. De gemeente moet een leerhuis worden
waar de omgang met de Schrift in het middelpunt staat. Alleen het levende
Woord van God is bij machte die krachten van vernieuwing vrij te maken die wij
voor de toekomst dringend nodig hebben.’9
Zoals gezegd laat ik nu een drietal nieuwtestamentische kernbegrippen voor de
gemeente de revue passeren, aan de hand van wat Jannes Reiling daarover schrijft:
bekering, wedergeboorte en lichaam van Christus. Deze begrippen hebben alles te
maken met de vragen die vandaag aan de orde zijn over de gemeente, de toegang tot
de gemeente en haar zending.
2.1
Bekering
Jezus zelf begon zijn bediening met de oproep tot bekering: ‘De tijd is vervuld en
het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie
(Marcus 1:15, HSV).’10 Jezus sluit zichzelf hierin aan bij de oudtestamentische
profeten, die ook veelvuldig tot bekering opriepen. Slechts weinigen gaven
gehoor aan hun prediking; zij die dat wel deden worden in het Oude Testament
de ‘rest’ genoemd. Deze rest vormt de kern van het nieuwe volk van God. Ook
Jezus richt zich met zijn prediking tot heel het volk, geen categorie uitgezonderd.
Maar ook zijn woorden slaan maar weinig aan. Zij die zich bekeren zijn met
name ‘de losgeslagenen, de geestelijke en lichamelijke desperado’s’11. Zij horen
er een roep van bevrijding in en komen er op af. ‘Zo vergadert Jezus rondom zich
een nieuw volk van God (…) [H]et is het nieuwe Israël, dat ontstaat langs de weg
van bekering en geloof.’12
Bekering heeft twee zijden. Aan de ene kant is bekering ‘capitulatie, algehele
overgave aan de Heer van het Koninkrijk’. Als je je bekeert ben je geen baas
meer in je eigen wereld en je eigen leven. Aan de andere kant betekent bekering
bevrijding van de machten van dood en zonde. De oproep tot bekering komt
verticaal tot ieder mens. Familie- en vriendenrelaties helpen hier niets, zo schrijft
Reiling radicaal.13 De prediking van bekering stelt ieder mens voor de keuze.
Het Koninkrijk van God en daarom ook de gemeente zijn als een huis, waar je
kunt wonen. Bekering is de weg naar binnen. Hier zijn we dan aangekomen bij
de kern van Reilings gemeentebegrip. De gemeente is niet een instituut, maar
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bestaat uit de gelovigen. De gemeente van het Nieuwe Testament is een
gemeenschap van gelovigen.
2.2
Wedergeboorte en nieuw leven
Bekering is de eerste daad van geloof. En geloof is een nieuwe manier van zijn.
Het leven wordt bepaald door en daarom geleefd vanuit de beslissende daden
van Jezus Christus, het kruis en de opstanding.14 Het kruis trekt een grensstreep
door het leven van ieder die gelooft. Om aan te geven hoe radicaal die streep is,
voldoet alleen het woord ‘sterven’. Een gelovige sterft met Christus. Wat vóór die
grensstreep ligt noemt het Nieuwe Testament het oude leven of de oude mens,
wat erna komt het nieuwe leven of de nieuwe mens. Want de grensstreep is niet
alleen een einde, maar ook een heel nieuw begin, een opstaan uit de dood. In
dit nieuwe leven ligt het zwaartepunt niet langer in jezelf, maar in Christus. Je
bent niet langer gericht op zelfverheerlijking maar op Christus. Het leven van
iemand die gelooft in Jezus Christus wordt geheel door Hem bepaald.
De evangelist Johannes gebruikt voor het nieuwe leven het woord
‘wedergeboorte’. Het is niet vreemd dat in Johannes 3 Nicodemus dit woord van
Jezus niet begrijpt. Je kunt toch maar eenmaal geboren worden. ‘Het is absurd
om te denken dat het hele proces van verwekking, zwangerschap en geboorte
overgedaan kan worden.’15 Toch is dit blijkbaar het meest voor de hand liggende
beeld voor wat er gebeurt als een mens het koninkrijk van God wil binnengaan.
Wedergeboorte, dat kan de mens niet zelf. Het is de Heilige Geest die haar
bewerkt. Het woord ‘wedergeboorte’ in het Nieuwe Testament betekent namelijk
niet alleen ‘opnieuw geboren worden’ maar ook ‘van boven af geboren worden’.
God zelf is er verantwoordelijk voor.
Zo zijn bekering en wedergeboorte de twee kanten van het binnentreden van het
Koninkrijk van God, en dus van de gemeente.16 Bekering is de kant van de mens
en wedergeboorte die van God door de Heilige Geest. Door bekering doet de
mens afstand van zijn oude leven en maakt hij ruimte voor een nieuw leven. God
geeft dit door zijn Heilige Geest.
Reiling beseft dat hij met zijn nadruk op bekering en wedergeboorte zich op het
randje van de afgrond van het subjectivisme bevindt. Hij benadrukt daarom dat
het nieuwe leven geen leven ‘halverwege de hemel’ is:
‘Het staat niet naast of boven het leven van eten en drinken, van
seksualiteit, van arbeid, kunst, sport, wetenschap of wat niet al. Het is er
ook niet van te onderscheiden, maar het zit juist in al deze sferen van
het gewone leven. Het is gewoon leven op een bepaalde manier, en wel
een manier die de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar maakt.’17
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De gemeente en de gelovige zijn ook nog niet volmaakt. Het Nieuwe Testament
kent geen perfectionisme. De gemeente van wedergeboren christenen is
onderweg.
2.3
Lichaam van Christus
In het Nieuwe Testament worden veel beelden gebruikt voor de gemeente. Het
belangrijkste is toch wel ‘lichaam van Christus’, zoals dat voorkomt in
verschillende brieven van de apostel Paulus.18 Dit beeld is zo fundamenteel dat
het met recht een theologische uitspraak kan worden genoemd: de gemeente is
het lichaam van Christus. Het beeld geeft de intieme verhouding weer tussen de
gemeente en haar Heer. Het lichaam van Christus is tegelijkertijd een complex
beeld, met meerdere betekenissen. Het wordt niet alleen gebruikt voor de
gemeente, maar ook voor het sterven van Jezus aan het kruis19 en voor het
brood tijdens het avondmaal20. Al die betekenissen hangen samen en geven het
beeld een geweldige diepte:
‘[De] gemeente bestaat alleen dank zij de verlossende daad die Christus
in zijn lichaam aan het kruis heeft verricht. Die daad maakt de gemeente
tot wat zij is. En die daad is in de gemeente present in het gebroken
brood van het avondmaal, dat ook het lichaam van Christus heet.’21
Het beeld van het lichaam van Christus beschrijft dus de relatie tussen Christus
en zijn gemeente. Die verhouding wordt in het Nieuwe Testament gekenmerkt
door twee woorden: ‘hoofd’ en ‘volheid’. Christus is het hoofd van de gemeente.
Maar Hij wordt ook haar ‘volheid’ genoemd.22 De gemeente is vol van Christus.
Dit betekent dat zij deel heeft aan zijn verzoening. Die is in haar gerealiseerd. Dit
onderscheidt haar principieel van de wereld. Maar het richt haar tegelijk ook op
de wereld. Want Christus wil de hele wereld vervullen met zijn verzoening en hij
wil daar zijn lichaam, de gemeente, voor de gebruiken.
Het Nieuwe Testament heeft nog een ander woord om dit samen te vatten:
‘gemeenschap’. Dit komt in allerlei samenstellingen voor, maar heeft als
betekenis ‘deel hebben aan’. De gemeente heeft deel aan Christus. Zij heeft
deel aan zijn leven, aan de verlossende en verzoenende kracht van zijn
opstanding. Maar ze deelt ook in zijn lijden; ze draagt zelf ook het kruis. In de
viering van het avondmaal wordt deze gemeenschap van de gemeente met haar
Heer zichtbaar.23 Het brood en de wijn kunnen dan ook alleen maar in geloof
worden ontvangen. Maar het avondmaal is ook horizontale gemeenschap met
de gemeente. Deze wordt gewerkt door de Heilige Geest en is dus de eenheid
van de Geest.
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3.

