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De zevensprong 

Over doperse spiritualiteit 

1 Inleiding 

Bij het Menno Simons monument in Witmarsum is een sculptuurkerkje verrezen. 
Het geeft de contouren aan van de oorspronkelijke doopsgezinde vermaning zo
als we die van diverse afbeeldingen al kenden. Tot 1970 prijkte dit oude huis van 
samenkomst als herkenningsteken op de voorkant van het doopsgezinde jaar
boekje. De verantwoordelijke bestuurders van de Stichting Doopsgezinde Monu
menten in Friesland hebben er in wijsheid voor gezorgd dat het niet een besloten 
vermaning is geworden voor de stillen in den lande1 maar een open ruimte waar
in licht, wind en water vrij spel hebben. Witmarsum is hiermee nog meer tot een 
bedevaartsplaats geworden.2 Eindelijk een open plek van bezinning en bezieling 
in de weidsheid van het Friese land. De argeloze bezoeker zal zich verheugen in 
de wandel- en fietspaden die zijn uitgezet en zich via de informatiepanelen ver
diepen in de cultuurhistorische achtergrond van deze regio. Een doopsgezinde 
broeder of zuster zal zich zijn of haar geestelijke wortels herinneren, en naden
ken over welke stappen hij of zij zal zetten om hier weer iets mee te gaan doen. 
Voor mij persoonlijk en als voorganger is dit nieuwe sculptuurkerkje vooral een 
goede aanzet om na te denken over de contouren van doperse spiritualiteit in 
deze jaren van verval en vernieuwing van ons gemeenteleven. 

Spiritualiteit is natuurlijk een modewoord, maar gelukkig wordt er meestal een 
verhelderend bijvoeglijk naamwoord aan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld in be
nedictijnse, Keltische of franciscaanse spiritualiteit. Dit geeft profiel en accenten 
worden herkenbaar. Maar wat zijn nu de contouren van een doperse spiritualiteit 
voor vandaag en morgen? Verhelderend voor mij zijn het zevental practices die Da-

Zie de verzuchting van N. van der Zijpp in diens: Verloren openheid; van doperse zendingsgemeen
te tot doopsgezinde beslotenheid (Assen, 1959) . 
2 Beno Hofman, Doopsgezind Friesland; het land van Menno Simons (Leeuwarden, 1996), 36. 
Hofman constateert dat Witmarsum vooral voor Noord-Amerikaanse doopsgezinden een waar 
bedevaartsoord is. Over de achtergrond van de stichting van het monument is nog steeds le
zenswaardig: P. Feenstra, 'De stichting van het Menno Simons Monument', in: Geschriftjes ten be
hoeve van de doopsgezinden in de verstrooiing 37 (Amsterdam, [ca. 1912]). 
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vid Augsburger aanreikt in zijn boek Dissident discipleship. 3 Augsburger, een Ame
rikaans hoogleraar pastorale zorg en counseling, schetst een beeld van doperse 
spiritualiteit, en ik was benieuwd of het mogelijk zou zijn om dit bovengenoem
de zevental te beschrijven en te illustreren met voorbeelden uit Laat ik toch maar 
knielen, een bloemlezing met spirituele teksten uit de Nederlandse doopsgezinde 
traditie. 4 Ik wil besluiten met enige actuele perspectieven. 

3 David Augsburger, Dissident discipleship; a spirituality of selfsurrender, love of God and love of 
neighbor (Grand Rapids, 2006). 
4 Pieter Post (red.), Laat ik toch maar knielen; spirituele teksten uit de Nederlandse doopsgezinde tra
ditie (Gorinchem, 2005). Met dank voor hun bijdragen aan Louise Pondman-de Wilde en de 
andere deelnemers aan de vervolgcursus Doperse theologie 2007 tot 2009. 
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Spiritualiteit 

In het verleden sprak men ook in onze kringen veeleer van vroomheid of van 
geestelijk leven.5 Het woord 'spiritualiteit' was contextueel gebonden aan de ka
tholieke traditie.6 In de Registers op de Doopsgezinde Bijdragen valt er bijvoorbeeld 
onder het lemma 'spiritualisme' veel meer te vinden dan onder 'spiritualiteit'. Er 
is vanouds een zekere huiver voor een te grote nadruk op de binnenkant en daar
mee het gevaar van vormloosheid. Spiritualiteit lijkt ook vooral te verwijzen naar 
de dingen van de Geest, naar gebed en contemplatie. Deze opvatting klinkt nog 
enigszins door in de omschrijving in Laat ik toch maar knielen: 

Spiritualiteit is openstaan voor en leven vanuit het geheim dat ons leven draagt en zo 
ons dagelijks leven stellen in het licht van de Eeuwige, 
de stilte en het gebed zoeken alleen en in gemeenschap met anderen en zo opgetild 
worden boven het alledaagse, geraakt worden door de Eeuwige, 
mens zijn tussen God en de ander in het spoor van Jezus Christus, 

dansen op de bruiloft van hemel en aarde. 7 

Echter, in christelijke spiritualiteit gaat het om zowel de binnenkant als de bui
tenkant, om contemplatie en actie, om bidden en werken, godservaring en en
gagement. Het gaat om heel ons leven, in verhouding tot God en mensen. Voor 
de vroege dopersen wordt de kleur van hun spiritualiteit het meest zichtbaar in 
de traditie van gelovigendoop, discipelschap of navolging. Dit is volgens Arnold 
Snyder echter alleen de buitenkant die wel degelijk een binnenkant veronder
stelt.8 Binnen en buiten zijn niet los verkrijgbaar en raken - als het goed is - met 
elkaar verweven in het krachtveld van de Geest. In spiritualiteit klinkt het Latijnse 
woord spiritus, dat adem, geest of spirit betekent. Het gaat dan over wat deze Geest 
met je doet, hoe deze doorwerkt en zichtbaar wordt. Spiritualiteit gaat over om
vorming, over herschepping ( enabling grace), over medemens worden naar Gods 
beeld en gelijkenis, in liefde en gerechtigheid.9 Dit klinkt als een feest, als diepe 

5 Robert Friedmann, Mennonite piety through the centuries (Goshen, 1949); Cornelius J. Dyck, 
Spiritual life in Anabaptism (Scottdale, Pa" 1995). 
6 Kees Waaijman, Spiritualiteit; vormen, grondslagen, methoden (Kampen, 2000), 305. De eerste 
keer dat de term 'spiritualiteit' in de Doopsgezinde Bijdragen (hierna: DB) gebruikt wordt, is in 
1985 in een verslag van het lopende onderzoek door de katholieke (latere) hoogleraar Peter 
Nissen. Uitzondering vormt het artikel van T. George, 'De spiritualiteit van de vroege dopers in 
de Lage Landen', in: DB 12-13 (1986-1987), 195-211. 
7 Post, Laat ik toch maar knielen, 10. 
8 C. Arnold Snyder, Following in the Jootsteps of Christ; the Anabaptist tradition (Londen, 2004), 
15. 
9 Waaijman, Spiritualiteit, 452-4 79 onderscheidt een vijftal niveaus met elk hun specifieke 
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vreugde.10 In de hierboven genoemde omschrijving zien we dit terug als 'dansen 
op de bruiloft van hemel en aarde'. Ik neem de vrijheid om in deze dans de ze
vensprong te herkennen. Het gelijknamige lied is bekend als 'Heb je wel gehoord 

van de zeven, de zeven, heb je wel gehoord van de zevensprong?'. Voor een doperse spiri
tualiteit, die geraakt worden en groeien in gelovig leven centraal stelt en die ook 
de ambitie heeft om dit als gemeente in de kracht van de Geest vol te houden en 
waar te maken, is deze dans een passende metafoor. Maar eerst iets meer over het 
eigene van Augsburgers benadering van spiritualiteit. 

Tripolaire spiritualiteit 

Augsburger schreef een dopers en dwars boek over spiritualiteit, niet over een 
huis-, tuin- en keukenvariant, maar over koppige, vasthoudende, radicale spiri
tualiteit die de laatste 2000 jaar zichtbaar werd in ongewone mensen die volgens 
hem drie sporen op unieke wijze met elkaar verbonden. Deze driedimensionale 
vorm van discipelschap noemt hij een tripolaire spiritualiteit, die de naadloze ver
binding vormt tussen jou, de ander en God: 

Het gaat om het ontdekken van je eigenheid, de band met God en gevoeligheid voor 
anderen. 

Het gaat om kiezen, niet over erfgoed. Het gaat om een persoonlijke vrijwillige keuze. 
Het gaat om doen, niet over nobele intenties. Het is een manier van gelovig leven. 
Het gaat om liefhebben, niet over beleefdheid. Mensen doen er toe, alle mensen doen 

er toe. 
Het gaat om verbinden, niet over individualisme. Het is een zoeken naar echte ge

meenschap. 
Het gaat om dienen, niet over voor je zelf zorgen. Het is iets wat je in zorgzaamheid 

aanbiedt. 
Het gaat om zijn, niet over hebben. Het ontdekken van eenvoud en echtheid. 
Het gaat om riskeren, niet om terugtrekken. Het is constructief, moedig, dapper zelfs. 
Het gaat om verzoenen, niet om co-existentie. Het wil helen en groeien. 

