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Woord vooraf
De publicatie, die u hierbij in handen hebt, kan gezien worden als vervolg op een publicatie
van vijftien jaar geleden, die de titel meekreeg Met het Woord in de tijd. Het laatstgenoemde
boek werd uitgegeven met het oog op het vijftigjarig bestaan van de IZB, de Hervormde Bond
voor Inwendige Zending op gereformeerde grondslag. Wij vonden dat het tijd werd voor een
nieuwe publicatie, niet alleen omdat het weer een jubileumjaar is voor onze vereniging, maar
ook omdat we in willen gaan op belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Wie Met het Woord in
de tijd leest, zal merken dat de inzet ook toen reeds was grondig na te denken over het
evangelie en de cultuur. Het Woord van God is niet tijdloos, maar in elke tijd en cultuur
nieuw, omdat het de confrontatie aangaat met levende mensen, hun ideeënwereld en hun
leefpatroon. Deze confrontatie heeft ook altijd twee kanten. Aan de ene kant is er sprake van
botsing, want het evangelie is niet naar de mens. Aan de andere kant moeten we zoeken naar
aansluiting, want het evangelie is juist wel voor de mens.
Is de cultuur de afgelopen vijftien jaar zo veranderd, dat ons vorige boek nu al geheel
verouderd is? Dat is zeker niet het geval. Verschillende bijdragen zouden nu nog precies zo
geschreven kunnen worden.
Van modern naar postmodern
Toch is er wel sprake van een verschuiving. Vaak wordt die aangeduid met de woorden
‘modern’ en ‘postmodern’. Nieuw in dit boek is in ieder geval dat uitvoerig ingegaan wordt
op de postmoderne cultuur. In het vorige boek werd de moderne cultuur niet expliciet
geanalyseerd, ze werd vanzelfsprekend verondersteld. We verkeerden toen in de nadagen van
de ‘tweede Verlichtingsgolf’, zoals de culturele omwenteling in de jaren zestig van de
twintigste eeuw vaak wordt aangeduid. Het leek er toen op dat niet alleen de kerk, maar ook
de religie steeds meer randverschijnselen zouden gaan worden. Wat betreft de kerk heeft deze
lijn zich alleen maar voortgezet. Wat betreft de religie is het anders gegaan. Religie mag weer.
Door het vorige boek liep als een rode draad de vraag hoe het evangelie gecommuniceerd zou
kunnen worden in de richting van mensen zonder religieuze antenne. In dit boek, is de vraag
veel meer hoe het eigene van het evangelie gecommuniceerd kan worden in de bonte wereld
van overtuigingen, meningen en religies. Daarmee is de draad van het vorige boek niet
uitgewist. Onder de postmoderniteit, volgens welke religie weer mag, ligt nog steeds de
moderniteit, de wereld van tellen, meten en wegen, die God buiten de rekening houdt en dat
blijkt nog te kunnen ook. Maar de accenten liggen net even anders dan vijftien jaar geleden.
Daarom is de titel van het boek ook net even anders geformuleerd. Met het Woord in de tijd
klinkt tijdbetrokken, maar tegelijk heeft het iets van de steen in de vijver. In de titel
Uitgedaagd door de tijd zit meer elasticiteit. De postmoderne cultuur biedt openingen, nieuwe
kansen. Of zijn het evenzoveel valkuilen? Het is in ieder geval spannend. Dat wil de titel tot
uitdrukking brengen.
Gezamenlijk
We zijn als samenstellers van dit boek dankbaar dat we deze bundel mogen aanbieden als
vrucht van gezamenlijke studie en bezinning. Ieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen
tekst. Toch is het ook een boek waar alle scribenten samen achter staan omdat het in een
gezamenlijk leerproces van schrijven en herschrijven tot stand is gekomen. We hebben op
deze manier niet alleen samen een boek tot stand kunnen brengen, maar ook opnieuw ontdekt
dat we als dienaren van het Woord en gemeenteleden aan elkaar gegeven zijn om te groeien
aan elkaar in kennis en vindingrijkheid ten dienste van de voortgang van het evangelie. We

zijn daarin met elkaar nog onderweg. We hebben elkaar, ook als scribenten, nog het een en
ander te vragen. Dit boek vertolkt dan ook niet het standpunt van de IZB.
We besluiten daarom met de wens dat dit boek vele anderen met ons mag stimuleren tot een
gezamenlijk leerproces ten dienste van de christelijke zending in een postmoderne
samenleving.
Amersfoort, zomer 2000
P.J. Visser
W. Dekker
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Deel 1
ORIËNTATIE IN DE TIJD

1.
Ontstaan en betekenis van het postmodernisme
G.J. van Beusekom
1.1. Inleiding
Het postmodere klimaat waarin wij leven geeft een beeld van mens en wereld dat sterk verschilt met dat van het
modernisme. We kunnen de moderne en postmoderne mens vergelijken met een pelgrim en een zwerver. De
moderne mens is te vergelijken met een pelgrim. Zijn heden heeft een verleden en een toekomst, hij is op weg
naar een beter oord. Al is zijn weg geen autoweg die gemakkelijk en vanzelf naar het doel leidt, maar een weg
met verrassende hoogten en diepten, hij blijft georiënteerd op het eindpunt en de toekomst trekt hem voort. Het
einddoel geeft het leven waarde en zin, onderweg is er plezier en genot, maar altijd in de pauze om met nieuwe
kracht voort te gaan, want de vreugde ligt voor hem. De postmoderne mens is veeleer een vrolijke en
welgestelde zwerver.1 Hij heeft geen reisplan, geen vertrekpunt en geen eindpunt. Zijn verblijf is tijdelijk en
zonder tijdsplanning. Hij heeft geen gisteren en geen morgen, hij is heden. Nu hier en dan daar ruikt hij aan het
leven, gaat als een vlinder van bloem naar bloem. Het bestaan betekent voor hem avontuur, op zoek gaan naar
nieuwe en verrassende wendingen die ontroeren of schokken. Dit leven is een spel met risico’s en kansen, geluk
en pech, serieus gespeeld, maar nooit serieus bedoeld; wie af is begint vrolijk een nieuw spel.