De gemeente en de wereld

Zojuist kwam bij Reiling de wereld even in het blikveld: Christus gebruikt de gemeente
om de wereld te vervullen met zijn verzoening. En dat is niet toevallig want, hoewel het
voorgaande misschien anders doet vermoeden, Reiling heeft de wereld wel degelijk in
het vizier. Hoe ziet Reiling nu precies de verhouding tussen de gemeente en de wereld?
3.1
Het leven van de gemeente als getuigenis
Reiling is beducht voor een kerk die naar binnen gekeerd is, een ‘stukje
geestelijke binnenhuiscultuur’, een gemeente die een ‘hofjesbestaan’ leidt.24 Dit
werkt geestelijk verstikkend. ‘Introversie is een van de ergste zonden waaraan
de gemeente van Christus zich schuldig kan maken.’ Het bestaan van de
gemeente is namelijk gericht op Christus en daarom op de wereld. Het gaat
Christus om de redding van die hele wereld, en daarvoor gebruikt hij zijn
gemeente. Evangelisatie bestaat niet uit een aantal activiteiten, zoals het
uitdelen van traktaatjes of het beleggen van speciale bijeenkomsten, maar is
het leven van de gemeente. Het bestaan van de gemeente zelf is evangelisatie
of, zoals we tegenwoordig zouden zeggen, missionair. De vraag die een
gemeente zichzelf moet stellen is dan ook: is het leven van de gemeente gericht
op de ontmoeting tussen Christus en de wereld? Christus moet gestalte krijgen
in de gemeente en daardoor in de wereld. Dat is de zin van het bestaan van de
gemeente.
Wanneer iemand door bekering en wedergeboorte de gemeente binnenkomt,
heeft de Geest ruimte om het nieuwe leven in hem te werken. Hij doet vruchten
groeien in het leven van de gelovige.25 Deze zijn te karakteriseren door één
woord: verzoening. De mens, die van nature op zichzelf gericht is, gaat van zich
af zien, naar Christus en naar zijn medemens. Niet langer het ik, maar Christus
en de ander staat centraal. Zo stelt de Heilige Geest Christus steeds meer
present in de gemeente en daardoor in de wereld. Reiling vat het puntig samen:
‘De kracht van [het] getuigenis [van de gemeente] is de Heilige Geest en
de primaire gestalte waarin deze kracht openbaar wordt, is het leven van
de gemeente, een leven vol van de vruchten van de Heilige Geest en
daarom vol van verzoening en van leven voor de naaste. Dit is het
apostolaat van de gemeente naar het Nieuwe Testament.’26
3.2
Heden en toekomst
In zijn boekje Heden en toekomst (1980) over de identiteit van de
baptistengemeenten in de jaren tachtig, constateert Reiling dat de gevoelde
afstand tussen gemeente en wereld kleiner wordt.27 Bekering wordt vaak niet
meer als een totale breuk met het verleden ervaren, maar meer als een
levenslange weg die gegaan moet worden. Er is immers nog zoveel in ons leven
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dat nog niet herboren is. Baptisten voelen zich ook meer verbonden met de
mensen en de wereld om zich heen. Reiling schrijft: ‘[A]nno 1980 beseffen we
beter dan een eeuw geleden dat we met de schepping en de mensheid
vervlochten zijn.’ Hij pleit er dan ook voor om de breedte van het evangelie
opnieuw op te zoeken. Het evangelie is niet alleen verkondiging van persoonlijk
behoud door het verzoenend bloed van Christus, maar redding van de hele
schepping. Jezus is niet alleen verlosser, maar ook Heer. Wedergeboorte en
nieuw leven gaan niet alleen over het eigen hart, maar ook over de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde. Hier zien wij dus een zekere accentverschuiving
optreden bij Reiling, ingegeven door een veranderende context. Hij wil de
begrippen bekering en wedergeboorte bevrijden uit de ‘al te individualistische
kluisters’ waarin ze vaak dreigen te worden gevangen.
Hoe dan ook, bekering, wedergeboorte en nieuw leven behoren tot wat Reiling in
Heden en toekomst de ‘grondervaring’ van baptistengemeenten met het
evangelie van Jezus Christus noemt.28 Dit is terecht, want zij hebben solide
wortels in het Nieuwe Testament, zo bleek in Gemeenschap der heiligen.
Bekering en wedergeboorte horen onlosmakelijk bij de gemeente in het Nieuwe
Testament, die een gemeenschap van gelovigen is. Die gemeente is ook het
lichaam van Christus. Hij gebruikt haar om de wereld met zijn verzoening te
vervullen.

4.