Het gaat om lijden, niet over verwonden. Het is resoluut en geweldloos. 11 

Dit pad is door vele velen, individueel en groepsgewijs, bewandeld. Door Moe
der Teresa en Dietrich Bonhoeffer, Menno Simons, Thomas à Kempis en Fran
ciscus van Assisi, door allen die in het spoor van Jezus van Nazareth wilden leven. 

overgangen: (1) omvorming in schepping, (2) in herschepping, (3) in gelijkvormigheid, (4) in 
liefde en tenslotte ( 5) in heerlijkheid. 
10 Deze vreugde vormt het uitgangspunt in: Richard Foster, Het feest van de navolgi,ng; groeien 
in spiritualiteit (Gorinchem, 2000). 
11 Augsburger, Dissident discipleship, 7. 
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Augsburger gebruikt in zijn boek vooral doperse bronnen om een alternatief te 
schetsen voor de hoofdstroom van katholieke en protestantse spiritualiteit. Van
zelfsprekend kom je deze spiritualiteit ook her en der buiten de vertrouwde ka
ders tegen, 12 zoals bijvoorbeeld in de Joodse traditie en binnen de Islam. Hij on
derscheidt in zijn benadering een drietal polen. Dit correspondeert volgens hem 
met de beweging van de ziel, naar binnen, naar boven en naar buiten. 

Monopolaire spiritualiteit is gericht op de ontmoeting met je eigen innerlijke 
kern,je universele zelf. Het gaat om je eigen unieke menselijkheid. Het is een gees
telijke weg van zelfontdekking, je één voelen met de natuur en gevoelig worden 
voor de mensheid. Het gaat om jouw menswording in openheid en creativiteit met 
ruimte voor ontdekking en verwondering. Het is gericht op heelheid en verdieping. 

Bipolaire spiritualiteit is gericht op zelfkennis voor het aangezicht van God (co

ram Deo). Je innerlijkheid wordt opgeroepen en vernieuwd in ontmoeting met 
de Ander die jou te boven gaat, de Ander die jou in genade accepteert zoals je 
bent. Je komt in aanraking met een waarheid die groter is dan jouw persoonlij
ke waarheid. Bipolaire spiritualiteit is deel krijgen aan de werkzaamheid van de 
Geest van de Drie-ene God die mensen roept, verlost en vernieuwt. Er is oog voor 
eindigheid en gebrokenheid, maar ook voor dankbaarheid en barmhartigheid. 

Tripolaire spiritualiteit is onderling afhankelijk. Persoonlijke transformatie, 
ontmoeting met God en integere en solidaire relaties met de naaste kunnen niet 
tegen elkaar worden uitgespeeld. De liefde voor God, voor de naaste en voor je
zelf worden naadloos aaneengesmeed. Het accent komt hier te liggen op de ge
weldloze liefde in een dreigende en gewelddadige wereld. Tripolaire spiritualiteit 
heeft oog voor zowel de ontdekking van je eigenheid, als voor ons verlangen naar 
God, als ook voor verbondenheid met de naaste. Dit is volgens Augsburger ook 
de spiritualiteit van de Bergrede en het Onze Vader. 

II Een zevensprong 

Deze op Jezus gerichte en aan hem ontleende spiritualiteit wordt gekenmerkt 
door een zevental practices: 

12 Voor een andere benadering van de dynamiek van de navolging zie: T.G. van der Linden, 
Volgenderwijs; een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief (Zoetermeer, 2000). Hij 
onderscheidt roeping uit de wereld (zelfVerloochening, de breuk met de wereld, navolging als 
heiliging en navolging als kruisdragen), èn roeping in de wereld (navolging als diaconaal mo
tief, navolging als apostolair motief, navolging als protest en navolging als missionair motief), 
beide gedragen door de verborgen omgang met God. 
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1. radicale verbondenheid ( radical attachment; Nachfolge Christi, ]üngerschaft) 
2. koppige trouw (stubborn loyalty; Gemeinschajt) 
3. vasthoudende gelatenheid ( Tenacious serenity; Gelassenheit) 
4. doorleefde deemoedigheid ( habitual humility, Demut) 
5. robuuste geweldloosheid (resolute non violence, Friedensfertigkeit) 
6. concrete dienst (concrete service, Dienst am Nächsten) 
7. authentiek getuigenis (authentic witness, Zeugnis ader Beisein) 

De keuze voor deze typering is zeer herkenbaar voor mensen die vertrouwd zijn 
met de doperse traditie. De oorspronkelijke Duitse termen vermeldt Augsburger 
helaas zonder bronvermeldingen in een voetnoot. 13 Wel voegt hij iets wezenlijks 
toe door samengestelde termen te kiezen en zo de vertrouwde woorden van een 
nieuwe lading te voorzien. Hij verlegt bewust het accent van individuele deugd
zaamheid naar relaties en levenspraktijk. Voor Augsburger is dit een spiritualiteit 
van het handelen. Het betreft in een zevensprong de hele mens. 

1 De praktijk van de radicale verbondenheid 

Radicale verbondenheid met Jezus is niet zozeer iets over Jezus geloven, of in Je
zus geloven, maar allereerstjezus geloven, en geloven watjezus geloofde: dat de 
liefde voor God en de naaste en je ware zelf worden ten diepste met elkaar sa
menhangen.14 Augsburger wil terug naar deze kern, naar de radicaliteit van de 
vier evangeliën en het liefdesgebod. Daarin mogen we wortelen en gaandeweg 
zal duidelijk worden dat dit leidt tot een transformatie van ons zelf, tot ontmoe
ting met de Eeuwige en verbondenheid met de ander. Belangrijk lijkt in evan
gelische kringen voor velen de vraag 'Wat zou Jezus doen?', 15 maar misschien is 
de vraag van Paulus onderweg naar Damascus relevanter: Jezus, wat wilt u dat ik 
doe?' Hierin klinkt het verlangen door dat ons leven gaat rijmen. Zoals Hij barm
hartig was, zo mogen ook wij barmhartig zijn (Math. 25: 40-45) .16 De nadruk ligt 

13 Augsburger, Dissident discipleship, 20. 
14 Ook het Amerikaanse programma voor doopsgezinde gemeenteopbouw is gefundeerd op 
het eerste en tweede gebod om God lief te hebben en de naaste als jezelf (Marcus 12:28-34). 
In: Congregational discipling (uitgave van de Mennonite Board of congregational ministries) (Scott
dale, Pa" 1997), 13. 
15 Augsburger, Dissident discipleship, 29. De zinsnede: YVhat wouldjesus do (WV\JD), stamt uit 
de Amerikaanse opwekkingsbeweging. Een nog betere vraag is volgens Augsburger: Wat doen 
we metdejezus dieje in de (onwelkome) ander ontmoet? 
16 Dit accent op barmhartigheid komen we ook tegen in het werk van de invloedrijke Ame
rikaanse theoloog Marcus J. Borg: Als met nieuwe ogen; de historische Jezus en waar het op aan komt 
in het geloof van vandaag (Zoetermeer, 1995); en: jezus gezocht en onderzocht; de renaissance van het 
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op correspondentie, dat wil zeggen dat ons leven gaat corresponderen met de 
liefde van God. In die groeiende gelijkvormigheid, worden we wie we van Gods
wege mogen zijn. In dit proces is hij voor ons, net als voor de Emmausgangers, als 
een reisgenoot. Grondwoord in deze levenspraktijk is verbondenheid. Allereerst 
gaat het om verankering in de verhalen van Jezus en zijn leerlingen zoals we die 
kennen uit de evangeliën. Vervolgens gaat het erom leerling te willen worden in 
een kring van medeleerlingen en tenslotte om de weg van de barmhartigheid en 
onvoorwaardelijke liefde ( agapè). Zonder deze verankering in het liefdesge bod 
verliezen we de grond onder de voeten. Sjouke Voolstra (1942-2004) schreef lang 
geleden in het mededelingenblad van de Zeeuwse doopsgezinde gemeenten: 

Of - en laten we daar iedere dag om bidden en op hopen - we rapen alle moed die 
we hebben bij elkaar, kijken elkaar recht in de ogen en belijden voor de Heer dat we 
ons opnieuw afhankelijk willen maken van Hem en zo van elkaar. Laten we samen 
op een niet vrijblijvende wijze op weg gaan, elkaar vasthoudend, omdat we weten dat 
we zelf vastgehouden worden. 