In deze geest typeert Bauman de moderne en de postmoderne mens.2 Het is de bedoeling van dit
hoofdstuk het denken en voelen van de postmoderne mens wat dichterbij te brengen. Uiteraard bestaat ‘de’
postmoderne mens niet. We tekenen een etalagepop gekleed in postmoderne stijl, om een indruk te krijgen van
deze ‘mode’. Deze laatste term is eigenlijk niet geschikt, is te modern, teveel een bos gele of rode rozen.
Postmodernisme is zelfs nog iets anders dan een gemengd boeket. Naast een rijke schakering bloemen treffen we
in het boeket fruittakjes en appeltjes aan en een kunstig vinkje kijkt je met kraaloogjes aan. Het gaat dus om een
sfeertekening van het postmodernisme en het wordt dan ook geen diepgravende beschouwing. In de literatuurlijst
wordt verwezen naar enkele boeken die een nadere bespreking geven van het postmodernisme in literatuur en de
filosofie en de daarbij behorende hoofdpersonen, onder anderen Lyotard, Derrida en Rorty.
In dit hoofdstuk bespreken we eerst premodernisme en modernisme om vervolgens te bezien hoe het
modernisme in het midden van de twintigste eeuw begon af te brokkelen en het postmodernisme opkwam. Na de
karakterisering van het postmodernisme kijken we naar de uitwerking ervan op het terrein van de
levensbeschouwing en vergelijken die met het modernisme. Ten slotte spitsen we een en ander toe op enkele
elementen van het christelijk geloof.
1.2. Premodernisme en modernisme
Om het postmodernisme kleur en contrast te geven bieden we in deze paragraaf eerst enkele trekken van het
premodernisme. Tot dit laatste wordt vaak het behoudende christelijk geloof gerekend, dat zich steeds tegen het
modernisme heeft verzet en in de plurale postmoderne cultuur nieuwe kansen ziet. Daarna geven we een typering
van het modernisme en wijzen op signalen die de neergang ervan aankondigen.
1.2.1. Premodernisme
Bij het premodernisme hebben we het oog op de middeleeuwse maatschappij. Deze is bepaald door het
christendom. Hemel en aarde en alles wat er gebeurt liggen vast in God, oorsprong, grond en doel van ons
bestaan. Als Heer van de schepping leidt Hij de geschiedenis naar zijn doel. Het gaat in het leven van de
enkeling en de gemeenschap om de gehoorzaamheid aan Hem. Normen en waarden komen niet op uit de mens,
zijn niet naar de mens, maar door God gegeven en gericht op zijn doel met mens en wereld. Binnen deze wereld
is er maar één geloof, één groep of volk dat goed is en daarom boven anderen staat: de christenen die God
geloven en dienen. Het leven is verticaal bepaald.
Hier is geen plaats voor de mens die eigen koers zoekt en uitzet. Andere godsdiensten zijn concurrenten,
bedreigende vijanden. Tolerantie is hier maximaal het geduld om de ander de gelegenheid tot bekering te geven
en niet de openheid om de ander een gelijke plaats geven. Kerk en maatschappij zijn hiërarchisch gestructureerd,
alle gezag komt van boven en vraagt onderwerping. Het is een wereld van rangen en standen.
1

Bertens en D’Haen, Het postmodernisme in de literatuur, Amsterdam 1988, p. 18: het postmodernisme begint
in de jaren vijftig onder de welvarende middenklasse.
2
C.H. Lindijer, Postmodern bestaan, Zoetermeer 1998, vat Baumans beelden die het postmodernisme
karakteriseren als volgt samen: de flaneur, de vagebond, de toerist en de speler. Lindijer voegt nog toe de
nomade, p. 72–75.

1.2.2. Modernisme
Het modernisme laten we beginnen met de Verlichting. Het levensklimaat is hier totaal anders dan in de
Middeleeuwen. De mens staat nu in het middelpunt. Van theocentrisch is de wereld antropocentrisch geworden.
Het leven wordt horizontaal bepaald. De aanzet tot de Verlichting was gegeven door Descartes met zijn bekende
stelling: cogito, ergo sum, ik denk, dus ik besta. De menselijke rede wordt de bepalende factor voor het leven.
Deze rede is universeel, ieder mens, wereldwijd, deelt erin. De rede is meer dan een instrument. Het is het
leidend en verbindend principe van de mensheid. Deze rede is vrij. Er is geen externe macht van religie of
metafysica die over haar heerst. Zin en doel van het bestaan, en dus ook waarden en normen, worden niet
ontleend aan het christelijk geloof of een ander geloof, ook niet aan een filosofie die ervan uit gaat dat er ergens
een leidende idee boven deze wereld bestaat. Met de Verlichting schudt de mens alle afhankelijkheid van zich af
en neemt zelf het leven ter hand, hij is autonoom, heeft geen God en geen meester.
De Verlichting wilde de mens bevrijden van geestelijke en religieuze onderdrukking. De redelijke mens
is het nieuwe centrum dat perspectief geeft in een wereld waarin ‘boven’ voor velen een knellende, kleinerende
en corrumperende macht was geworden en bovendien door de kosmologische ontdekkingen van Copernicus en
Galileï minder vast was dan tevoren werd gedacht. Deze mens wil een wereld bouwen waaruit alle angst en
bedreiging van het bestaan is verdwenen, waarin hij niet langer een ondergeschikte aan wie of wat ook is, maar
degene die zelf alles bestuurt. De macht waarmee hij natuur en lot onderwerpt is de rede. Zo wordt in de
Verlichting de mens het heersend subject dat natuur en geschiedenis als object ziet waarover hij macht heeft en
die hij in zijn dienst stelt.
