PERSBERICHT - Utrecht, 23 mei 2011.

“Onze taal is bezet…..”1
Daarmee geeft Ds Mirjam Elbers aan dat de theologie zich al te gemakkelijk horig
maakt aan de taal van de markt, van targets en mission statements, van klanten en producten, allesbeheersend óók in het denken over missie en zending. Zij zal spreken op het
seminar Bijbelse Theologie & Zending, 28 mei aanstaande, Oudegracht 270 te Utrecht.
‘Zending is niet een kwestie van één partij die brengt en de ander die ontvangt. Samen met de mensen zou je de
ontmoeting een kans moeten geven: de ontmoeting met dat vreemde verhaal van de Bijbel, en van daaruit de
ontmoeting met elkaar. Elkaar bevragend: Wat is hier, op deze plek, de taal van de bezettende macht? Hoe sta ik
in die samenleving, wat is het heersende vertoog en hoe sta ik daar tegenover? Het antwoord op die vragen is in
Indonesië vanzelfsprekend weer anders dan in Kenia of Nicaragua.’
‘Misschien klinkt het heel abstract, maar ik geloof dat die Bijbelverhalen zó goed zijn dat, als je samen gaat
lezen, al deze ‘abstracte’ vragen opeens heel concreet aan de orde komen. … Als je die vreemde teksten samen
spelt – waar gaat dit eigenlijk over? – maak je je leeg, ‘ontledig’ je jezelf en dan kom je vanzelf uit bij vragen
als: waar sta ik in deze samenleving? Teksten met elkaar lezen, dat is voor mij kerk zijn.’
‘Zendingsorganisaties schuiven nu te gemakkelijk aan in de bonte reeks hulpverleners. Ontwikkelingssamenwerking, ook in de vorm van zendingsprojecten, is een soort industrie geworden. Kerken doen daar gewoon aan mee
in plaats van iets anders te proberen, iets dat past bij hun eigen traditie en bij de bron waaruit zij drinken.’

Mirjam Elbers zal tijdens het seminar ingaan op de hernieuwde actualiteit van de Nederlandse theoloog Miskotte, die al in de dertiger jaren van de vorige eeuw hartstochtelijk pleitte voor bijbelse toerusting als fundament voor ethiek en weerbaarheid; zij zal daarbij aandacht schenken aan Miskotte’s
‘instructieboek’: het Bijbels ABC.
Tijdens dit seminar komt ook de recente studie naar de impact van Nederlands kerkelijk hulpwerk en zending overzee aan de orde. Dr. Ph Quarles van Ufford zal spreken over de effecten van
Nederlandse zending en Nederlands internationaal kerkelijk hulpwerk. Dr. Quarles van Ufford was
actief in diverse zendings-organen; hij breekt op basis van eigen onderzoek en dat van vele anderen
spreken een lans voor het belang van wederkerigheid in zendings- en internationaal hulpwerk. Als
mede-initiatiefnemer en -redacteur van de recent uitgekomen bundel ‘Als uw leerlingen tussen de volken’ (Boekencentrum 2010) is hij één van de belangrijke stemmen in de herbezinning binnen èn vanuit
de PKN op de rol van zendende of hulpverlenende kerkelijke organisaties. Zeker óók in geval van een
meefinancierende overheid. Dit discours is zonder twijfel voor alle kerkgenootschappen van groot
belang.
De Doopsgezinde Zending biedt een platform aan beide baanbrekende Nederlandse publicisten:
zaterdag 28 mei 2011 te Utrecht, Oudegracht 270. Aanvang 10.00 uur, afronding 13.00 uur.
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