Want de gemeente is niet wat ze op dit ogenblik is; de gemeente is ook niet watje er 
met de beste bedoelingen van maakt om de oude gang van zaken voort te zetten; de 
gemeente is er pas, als de liefde van Christus de kans en de ruimte krijgt om van een 
verzameling loslopende enkelingen een nieuwsoortige gemeenschap te maken. 17 

2 De praktijk van de koppige trouw 

Deze praktijk verwijst naar de waarde van solidariteit en gemeenschap in een we
reld vol individualistische mensen. Een christelijke gemeenschap is bedoeld als 
een web van koppige trouw, een netwerk van mensen met elkaar verbonden in 
betrokkenheid en zorg. Dit vraagt om openheid en kwetsbaarheid, maar samen 
zoeken naar eenheid in verscheidenheid kan ook verdiepend en helend zijn. Er is 
geen menswording zonder wederkerigheid en aansprakelijkheid ( accountability). 
Het gaat er niet zozeer om een innerlijke eigen tempel te bouwen, maar om te le
ren leven van delen en ontmoeting. Daarom is de natuurlijke habitat van een leer
ling van Jezus de gemeenschap. Christelijke spiritualiteit is niet zozeer individuele 
zelfverwerkelijking, het is ook niet alleen de ontmoeting van je ziel met God. Wat 
telt is de trouw aan de gemeenschap die zich onderscheidt van de wereld. 

Het is echter een misverstand om te denken dat gemeenschap een luxe artikel, 
een wellness-product zou zijn. Dergelijke verwachtingen zijn dodelijk. Werkelijke 
gemeenschap ontstaat in strijd om waarachtigheid, inzet voor gerechtigheid en 

jezus-onderzoek (Zoetermeer, 1998). Vergelijk CJ. den Heyer, Van Jezus naar christendom; de ontwik
keling van tekst tot dogma (Zoetermeer, 2003). 
17 Post, Laat ik toch maar knielen, 60; geciteerd uit Sjaloom 2,10 (februari 1975). 
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De sculptuurkerk te Wit
marsum (foto: Has van 
Dooren). 

respect voor menswaardigheid. Gemeenschap is geen paradijselijke utopie, maar 
een botsing van ego's, een smeltoven voor stevige meningen en nieuwe gezamen
lijke doelen. Gemeenschap is niet een vervulling en verlengstuk van onszelf, want 
onze reisgenoten zijn ons gegeven, zijn anders, anderen. We kunnen hen niet uit
zoeken en dat is maar goed ook. Gemeenschap is ook geen superfamilie die alles 
aandraagt wat onze eigen gezinnen ons niet gaven. Het is een netwerk van feilba
re individuen en kwetsbare mensen die samen willen leren hoe ze met elkaar ver
der kunnen komen. Gemeenschap is kortom geen droom van veiligheid, gelijk
heid en tevredenheid, maar een gegeven waar je de ogen voor kunnen opengaan 
in de mensen om je heen. Deze gemeenschap (koinonia) bestaat uit mensen die 
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zich verbonden weten met Christus en met elkaar. Solidaire cirkels van mensen 18 

die in liefde proberen te leven op de weg van barmhartigheid. Met deze weg van 
vergeving, herstel en verzoening is ook het contrast gegeven met een wereld vol 
wraak, woede en vergelding. Natuurlijk is er ook zoiets als valse gemeenschap. 
Die tref je aan waar de groep altijd zwaarder weegt dan het individu, waar macht 
de doorslag geeft in plaats van liefde, waar homogeniteit zwaarder weegt dan ex
centriciteit, waar ras en religie of politieke ideologie de boventoon gaat voeren. 

Grondwoord in deze levenspraktijk is trouw. De koppige bereidheid om vast te 
houden aan je keuzes, aan elkaar, om het er niet bij te laten zitten als het anders 
gaat en niet op jouw voorwaarden. De bereidheid om de onvermijdelijke span
ningen uit te houden en er telkens ook weer iets constructiefs mee te doen en in 
ieder geval niet af te haken en onvindbaar te worden voor elkaar. Soms vraagt dit 
om die mentaliteit die men vroeger weergaf met een oud woord als volharding. 19 

Christelijke spiritualiteit leeft van deze koppige trouw, opdat wij niet laten va
ren het werk van zijn handen in deze ongeduldige tijd. In een aantal gemeenten 
wordt nog steeds bij aanvang van de kerkenraadsvergadering het volgende gebed 
gebeden, om deze vruchten van de Geest. Het is van de Amsterdamse leraar dr. 
Hermanus Schijn (1662-1727): 

Vader der Lichten, 
Die de Bron van alle Wijsheid, 
En de Godt des Vreedes,Ja de Liefde zelve zijt, 
- Zeegen deeze By-een-komst, 
en verwaardig ons 
met de heilryke tegenwoordigheid van 
uwen Heiligen en Goeden Geest! 
Verlicht ons Verstandt 
Heilig onzen wille. 
Bestuur onze harten, 
En Boezem ons in den Geest der Liefde, 
Der Zachtmoedigheid en des Vreedes, 

18 Jan Hendriks zet in zijn recente boek over gemeenteopbouw niet voor niets zijn hoop 
op dergelijke kleine groepen.]. Hendriks, Verlangen en vertrouwen; het hart van gemeenteopbouw 
(Kampen, 2008). Voor een studie over de levenscyclus van kerkelijke gemeenschappen, zie het 
handboek van Rein Brouwer, Kees de Groot, Sake Stoppels, Erik Sengers en Henk de Roest, Le
vend lichaam; dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland (Kampen, 2007). 
19 Vergelijk Joh. Pasveer, Over volharding en tegenslag (Kampen, 2002). De auteur buigt zich 
over de vraag of volharding iets is watje kunt leren. Als het inje persoonlijk leven, op je werk 
of in de kerk niet loopt zoals je het graag zou willen en het lijkt of het steeds bergafwaarts gaat, 
komt het namelijk aan op volhouden. 
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Opdatwy 
- geleid en bestuurt door die Wysheid 
die van boven is -
geen andere besluiten nemen dan zulke, 
die tot Heerlykheid van uwen Naam, 
tot Welstandt uwer kerke, 
ten Nutte der noodlydenden, 

en tot Zaligheid onzer Zielen strekken! 20 

3 De praktijk van vasthoudende gelatenheid 

GERKE j j. VAN HIELE 

Gelatenheid is een lastige term. Voor ons huidige taalgevoel klinkt er vooral be
rusting, lijdzaamheid en resignatie in door. Oorspronkelijker is de betekenis van 
ruimte maken en leeg worden, van overgave aan God. Gelatenheid is daarmee 
een wonderlijke mix van overgave, geduld en koppigheid die in de Middeleeu
wen met Gelassenheitwerd aangeduid. We komen dit tegen in de mystieke traditie 
bij mensen als Meister Eckhart,21 Geert Grote22 en Thomas à Kempis. 23 In de do
perse traditie - in een nieuwe context van vervolging - wordt deze overgave ver
volgens vooral verbonden met gehoorzaamheid en lijdzaamheid. Er is een sterke 
identificatie met de woorden van Jezus uit Getsemane: 'Vader, als het mogelijk 
is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik 
het wil, maar zoals u het wilt' (Math. 26:39). Naast dit passieve is er ook een ac
tief aspect aan te geven in hetzelfde verhaal zoals verwoord in: 'Sta op, laten we 
gaan; kijk, hij die mij overlevert is al vlakbij' (Math. 26:39). De bede uit het Onze 
Vader, 'Laat uw wil gedaan worden', omvat eveneens zowel overgave als gehoor
zaamheid. 

Gelatenheid heeft dus te maken met loslaten. Met het loslaten van je heilige 
rechten. Zo is het een antwoord op de angst, de haast, de gevangenheid en zelf
zucht van ons leven. Langs deze weg kun je dit overstijgen en leren om met ge
duld naar je leven te kijken, je werk leren verstaan als roeping en je dagelijkse ta-

20 Post, Laat ik toch maar knielen, 69. Schijn was vanaf 1690 leraar bij 'De Zon en de kleine 
Zon', en auteur van vele theologische werken. Het geciteerde gebed stamt uit 1727. 
21 Zie: Gerard Visser, Gelatenheid, gemoed en hart bij Meister Eckhart (Nijmegen, 2008). 
22 Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum, 2005), 
120 e.v. 
23 Het derde traktaat over de innerlijke vertroosting in De navolging van Christus geeft een 
prachtig beeld van deze levenshouding. Ook Luthers uitgave van de Theologia Deutsch, vertaald 
als Het boekje van het volkomen leven (talloze uitgaven) weerspiegelt dit. De titel van het vijfde 
hoofdstuk luidt: 'Hoe men het moet verstaan, dat men wijzeloos, willoos, liefdeloos, begeerte
loos, kennisloos en dergelijke moet worden'. 
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ken als dienst. Het gaat ten diepste om het oervertrouwen dat je er mag zijn, dat 
het goed is en goed komt. Het is contact met onze diepste laag die raakt aan de 
Eeuwige die liefde is en vrede schenkt. Het is daarmee ook aanvaarding van ons 
mens zijn, de beperkingen, de pretenties, de breekbaarheid en eindigheid van 
ons leven. Gelatenheid veronderstelt een diep weten, niet alleen een keer iets ge
hoord hebben met je oren, maar een gebeuren dat je tot in de diepte van je we
zen raakt. Augsburger beschrijft het als: 'Let go, let be, let come what may, let God'. 24 

Dit zijn de vier pijlers van de sereniteit. Hier ligt volgens hem de sleutel tot de 
ontspanning van de gebalde vuisten, tot niet meer vragen, niet meer controleren 
en tot geduldig wachten ondanks verlangen, zorg en hoop. 