Een gevolg hiervan is geweest dat wetenschap en techniek tot bloei kwamen. In hun ontwikkeling en
resultaten werden ze niet gehinderd door eventuele bezwaren die de kerk kon hebben vanuit een bijbels
wereldbeeld. We kunnen zelfs zeggen dat de bijbel ook een stimulans gaf. In Genesis krijgt de mens de opdracht
te heersen over de aarde en die te bebouwen en te bewaren. Dat werd door de moderne mens gedaan. Men was
zeker in de begintijd van de Verlichting niet los van het geloof, wel van de kerk als gezagsinstantie over het
totale leven: een scheiding van kerk en maatschappij begint zich af te tekenen.
De Verlichting gaf de mensen een nieuw elan. De mens was niet langer een radertje in de maatschappij
dat de grote raddraaiers van de politieke en geestelijke macht moest volgen, maar een mens die
verantwoordelijkheid kreeg. Geen absolute
verantwoordelijkheid, maar vanuit het redelijk inzicht waarin ieder mens deelt, kon hij zijn bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de wereld. Het latere idealisme ging er vanuit dat in de gehele kosmos, de cultuur, de
maatschappij en in het individu een doelgerichte beweging van het verstand aan het werk was. De wereld werd
gezien als één grote gemeenschap waarin individuele en gemeenschappelijke ontplooiing elkaar wederzijds
stimuleren. Het is een optimistische wereld waarin de kennis en macht van de mens toeneemt en waarin de
technische en wetenschappelijke vooruitgang het gelijk van de ingeslagen weg lijkt te bevestigen. Het
modernisme vertrouwde erop dat door de rede de menselijke geschiedenis zou evolueren tot het laatste en
hoogste stadium van het menselijke leven, tot een wereld die één en totaal is, gevormd en bijeen gehouden door
de taal van de rede. Niet ten onrechte is gezegd dat het modernisme messiaanse trekken heeft.
1.2.3. Afbraak van het modernisme
Lange tijd is deze modernistische visie de motor van de westerse maatschappij geweest en ze werkt nog steeds
door. Aan de suprematie van het redelijke leven werd echter steeds meer geknaagd en met name in de tweede
helft van onze eeuw is er een groot vraagteken gezet bij zijn uitgangspunt en doelstelling. Dit is mede gebeurd
door de opkomst van andere culturen zoals die van Afrika en het Midden-Oosten. Deze houden vast aan en eisen
een gelijkwaardige plaats voor hun eigen levensoriëntatie, die niet gebouwd is op de rede, maar niet minder
waarde en zin aan het leven verleent. Vooral door de negatieve effecten van wetenschap en industrie voor mens
en milieu, door oorlog en geweld en het opkomen van nieuwe ziekten als aids en nieuwe virussen, komt men er
toe afscheid te nemen van het moderne denken als levensbasis.3
1.3. Het postmodernisme, opkomst en karakter
Het woord postmodernisme (= na-modernisme) heeft een dubbele waarde. Het geeft aan dat we naar een andere
periode van cultureel en maatschappelijk leven zijn gegaan. Daarnaast is het een aanduiding van kwaliteit: de
cultuur van deze periode is naar haar essentie een andere dan de voorgaande. Het gaat om meer dan een verdere
ontwikkeling van cultuur, techniek en welvaart. De levensvisie en levenshouding is veranderd.

3

P. Lakeland, Postmodernity, Minneapolis 1997, p. 7.

In deze paragraaf bezien we hoe het postmodernisme gestalte kreeg als een kritische beweging ten
aanzien van het modernisme als totale cultuur en dat het op weg ging naar een nieuwe vrijheid en gelijkheid,
zonder enig modern ‘boven’ en zonder enige ‘grond’.4
1.3.1. Opkomst van het postmodernisme
Een nieuwe beweging begint nooit plotseling. Zoals een dijkdoorbraak ook niet plotseling komt, maar te
voorzien is doordat het water in de rivier al een tijd wast en de dijken verzadigd worden van water. Zo kon het
postmodernisme doorbreken vanwege veranderingen die al langere tijd gaande waren in de geest van de mensen.
Het begon in de V.S. in de jaren vijftig en is pas jaren later overgewaaid naar Europa.
In de V.S. vindt in de jaren vijftig en zestig een omslag plaats in de maatschappij. Tradities worden
veronachtzaamd, gevestigde autoriteit wordt niet meer erkend en er is geen nationaal ‘doel’ dat tot
eensgezindheid zou kunnen leiden.5 De samenleving vervlakt en fragmentariseert. In de kunst en de literatuur
verdwijnen de gevestigde ordes en principes. Kunst mag geen elitaire beweging zijn, kunst is kunst voor het volk
en de popart, waarin het colablikje een eervolle plaats op het schildersdoek krijgt, doet zijn intrede. In de muziek
kun je de Rolling Stones en de Beatles noemen als omslag in de muziekbeleving. De maatschappelijke eenheid
van de V.S. werd verbroken door de ‘Beweging voor de burgerrechten’, die zich verzette tegen overheersing,
onderdrukking en geweld jegens minderheden - met als grote momenten daarin het optreden van M.L. King en
de Anti-Vietnam betogingen.6 Het verzet van het postmoderne levensgevoel tegen de overheersing van het
westerse modernisme, vaak gekenmerkt door een blanke superioriteit, kreeg gestalte in vrijheidsbewegingen in
koloniale gebieden en in verzet tegen het apartheidsregiem in Zuid-Afrika.
De studentenopstand te Parijs in 1968 betekende de grote doorbraak in Europa. Deze sloeg over naar
ons land en de bezetting van het Maagdenhuis luidde het einde in van het gezag dat wel vóór de maatschappij
was maar zonder haar inspraak. Er volgde een radicalisering van de democratie. De gelijkheid van de Verlichting
had wel vorsten van de troon gestoten, maar deze werd vervolgens bezet door de maatschappelijke elite. Op de
universiteit kwamen nu studenten in het bestuur. Bovendien werd door de studiefinanciering de universiteit van
zijn elitaire karakter ontdaan. In allerlei vormen van onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven werd
medezeggenschap van het personeel ingevoerd. Inspraak bij allerlei plannen en veranderingen is een
maatschappelijk recht geworden.
