
Ds. Potwana in Zeist-West
Op zondag 5 mei was ds. Pot-
wona uit Kaopstad te gast in de
viering van onze wijkgemeen-
te. ln het kader von een predi-
kantenuitwisseling verbleef hij
twee weken in Nederland en was
ik (AS) zijn gostheer.

f n de twee weken dat ds. Pot-

I wana bij mij te gast was
I bezochten we vele uiteen-
lopende markante ptekken en be-
zienswaardigheden, variërend van
Koningsdag in Amersfoort, het
reptica-schip'Batavia', de jubite-
um-fototentoonstetting van Erwin
Otaf in Den Haag tot de diaconale
ondersteuning van ongedocumen-
teerde vtuchtetingen in Utrecht.
Daarnaast bezochten we twee
kerkdiensten en hadden we enke-
[e ontmoetingen bij mensen thuis.
Stichting Zebra, die uitwisseting
organiseert, hanteert de votgende
doetstelting:'predikanten en ker-
ketijk werkers een nieuw perspec-
tief op eigen teven en omgeving
laten ontwikketen, door middet
van uitwisseting tussen Nedertand
en Zuid- Afrika.'
We merkten a[ sne[ dat het nieu-
we perspectief zowe[ bij de gast
ats bij de gastheer optreedt. Door
met iemand op te trekken die uit
een heel andere context komt,
ging ik ook zetf met andere ogen
naar mijn eigen vertrouwde wer-
ketijkheid aankijken. Omgekeerd
stetde cottega Potwana atlertei
vragen over wat hij zag en beleef-
de, waardoor boeiende gesprekken
opkwamen over getoof, cultuur en
maatschappelijke thema's.
De context waarin cottega Potwa-
na werkt is radicaal verschittend
van de onze. Zijn woon- en wer-
komgeving is een krottenwijk bij
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Kaapstad met ongeveer 1 mitjoen
inwoners. Daar heeft hij te maken
met veel onveitigheid en crimina-
[iteit om zich heen, veel grotere
inkomensverschitlen dan bij ons
en met een heel andere positie en
status van de predikant.
Hoe arm ook, etk [id van de ge-
loofsgemeenschap is trots bij de
gemeente te mogen horen en
drukt deze trots onder meer uit in
de aanschaf van een kerkuniform.
Daarmee wordt meteen zichtbaar
dat iedereen voor God getijk is en
wordt vermeden dat inkomensver-
schitten (die soms onvoorstelbaar
groot zijn!) zichtbaar worden in
kteding of uitertijk van mensen.

Een spannend thema in onze ge-
sprekken was de vraag in hoeverre
christetijke verkondiging moet in-
gaan op de actuele maatschappe-
lijke kwesties. Ds. Potwana stetde
tot zijn teleurstetling aI vaker vast
dat veel Zuid-Afrikaanse kerken
zich in de discussies over corrup-
tie, straatgewetd, misbruik van
macht en een eerlijker verde[ing
van middeten op de vtakte houden
en zich beperken tot atgemene ui-
tingen over hoop, vrede en naas-
tentiefde. Sommigen in Zuid-Afri-
ka verwachten van de kerken
duidetijker boodschappen over de
moeilijke maatschappetijke the-
ma's. Wij kennen die discussie in
Nedertand ook; rond het kerkasiel
bijvoorbeetd.
Na tien dagen in tweetatten te
hebben opgetrokken, kwam de
hele groep van 12 cottega's sa-
men voor vier cursusdagen onder
teiding van een docent uit Stet-
lenbosch. Een mooie manier om
deel 1 van deze uitwisseting af
te stuiten. Votgend jaar zutlen
de Nedertandse predikanten naar
Zuid-Afrika reizen voor deel 2 van
het avontuur!

Leven va.n de wínd
'T /an de wind kun je niet [e-

\ / ven,' was een uitspraak die
lí ik ats kind vaak hoorde. Daar

kwam de fabel van de krekel en de
mier in een adem achteraan. Beide
dieren doen waarin ze goed zijn: de
kreke[ zingt en de mier sjouwt van
's ochtends vroeg tot 's avonds laat
om voorraden te verzamelen. Als de
winter aanbreekt, zit Mier er dus
warmpjes bij. En tijdt Kreket ge-
brek. 'Van de wind kun je niet [even.'
En toch... doe het maar eens zonder!
Ons leven begint en eindigt ermee:
ademen. Zonder wind, zonder lucht
red je dat niet. En in de Bijbet wordt
de Geest van God vaak met Ruach
aangeduid, dat ook met 'wind' of
'[ucht' kan worden vertaald. Wie ge-
inspireerd raakt, komt als vanzetf in
de juiste 'spirit', krijgt zin en kan zin
geven aan het [even.
Hebben wij die inspiratie nog, voe-
ten wij ook de wind van God door
ons leven waaien? Ervaar ik dat nog
en waartoe inspireert het mij dan?
Als Krekel in mij het wonder van het
leven wil bezingen, hoor ik Mier op
de achtergrond mopperen. Mijn [e-
ven tijkt vaak zo vol met wat gedaan
moet worden, dat het mij daarna
leeg achtertaat. ls dat erg?
ln die leegte is ruimte te vinden,
ontdek ik dan. lk besef hoe weinig
ik eigenlijk op eigen kracht kan. lk
voel de optuchting dat dat ook niet
hoeft. Leegte is ruimte die steeds
opnieuw door Gods Geest gevutd kan
worden, beademd. God zetf hetpt
me om 'luchtiger'te leven. Gei'nspi-
reerd door Hem mag ik, levend van
de wind, Zijn vete zomers tegemoet
gaan.
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