De andere kant van dit alles is de vasthoudendheid. Je eigen wil loslaten om 
een hogere wil te aanvaarden en te doen. Niet willoos worden, niet vervuld van 
eigenwil, maar welwillende overgave om trouw te zijn en te blijven aan wat er
varen wordt als de wil van God. Het behelst een transformatie, om in 'verzet en 
overgave' te leven. Voor de martelaren uit de zestiende eeuw was dit de kern van 
hun leven. Om standvastig te blijven, je niet uit het veld te laten slaan, maar met 
kalme moed te leven in eenvoud en verbondenheid; kome wat komt. Een leven 
uit één stuk onaangetast door de hectiek en de waan van de dag. Vrij ook van de 
dwang van het paradigma van de individuele ontplooiing die alles uit het leven 
wil halen en liefst meer. 

Grondwoord in deze levenspraktijk is gelatenheid. Hierin gaat het dus om los
laten én toelaten. Herkenbaar is voor ons de spanning tussen enerzijds doelge
richt en resultaatbelust leven, management en macht, en anderzijds integriteit en 
intimiteit, samenwerking en Godsvertrouwen. Marion Bruggen merkt op dat dit 
begrip in onze kringen bijna verloren is gegaan en betreurt dit: 

Gelassenheit helpt om de grenzen van eigen kunnen, beperkingen, kwetsbaarheid en 
eindigheid onder ogen te zien. Onvolmaaktheid kan niet altijd opgeheven worden. 
We kunnen nu eenmaal niet alles naar onze hand zetten. Dat bewustzijn laat ruim
te voor Gods genade en maakt minder verkrampt en geforceerd daadkrachtig. Het 
geeft een zekere gemoedsrust om het leven in een tragische realiteit aan te kunnen. 
Je hoeft immers niet langer alles onder controle te houden, te domineren, te dicte

ren en te overheersen. 25 

Misschien kunnen we als vanouds 'stillen in den lande' hier met elkaar weer wat 
van opdiepen op de smalle weg tussen 'hebben' en 'zijn'. Ons oefenen in inner-

24 Augsburger, Dissident discipleship, 90. 
25 Marion Bruggen, 'Tot tien tellen', in: Tom Mikkers (red.), De lieve vrede; werkschrift voor de 
beraadsdag 2007 van doopsgezinden, remonstranten, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en de Vrij
zinnige Geloofsgemeenschap NPB (Utrecht, 2006), 25-29. 
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lijke stilte, ontvankelijkheid en geduld, in rust en duur, in loslaten en toelaten als 
geheim van de Geest die onbaatzuchtige liefde wekt en levenskracht schenkt. Iets 
hiervan verwoordt Atie Franken-Duparc in het volgende gedicht: 

Bomen 
In de rij staan op eenzame winterse weide 
wat bomen, fier met de kruinen geheven. 
Daar leven zij diep hun innerlijk leven 
en laten de rampen stil over zich glijden. 

Hen kunnen slechts woedende winden doen beven, 
die streng en hardvochtig hun stammen kastijden. 
Zij buigen deemoedig bij al wat zij lijden 
en staan na de storm nog hoger geheven. 

Om zo in het leven te staan als die bomen 
zo krachtig en fier en zo zelfbewust; 
Maar ook om onder de rampen die komen 

te buigen als zij en geworteld in rust 
omhoog weer te veren door een volkomen 
en onverwoestbare levenslust! 26 

4 De praktijk van de doorleef de deemoed 

Deemoed lijkt vanzelfsprekend voor een gelovige, maar is toch lastig want de 
pretenties liggen voor het grijpen. Deemoed wil je echter op je plaats zetten. Jij 
bent niet meer waard dan een ander, sterker nog, juist door naar anderen te kij
ken kun je het aangezicht van God ontdekken. We mogen leren om onszelf wat 
minder serieus te nemen en wat meer te lachen, want wat zijn we nou helemaal? 
In wezen gaat dit over zelfkennis die je dichter brengt bij God, bij jezelf en bij de 
aarde. Wie zijn aardsheid ontdekt, dat wil zeggen geworteld zijn in de 'humus' 
gaat ook met meer 'humor' met zichzelf om.27 Humor relativeert en is een goed 
medicijn tegen zelfingenomenheid en superioriteitsgevoelens. Humor herstelt 
de proporties, verbindt en brengt aan het licht dat we de wijsheid niet in pacht 
hebben, maar allemaal zoekers zijn. 

26 Post, Laat ik toch maar knielen, 42. Zij was predikante, oprichter van de stichting Heliatros 
in Rottevalle en auteur van vele meditatieve boeken. Het geciteerde gedicht komt uit: F. Fran
ken-Duparc, Een spirituele zoektocht; biografische notities (Aalsmeer, 1991), 22. 
27 Stephan de Jong, Christelijke spiritualiteit voor begi,nners; zeven wegen van wijsheid (Kampen, 
2006) behandelt deze notie onder het kopje zelfkennis. Het gaat hem in spiritualiteit om de 
weg van zelfkennis, zelfacceptatie, gul leven, met God leven, zinvol leven, innerlijke rust en 
weerbaarheid tegenover lijden en dood. 
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Deemoed is niet een populair woord in ons tijdperk van assertiviteit en macht. 
Wij zijn geneigd een dergelijke term te verbinden met een laag zelfbeeld, mach
teloosheid en toegevendheid. In de bijbelse traditie gaat het niet zozeer om hoog 
of laag maar vooral om wederkerigheid, om het welzijn van allen. Dit is de spiri
tualiteit van Jezus uitgedrukt in 'ik ben zachtmoedig en nederig van hart' (Math. 
11: 28-30). Hier is zowel sprake van solidariteit als van eerbied en eerbiedigen. 
Ruimte voor de ander, voor zijn anders zijn, voor wie iemand kan worden. Te
vens is er verband tussen deemoed en eenvoud. Dit is het meest zichtbaar bij de 
Amish. Zij verzetten zich tegen de individuele pretenties (Hochmut) van het mo
derne leven en kiezen bewust voor de waarde van de gemeenschap. In deze so
berheid ligt ook de kiem voor een verantwoorde omgang met de wereld die ons 
is toevertrouwd. Hierin klinkt ook verzet tegen het voortdurend vergelijken dat 
onze cultuur doortrekt. 

Grondwoord in deze levenspraktijk is deemoed (Demut). Hierin gaat het 
om een doorleefde eenvoud, eerbied en een besef van onvolmaaktheid. Het 
gaat hierin niet zozeer om deugdzaamheid, maar vooral om een religieuze 
grondhouding,28 dat wil zeggen om het bewustzijn van je grenzen en je beper
kingen, je tekort en je onmacht in het licht van de Eeuwige. De gelijkenis van 
de Farizeeër en de tollenaar (Luc. 18: 9-14) is een goed voorbeeld van deze hou
ding. Religieuze idealen kunnen dwingend zijn en je vervreemden van je ech
te menselijkheid en je afsluiten voor God. Besef van je eigen gebroken werke
lijkheid daarentegen kan je ontvankelijk maken voor God en je verbinden met 
anderen die niet anders zijn dan jij. Dit leidt noch tot zelfverheffing noch tot 
zelfkastijding, laat staan tot het cultiveren van minderwaardigheidsgevoelens. 
Deemoed gaat integendeel gepaard met mildheid en hult ons en anderen in in
nig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld (Kol. 
3:12). Zo wordt er iets zichtbaar van de barmhartigheid van God. Tilly Gaai
kema-Paul schreef in 1946 in een preek: 

Geloof is in de grond niet anders dan een onuitsprekelijk verlangen naar God. Een 
verlangen dat tot gelóóf wordt, omdat we ergens in ons leven een antwoord daar
op ontvingen. Dat antwoord komt altijd, want God is de grote realiteit die óveral in 
doordringt. 