De weerstand tegen een gedetailleerde regelgeving van de overheid – bedoeld om ieder tot in de kleine
dingen gelijk te behandelen – en de daarbij behorende bureaucratie groeide, werd meer en meer ervaren als een
beknotting en een ontkenning van de eigen waarde en verantwoordelijkheid van elk individu. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot deregulering en privatisering, kenmerken van het postmodernisme.
1.3.2. Het postmodernisme als tegencultuur
De Amerikaanse literatuurcriticus Leslie Fiedler gaf in december 1969 in zijn artikel ‘Cross the Border – Close
the gap’ het woord postmodernisme zijn huidige inhoud. Postmodernisme als afscheid van het modernisme. De
moderne, avant-gardistische en elitaire cultuur en de massacultuur moeten in het postmodernisme in elkaar
opgaan. Ook het banale mag worden uitgesproken (programma’s van Paul de Leeuw en Jerry Springer), alle
sociale lagen moeten aangesproken worden. De grenzen tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s moeten
verdwijnen, de erotiek moet uit de hoek gehaald worden. Fiedler paste zijn postmodernisme direct toe: hij
plaatste zijn artikel niet in een tijdschrift voor literatuur maar in Playboy!7 Het postmodernisme dat tot dan toe
vooral negatief benaderd werd als een verval van de maatschappij werd door hem als een positief streven
geponeerd. Postmodernisme is bij Fiedler duidelijk nog een contra-culturele beweging, anti–intellectueel, anti4

Daarmee verschilt het postmodernisme van de beweging New Age. Deze spreekt over de wending naar een
nieuwe periode, een heilstijd. New Age verzet zich evenals het postmodernisme tegen het rationalisme van het
modernisme dat leidde tot oorlogen en uitbuiting der natuur. Het wil een ecologische, pacifistische en
feministische verandering van bewustzijn bereiken, zodat een zachte, gevoelvolle, vrouwelijke en vreedzame tijd
aanbreekt. Evenals het postmodernisme zoekt het de directe ervaring. Maar anders dan het postmodernisme
houdt New Age vast aan een samenhangend totaal bestaan dat de hele kosmos omvat. Is voor het
postmodernisme het toevallige een wezenlijk element, voor New Age is er een alles doortrekkend principe, zoals
bijvoorbeeld aangegeven in De Celestijnse belofte, geschreven door James Redfield, dat als thema heeft dat er
achter alle toeval ‘iets’ zit. Deze onverklaarbare macht zorgt ook voor eenheid. Zie a.w., p. 16. Zie verder
Uitgedaagd door de tijd, hfdst. 3.
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doctrinair, anti-elitair en anti-formalistisch.8 Intussen heeft het dit karakter verloren en beheerst het als iets
gewoons het dagelijks leven.
1.3.3. Postmodernisme in de architectuur
In de literaire wereld en in die van de kunst kwam het postmodernisme als eerste naar voren. Maar in het
bijzonder de architectuur heeft duidelijk laten zien wat het postmodernisme betekent in het dagelijks leven van
steden en dorpen. Het modernisme streefde naar functionaliteit, niet alleen als efficiënte werkvorm, het was een
principe. De architectuur van het modernisme had de taak door haar bouwwerken de mensen als het ware
functioneel te vormen, de mens als actieve en bewuste functie in de vooruitgang der mensheid. Er kwamen wat
we noemen ‘rijtjeshuizen’, een hele straat met hetzelfde type woning, een volgende straat had misschien een
kleine variatie of had een iets groter type. Luxe mocht zeker wel als vrucht van functionaliteit, maar stond er
tegelijk ook in dienst van. Daarnaast was er de, vaak grauwe, monotonie van flats, die meer op opbergbakken
leken dan op woningen. Als achtergrond van deze wijze van bouwen speelt de woningschaarste, maar
doorslaggevend was de notie functionaliteit. Deze wereld van staal, glas en beton werd in een informeel gesprek
met Amerikanen door een Poolse official van de communistische partij getypeerd als de triomf van de ideologie
over het gezond verstand.9
De functionele, vaak strakke en kille bouwwijze van het modernisme werd in het postmodernisme
vervangen door speelse en vaak kleurrijke ontwerpen. Wie door een woonwijk uit de jaren negentig rijdt en die
vergelijkt met een wijk uit de jaren zestig ziet een gigantisch verschil, dat niet zozeer te maken heeft met
welvaart als wel met de andere levensvisie van het postmodernisme. Niet alleen luxere huizen, maar ook heel
verschillende stijlen naast elkaar, speels en creatief vormgegeven. Zelfs waar de overheid nog sterk regulerend
is, wordt er voor gezorgd eentonigheid te vermijden. Kantoorgebouwen verschijnen in veel variaties en willen
soms bewust een postmoderne kunstzinnigheid uitstralen. Daarin is de norm van rationaliteit en functionaliteit
die eigen is aan het modernisme verdwenen en vervangen door het postmoderne principe dat er geen normen
zijn.
Er is geen norm, het heden is niet het beste, het verleden is niet het mindere dat we achter ons gelaten
hebben. Dit komt tot uiting in het eclecticisme dat tot de kenmerken van het postmodernisme behoort en gestalte
krijgt in de pluraliteit als principe van deze levensvisie. Een bekend voorbeeld uit de architectuur is een
bouwwerk van de Japanse architect Genko Kuma. In Tokio staat een door hem ontworpen bouwwerk dat drie
stijlen, drie perioden bij elkaar zet in één gebouw: een deel heeft de vorm van een reusachtige Griekse zuil, het
tweede deel ziet er uit als een Europese kasteelruïne en het derde deel is een moderne glas-staalconstructie.10
Voor Nederland geldt als voorbeeld van een postmodern ontwerp het Groninger Museum dat als een eiland in de
gracht voor het station ligt. Het is omschreven als kakelbont, een vrolijke janboel van materialen.11 Het bestaat
uit een verzameling paviljoens, waarbij het deel dat in het water ligt aan de voorkant aan een schip doet denken.