Gemeentestichting vandaag

Wat betekent al deze theorie van Jannes Reiling nu voor gemeentestichting vandaag de
dag? Ik kom tot een drietal punten.
4.1
Grenzen aan de gemeente
Ten eerste is de gemeente volgens het Nieuwe Testament niet ‘grenze-loos’.
Niet iedereen hoort bij de gemeente. Je gaat haar alleen binnen door bekering
en wedergeboorte, zichtbaar gemaakt door de doop. Bekering en wedergeboorte
op grond van het kruis van Christus trekken een grensstreep door iemands
leven. Het oude leven wordt afgelegd, het nieuwe leven wordt aangedaan. Het is
de radicaliteit van sterven en opstaan uit de dood.
Ik weet zelf uit ervaring dat de praktijk weerbarstig is. Ik ben al blij als
buurtgenoten de vieringen bezoeken en ‘onder het woord’ komen. En ik geef
graag alle ruimte aan de weg van het geloof die mensen gaan. Maar voor
gemeentestichting zijn pragmatisme en eigen voorkeuren niet voldoende. Het
Nieuwe Testament heeft uiteindelijk het laatste woord in zaken van geloof en
gemeente. En volgens dat Nieuwe Testament is de weg van geloof niet enkel
een geleidelijke. Het is een weg met overgangspunten en crisismomenten:
bekering, wedergeboorte en doop. Hoe dit precies in de praktijk vorm krijgt is
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een vraag die niet in zijn algemeenheid valt te beantwoorden. Maar het blijft
belangrijk om ons in ons moderne levensgevoel steeds te laten tegenspreken
door het Nieuwe Testament. Alleen dan zijn we gemeente van Jezus Christus.
4.2
Ten dienste van de wereld
Ten tweede bestaat de gemeente ten dienste van de wereld. De Heilige Geest
werkt heiligheid in haar om Christus in de wereld present te stellen. Het nieuwe
leven van de gemeente is de beste evangelisatie, aldus Reiling.
Baptistengemeenten scoren hier traditioneel niet goed. Ze zijn vaak een doel in
zichzelf, hebben nauwelijks contact met de buitenwereld en zijn moeilijk
toegankelijk voor buitenstaanders. Dit is levensgevaarlijk volgens Reiling, want
het werkt geestelijk verstikkend. Introversie is een doodzonde. Reiling wil graag
dat baptistengemeenten meer naar buiten gericht zijn.
Gemeentestichtingsprojecten zorgen hiervoor en zijn dan ook broodnodig.
Namens de kerken waarmee ze verbonden zijn, treden de projecten buiten de
gebaande paden en nemen ze risico’s. Ze worden door schade en schande wijs.
Aan de gevestigde kerken bieden ze inspiratie en handreikingen om het contact
met de buitenwereld te versterken.
4.3
Veilig én heilig
De derde conclusie vloeit voort uit de vorige twee: de gemeente is én een veilige
haven én een heilig huisje. Een gemeente kan alleen een veilige haven zijn als
ze ook een heilig huisje is, en andersom. Immers, de gemeente van het Nieuwe
Testament is een gemeente van gelovigen, die leven vanuit het volbrachte werk
van Christus. De Heilige Geest werkt het nieuwe leven in hen en laat zijn
vruchten van verzoening groeien. De gemeente is daarmee een heilige plaats,
maar ook een veilige plaats, want door de verzoening is er vrede en acceptatie
in haar midden. Mensen, ook buitenstaanders, vinden er een veilige plek waar
ze zichzelf kunnen zijn. En omgekeerd laat dit veilige klimaat zien dat er
geestelijke groei is in de gemeente en dat zij werkelijk heilig is. Kortom, de
gemeenschap in het verticale en in het horizontale vlak kunnen niet zonder
elkaar.
Gaan een veilige haven en een heilige plaats dan altijd zo gemakkelijk samen
op? Nee, natuurlijk niet. De praktijk wijst uit dat we als gemeenten en
gemeentestichtingsprojecten het er maar bar moeilijk mee hebben om beide
polen bij elkaar te houden. We staan altijd bloot aan de verleiding om de
spanning tussen beide op te willen lossen. En we lopen steeds het risico om
naar de ene of de andere kant uit te glijden. De spanning tussen heiligheid en
veiligheid is ongemakkelijk, maar gezond. We moeten haar koesteren.
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Misschien hebben gemeenten en gemeentestichtingsprojecten hier ook elk wel
een eigen taak. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor gezonde
gemeentetheologie, die de gemeentestichtingsprojecten scherp houdt. En de
projecten hebben de gerichtheid naar buiten, die de gemeenten prikkelt.
Onontbeerlijk is dan wel dat gemeenten en missionaire projecten met elkaar
verbonden zijn en elkaar vasthouden, en dat is een uitdaging op zich.
Wat gemeenten en gemeentestichtingsprojecten beide hard nodig hebben is de
norm van het Nieuwe Testament, zo bindt Reiling ons op het hart. De Schrift
spreekt ons steeds weer tegen wanneer wij een kortere route menen te kunnen
nemen. Nieuwtestamenticus, gelovige en gemeenteman Jannes Reiling ging ons
voor in een zorgvuldig luisteren naar haar getuigenis. Laten we dat goede
voorbeeld volgen.
Ik heb gezegd.
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Haven, huis of tent?
Door Ingeborg Janssen-te Loo
Dank Sibbele voor je referaat, en voor je
onderzoek waarmee je Jannes Reiling in gesprek
brengt met Urban Expression. Beiden met wortels
in het baptisme, tegelijk vanuit een andere tijd en
andere context sprekend. Reiling spreekt vanuit
de context van Baptistengemeenten in Nederland,
jaren 60-80, waarin Baptistengemeenten bij de
gesettelde kerken gingen horen, een periode
waarin ontkerkelijking zijn vlucht nam, de
evangelische beweging opkwam en waar de
resultaten van het post-christendom nog niet zo
zichtbaar waren als vandaag. Reiling zegt dat zo:
‘wij beseffen dat we midden in een stroom van
veranderingen zitten’… er liggen ‘veranderingen
voor ons waar we nog geen vermoeden van
hebben’.1
Urban Expression neemt haar uitgangspunt in de
Engelse context van achterstandswijken, waar
kerken en gemeentestichting weinig aansluiting vonden bij bewoners in de marge, waar
koning voetbal de volkskerk heeft vervangen. UE ontstond rond de eeuwwisseling.2
Boeiend om deze twee, uitgaande van verschillende contexten zo met elkaar in gesprek
te brengen.
Al lezend in je onderzoek herken ik vragen die uit het gesprek tussen Reiling en Urban
Expression opkomen ook in andere gemeentestichtingsprojecten waar we vanuit de
Unie mee verbonden zijn.
Vragen als: hoe kunnen we als gemeente lid worden van de Unie terwijl we een
inclusieve gemeente zijn waarin iedereen volop participeert, gedoopt of niet gedoopt én
we voorzichtig willen zijn met woorden als lidmaatschap omdat dit mensen lijkt uit te
sluiten van de gemeenschap? Of een vraag als: hoe borgen we het bestuur of
leiderschap van de gemeente in een inclusieve gemeente waarin iedereen, gelovig of
zoekend volop deel is van de gemeenschap?
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Op dit moment komen deze vragen op ons af vanuit gemeentestichting, we kunnen er
op wachten dat deze vragen breder opkomen uit bestaande gemeenten. Zo her en der
wordt dit zichtbaar. Ik herinner me een gesprek met een raadslid die vertelde: voor mij
is vooral de gemeenschap van belang, voor mijn partner is dat ook het geloof, voor mij
niet zo, ik doe vooral graag bestuurswerk en als ik daar de gemeente mee kan helpen,
heel graag! Een voorbeeld van een praktijk die verder gaat dan die ik in de zorgvuldige
vragen van gemeenstichters tegen kom.
Spannende en actuele vragen die je in gesprek brengt met Jannes Reiling en dan vooral
met Gemeenschap der heiligen. Een aantal van de aspecten die je benoemt wil ik
verder uitpakken, dat doe ik als praktisch theoloog en als iemand die gelooft dat
gemeentestichting bestaande gemeenten inspireert en een spiegel voorhoudt.
Deze thema’s zijn:
1.
Missio Dei en postchristendom
2.
Verbonden en gastvrije gemeenschappen
3.
Bekering, wedergeboorte en navolging

1.

Missio Dei en postchristendom.

Hiermee start ik dus in de wereld en daarmee bij de missie van God- Missio Dei- in deze
wereld. Urban Expression verwoordt dat in haar waarden ‘Het geheim van de kerk van
alle eeuwen is God zelf. Wij zijn mensen die leven vanuit wat God geeft. Wij willen deel
uit maken van wat God ‘verwoordt’.… Wij geloven in het goede nieuws dat door Christus
de kracht van het koninkrijk van God de geschiedenis is binnengekomen om heel de
wereld te vernieuwen. Wanneer we vertrouwen op Jezus’ werk en verdienste aan het
kruis voor een herstelde relatie met God (…), komt dit koninkrijk over ons en begint het
te werken door ons heen.’3
Dit uitgangspunt in de missie van God is anders dan wat ik regelmatig in gemeenten
tegenkom. Een naar binnen gerichte cultuur: laten wij zorgen dat wij het binnen eerst op
orde hebben, dat het binnen heilig en veilig is. Reiling benoemt dat als: geestelijke
binnenhuiscultuur, hofjesbestaan, introversie.4 Sibbele Meindertsma verwoordt scherp
hoe Reiling de missionaire opdracht van de gemeente ziet: Het is het leven van de
gemeente! Kijkend naar de praktijk zegt Reiling in 1980 dat we geborgenheid zoeken
bij de Heer en bij elkaar, dat we de aansluiting met onze omgeving kwijt zijn, dat we
gericht zijn op ons persoonlijk heil maar dat de boodschap groter is: het gaat om het
heil van de wereld.5
Ik stel het hierboven bewust scherp, tegelijk doet dat geen recht aan het missionaire
bewustzijn en het missionaire leven in veel gemeenten en kerken. Misschien omdat er
altijd profeten als Reiling zijn die dit gemeenten hebben voorgehouden en omdat we
voorbeelden van gemeentestichting zien die echt de verbinding aangaan met hun
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omgeving. Daaronder ligt het bewustzijn dat we leven in een postchristelijk land. Stefan
Paas beschrijft in ‘Vreemdelingen en priesters’6 het schokeffect van een verhuizing van
Veenendaal naar Amsterdam: opeens ben je als christen een bezienswaardigheid, een
museumstuk. Stelt u zich dat maar eens voor, of misschien herkent u dat wel: als we
vanuit onze veilige omgeving opeens op een andere plek komen wordt het opeens wel
heel concreet wat het betekent om in een postchristelijk land te wonen.
Tegelijk zien we dat wij ook zelf verregaand hierdoor beïnvloed zijn zeker als we kijken
naar ons patroon van consumeren, onze omgang met tijd, onze betrokkenheid in
relaties met mensen om ons heen. Dit vraagt ons om met een ander perspectief naar
onszelf te kijken, bescheiden te zijn, te ontdekken: het hangt niet van ons af. Te
ontdekken hoe we aan kunnen sluiten bij Gods missie in deze wereld, te ontdekken
waar God aan het werk is op voor ons onverwachte plekken en onverwachte manieren.