28 De benedictijn Anselm Grün schrijft in Spiritualiteit van beneden (Baarn, 1996), over dee
moed en humor als grondkenmerk van het christelijk bestaan. Spiritualiteit van beneden on
derscheidt hij van spiritualiteit van boven. Deze laatste gaat uit van idealen die wij kunnen na
streven en tenslotte vervullen. Spiritualiteit van beneden gaat allereerst om een ontmoeting 
metje eigen (gebroken) werkelijkheid dieje kan openen voor God. 
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En als dit ons grote verlangen is: Heer, heb mij lief, zoals ik ben, mét al mijn schul
digheid, mét al mijn slechtheid, mét al mijn onevenwichtigheid, dan antwoordt God 
daarop: Ja, zó heb Ik je lief,juist zo, als de mens dieje bent. En zó wil ik datjeje aan 
Mij geeft en dan zal mijn liefde je schulden klein maken.29 

5 De praktijk van de robuuste geweldloosheid 

Eigenlijk vertrouwt volgens Augsburger iedereen - zij het op eigen wijze - uit
eindelijk op de effectiviteit van geweld als oplossing van onze problemen. In de 
christelijke traditie is de vierde eeuw na Christus bepalend geweest. Toen werd de 
mijlpaal bereikt dat de jonge christelijke kerk van vervolgde en later getolereerde 
minderheid uitgroeide tot de dominante traditie. Keizer Constantijn kreeg een 
christendom dat paste bij zijn keizerlijke ambities en politiek en dat dienstbaar 
werd aan andere belangen. In een wereld van politiek en geweld van de heer
sende machten30 sneeuwde de boodschap van vrede, liefde en geweldloosheid zo 
goed als onder. Slechts enkelingen bleven trouw aan de weg van Jezus en trouw 
aan de weg van het kruis, indachtig het adagium van de jonge kerk: Christos kuri
os. Deze spiritualiteit is vreemd aan diegenen in de christelijke geloofstraditie die 
vooral bezig zijn met de hemel en het hiernamaals, aan hen die het evangelie be
schouwen als een welvaarts- en succesgeloof, aan hen die op heel individualisti
sche wijze met zichzelf en hun geloof omgaan, en tenslotte aan hen die de Bijbel 
vooral nationalistisch lezen. Augsburger gaat het om de spiritualiteit van de oud
testamentische profeten, van Micha en Jesaja, en van Jezus. Het gaat om dissiden
te discipelen die leerling van Jezus willen zijn en leven in zijn voetsporen zonder 
dwang en geweld en vergelding. Dat is de weg van Christus, daar wordt de liefde 
van God zichtbaar. 

Christenen gaan helaas heel verschillend met deze vragen van geweld en het 
doden van de vijand om. Er is zoiets als heilige oorlog, vrede door kracht (si vis 
pacem parabellum), oorlog als een noodzakelijk kwaad, rechtvaardige oorlog, stra
tegische geweldloosheid en tenslotte radicale geweldloosheid. 31 Deze laatste niet 

29 Post, Laat ik toch maar knielen, 33. Tilly Gaaikema-Paul hield deze overdenking als predi
kante van Zijldijk in 1946. De integrale tekst is opgenomen in: Preken van mijn moeder, gekozen en 
ingeleid doorSeth Gaaikema (Amsterdam, 1983). 
30 Voor een analyse zie: Walter Wink, De heersende machten (Zoetermeer, 1999) en Robbert 
Veen, Zwaard en kruis (Huizen, 2008). 
31 Voor het gesprek tussen de doperse en de katholieke traditie over vrede verwijs ik naar: 
Called to be peacemakers; report of the international dialogue between the Catholic Church and Mennon
ite World Conference 1998-2003. De Nederlandse vertaling, Samengeroepen om vredestichters te zijn; 
verslag van de internationale dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 
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omdat dit het meest effectief zou zijn en wij er de beste resultaten mee zouden 
boeken. Maar omdat dit de enige manier is om de liefde van God, belichaamd 
in het leven en sterven van Jezus, te weerspiegelen, en zichtbaar te maken dat 
er een andere weg is dan degene die het dominante machtssysteem steeds weer 
voorschrijft. In zijn uiterste consequentie sluit het de bereidheid om te sterven 
in. Dit is een uiterste consequentie ook in de doperse traditie van martelaren en 
vredestichters. Grondwoord in deze levenspraktijk is geweldloosheid. 32 Het gaat 
steeds weer om het verzet tegen de geweldsspiraal en om robuuste inzet voor 
transformatie en conflicthantering,33 verandering en verzoening.34 In feite gaat 
het om een tegenbeweging van vrede, van mensen die vredestichters willen zijn 
en die alles in het werk stellen om de greep van het kwaad te verbreken en het 
kwade te overwinnen door het goede (Rom. 12:19-21).35 Geweldloos maar niet 
weerloos richten zij zich op het overbruggen van de kloven die zich onvermijde
lijk in ons leven en samenleven aandienen, in stad en land, in straat en wijk, tot 
in de kring van onze eigen gemeenschap. Een dergelijke actieve inzet vraagt om 
robuust handwerk en moedig maatwerk. Menno Simons schreef over het afzien 
van wraak en zoeken naar vrede van de kinderen van God: 

Die waerachtige Christenen kennen 
noch en weten van geen wraeck, 
men leef met haer hoe men wil 

1998-2003 verscheen in de RKK-serie Kerkelijke documentatie 34, 7-8 (november 2006). De Neder
landse deelnemer aan deze dialoog, Peter Nissen, deed uitgebreid verslag. Ik noem hier 'Alle 
kerken horen Vredeskerken te zijn', in: Vrede vieren (uitgave IKV Pax Christi) 1 (mei 2007), en: 
'Doopsgezinde spiritualiteit: dissident durven zijn in navolging van Jezus', in: Ruth Winsemius 
(red.), De luis of de pels? visies op doperse eigenheid (Amsterdam, 2006), 51-53 (uitgave van de Alge
mene Doopsgezinde Sociëteit [hierna: ADS], uitgebracht ter gelegenheid van het gelijknamig 
symposium op 25 november 2006) . 
32 Dominee T.O. Hylkema vermeldt in 1956 dat bijna de helft van de doopsgezinde predi
kanten lid is van de Vredesgroep. Verder wordt er door de jongeren dienst geweigerd. Bij de 
katholieken was dit 1 op 2400, bij de gereformeerden 1 op 800, bij de hervormden 1 op 180 
(het gemiddelde) en bij de doopsgezinden was dit. 1op15. In:J.M. Leendertz & T.O. Hylke
ma, Nieuw leven in een oude broederschap; de cijfers spreken; inleidingen bij het tienjarig bestaan van de 
Doopsgezinde Vredesgroep op 1 september 1956 te Elspeet Uongeren-Werkgroep voor de Doopsgezind Vredes
groep 7) (Rotterdam, [1956)) . 
33 Zie voor achtergronden, scholing en training op het terrein van mediation, conflicthante
ring in doopsgezinde kringen en daarbuiten: www.geweldloossamenleven.nl. 
34 Zie voor een persoonlijk verslag: Tom Rijken, Predikant, mediator, coach; een veelkleurig palet 
(Ede, 2008) . 
35 Over de radicaliteit van vergeving in de Amish-gemeensch ap na de slachtpartij op een 
school zie: John L. Ruth, Forgiveness; a legacy of the West Nickel Mines Amish School (Scottdale, Pa" 
2007). 
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in lijdtsaemheydt besitten sy 
haer zielen (Lucas 21:18) 
Ende breken haren vrede niet, 
want sy oock al men 
met banden pijnigen 
armoet, daer toe oock 
met sweert ende vuur 
versocht worden. 
Sy schreyen oft roepen 
geen wrake wra~e 
als die werelt doet 
maer sy suchten ende 
bidden met Christo Jesu 
Vader vergeeft het haer 
want sy weten niet 
wat sy doen (Luc. 23:33; Hand. 7, 60).36 

6 De praktijk van concrete dienstbaarheid 

GERKE j j. VAN HIELE 

Spiritualiteit en dienstbaarheid zijn meer met elkaar verbonden dan sommigen 
voor waar houden. Spiritualiteit ademt volgens hen verhevenheid, is hoog en 
hemels, maar misschien gaat het wel meer om bukken en knielen, om concrete 
betrokkenheid met de voeten in de klei van ons leven en samenleven. Het gaat 
om spiritualiteit èn engagement, om de verbinding tussen geestkracht en daad
kracht in de gezamenlijke zoektocht naar een rechtvaardige en duurzame samen
leving.37 Dienst is hierin een kernbegrip. Een gemeenschap die niet dient, dient 
nergens toe. 