De paviljoens verschillen in vorm en kleur en stralen uit feestelijk anders te zijn. De bedoeling van het museum
is de mensen aan te spreken op hun wil vooroordelen overboord te zetten. Het wil uit de band springen en het
leven blijmoedig affirmeren. Andere woorden die het toegevoegd kreeg zijn: doelbewust controversieel, een
exces, de wulpse waan van 1994.12
1.3.4. Er is geen mode meer
Ook in de wereld van de kledingmode is duidelijk te zien dat we het modernisme achter ons gelaten hebben.
Bepaalden in die periode enkele couturiers hoe we er het komende seizoen uit moesten zien, met het
postmodernisme is dit verdwenen. Het is zoals een verkoper zei: mode is wat u leuk vindt. De modeontwerpers
reiken nu slechts creatieve kledingontwerpen en -materialen aan, ieder mag zelf weten wat hij of zij er uit neemt
en mag zelf creatief met de voorbeelden aan het werk of ze laten voor wat ze zijn. We laten ons niets opleggen,
we streven niet naar eenheid, ieder maakt ervan wat hij zelf wil. In het verzet tegen het modernisme kende het
postmodernisme zelfs anti-mode. Niet alleen raakte het ‘uit’ om bekende merken te dragen, men koos soms voor
gerafelde en gescheurde kleding. Ook al is dit voorbij en wordt mooi ook in onze postmoderne tijd gewaardeerd,
je mag gekleed gaan zoals jij fijn vindt en het doet er niet toe of een ander dat wel of niet mooi vindt.
1.3.5. Geen eenduidige gestalte
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Het postmodernisme heeft iets vaags, schreef iemand. Dat is ook zo. Dat heeft te maken met het gegeven dat
degenen die postmodern zijn onderling verschillen. Voor de een geldt echt dat God ‘dood’ is, een ander wil juist
het religieuze weer een plaats geven. De een acht een minimale algemene normgeving nodig, voor de ander is
het radicaal: ieder moet weten wat hij doet. Bovendien is het postmodernisme nog jong en voor velen is het de
vraag of we wel aan een nieuwe periode in de wereldcultuur bezig zijn of dat we nog in een overgangsfase naar
iets nieuws zijn, waarvan wel enkele karakteristieken zich aftekenen, maar waarvan nog niet te zeggen is wat
haar wezenlijke kenmerk is.
Er is nog een andere reden. Het postmodernisme is samen te vatten in het woord pluraliteit. Dat is wat
anders dan pluriformiteit, want dat betekent dat het ene zich in velerlei gestalte voordoet. Dat is ook bij het
modernisme aanwezig. Pluraliteit betekent echter dat er vele verschillende eenheden zijn die niet door een
centrale eenheid gestuurd of gebonden worden. Het modernisme is unificerend, het postmodernisme streeft juist
niet naar consensus, maar laat de verschillen en tegenstellingen naast elkaar staan. Een mens moet die
aanvaarden als behorend bij het leven en ieder dient er op zijn eigen manier een plaats aan te geven in zijn
bestaan. Juist dit plurale dat zich verzet tegen structuren en fundamenten maakt het postmoderne leven
verwarrend, ongrijpbaar, vaag. Echter, een postmodernist zal antwoorden dat deze poging te begrijpen nu juist
datgene is wat het postmodernisme achter zich wil laten. We moeten er van af om te proberen het leven te vatten.
We zijn deel van de totale kosmos en laten ons meenemen om in dit geheel ons leven te beleven, waarbij ook de
tegenstellingen er bij horen. We moeten leren zien het toevallige van de eigen overtuigingen en verlangens, zegt
Rorty en noemt dit de houding van de ironie.13
1.3.6. De rede als grond is niet redelijk
Naast allerlei invloeden die het postmodernisme gestimuleerd hebben, was het ook de filosofie zelf die steeds
meer vragen kreeg bij het uitgangspunt van de rede. Dat begon al in de tijd van het modernisme. Uiteindelijk
wordt de vraag gesteld: is er een objectieve reden om de rede als laatste grond te nemen van ons bestaan? Die
reden is er niet. Mede door de relativiteitstheorie en ook door het onzekerheidsprincipe van Heisenberg zijn wij
ervan overtuigd geraakt dat er geen objectieve kennis bestaat.14 Ieder neemt waar vanuit zijn persoonlijke
situatie. Vanuit de psychologie werd steeds duidelijker dat wetenschap niet waardenvrij is. Wij worden bepaald
door de vragen die voortkomen uit onze levensvisie of maatschappelijke belangen. De rede is daarom geen
objectief en dus beter uitgangspunt voor ons leven dan het geloof in God of het boeddhistisch principe. Onze
laatste grond is altijd een keuze waarvoor geen rationele motivering is te geven. De ratio is een hulpmiddel in
ons denken en handelen, maar kan doel en zin van het leven niet bepalen. Daarmee is de bodem weggeslagen
onder alle levenshuizen gebouwd op de waarheidsclaim van de rede.15
1.3.7. Ongelijktijdigheid en weerstand
Al is het gemeen goed geworden onze tijd aan te duiden als postmodern, daarmee is niet gezegd dat ieder het
postmodernisme in gelijke mate beleeft en er een zelfde waarde aan toekent. We moeten rekening houden met
ongelijktijdigheid in de aanvaarding van de nieuwe denkbeelden van het postmodernisme. Het is de intellectuele
bovenlaag die zich de nieuwe visie het eerst eigen maakt. Daarna druppelt het door naar de middengroepen, met
name naar degenen die zich met media en trends bezighouden. Op deze wijze komt het de hele maatschappij
binnen en neemt ieder er ongereflecteerd meer of minder van mee. Jongeren zullen het gemakkelijker oppakken
dan ouderen. In kerkelijke kring zal het misschien het meest ingang krijgen aan de vrijzinnige kant en bij de
progressieve groepen. Politiek gezien is D66 de groep die er sterk mee verwant is, want deze partij wil niet van
een bepaalde ideologie uitgaan. Dat het breder leeft onder de bevolking dan bij de aanhangers van deze partij
mag blijken uit het feit dat er bij de verkiezingen vele zwevende kiezers zijn. Niet het principe van de partij,
maar de praktische uitvoering telt.16
Vervolgens moeten we bedenken dat er niet ergens een lint is doorgeknipt waardoor een nieuwe
culturele weg is geopend. Er is een geleidelijke overgang, je kunt je niet van de ene dag op de andere losmaken
van je vorige levensstijl. Voorlopig blijven de sporen van het modernisme door onze maatschappij lopen en met
name in de techniek en de industrie zullen uitingen van het modernisme, zoals de robotisering en andere
‘computerisering’, ook in het postmodernisme werkzaam zijn en zelfs verder uitgewerkt worden.
