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Bij de zondag
Zondag 15 oktober is een bijzondere zondag voor mij. Want 14 jaar geleden, op 19
oktober 2003, de achttiende zondag na Trinitatis (en de vierde van de herfst) werd ik
geordineerd als predikant van de Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der
Nederlanden en deed ik intrede in mijn eerste gemeente, de Evangelisch-Lutherse
gemeente ‘s Gravenhage. De Bijbelteksten die voor die dag op het Luthers
leesrooster staan gaan over herderschap en de vraag naar de messias. Ze zijn mij
altijd dierbaar gebleven. Want een predikant is ook geroepen een herder te zijn, een
pastor, zij het gelukkig niet de enige binnen een gemeenschap. In Holy mogen wij
ons rijk weten, met een kerkelijk werker voor het pastoraat, met pastorale
assistenten, een pastoraal begaafde tweede kerkelijk werker en vele pastoraal
onderlegde vrijwilligers. Moet het het messiaanse en het herderlijke van de messias
(was David niet zowel herder als gezalfd koning?) niet ook tot uiting komen in onze
wijze van gemeente zijn? Dat mogen we hopen en we mogen erom bidden en eraan
werken. We lezen op deze zondag Ezechiël 34: 20-31 en Matteüs 22: 34-46. Ik hoop
u weer te ontmoeten.
Erwin de Fouw
Tweede avond over de Islam
Op donderdagavond 14 september spraken wij voor de tweede maal dit jaar over de
Islam. Er waren dit keer ongeveer 15 mensen. De vorige avond, die werd geleid door
Ds. Willem Jansen, een kenner van de Islam door jarenlang verblijf in Pakistan en
Kenia, was zowel informatief en verdiepend met betrekking tot de diversiteit binnen
de Islam. Deze keer blikten wij terug op die eerste bijeenkomst. Er waren vragen
gebleven bij de positie van Jezus en die van Mohammed: in welke opzichten zijn zij
te vergelijken en in welke opzichten juist niet? Hoe(zo) ontstond de Islam eigenlijk (in
610, na het visioen van Mohammed), vanuit een cultuur op het Arabisch schiereiland
waar zowel joodse als christelijke groeperingen leefden?
Daarnaast verkenden we de voorwaarden waar voldaan zou moeten worden als wij
zelf in contact zouden treden met moslims om tot gesprek te komen. Allereerst moet
daarbij natuurlijk gestreefd worden naar een goede sfeer. Ten tweede werd
opgemerkt, dat het waarschijnlijk beter is eerst met hen te spreken over de
maatschappij en hoe wij daarin als mensen van verschillende religieuze en
levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar kunnen samenleven. Daarna
zouden we pas toekomen aan de rol van de Islam en heikele punten als
geloofsinterpretatie en hoe men aankijkt tegen radicalisme en islamistisch geweld.
Als het gaat om welke vragen wij zouden willen stellen aan moslims, bij een open
uitwisseling, werden de volgende vragen genoemd:
 Hoe kijkt u aan tegen autochtone Nederlanders?
 Hoe kijkt u aan tegen christenen?
 Hoe denkt u dat christenen tegen u aankijken?
 Leest u zelf wel eens in de Koran?
 Mag u de Koran kritisch lezen?
 Hoe kijkt u aan tegen bekering van moslims tot het christelijk geloof?
 Hoe kijkt u aan tegen (on)gelijkwaardigheid van man en vrouw?
 Hoe kijkt u aan tegen (opgeschoten) probleemjongeren in eigen kring
(bijvoorbeeld jongeren die neigen naar jihadisme)?
 Wat vindt u van radicalisering, ook gewelddadige?

 Vragen aan de imam: Hoe kijkt u aan tegen verscheidenheid binnen de
internationale islamitische gemeenschap(de oemma)? Ontwikkelt zich een
Nederlandse islam?
En dan was er de vraag hoe we in een dergelijk gesprek zouden moeten ingaan
op eventuele vragen over de kwestie Israël en de Palestijnen.
Tenslotte vroegen we ons af wat wij zouden antwoorden op vragen van moslims
aan ons. Hoe leggen wij het christelijke geloof uit aan mensen die het misschien
onduidelijk vinden? Al met al is ons ook deze avond gebleken dat ons als
christenen in het nadenken over de Islam een spiegel wordt voorgehouden!
C.J. Dam en E. de Fouw