Augsburger geeft duidelijk aan dat het in tripolaire spiritualiteit om de samen
hang en balans gaat in de verhouding tot de ander. Er is geen sprake van dat er 
geen ruimte of aandacht is voor iemands persoonlijke leven. Mensen hebben 
ruimte voor zichzelf nodig en het is beslist een misverstand om te denken dat 
christelijk geloof uitsluitend op de ander is gericht. Tegelijk wordt niet veron
achtzaamd dat leven samenleven is en mens zijn vooral medemens. Er is eigen
heid én gerichtheid op de ander, want zonder ontmoeting met de ander, kom je 
noch tot jezelf noch tot God. Alleen de Ander/ ander kanje uitje eenmanstent 

36 Post, Laat ik toch maar knielen, 63. Deze tekst is afkomstig uit het traktaat, 'Een weemoedige 
ende christelyke ontschuldinge ende verantwoordinge', in: Menno Symons, Opera omnia theolo
gica of Alle de godtgeleerde wercken (Amsterdam, 1681), 502-503. 
37 Christiaan Hogenhuis, Dick Koelega & Herman Noordegraaf (red.), Spiritualiteit als bond
genoot; de verbinding tussen geestkracht en daadkracht (Kampen, 1998). 
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verlossen. Zorg en aandacht voor anderen is daarmee fundamenteel voor onze 
menswording. Werkelijke dienst is gericht op de ander, zonder egocentrisme, 
narcisme of zelfs zelfverheerlijking. 

Vervolgens is het goed om te constateren dat het helaas al te goed lukt om 
meer dan één Heer te dienen (Math. 6:24). Aan wie of wat zijn wij dienstbaar? 
Wat zijn onze hoogste waarden? Ambitie, roem, macht, geld, lifestyle, jeugd, ge
not, rechtvaardigheid, orde, dienstbaarheid, vragen alle om offers. Tevens is re
levant hoe we naar ons leven, werken en liefhebben kijken. Zijn dit geïsoleerde 
compartimenten of is er een diepere eenheid die al ons doen en laten doortrekt? 
Het is om de eenheid van bidden en werken begonnen, de eenheid van ons leven 
voor God. God eren en liefhebben, God dienen in arbeid en omzien naar de an
der is niet iets anders dan God dienen in viering, zang en gebed. Heel ons leven 
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speelt zich af voor het aangezicht van God en er is geen onderscheid tussen kerk 
en wereld, het heilige en het profane. Eigenlijk is alles eredienst (Rom. 12:2) en 
in zekere zin bestaat het leven van de kerk in haar er zijn voor anderen. 38 Christus 
kunnen wij ontmoeten op drie plaatsen, daar waar twee of drie samen zijn in zijn 
naam (Math. 18:20), waar muren worden afgebroken en verzoening wordt ge
daan (Ef. 2:11), en ten slotte waar we elkaar helpen in onze nood (Math. 25:40). 

Grondwoord in deze levenspraktijk is dienstbaarheid. Ook dit is een relatio
neel begrip dat ontmoeting en wederkerigheid veronderstelt. Ontmoeting wel
licht ook met de onwelkome ander die onze vanzelfsprekendheden bevraagt of 
in twijfel trekt. Tegelijk moet benadrukt worden dat het in dienstbaarheid niet 
om een vage en algemene inspanning gaat, maar om gezamenlijk beraad en om 
concrete en positieve keuzes. Voor ons allen geldt dat we niet alles kunnen en 
goddank ook niet alles hoeven. Onze draagkracht heeft zijn grens en het is zaak 
om hier nuchter over te zijn en elkaar niet te overvragen. Het voert volgens velen 
te ver om het offer als levensstijl te propageren.39 Tegelijk is er veel te doen op de 
weg van barmhartigheid en de werken die daar al 2000 jaar bij horen. 40 Een we
reld vol werk, mogen we wel zeggen, dus laten we ons committeren en een goede 
keuze maken,41 want inderdaad: een gemeenschap die niet dient, dient nergens 
toe. Sjoerd Gosses (1907-1969) trof de kern aldus: 

Werkzaam in dienst van God moeten wij ons niets verbeelden, wij zijn en blijven 
doodgewone mensen, die echter wel iets bijzonders bezitten in de kostelijke schat 
ons met het Evangelie toevertrouwd. Niet aan ons daarom de eer voor hetgeen wij 
bewerkstelligen, maar aan God die ons daartoe in staat stelde.42 

38 Klassiek voor deze apostolaire benadering is: J.C. Hoekendijk, De kerk binnenstebuiten 
(Utrecht, 1964). Hij was een van de eersten die sprak over de kern van de gemeente als kerug
ma, koinonia en diakonia ofwel de sjaloom wordt verkondigd, geleefd en gedemonstreerd in ne
derige dienst; Hoekendijk, De kerk, 25. 
39 Zie het pleidooi vanJ.C. van Dongen, Offer als levensstijl (Nijkerk, 1983). 
40 Hub Crijns et al. (red.), Barmhartigheid en gerechtigheid; handboek voor diaconiewetenschap 
(Kampen, 2004) . 
41 In 2006 leidde de groeiende verbondenheid van de Stichting Bijzondere Noden en de 
Doopsgezinde Vredesgroep tot een nieuwe organisatie: Doopsgezind Wereldwerk, Stichting 
voor Solidariteit en Vrede. Zij werkt aan verschillende projecten wereldwijd: http:/ /www.dgwe 
reldwerk.nl/ Verder wil ik noemen het Safinaproject in Tanzania met huisvesting en scholing 
voor Aids-weeskinderen (www.dg-npb-wageningen.nl/) en het internationale jongerenproject 
Strangers no more van de Doopsgezinde Zendingsraad. 
42 Post, Laat ik toch maar knielen, 18. Sjoerd Gosses was predikant en actief in verschillende 
maatschappelijke organisaties. Zie de Doopsgezinde broederschapskalender ( 1955). 
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7 Authentiek getuigenis 

Authenticiteit is een opmerkelijk woord. Het is afgeleid van het Griekse woord 
authentikos dat 'origineel' betekent. Authentiek betekent doorgaans: trouw aan je 
eigenheid en menselijkheid. Wij gebruiken dit woord vooral voor oprechtheid en 
echtheid, en volgens Augsburger doen we daarmee dit begrip geen recht. Hij ver
wijst naar de betekenis die wij ook in hedendaags Nederlands kennen in bijvoor
beeld: authentieke afschriften, dat wil zeggen documenten die overeenstemmen 
met het oorspronkelijke en daaraan hun gezag ontlenen. Authentiek in deze zin 
veronderstelt een origineel, een maatgevend model van humaniteit en solidari
teit. Wij zijn bedoeld als authentieke afschriften van Jezus of in de terminologie 
van Paulus als leesbare 'brieven' van Christus (2 Kor. 3:3). Wij zijn geroepen om 
met elkaar hier iets van te weerspiegelen in mededogen, eerlijkheid, moed en on
baatzuchtigheid en vooral in onze verbondenheid met God. 

Alleen als je het grote gebod van de liefde leeft, kun je ook uit de voeten met de 
opdracht tot zending (Math. 28:18-20). The medium is the message, de boodschap 
moet geleefd worden, niet alleen gesproken of gepubliceerd, uitgezonden of op 
het web geplaatst. Wat telt is een gemeenschap die samen bezig wil zijn om haar le
ven te toetsen en te 'authenticeren'. Om dit gezamenlijke leerproces43 gaat het in 
de gemeente en daaruit kunnen bepaalde normen en waarden opbloeien. Waar 
komt het dan op aan in onze narcistische cultuur? tt'hat is in it for me? is doorgaans 
de vraag en Jezus wordt druk verkocht in aantrekkelijke pakketten en niets zou 
meer helpen om je gezond, succesvol en tevreden te voelen. Het lijkt alsof beke
ring en zelfVerwerkelijking identiek zijn. Als we niet uitkijken wordt persoonlijk 
geloof individueel geloof, zonder ontmoeting, zonder omkeer en zonder besef 
van geschiedenis. Zo kunnen we uit het oog verliezen dat God ons vooral nabij wil 
zijn in ons zoeken naar een toekomst van vrede en gerechtigheid voor allen. Op
dat wij 'voorbij het dikke ik' 44 het visioen hooghouden, de droom bewaren en de 
ogen open houden voor de werkelijkheid van het Koninkrijk Gods, van veelkleu
rig en duurzaam menselijk samenleven op aarde onder de hemel. 

Grondwoord in deze levenspraktijk is getuigenis. Dit begint met gastvrijheid, 
ontmoeting, solidariteit en gemeenschap, dienst en betrokkenheid. Het gaat om 

43 Zie over de verschillende ervaringen die zijn opgedaan in een dergelijk leerproces: Jan 
Hendriks (red.), Kijken met andere ogen; een rondreis langs open en gastvrije kerken (Kampen, 2004); 
en: Piet Schelling (red.), Laat zien wat je beweegt; verhalen uit de missionaire praktijk en hun betekenis 
voor kerk en theologie (Zoetermeer, 1997). 
44 Harry Kunneman, Voorbij het dikke-ik (Amsterdam, 2005). De auteur is hoogleraar sociale 
en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. 
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verlangen naar geloofwaardigheid. In de wijze van gemeente zijn, in vieren, leren 
en dienen mag iets zichtbaar worden van de kern van waaruit wij willen leven.45 

Zo laten we zien wat ons beweegt en daarmee worden we vindbaar voor anderen. 
Mogelijk komen andere mensen zo in de gelegenheid om te ontdekken wat daar
in voor hen wezenlijk kan zijn op onze weg tussen traditie en vernieuwing in een 
tijd van kentering.46 Wezenlijk is het dat wij zelf niet vergeten wat voor ons we
zenlijk is.Johanna de Geus (1903-1986) maakte ooit ter ondersteuning dit lied: 

Vergeet de dag niet, dat het groot verbond 
bezegeld werd en de gemeente 
uw ja-woord hoorde; toen gij stond 
zo sterk vertrouwend en zo frank belijdend 
de Meester die gij vond. 