2.

Verbonden en gastvrije gemeenschappen

Zoals eerder genoemd willen veel gemeentestichtingen (Urban Expression of niet)
inclusieve gemeenschappen zijn. Gemeenschappen waarin relaties centraal staan.
Gemeenschappen waarin niet gesproken wordt over wij en zij, maar alleen over wij. Een
hoog en spannend ideaal, zoals ook blijkt uit de vragen die in het begin van mijn
referaat gesteld zijn. Is er wel een wij als er geen zij is? Net zoals een persoonlijke
identiteit altijd in verbinding staat met de ander zonder daar in over te lopen geldt dat
ook voor ‘wij en zij’. ‘Wij’ betekent altijd dat er ook een ‘zij’ is.
Bij UE gaat het meer om de beschrijving wie ‘wij’ zijn. ‘Wij’ is de hele gemeenschap van
betrokken mensen, mensen die naar vieringen en andere activiteiten gaan en op de
een of andere manier er bij willen horen, los van waar ze staan op hun weg naar of met
Jezus. Tegelijk zijn het wel gemeenschappen waar Jezus in het centrum staat en in die
zin zeker niet vrijblijvend. De teamleden verbinden zich uitdrukkelijk met de waarden
van Urban Expression, waarden die heel wat meer commitment vragen dan het
gemiddelde lidmaatschap aan een doorsnee Baptistengemeente. Ofwel de lat voor
teamleden ligt hoog! De teams zijn hiermee een covenanting community, een
verbondsgemeenschap. Dit doet ons denken aan de eerste Baptisten in Gainsborough
die ook zo’n verbondsgemeenschap vormden alvorens zij gedoopt werden.7
Hier komt dan tegelijk een spanning tussen wij en zij naar voren, dat kan zijn ‘wij de
teamleden, of wij het bestuur, of wij de adviseurs’. In de praktijk wordt dat zichtbaar
bijvoorbeeld in de vraag: hoe open durf je het voorbereiden van een viering te laten? Wil
je daar als team op sturen, of durf je hierin ook de zoekers aan het woord te laten en
invloed te geven? – Wij-zij taal!
Hoe verhoudt die covenanting community, de verbondsgemeenschap van het team zich
met de verdere gemeenschap? Zit het niet in de woorden ‘met elkaar’, in plaats van
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‘voor de ander’. Daarnaast zit het in het langdurig met elkaar optrekken, het leren van
elkaar, het bij elkaar in de buurt wonen. En dan nog is er een verschil zoals een
gemeentestichter vertelde ‘Als het ons teveel wordt kunnen we een weekend weg, op
vakantie, of er zelfs mee stoppen. Mensen die hier wonen hebben die mogelijkheid
vaak niet’.
Als laatste gastvrijheid. Gastvrijheid start bij het zelf ervaren van wat het is om gast te
zijn. Gast op deze wereld, gast in Gods Koninkrijk, gast op de plek waar je
gemeenschap is, gast aan tafel bij Jezus. Vanuit die ervaring van het gast zijn, kan
gast-vrijheid ontstaan: een open en gelijkwaardige houding naar mensen om je heen.
Hoe langer een gast blijft, hoe minder zij op visite is en hoe meer zij deel uitmaakt van
de dagelijkse gang van zaken.8

3.

Bekering, wedergeboorte en navolging

De spannende vraag die Sibbele Meindertsma in gesprek met Reiling stelt is dan toch:
hoe zit het met de plek van bekering en wedergeboorte want het gaat toch om een
gemeenschap van gelovigen, van heiligen? De discussie over de rand en het centrum
komt hier naar voren. Leg je de nadruk op de grenzen: wanneer behoort iemand tot de
gemeente en wanneer niet? Gaat het om doop, lidmaatschap, om een bepaalde
levenswijze? De neiging bestaat om de grenzen dan centraal te stellen: de normen
wanneer iemand er al dan niet bij hoort. Of om tegen de grenzen aan te gaan schoppen,
de grenzen te gaan verplaatsen.
Of gaat het om het centrum: Christus zelf die in het midden staat en die je wil navolgen?
In aansluiting op Hiebert en Stoffels9 benadruk ik het centrum. Een beeld hierbij is de
Australische manier van schapen hoeden. De gebieden zijn zo groot dat het onmogelijk
is om er hekken omheen te zetten. Wat een kudde bij elkaar houdt en schapen in het
gebied houdt zijn de bronnen, de plekken waar water te vinden is.10 Zo is Christus ook
de bron waaruit we leven. Dit houdt het geheel dynamisch.
Reiling geeft aan dat het gaat om bekering en wedergeboorte, om de doop die het begin
is wat het nieuwe leven met Christus markeert, de grondervaring zoals hij dit noemt.11
Bekering is de eerste daad van geloof stelt Sibbele Meindertsma. Is dat zo? Het is zeker
een daad van geloof, maar de eerste? Bekering gaat bij iedereen op een andere manier,
bij sommige mensen is dit een geleidelijk proces, bij anderen een plotselinge ervaring.
God werkt op verschillende manieren in verschillende mensen. Daar is dus meer ruimte,
bij God is meer ruimte, zonder dat ik de woorden bekering en wedergeboorte wil
relativeren.
Vervolgens kan bekering en doop als een gearriveerd moment opgevat worden, de
status quo is bereikt. Ik kan met dankbaarheid luisteren naar de getuigenissen van hoe
mensen dertig jaar geleden tot geloof gekomen zijn. Maar ik wordt verdrietig als het stil
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wordt op de vraag: wat heb je in je relatie met Christus geleerd het afgelopen jaar?
‘Bekering betekent ook onderweg zijn’, zegt Reiling, ‘wedergeboorte betekent ook
voortgaande verandering’.12 Navolging, discipelschap, leerling zijn van Jezus is waar het
in wezen op aan komt en waar – naar ik hoop- zowel binnen
gemeentestichtingsprojecten als in gemeenten elk op hun eigen wijze vorm aan wordt
gegeven. Gemeenten en gemeentestichtingsprojecten hebben elkaar nodig in hun
navolging van Jezus. Elkaar blijven bevragen, open staan om te luisteren, elkaar wijzend
naar het centrum, naar Christus zelf.