Ten derde blijkt dat niet ieder het postmodernisme als een nieuwe wijze van leven en denken erkent.
Men beschouwt onze tijd als een voortzetting van het modernisme, geradicaliseerd en terecht hier en daar
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gecorrigeerd. Men noemt hen wel de laat-modernen. Vanuit hun visie bestrijden zij bepaalde uitingen van het
postmodernisme en aanvaarden geen onbegrensd pluralisme.
In behoudende religieuze kringen grijpt men het plurale postmodernisme aan om weer terug te keren
naar de tijd voor de Verlichting, een tijd waarin God, wonderen en schepping geen vraagtekens, maar
uitroeptekens opriepen. Niet dat men het postmodernisme in zijn uitgangspunt accepteert, maar wel de ruimte die
het biedt aan tegengestelde opvattingen. Niet alleen deze premoderne geloofswijze treffen we aan in het
postmodernisme, ook voorchristelijk ‘heidens’ geloof keert terug. Heilige voorwerpen van weleer als bomen,
hemellichamen en dieren keren nu terug als heilzame voorwerpen. Men zoekt de geestelijk heilzame straling van
zon, maan en sterren, de helende omgang met bomen en dolfijnen.
1.4. Het postmodernisme als levensbeschouwing nader bezien
In het voorgaande is er in het algemeen het een en ander gezegd over het postmodernisme. In deze paragraaf
willen we de levensbeschouwelijke betekenis van het postmodernisme nader bezien, steeds in vergelijking met
het modernisme.
1.4.1. Doel en zin
Als er geen laatste grond te geven is voor een levensvisie, zijn - rationeel gezien - in principe alle
levensbeschouwingen van gelijke waarde. Dat geldt alle religieuze en niet religieuze opvattingen. Het leven is
pluraal en kan eigenlijk alleen ironisch beleefd worden door verschillen te accepteren en eigen opvattingen te
relativeren als toevalligheden. Hiermee hangt samen dat we in de postmoderne wereld niet meer kunnen spreken
over zin en doel van het leven. Ieder mens kiest of schept zijn eigen zin en doel, je kunt die wel met meer
mensen delen, maar ze zijn niet algemeen geldig voor iedereen. Ieder zoekt zijn eigen leven te ontwerpen. Het
leven is een voortdurend ‘zoekontwerp’.
Hiermee valt het begrip gemeenschap weg. Er is geen groot collectief meer. Ieder zoekt een netwerk
van vrienden. Vaak is men bij verschillende netwerken betrokken. Velen weten zich daar goed in te redden. De
schaduwzijde van deze wijze van leven is dat minder sociaal vaardige mensen terecht komen in een eenzaam
bestaan. Met het wegvallen van doel en zin valt eveneens de functie van de geschiedenis weg. Deze functioneert
niet meer als leerschool van de mensheid. Gegevens worden geordend maar niet meer kritisch beoordeeld, er
wordt geen les uitgetrokken, want dat veronderstelt dat wij weten welke zin en welk doel het leven heeft.
Geschiedenis is genealogie geworden.17 Ieder haalt er het zijne uit gericht op het individuele zoekontwerp.
1.4.2. Normen en waarden
Het spreken over normen en waarden voor de maatschappij is een zaak van zwakke woorden geworden die niet
sterk genoeg zijn om de openbare orde te handhaven. Want welke grond is er om een norm op te leggen? Waarde
heeft slechts wat wij van waarde vinden. Maximaal kunnen we afspraken maken met elkaar, maar het naleven
ervan is in principe niet af te dwingen. De individuele bepaling van wat waar is en waarde heeft doet zich ook
binnen de religie gelden. Postmodern gezien kan er geen bindende belijdenis zijn, want dat pretendeert een
algemeen geldige waarheid voor ieder. Binnen het christelijk geloof mag dus ieder zijn eigen waarheid hebben.18
Waar geen algemene normen en waarden worden geaccepteerd, is de ethiek verdwenen. Deze heeft in het
radicaal postmodernisme plaats gemaakt voor het ironische of het esthetische, er is immers niets dat mij
verplicht.19 Het gaat erom of ik het mooi vind, er plezier in heb of dat het mij een goed gevoel geeft. Ieder mens
creëert dus zijn eigen ‘ethiek’. Dat wil niet zeggen dat ik alleen op mijzelf let, ik weeg ook af of het nadelig of
voordelig is voor de ander. Maar dat nadelig of voordelig overweeg ik aan de hand van mijn persoonlijke
normen. Er is geen verplichting tot de ander en de maatschappij, ik kies voor een bepaalde mate van
betrokkenheid.
Het verschil met het modernisme is groot. De postmodernist laat zich in het sociale verkeer leiden door
de ander met wie hij geconfronteerd wordt, terwijl het modernisme juist zocht naar structuren om het welzijn van
allen zeker te stellen. Zonder dit moderne denken zou het nooit tot de verklaring van de rechten van de mens
gekomen zijn en de vraag is of deze rechten niet in verval raken door het postmodernisme. Voor postmoderne
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mensen zeggen woorden als verantwoordelijkheid, gerechtigheid en solidariteit niets meer.20 Het modernisme
heeft geprobeerd het leven te vormen tot een eenheid en totaliteit door de eenheidstaal van de rede. Maar dit
Babel is uiteengevallen in de veeltalige wereld, waarin we ieder onze eigen weg gaan in wisselende groepen van
wisselende samenstelling.