Vergeet de dag niet, want de Bondgenoot 
is God. Hij had allang uw handen 
gevat en houdt ze tot de dood. 
Zo sterk vertrouwend en zo mild vergevend 
is Hij die u hier noodt. 

Vergeet de dag niet, als het leven biedt 
een boze weg om snel te slagen. 
De wereld is uw einddoel niet: 
in alle dingen naar zijn weg te vragen 
is wat hij u gebiedt. 

Blijf in dit leven werven voor zijn Rijk, 
opdat niet één ontbreken moge. 
Niet één is buiten zijn bereik: 
Zo alomvattend is zijn liefde-offer 
voor allemens gelijk. 

Dan wordt het leven pelgrimstocht naar Hem 
met allen die zijn naam belijden 
vereend en luistrend naar zijn stem 
en wakend, biddend, werkend en verwachtend 

het nieuw Jeruzalem.47 

45 Voor inspiratie en verdieping rond vieren in de samenkomst van de gemeente:June Alli
man Yoder, Mariene Kropf & Rebecca Slough, Preparing sunday dinner; a collaborative approach to 
worship and preaching (Scottdale, Pa., 2005). 
46 Zie voor een analyse van de dilemma's: Andries Hoogerwerf, De toekomst van het christen
dom; van instituut naar beweging (Budel, 2007). Het gaat volgens Hoogerwerf om een evenwicht 
tussen traditie en vernieuwing, tussen rationaliteit en mysterie, tussen democratie en leiding, 
tussen eenheid en verscheidenheid, tussen orthodoxie en vrijzinnigheid en tenslotte tussen po
litiek en mystiek. 
47 Post, Laat ik toch maar knielen, 46. Johanna de Geus was zangeres en zangpedagoge. Uit: 
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111 Contouren en perspectieven 

Met dit zevental praktijken is een profiel getekend van radicale doperse spiritua
liteit, waar we ons aan mogen toetsen. Hiermee is een globale vorm geschetst die 
richting kan geven aan een nieuwe doperse renaissance en wie weet aan toekom
stig beleid.48 Ik zet ze nogmaals op rij: 

1. radicale verbondenheid 
2. koppige trouw 
3. vasthoudende gelatenheid 
4. doorleefde deemoedigheid 
5. robuuste geweldloosheid 
6. concrete dienst 
7. authentiek getuigenis 

Het lijkt me de moeite waard om over dit zevental van gedachten te wisselen, over 
hoe wij de contouren van deze tegendraadse en subversieve spiritualiteit verstaan 
en willen vormgeven. Het gaat hier niet om bekering (conversion) maar om om
keer (inversion). Hier ligt het accent op innerlijk geraakt worden, op overgave en 
geestkracht, en op een inclusieve manier van kijken en leven zonder geweld en 
zonder dwang. Het gaat om radicale keuzes en ook politieke consequenties van
wege verzet tegen de dominante waarden- en machtssystemen in onze wereld van 
eersten en laatsten. Hier wordt tegen de stroom in vastgehouden aan een levens
praktijk van gelovig leren leven in verbondenheid en trouw. Om gelaten en dee
moedig, geweldloos en dienstbaar samen in onze wereld iets zichtbaar maken van 
Gods onvoorwaardelijke liefde en trouw. 

Een doperse beweging en de oecumene 

Deze contouren zijn wellicht allereerst van belang voor al degenen die zich oriën
teren op de doperse traditie. Dit geldt vanzelfsprekend voor de Wereldbroeder
schap, de doperse gemeenschappen die elkaar ontmoeten in het kader van de 

Psalmen en liederen; proefbundel ten dienste van de Doopsgezinde Broederschap (Amsterdam, 1963). Mo
gelijk is de beginregel van het vierde couplet een inspiratiebron geweest voor Leo Laurense in 
diens: Werven of sterven; over de toekomst van de doopsgezinde gemeente (Amsterdam, 1985); een uit
gave van de ADS. Het zou trouwens de moeite waard zijn om nog eens uit te zoeken waarom dit 
lied het Liedboek voor de kerken niet heeft gehaald. 
48 De contourennota van de Broederschapsraad was getiteld: Het verhaal, de plek en de mensen 
en dateert uit hetjaar 2000 (Archiefstuk ADS/0001145). 
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Mennonite World Conference, en voor hun inzet om te komen tot shared convictions49 

en tevens voor de kleine 10.000 leden van Nederlandse doopsgezinde gemeen
ten en de belangstellenden van die gemeenten. Daarnaast is er de onverwachte 
interesse van de huidige evangelicale en charismatische beweging. Ook zij zoe
ken naar wortels en komen soms tot hun verbazing uit bij de dopers uit de zes
tiende eeuw en hun radicale discipelschap. Zij blijken met andere ogen te kijken 
naar 'onze' geschiedenis en zijn veel opener voor de geestrijke dimensie van de 
begintijd. Wie weet komt er weer een tijd dat er gewaarschuwd zal worden tegen 
de aanhangers van de doperse geestesstroming,50 die zich sterk maakt buiten de 
gevestigde kerken en die nieuwe vormen vindt om gemeente van Christus te zijn 
in deze postmoderne tijd. Wie weet kan ook hier een anabaptist network 51 groeien 
dat inspirerend en vernieuwend inwerkt op de geest van de tijd en dat behulp
zaam is bij de kunst van nieuwe celvorming in de marges van de samenleving. 
Sommige netwerken als de beweging van barmhartigheid en de Nederlandse Io
nagroep vervullen trouwens al een dergelijke functie. 52 

In de Nederlandse kerkelijke situatie is voor de doopsgezinden samenwerking 
geboden. Bundeling van krachten is levensnoodzakelijk.53 Hierin is veel te geven, 
maar ook veel te ontvangen. Vooral volgens relatieve buitenstaanders doet het 
ertoe dat het dopers eigene herkenbaar wordt ingebracht, of het nu op landelijk 
niveau is of in participatie in plaatselijke verbanden en projecten. Volgens Ineke 
Bakker, de vorige algemeen secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken, zou 
het voor de oecumene in ons land een groot gemis zijn wanneer de 'creatieve en 
bescheiden' doopsgezinden zouden verdwijnen.54 Chris Doude van Troostwijk 
legt de nadruk op hun verlangen om 'symbolisch' te leven: 'Leef zo, dat jouw le
ven als een geloofwaardig, hoopgevend en liefdevol teken kan worden opgevat' .55 

49 Deze gezamenlijke overtuigingen zijn in vier talen als resource te vinden op de website van 
de Mennonite World Conference. http ://www.mwc-cmm.org/. 
50 Er waren tijden dat hier nadrukkelijk tegen gewaarschuwd werd. Zie: J.G. Woelderink, De 
gevaren der doopersche geestesstroming (Den Haag, 1940; vierde druk 1946). 
51 Raadpleeg de Engelstalige site http:/ /www.anabaptistnetwork.com/ voor meer informa
tie. Het is een 'relational network of individuals and churches. Looking for authentic expressi
ons of discipleship and community in a changing culture where Christians are now on the mar
gins, we value the insights of the Anabaptist tradition ' . 
52 Voor meer informatie, zie de websites: www.barmhartigheid.nl/ en www.ionagroep.nl/ . 
53 Zo ook Alle Hoekema in zijn afscheidscollege: 'In het verleden behaalde resultaten zijn 
geen garantie voor de toekomst; een pleidooi voor deconstructie en re-formatie van de westerse 
kerk', in: K. van Duin, A. Hoekema & S. Voolstra, Herbronning van de geloofstraditie; over reductie en 
re-constructie (Amsterdam, 2003); een uitgave van de ADS. 
54 Ineke Bakker, 'Doopsgezinden moeten blijven' , in: Winsemius, De luis of de pels?, 10. 
55 Chris Doude van Troostwijk in : Winsemius, De luis of de pels?, 30. 
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Volgens Cees den Heyer zou het zelfs catastrofaal zijn wanneer de broederschap 
zou verdwijnen van de kerkelijke kaart van Nederland.56 Dit klinkt ons wellicht als 
muziek in de oren, maar het mag echter geen vrijbrief zijn om onze identiteit te 
vinden door ons geforceerd te onderscheiden van anderen. Het zou ons veeleer 
moeten aansporen om vol overtuiging onze eigen waardevolle traditie in te bren
gen en te leren van elkaar, en zo gaande en staande te blijven in de uitdagingen 
en spanningen van onze tijd. 