Slot
Sibbele eindigt met de eigen taak van gemeenten en gemeentestichtingsprojecten.
Daar zou ik nog iets aan toe willen voegen. Gemeentestichting bevraagt de status quo
van onze gemeentetheologie, de aannames, ‘dit zijn onze manieren’ en daagt
bestaande gemeenten uit tot gemeentetheologie in context.
Zoals Sibbele zei: de spanning blijft staan tussen veilige haven en heilig huisje. Zowel
een haven als een huis zijn vaste plekken. Misschien zijn we in een tijd gekomen waarin
we ons opnieuw bewust worden dat we op reis zijn, als volgelingen van Jezus. Onderweg
zijn er huizen, havens en tenten zijn waar we neer kunnen strijken waar we veilig en
heilig zijn omdat Christus zelf daar is. We zijn onderweg als gemeenten en
gemeentestichtingsprojecten samen. Levend vanuit de overtuiging dat God aan het
werk is in deze wereld, dat wij in zijn wereld te gast zijn en dat we samen Jezus volgen.
Ik heb gezegd.
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‘Wie veracht de dag van de kleine dingen?’
Een reactie op ‘Veilige haven of heilig huisje’
van Sibbele Meindertsma
Door Rocco Rausch

Inleidend
Om te beginnen heeft Sibbele een puik stuk werk
geleverd. Zowel met zijn afstudeerscriptie als ook
met de door hem zojuist gehouden lezing. De
spanning tussen veilig en heilig is niet alleen
voelbaar, maar ook door hemzelf doorleefd.
Ik denk dat dit een groot verschil maakt met de
vele andere publicaties die op dit moment op
ditzelfde erf op ons af komen. Veel werk is de
afgelopen jaren gedaan in de studeerkamers en
op de academie, maar daar waar het snijvlak met
de praktijk van het soms weerbarstige
gemeenteleven is (met haar mooie en minder
mooie kanten), is nog veel werk te verzetten. De
mate waarin zal per lokale gemeente verschillen,
maar dat neemt niet weg dat de door hem
beschreven spanning niet alleen in Rotterdam
concreet en tastbaar is, maar ons min of meer
allemaal treft.

‘Deze reactie’
Deze reactie zal zich tegelijk als een kritisch tegenover en als een aanzet op de weg
vooruit hopen te presenteren. Ik besef me goed dat de beschikbare ruimte hiervoor
karig is, maar dat betekent niet dat we geen poging moeten wagen.
Mijn vertrekpunt zal niet direct in de lezing of de scriptie van Sibbele terug te vinden
zijn, maar is een nederige poging om de vragen die gesteld zijn en/of tot ons komen
nader te bekijken. De manier waarop ik dat in deze poging zal proberen in te kleuren is
vanuit het perspectief wat missioloog Alan Roxburgh op verschillende plekken ‘dwelling
in the Word’ heeft genoemd.1 Deze insteek zal verder kleur krijgen vanuit de
(hedendaagse) ecclesiologische positie die David E. Fitch en Geoff Holsclaw voor het
eerst ‘Prodigal’ hebben genoemd.2
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‘Dwelling in the Word’ is een geestelijke praktijk die ons al biddend (contemplatief)
middenin het Bijbelse verhaal plaatst (ongeacht welk) en vanuit dat verhaal, in de
praktijk, tot ons, in deze context, spreken wil. Het uitgangspunt is dan ook dat we een
God hebben die spreekt. En Hij gebruikt daarin naast de Heilige Schriften ook mensen,
in gegeven situaties met zo elk hun eigen uitdagingen, waarin Hij gezien, gehoord en
gekend worden wil. Het is de Heilige Geest die de Schriften als zodanig ‘tot leven’
brengt, en al het leven begint met het spreken van de levende God (Gen. 1). Het is
zogezegd een creatieve exercitie waarin de sprekende Creator en zijn creaturen, in de
creatie, bij elkaar komen in de zoektocht naar het verstaan. Het sluit wat mij betreft
mooi aan bij de baptisten-hermeneutiek die zich kenmerkt in this is that, and then is
now.3 Olof de Vries sprak in dit kader van een lijf-aan-lijf dans met de Schrift, zoals
baptisten dat samen beleven.4
Wat ‘Prodigal’ precies te betekenen heeft hoop ik door middel van deze exercitie door
het verhaal heen te weven en sluit op het laatste aan. En om u even gerust te stellen:
Het heeft vooral te maken met de nieuwe plaats die de kerk van Jezus zich te midden
van een enorm snel veranderende wereld, zowel om haar heen, als binnen haar ‘eigen
muren’, (al dan niet opnieuw) moet zien te vinden.

Een verander(en)d landschap
Als je terug zou gaan naar het Europa van net na de Reformatie dan zou je zien dat
gebouwen als de kerken de skyline domineerden. Je kon van veraf zien dat de Kerk wat
in de melk te brokkelen had. Van dorp tot dorp, en van stad tot stad had de kerk een
prominente plaats onder de horizon. Sinds de industriële revolutie zijn er heel wat
hemelbestormingen geweest en zo vulden langzaam maar heel zeker ook andere
gebouwen de horizon. Je hoeft alleen nog maar naar een stad als Rotterdam te kijken
om te zien hoe kleurrijk het palet aan de hemel geworden is. De kerk is een van de vele
opties aan de horizon, áls zij überhaupt nog gezien kan worden.5
Die landschappelijke trend met gebouwen aan de horizon brengt me naar een tijd lang
geleden. Aan de horizon stond eens een fenomenale tempel die van vele kilometers
afstand gezien kon worden. Iedere reiziger naar Jeruzalem was onder de indruk. Dát
was de plaats waar de Levende God woonde en dít was de plaats waar men Hem
ontmoeten kon. In ieder geval, zo was het tot het moment dat de Babyloniërs de stad
met de grond gelijk maakten. Aan ‘Babels’ stromen’ (bijv. Ps. 137) dachten ze terug aan
de tijden van weleer en vroegen ze zich af wat er toch mis was gegaan…6
Na 70 jaren in ballingschap, mochten de Joden terug. Terug naar het land van hun
voorvaderen en het land waar ze met zoveel hoop over spraken. Het kleine clubje
mensen dat daar terugkeerde kwam echter van een koude kermis thuis. Er was niets
wat ze aan de gloriedagen van weleer deed herinneren en alles lag in puin. Het was er
veilig, noch heilig.7
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Het spreken van God
Juist op het moment dat het volk het even niet meer weet en troosteloos en verdwaald
om zich heen kijkt roept God een tweetal profeten om door hen tot het volk te spreken.
De ene, Haggaï, is vooral een ‘aanmoediger’ die het volk in beweging hoopt te krijgen.
De andere, Zacharia, lijkt zich meer bezig te houden met de geestelijke werkelijkheid
die achter de fysieke werkelijkheid schuil gaat. En daar was alle reden toe.
Na de terugkomst was men direct en voortvarend begonnen met het herbouwen van de
stad en de tempel, en er werden bergen werk verzet om deze nieuwe realiteit opnieuw
vorm te geven. Echter, na het voorspoedige begin kreeg zowel het volk als haar
representanten met allerlei weerstand te maken. De nieuwe tempel verbleekte bij wat
de eerste tempel van Salomo ooit was geweest. Door interne strubbelingen in het
Perzische rijk was het niet meer zeker of er genoeg fondsen beschikbaar zouden komen
om verder te gaan met de herbouw van de tempel en de stad die er omheen lag en per
slot van rekening was het volk het vertrouwen kwijt in zij die het moesten gaan doen. De
‘dag van de kleine dingen’ werd zogezegd ‘veracht’ (Zc. 4:10).
Op het moment dat zowel Haggaï als Zacharia op het toneel verschijnen zijn we
inmiddels 20 jaar verder en de stad en haar bewoners zijn ten einde raad. Naar de
mens gesproken zijn ze alle hoop voorbij en kunnen ze nergens anders heen. Ze zitten
opgesloten in een droom die voor hun ogen op woeste wijze uiteen is gespat. Maar dit
is juist hét moment waarop de Levende God spreken gaat. In de hoofdstukken 3 en 4
van het boek Zacharia worden de beide personen die met de taken van ‘veilig’ en
‘heilig’ belast zijn naar voren gebracht in een tweetal prachtige visioenen die we als
‘nachtgezichten’ kennen. God had heel wat te vertellen over de heiligheid en de
veiligheid en de beide mannen konden wel een bemoediging, maar ook een
‘reality-check’ gebruiken. Net zoals wij vandaag.8 En ook wij kunnen niet zonder het
spreken van God.