1.4.3. Vlees en bloed in plaats van het systeem
Het modernisme bracht ook iets hards en dwingends met zich mee. De rede bepaalde doel en zin en de mensen
moesten zich die eigen maken en eraan meewerken. Wie het zich niet eigen had gemaakt of het afwees, moest
toch meedoen aan het realiseren van het ideaal, bijvoorbeeld de bevrijding van de arbeider in de door het
marxisme bepaalde landen. Vanuit de idealistische gedachte dat in elke maatschappij en ieder individu de rede
aanwezig is, verwachtte men een maatschappij vol solidariteit en gelijkwaardigheid te vormen die de heilsstaat
zouden bewerken.
Dit redelijk ideaal is stukgebroken op het machtsmisbruik van de leiders en de teleurstelling over het
ontbreken van echt welzijn. Maar de meest subversieve kracht lag in het gegeven dat een mens meer is dan rede.
Met name het gevoel, de persoonlijke beleving en eigen visie worden ontkend in de rationele systemen van
marxisme en communisme, maar eveneens van het kapitalisme. De persoonlijke God werd vervangen door de
onpersoonlijke Rede, Natuur en Waarheid21. De rationele mens die het centrum van het bestaan moest vormen
was een onpersoonlijk subject, kil en bloedarm. De onbarmhartigheid van het systeem werd zichtbaar toen God
en ‘andere gedachten’ werden opgesloten in de Goelag archipel of verbannen.
Het onpersoonlijke subject van het modernisme leidde in de praktijk vaak tot politieke en sociale
onderdrukking. De redelijke mens is iemand die macht uitoefent op zijn omgeving. Dat beperkt zich niet tot
natuur en lot, het betreft ook de medemens of een andere cultuur. Het redelijk subject bevoorrecht de sterke, de
man, de Europeaan, de slimme manipulator van een systeem. Niet alleen in een politiestaat gebeuren zulke
dingen, ook in de vrije kapitalistische wereld worden mensen door de ideologie (onbewust) gebonden en
gestuurd. Het postmodernisme ziet zich als bevrijding van het modernistische systeem en haar consequenties.
Het postmodernisme verzet zich hiertegen en verwerpt daarom alles wat tot systeemdwang kan leiden, dat wil
zeggen alle religie en metafysica (waartoe ook het rationalisme behoort) als basis van het bestaan. Het gaat om
de werkelijk bevrijde mens die mag leven naar zijn gevoel, handelen volgens zijn eigen visie. Het
postmodernisme radicaliseert het individualisme.
Critici zeggen dat deze last te zwaar is voor een mens, want ieder moet nu zijn eigen leven dragen en
kan ten diepste niet steunen op iets of iemand anders. In tijden van voorspoed gaat dat nog wel, maar kan een
mens dit aan als zijn leven in de crisis komt?
1.4.4. Speelsheid
Een andere reactie op de systeemdwang uit het modernisme is de speelsheid. Fiedler stelde spontaniteit
tegenover het dodelijk serieuze humanisme.22 In het begin van dit hoofdstuk hebben we daarop al gewezen. In de
bouwkunst en ook in de modeontwerpen komt het steeds terug. Functie en fictie hebben beide evenveel recht in
het leven. Creativiteit en ‘fun’ zijn kernwoorden in het postmodernisme.
1.4.5. Andersheid
Een belangrijke karaktertrek die met de bevrijding van het systeem te maken heeft is de ‘andersheid’. Het is een
reactie op uitsluiten wat niet in het systeem paste. Het niet bevoorrechte en afgewezene, het verdachte en
afwijkende is het ‘andere’. Het vrouwelijke staat tegenover het mannelijke, zwart tegenover wit, oost tegenover
west, homoseksueel tegenover heteroseksueel. In de kerk zie je hernieuwde aandacht voor bijvoorbeeld de
Katharen, die vroeger als ketters werden afgewezen. De gnostiek wordt naar voren geschoven als de ware
kennis, die door de macht van de kerk in het verleden buitenspel is gezet. Deze deconstructie, deze ontleding van
het moderne wil de maatschappij zo meerwaardig maken en haar meerduidigheid laten zien.23 Het
postmodernisme kenmerkt zich door een sfeer van tolerantie, zelfs positieve aandacht voor het vreemde, het
andere. Hier ligt ook een opening naar de religie, die in het rationalisme werd ontkend.
De andersheid heeft ook te maken met bovengenoemde speelsheid en creativiteit. Het andere daagt uit
en stimuleert om nieuwe dingen te ontdekken. Verder komen door het systematische te doorbreken, je te laten
verrassen.
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1.4.6. Gezag
Ten aanzien van leiding en opvoeding brengt het postmodernisme een andere visie en houding mee. Rangen en
standen waren theoretisch onder het modernisme al verdwenen, maar het postmodernisme radicaliseert dit door
al wat elitair en formeel is te verwerpen. Gezagsverhoudingen vallen weg of worden tenminste niet op
‘gezagvolle’ wijze gepresenteerd. In bedrijven en instellingen zit geen directeur maar een manager. Hij geeft
geen bevelen maar overlegt en legt uit, stimuleert en motiveert om de gezamenlijke doelstelling te halen. Gezag
moet je verwerven, komt niet automatisch op uit iemands functie of positie.
Hieraan parallel loopt een verandering in verhouding tussen ouders en kinderen. We denken hier
nauwelijks meer in termen van gezag en gehoorzaamheid. Ouders sturen door gesprek en motivatie en als
kinderen iets niet willen gaan we ‘onderhandelen’.
1.4.7. New sensitivity
Een wereld van verschil tussen postmodernisme en modernisme komt tot uiting in wat wel genoemd wordt een
nieuwe gevoeligheid. Hiermee reageert het postmodernisme op de intellectuele kennismaatschappij van het
modernisme.