Een vrijzinnige levenspraktijk 

Daarnaast is er de geschiedenis en de werkelijkheid van vrijzinnige samenwerking 
zoals deze schoorvoetend her en der weer gestalte krijgt. 57 Een radicale traditie 
als boven geschetst kan ons behoeden voor zelfgenoegzaamheid en voor afglij
den naar een meer vrijblijvende levenspraktijk. De werkelijkheid in onze plu
ralistische gemeenten en samenleving is echter dat mensen door verschillende 
tradities beïnvloed zijn. Ik herken dit ook in mijn eigen leven en familiegeschie
denis. Tradities zijn enerzijds vormvast en behoudend, anderzijds is er ook een 
vitaliteit te bespeuren die naar nieuwe wegen zoekt om de onvruchtbare tegen
stellingen uit het verleden te overstijgen. Het thema van de Vrijzinnige Beraads
dag van 2003: 'geschiedenis maken', verwijst naar deze vitaliteit. Geschiedenis 
maken betekent 'krakelingsgewijs' te werk gaan: vanuit het heden terugbuigen 
naar het verleden om, via het heden, opnieuw op te trekken naar de toekomst, 
die ook weer op het heden wordt teruggebogen.58 Daarmee is gezegd dat tradi
tie toekomst kan hebben, maar wel alleen door het verleden vanuit actuele vra
gen te doorwerken. Soms is er teveel gestold en ook de vrijzinnigheid heeft daar 
een handje van en loopt zichzelf voor de voeten in een kramp, om maar vooral 
(dogmatisch) vrijzinnig te doen en zich nog even - tot het licht uitgaat - te hul
len in een negatieve identiteit. Het komt volgens Heine Siebrand er op aan om 
'onvrijzinnig vrijzinnig' op pad te gaan en nieuwe wegen te ontdekken. Van een 

56 Cees den Heyer in: Winsemius, De luis of de pels?, 21. 
57 Klaas Hendrikse vertelt in Geloven in een God die niet bestaat (Amsterdam, 2007), 145, dat hij 
al in 1986 constateerde dat de vrijzinnigheid één pot nat is, alleen de nestgeur verschilt. Zijn 
aanbeveling was: sprayen en fuseren. De reacties hierop waren niet enthousiast. 
58 Chris Doude van Troostwijk & Johan Blaauw (red.), Geschiedenis maken; vrijzinnigen geloven 
verder (Amsterdam/Zwolle/Utrecht, 2002), 7; een gemeenschappelijke uitgave van de ADS, de 
Remonstrantse Broederschap, de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB in samenwerking met Zinweb: http:/ /www.zinweb.nl/ . 



150 GERKE j J. VAN HIELE 

Het dak van de sculptuur
kerk, bij avond of in tegen
licht (foto: HasvanDooren). 

vrijzinnige theologie die 'een beetje' niet in God gelooft, en een 'beetje' aan het 
ouderwetse gevoel dat een theïstische God biedt wil blijven vasthouden, wordt 
vermoedelijk niemand gelukkig. Een knipperlichtgeloof dat evenzo vaak 'uit' als 
'aan' is, voldoet niet. Daar hoef je geen kerk voor op te richten.59 

Nog weinig opgemerkt in onze kring is de poging van Wibren van der Burg, tot 
en met 2006 voorzitter van het landelijk bestuur van de Remonstranten, om in 
zeven kenmerken een vrijzinnig alternatief te schetsen van een vrijzinnige levens
praktijk. 60 Puttend uit zowel de christelijke als de humanistische traditie, doet 

59 Heine Siebrand, Onvrijzinnig vrijzinnig; opnieuw een gebied ingaan en verkennen (Zwolle, 
2007), 18; een uitgave van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. 
60 Wibren van der Burg, Over religie, moraal en politiek; een vrijzinnig alternatief (Kampen, 2005). 
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ook hij een poging om een helder beeld te ontwerpen van eigentijds vrijzinnig 
christendom. Voor hem gaat het om dit rijtje: 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
2. Persoonlijk doorleefd geloof 
3. Openheid voor kritiek en voorlopigheid van (geloofs-) uitspraken 
4. Praktische spiritualiteit 
5. Openheid voor cultuur, wetenschap en samenleving 
6. Gelijkheid 
7. Staand in de christelijke traditie, maar open voor andere tradities 

In zijn optiek gaat het in vrijzinnigheid noch om vrijblijvendheid noch om afscheid 
nemen van geloofsinhouden. Vrijzinnigheid bestaat niet uit steeds minder geloven, 
uit water bij de wijn doen. Het schuilwoord 'ondogmatisch' heeft tekenend plaats 
gemaakt voor 'doorleefd'. Het lijkt me spannend om zijn rijtje te verbinden met dat 
van Augsburger. Er is namelijk ook vrijzinnigheid met ruimte en spirit. Vrijzinnig
heid die tegendraads is en robuust, niet bang voor kruispunten en keuzes en con
flicten.61 Ook binnen de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB draaitde bezinning 
op volle toeren en zoekt men naar nieuwe perspectieven op vrijzinnig geloven.62 

Najaren werken in een samenwerkingsgemeente van doopsgezinden en NPB heb 
ik inmiddels wel geleerd hoe waardevol het is om bewust om te gaan met onze tra
dities en om deze vruchtbaar proberen te maken voor een gezamenlijke toekomst. 
Zonder levende traditie is er namelijk niets meer om je aan te schuren en mee te 
verhouden, en rest ons inderdaad niets dan fragmentarische interessantheid en 
kortademige eigentijdsheid zonder geestkracht en zonder ballen.63 

61 Corrie Jacobs, Arne Jonges, Lammert Leertouwer & Heine Siebrand (red.), Tegen
draads; vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (Budel, 2005). De wortels van 
een robuuste vrijzinnigheid gaan voor een groot deel terug op de Woodbrookers en de Bar
chembeweging. Zie:]. Lindeboom, De geschiedenis van de Barchembeweging (Lochem, 1958). 
Met dank aan Emmy Rombach-Rauws en Hans Rombach (in herinnering). Voor een actu
eel overzicht: Dores Lignac, 100 jaar Woodbrookers; verdieping en beweging (Nunspeet, 2008). 
62 Zie: Esther Kopmels, Zielsverlichting; verkenning van vrijzinnige spiritualiteit (Zwolle, 2007); 
een uitgave van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. 
63 Meerten ter Borg gaf in 2008 op het symposium in Leiden over actuele vrijzinnigheid te 
kennen dat dit voor hem geen synoniem is voor zwakheid, voor slappe knieën, voor gebrek aan 
ruggengraat, voor een standpunt zonder pit, of, om het eens te zeggen in het idioom van van
daag de dag: voor een houding zonder kloten. Vrijzinnigheid ziet hij als het lef, pal te staan 
voor een standpunt of een doctrine, en tegelijkertijd dit standpunt niet te verabsoluteren. Het 
is het vermogen je in te zetten voor een traditie, verknocht te zijn aan die traditie en tegelijker
tijd de tekortkomingen erin te herkennen en te benoemen. Het is het vermogen te erkennen 
dat jouw beeld van de werkelijkheid, hoe vanzelfsprekend dat ook lijkt, hoe groot je gehecht
heid eraan ook is, toch ook maar een interpretatie is. 
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De zevensprong 

Misschien is het daarom een idee om in ieder geval één keer in ons leven een pel
grimstocht te maken naar Witmarsum. Bij aankomst eerst een ingetogen, maar 
hartverwarmende bijeenkomst in het oude schuilkerkje in Pingjum, een dorp 
verderop, en daarna wandelen we in stilte naar het monument en het nieuwe 
sculptuurkerkje in de weidsheid van het Friese land. Daar dansen we dan met 
onze stramme leden de zevensprong rond de contouren van een nieuwe doperse 
spiritualiteit. Om niet te vergeten dat het er juist in het licht van de Eeuwige op
nieuw op aankomt. 

Spiritualiteit viert de zonsopgang. Discipelschap zingt in het donker. 
Spiritualiteit is ontzag voelen bij de zee. Discipelschap gaat met de dolfijnen mee. 
Spiritualiteit is dromen van vliegen. Discipelschap is op weg gaan. 
Spiritualiteit is de goede buur liefhebben. Discipelschap heeft de vijand lief. 
Spiritualiteit is Gods plan kennen. Discipelschap is vertrouwen ook al snap je er niks 

van. 
Spiritualiteit is de zonzijde zien. Discipelschap het onderste boven laten komen. 
Spiritualiteit is innerlijke vrede vinden. Discipelschap is vrede stichten. 

Spiritualiteit is integratief. Discipelschap is subversief.64 

64 Augsburger, Dissident discipleship, 189. 