De tempel in puin
Op het moment van dit schrijven kunnen we met elkaar rustig constateren dat ‘de
Tempel’ van de ooit zo grote en prachtige Kerk in het Westen in puin ligt. De wereld
zoals we die dachten te kennen is aan het verschuiven en degene die traditiegetrouw
het laatst reageert begint langzaam, maar heel zeker wakker te worden in deze nieuwe
realiteit.
De tijd van grote tempels, met een Kerk die middenin de samenleving staat en door
haar serieus wordt genomen in dat wat ze te zeggen heeft, bestaat niet meer. Dat is
soms hard wakker worden in een werkelijkheid die in mijn ogen in veel opzichten lijkt op
de periode waarin het volk van God in ballingschap ging, en velen trekken vandaag ook
deze conclusie.9
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En net als in de tijd van Zacharia wordt er beslist en voortvarend door een stel vooruit
geschoven pioniers geploeterd om die tempel van weleer op de een of andere manier te
doen herrijzen. Daar ontstaat, net als toen, dezelfde spanning tussen ‘heilig’ en ‘veilig’,
want: Hoe heilig mag (of zelfs ‘moet’!) een gemeente nog zijn en tegelijk geldt de vraag
over hoe ‘veilig’ zij mag zijn of in werkelijkheid is. Maar, net als toen ligt het antwoord op
de vraag naar ‘heilig’ of ‘veilig’ helemaal niet meer in het gezichtsveld van het volk wat
klap na klap te verdragen heeft gehad en angst wordt dan een hele slechte, maar ook
zeer reële raadgever en hebben we opnieuw profetische verbeelding,10 gekoppeld aan
het spreken van God nodig om dieper dan onze eigen realiteit te leren kijken. Want ook
wij dreigen in de valkuil te trappen van ‘het verachten van de kleine dingen’.

Het verachten van ‘de kleine dingen’
Dat gebeurt zo makkelijk, zo vaak en ook zo snel. Misschien wel net zo snel als in de tijd
van Zacharia. Dat is een eerste opmerking die ik geplaatst wil hebben. Als de tempels
van vandaag en/of morgen er ‘anders’ of ‘kleiner’ uitzien dan de tempels van weleer en
zaken er anders bekeken worden dan eerst het geval was, is het heel belangrijk om niet
direct in de valkuil te stappen van het hebben van een mening die als
‘alles-overstijgend’ gehuldigd dient te worden.
We slagen er heel goed in om alles wat voor ons belangrijk, maar feitelijk ‘klein’ is, te
zien en ‘groot’ te maken, en slagen er helaas maar weinig in om Hem die werkelijk
Groot is in ‘het piepkleine’ te zien werken. En zo wordt veel ‘zaad’ in de kiem gesmoord
(Vgl. Mt. 13)11, nog vóórdat het überhaupt verder tot wasdom komen kan (1 Kor. 3).
Om verder op dit gedeelte in Zacharia aan te haken: Dit lijkt gevaarlijk veel op de rol van
de aanklager. En echt, vaker dan ons lief is zijn we met elkaar bezig om er voor te
zorgen dat (vaak) jonge mensen die in dit nieuwe avontuur stappen bij de enkels
afgezaagd worden omwille van ‘onze vragen’ waar natuurlijk wel eerst even een
antwoord op komen moet. Want, wordt dan gezegd: ‘zo hoort dat nu eenmaal…’ (Of: ‘Zo
zijn onze manieren…’).12 We (en daar hoor ik zelf óók bij!) moeten steeds weer opnieuw
leren ontdekken wat het betekent dat onze God vandaag vooral weer bezig is in ‘de
kleine dingen’ en ‘hoe we dat kunnen herkennen’. Simpel gesteld: Ons past nederigheid
als vertrekpunt. Klein worden. Klein zijn.13 Laten we op blijven passen dat we de
voorbijgaande boot niet missen omdat ‘onze manieren’ op voorhand zeggen dat dit
geen boot van ons is. Mag de Heer ons nog verrassen? En mag Hij dat dan op Zijn
manier doen? Dat zijn spannende vragen….. Maar dáár begint het wél.

Heiligheid is niet maakbaar
Het volgende belangrijke punt wat ik maken wil is dat heiligheid niet maakbaar is. Ons
gedeelte in hoofdstuk 3 laat heel duidelijk zien dat we kunnen zwoegen en ploegen, en
het zelfs zo ver als HOGE priester kunnen schoppen en tegelijk ‘hogeprutser’ kunnen
zijn. Al ons zwoegen en ploegen maakt ons uiteindelijk niet ‘heiliger’ of überhaupt
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‘heilig’. En de tempel die we zijn of waar we in dienen (het hangt maar net van het
perspectief af) evenmin. Ook Christus leerde in zijn omwandeling op aarde al dat het
niet zo zeer om de tempel zelf gaat, maar om Hem die daarin woont (Bijv. Mt. 23:21).
Als dat voor de letterlijke tempel in Zijn tijd gold, hoeveel te meer dan niet voor de
figuurlijke tempel die de levende stenen van de gelovigen in Zijn naam samen zijn?
Jozua was kennelijk niet zo heilig als wat de mensen van hem dachten. Maar daar stopt
het verhaal niet. Sterker, het komt opnieuw tot leven. En het komt tot stand wanneer de
HEER spreken gaat. Bij de man die ‘brandhout’ genoemd wordt. Ja, zo kijkt de wereld
misschien naar ons: we zijn tot weinig anders bruikbaar geworden als om een vuurtje
mee te stoken…. Maar voor God bruikbaar. Juist daar. In die positie. Dát is de
‘prodigal’-positie.14
Ver weg van het vertrouwde land, om in afhankelijkheid opnieuw te ontdekken wat het
betekent om het volk van God te zijn. Tot onze enkels in de drek van de zwijnenstal die
het leven soms kan zijn. Resumé: Het is belangrijk om te zien is dat de zo verlangde
heiligheid van God zelf komt. Onze heiligheid is niet van onze goede bedoelingen
afhankelijk, maar van het feit of DE Heilige spreekt en de ruimte krijgt om handelend op
te treden te midden van een soms vaak hele letterlijke puinhoop.

Veiligheid in relationeel perspectief
Het interessante aan het volgende gedeelte (Zc.4) is dat Zerubbabel (‘zaad van
Babel’15) helemaal geen oproep krijgt om de stad en haar omgeving veilig te maken
(bijv. ‘meer blauw op straat!’), de muren te versterken of zoiets dergelijks. En dat terwijl
de vraag m.b.t. ‘veilig’ in zijn achterhoofd gebrand moet hebben als de politiek leider
van het stel. Hij kon heel goed (en ook zeer terecht) ‘veilig’ als zijn verantwoordelijkheid
zien, net zoals Jozua ‘heilig’ als zijn verantwoordelijkheid zag. Ten opzichte van God en
ten opzichte van het volk.
Hij krijgt bij monde van Zacharia zowel een bemoediging als een vermaning. ‘Niet door
kracht, noch geweld, maar door mijn Geest’ (Zc. 4:6). De valkuil voor het volk van God
en haar leiders zit hem ook hier weer in het feit dat men zelf de organisatie van de
veiligheid op zich wil nemen en ‘kracht’ en ‘geweld’ vormen daarvoor –in negatieve zinmeestal de basis.16
Ook hier zien we dat veiligheid uiteindelijk afhankelijk is van wie het is die ons veiligheid
geeft. En Hij zegt heel simpel in de openingswoorden van het boek: ‘Keer terug tot Mij,
dan keer ik terug tot u…’ (Zc. 1:3). En als we ons dan bij Hem veilig voelen en weten,
dan kunnen we ook voor anderen, door zijn Geest, een ‘veilige haven’ zijn. Dáár, waar
wij ons eigen gevoel voor (eigen) veiligheid verliezen en onze veiligheid hebben
gevonden in Hem. Pas dan zullen we ook voor anderen een écht veilige haven kunnen
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zijn. En het kan niet anders dan dat dit ook voor anderen (zoals buitenstaanders)
merkbaar is en iets met ze doet.
Zoals bij Jezus. Zijn gevoel voor veiligheid bracht Hem uiteindelijk aan Golgotha’s kruis,
omdat Hij bereid was te verliezen, en zijn heiligheid afhing van de relatie met zijn Vader,
en niet van met wie Hij wel of niet omging. Of met wie Hij at (Lk. 15:1-2).
Laten we als gezamenlijke vrijkerkelijke traditie vooral op Hem zien, onze veiligheid en
heiligheid van Hem verwachten en de dag ‘der kleine dingen’ niet verachten. Zelfs als
de ‘tempels’ van vandaag en morgen er niet (meer) uit zullen zien als de tempels van
gisteren of eergisteren.
‘Christ rises above all things’ – A.B. Simpson 17
Uiteindelijk zijn veiligheid en heiligheid maar dingen. Dingen die pas tot betekenis
komen in het zicht van Wie de Heilige is, en de wetenschap dat Hij onze veilige burcht
zelf is. En voor iedereen wil zijn.
Ik heb gezegd.
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Reactie op reacties
Ingeborg Jansen en Rocco Rausch
Door Sibbele Meindertsma

Beste Ingeborg en Rocco,
Bedankt voor jullie positief-kritische reacties. Net zoals mijn
verhaal opkomt vanuit mijn eigen ervaring, zijn ook jullie reacties
verbonden met de praktijk. Jullie verhalen laten iets zien van
jullie verschillende achtergronden: Ingeborg als praktisch
theoloog en gemeenteopbouwwerker binnen de Unie; Rocco als
voorganger van een ABC-gemeente, ‘elke dag met het woord van
God bezig’ (zoals hij schrijft op de gemeentewebsite), binnen de
zendingscontext van het Brabantse Tilburg. Het is leerzaam om
zo als broeders en zuster met onze door God gegeven kwaliteiten en ervaringen met
elkaar in gesprek te zijn.
Het lukt me niet om jullie reacties helemaal recht te doen in een paar minuten, daar is
meer tijd en ook interactie voor nodig. Ik laat het voor dit moment bij een paar
opmerkingen, soms wat staccato en losjes. Ik begin met jou, Rocco.
• Jij kiest een originele invalshoek met het bijbelboek Zacharia; ik moest me
wel even inlezen in dat boek om je te kunnen volgen!
• 'Dwelling in the Word’, een uitdrukking die me niet direct bekend was, maar
die me wel aanspreekt! Dit zou Reiling hebben beaamd. Het bezig-zijn met
de Schrift, het helemaal ‘erin wonen’, blijft er gemakkelijk bij omdat het niet
direct resultaat oplevert. Zending is toch vaak: mouwen opstropen en aan
het werk, helemaal in Rotterdam!
• In een noot bij je verhaal schrijf je dat missioloog Alan Roxburgh zegt:
bijbelse legitimerende verhalen zetten onze verbeelding aan het werk in een
tijd van ballingschap als de onze. Dit is mijns inziens erg krachtig, aangezien
dogma’s in onze tijd maar moeilijk aanslaan, terwijl verhalen en verbeelding
mensen wel weten te boeien. Tijdens onze vieringen en kinderclubs in het
Oude Noorden in Rotterdam werken we veel met de Bijbelse verhalen, en
merken we dit in de praktijk. Vanuit mijn gereformeerde achtergrond heb ik
nog wel eens de neiging zaken dogmatisch dicht te willen timmeren, en
tekort te doen aan de ‘creatieve exercitie waarin de sprekende Creator en
zijn creaturen bij elkaar komen in de zoektocht naar het verstaan’. Dank
voor dit accent.
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• De kerk is in ballingschap, zo stel je. Het raakt me hoe je schildert dat de
ballingen terugkeren naar Kanaän en van een koude kermis thuiskomen:
alles lag in puin, het was er veilig noch heilig. En zij konden dit zelf niet
veranderen. Zo voelt de wereld voor ons vandaag de dag ook: onveilig en
onheilig. En wij zijn te zwak om hier iets aan te doen. Net als de ballingen
hebben we opnieuw profetische verbeelding nodig, gekoppeld aan het
spreken van God om onze situatie te peilen, zodat we Gods werk niet
verachten. We moeten niet terugverlangen naar de oude situatie, maar
zoeken naar wat God vandaag voor ons heeft. Onze tempels kunnen er wel
eens anders en kleiner uitzien dan vroeger.
• By the way, je schrijft dat er net als in de tijd van Zacharia weer door pioniers
wordt geploeterd om die tempel van weleer op de één of andere manier te
doen herrijzen. Dit zie ik inderdaad soms om me heen. Maar daar doe je niet
alle pioniers recht mee. Want velen proberen juist in deze tijd met realisme
gemeenten te stichten die aansluiten bij de postchristelijke situatie waarin
wij ons bevinden.
• De dag van de kleine dingen niet verachten, God in het piepkleine zien
werken – dat is me uit het hart gegrepen. En ook nederigheid en klein
worden. Het is de taal van Urban Expression. Deze nederigheid zorgt ervoor
dat we God zijn werk laten doen en dat wij Hem daarin volgen, dat we
verrast worden, dat we anderen eerlijk benaderen etc.
• Je levert echter ook wat kritiek op onze neiging om ‘jonge mensen bij de
enkels af te zagen omwille van onze vragen’. Hoort daar de vraag van het
‘veilig of heilig’ ook bij? Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt: als we maar
bezig blijven met vragen en problemen en in onze traditie blijven steken,
werken we God tegen. We mogen met vertrouwen aan het werk gaan.
Tegelijk zie ik soms een stuk pragmatisme in zending en gemeentestichting
waarbij mijn vraag is: mag de Bijbel ook nog iets zeggen of is onze tijd en
context allesbepalend? En zijn we niet wat selectief in ons bijbelgebruik? Ik
zou soms willen dat we wat meer vragen stelden, in plaats van simpelweg op
ons gevoel te varen.
• Onze heiligheid komt van God, zo zeg je: dat ben ik helemaal met je eens,
net als Reiling trouwens ook. Heiligheid bewerken we niet zelf, maar kunnen
we alleen ontvangen op grond van het werk van Jezus aan het kruis. Maar
zoals Reiling schrijft, is er wel een verschil tussen ons leven vóór het kruis en
dat erna; hij spreekt zelfs over een grensstreep: bekering en wedergeboorte,
uitgedrukt in de doop. In het Nieuwe Testament is er sprake van
levensheiliging, een oude mens en een nieuwe. Teveel bescheidenheid kan
hier ook een vermomming zijn van verlegenheid. Ik kom hier straks nog even
op terug in mijn reactie op Ingeborg.
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Ingeborg, jouw stuk doet jou kennen als een goede kenner van de theologie van Urban
Expression! Je beschrijft die helderder dan ik dat deed en zet me daarmee weer aan het
denken. Ook bij jouw reactie een paar opmerkingen.
• Terecht benoem je het verschil tussen de context van Jannes Reiling en die
van Urban Expression. Dit verschil moeten we inderdaad goed in het oog
houden, al zag Reiling bepaalde ontwikkelingen al scherp.
• Je formuleert scherp de praktische vragen die samenhangen met het
onderwerp ‘veilig of heilig’: hoe kan een inclusieve gemeente lid worden van
de Unie? Hoe borgen we het bestuur en leiderschap van de gemeente (en ik
denk dat je dan met name de christelijke identiteit van dat bestuur bedoelt)?
• Aan die vragen liggen echter nog meer fundamentele vragen ten grondslag
waar ik dan (nogmaals) de schijnwerper op wil richten: wat is bekering, wat
is geloof? Wat is de nieuwtestamentische gemeente en hoe word je daar
deel van? En misschien ook wel: hoe word je gered?
• Ik las laatst een artikel van Olof de Vries over A.A. van Ruler, de Hervormde
hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.1 De Vries schrijft dat hij drie jaar
college bij hem liep, en dat het al die jaren ging over het objectieve moment
in de toe-eigening van het heil. Hij vond dit als baptist eerst
‘moeilijk-doenerij’. De toe-eigening des heils? Dat was toch gewoon ‘de Here
Jezus aannemen’? Maar gedurende de colleges bleken er onvermoede
dimensies aan dit onderwerp te zitten. Ook ik studeerde aan een
gereformeerde universiteit en werd niet echt geboeid door een theoretisch
onderwerp als dit. Maar in de missionaire context van Rotterdam komen
deze vragen wel weer op me af, de vragen van de, met nog zo’n
gereformeerd woord, de ‘heilsorde’: roeping, bekering en geloof,
wedergeboorte, rechtvaardiging etc.2 Wat betekenen deze woorden en hoe
verhouden ze zich? Bezinning hierop is uiterst relevant voor missionair werk,
want anders verliest het werk alle grond en focus. Bij Reiling vond ik
antwoorden, vanuit het Nieuwe Testament.
• Je hebt er moeite mee dat ik bekering de eerste daad van geloof noem. Ik
spreek hier alleen Reiling na. Maar je hebt inderdaad gelijk dat het zaak is
om niet teveel in volgordes te denken, maar meer te benadrukken dat
bekering, geloof en wedergeboorte alles met elkaar te maken hebben.
Bekering is inderdaad een doorlopend proces, een weg voor ons om te gaan,
zoals de latere Reiling schrijft. Maar er is toch ook iets als een eerste
bekering, vergelijk Jezus’ oproep in Marcus 1:15: ‘De tijd is vervuld en het
Koninkrijk van God is nabij; bekeer u en geloof het Evangelie.’ Door bekering
en geloof krijg je deel aan het Koninkrijk.
• De missio Dei krijgt veel aandacht in onze tijd en terecht. Dit heeft ook te
maken met dat we onszelf beter leren kennen, als vaak wereldgelijkvormig:
ons patroon van consumeren, onze omgang met tijd en relaties wijkt maar
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•

•

weinig af van mensen om ons heen. Dit noopt ons tot bescheidenheid,
en afhankelijkheid van God: Hij brengt zijn koninkrijk. En tegelijk stel ik
mezelf wel eens te vraag: heeft de nadruk op Gods koninkrijk ook niet te
maken met een stuk verlegenheid van onszelf over ons geloof? Dat we
er nog zo moeilijk woorden voor kunnen vinden en we daarom maar
wegduiken achter God die het moet doen? Ikzelf herken aspecten
hiervan in mijn eigen leven. Ik ben meer een kind van mijn tijd dan ik
soms waar wil hebben. Is deze verlegenheid een thema om te
agenderen?
Je roert de verschillende modellen van gemeente-zijn aan, zoals ik ook
doe in mijn scriptie: het model dat de grenzen benadrukt en het model
dat het centrum benadrukt; jij kunt je meer vinden in het laatste. Ik
herken me daarin. Maar ik denk dat we het alleen met dat model niet
redden. Het is niet of-of, maar en-en, zoals Stefan Paas schrijft in De
werkers van het laatste uur.3 Er zijn ook zekere overgangsmomenten in
ons geestelijke leven; en tegelijker mogen we nooit denken dat we
‘gearriveerd’ zijn.
Tot slot: ik denk dat gemeentestichting inderdaad vragen stelt aan de
gemeentetheologie van baptistengemeenten, vragen die in de
gemeenten zelf vaak al niet meer aan de orde komen. Het is echter geen
éénrichtingsverkeer. Pioniersplekken hebben ook bepaalde oevers nodig
waarbinnen ze kunnen stromen, en de traditie en de theologie van de
gemeentes waarmee ze verbonden zijn kunnen daarvoor dienen.

Ingeborg en Rocco, dank voor jullie inbreng. Het zorgt ervoor dat sommige zaken nog
wat scherper zijn gesteld. Ik zie uit naar het vervolg van het gesprek.
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Nawoord
het woord is aan de zaal
Het gesprek met de zaal spitst zich toe op de spanning tussen de inclusieve benadering
van missionaire initiatieven enerzijds en de grenzen van de zich Nieuwtestamentisch
noemende gemeente anderzijds. Op deze spanning is ook al in de lezingen gewezen.

De vraag wordt gesteld hoe je avondmaal viert in een Urban Expression-gemeenschap,
waar geloofsbesef en Godsbestaan immers geen vanzelfsprekende plaats hebben in
het leven van hen die daar samen komen. Aan welke inhoud wordt dit Avondmaal dan
gekoppeld? En hoe en waar komt de doop ter sprake, in een gemeenschap die begint
met mensen samenbrengen en pas in tweede instantie de weg van het geloof voor ogen
heeft?
Initiatieven als Urban Expression roepen onder de toehoorders ook vragen op rondom
het soteriologische uitgangspunt van het christelijk geloof, namelijk dat die Christus als
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Verlosser belijdt. Wat is de plaats van de verzoening tussen God en mens in deze
gemeenschappen, die uiteindelijk toch vanuit missionair motief worden gesticht en
geleid?
Daarnaast wordt de vraag gesteld welke inhoud dergelijke initiatieven geven aan de
Missio Dei, de grote zendingsopdracht. Wordt voldoende recht gedaan aan de gedachte
dat het God is die mensen uitverkiest en roept? In hoeverre valt de christelijke
gemeente hier wel of niet mee samen?
Ook is de vraag wanneer en hoe je in initiatieven en gemeenschappen als Urban
Expression uiteindelijk Jezus Christus ter sprake brengt. En hoe dat wordt ontvangen
door hen die zich vooral door gemeenschapsmotieven voelen aangetrokken.
Uit de bespreking van de vragen door de inleiders en de daaropvolgende discussies
blijkt dat pasklare antwoorden niet voorhanden zijn. Dat kan ook niet, ook al omdat elk
initiatief zijn eigen weg en ontwikkeling kent. Wel is duidelijk dat deze vorm van
missionaire gemeente-ontwikkeling een lange adem vergt, zoals duidelijk blijkt uit de
ervaringen in Rotterdam, waar Meindertsma de zaal deelgenoot van maakt.
Maar belangrijker nog dan antwoorden op dergelijke vragen, is dat dit soort vragen
blijvend worden gesteld. Zodat noch gevestigde gemeenten, noch beginnende
missionaire gemeente-initiatieven vastroesten in het eigen gelijk. Er is eigenlijk sprake
van twee gestalten; twee dynamische polen van de Nieuwtestamentische gemeente, die
elkaar hard nodig hebben. En die elkaar, maar ook zichzelf, de vraag blijven stellen wat
dat voor henzelf, maar ook voor de ander, betekent.
Dr. Regien Smit,
voorganger baptistengemeente Utrecht Silo
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