In het modernisme gaf het subject betekenis aan het object. Maar dit betekent overheersing. Door aan iets
betekenis te verlenen wordt het in een kader gezet
en daarmee gemanipuleerd volgens een bepaald idee dat iemand bewust of onbewust heeft. Het postmodernisme
ontkent nu alle betekenis in modernistische zin. Woorden verwijzen niet in algemene zin naar een voor allen
geldende werkelijkheid, want deze bestaat niet.24 Er is alleen die werkelijkheid en die betekenis die ik ervaar en
misschien met enkele anderen deel. Tussen mij, het leven en de dingen (geen objecten) staat geen al dan niet
persoonlijke interpreet, het gaat om directe ervaring, beleving van het bestaan. Er bestaat dus geen hogere of
lagere kunst, het gaat om wat ik eraan beleef. In plaats van hermeneutiek zijn er ‘erotics of art’ en dit doortrekt
de gehele levenswijze. Het gaat om het esthetische, om het gevoel. De vraag is niet: wat vind je er van, maar hoe
heb je het beleefd?25 Het ligt dichtbij wat in de computerwereld WYSIWYG heet: what you see is what you get.
Waar niet meer het indirecte van het denken bepalend is voor het leven maar de directe waarneming,
neemt het visuele een grote plaats in en daarmee de tv.26 Kenmerkend voor onze postmoderne tijd is wel de
videoclip: visueel opwindende beelden naast elkaar, zonder dat er een functionele, associatieve of narratieve
samenhang aanwezig is. Er ontstaat een verlangen naar steeds weer visuele stimuli, mooie en verrassende en
vaak ook schokkende of uitdagende beelden.27 Dat erotische beelden hierbij door velen gezocht worden zal niet
verrassend zijn.28 De ‘gevoelscorrectie’ op het modernisme heeft heel positieve elementen in zich, maar geeft
ook grond aan de critici die het postmodernisme oppervlakkigheid verwijten.
1.4.8. Er zijn geen grote verhalen meer
De praktische en filosofische ondermijning van het modernisme heeft ertoe geleid dat er voor de postmoderne
mens geen levenoverkoepelende en levenbepalende systemen meer zijn. Dit wordt vaak aangeduid met een aan
Lyotard ontleende uitdrukking dat de ‘grote verhalen’ niet meer zijn.29 Er is alleen nog het kleine verhaal van
ieder persoonlijk. Extreem postmodern betekent dit dat ieder doet wat hij het beste vindt, vaak weergegeven met
de uitdrukking ‘anything goes’ (alles mag). Maar een gematigd postmodernist als Lyotard wil niet meegaan met
deze willekeur. Ieder heeft in zijn eigen ‘petite histoire’ een rechtvaardiging nodig, een motief. Maar deze
rechtvaardiging is altijd voorlopig en nooit een ontologisch verankerde rechtvaardiging voor het handelen. Iedere
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Wat daarvan de betekenis voor het omgaan met de bijbel is heeft W.G. Rietkerk aangewezen in zijn artikel
‘Verlegenheid of gelegenheid’ in Kontekstueel 10 (1996) nr. 4.
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27
Daarnaast zijn er andere stimuli voor de beleving: drugs, alcohol e.d.
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Bertens en d'Haen, a.w., p. 22.
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J.F. Lyotard, Het postmoderne weten, Kampen 1987 (vertaling van La condition postmoderne, 1979).

rechtvaardiging is fictioneel (een beperkte persoonlijke visie) en ontoereikend om iets uit te drukken, vast te
leggen of te onthullen.30
1.5. Het postmodernisme en het christelijk geloof
In het voorgaande is af en toe al even een lijntje getrokken naar het christelijk geloof zoals wij dat in het
verleden gestalte hebben gegeven, nu eens onder invloed van, dan weer in verzet tegen het modernisme. In deze
paragraaf richten we ons op enkele aspecten er van.
1.5.1. Geloven in God
Al is in het christelijk geloof niet een idee, maar een persoon de grond van het bestaan, voor het postmodernisme
is ook dit niet acceptabel. Enerzijds kan religie en spreken over God weer in deze postmoderne tijd, anderzijds is
de claim dat God de God van allen is in strijd met het postmodernisme. Met het vervallen van God als Persoon
boven ons vervalt zijn gezag in de samenleving en daarmee de houding van eerbied en ontzag jegens Hem. Een
appèl op Gods Woord is in onze maatschappij een illusie, een gekerstende wereld ongewenst. We kunnen dus
niet meer de wereld intrekken met de eis van geloof en bekering. Geloven is een individuele zaak geworden. Met
name de meer evangelische kringen hebben dit al lang gezien en ontdekt dat dit een andere weg vraagt bij de
verbreiding van het evangelie, maar dat het geen hindernis hoeft te zijn.
Het wegvallen van de mens als centrale persoon in de kosmos heeft ook gevolgen voor de postmoderne
beleving van een god en dus ook van God. De kosmos staat centraal, plant, dier en mens samen vormen er een
deel van. ‘God’ wordt in deze belevingswereld tot een woord voor de krachten die het leven in aanzijn riepen
(Schepper), de gewaarwording van orde of een ordeningsproces (Onderhouder), Hij is de reactie op de negatieve
ervaringen die we voortaan willen vermijden (Verlosser). God is uiteindelijk niet meer dan de natuur. God
verdwijnt, het lot neemt zijn plaats in en we worden geregeerd door het toeval. Al heeft deze ‘natuurreligie’ zijn
aanhangers, velen trekken deze consequentie niet en zoeken in de religie naar betrokkenheid op hun persoon. Het
individualisme en het besef als mens de macht niet in handen te hebben, vragen om persoonlijke steun en
bemoediging. Daar ligt een opening voor de christelijke gemeente. Pastoraat dat breed om zich heen ziet, speelt
daarin een belangrijke rol!
1.5.2. Eschatologie
Met het verdwijnen van God als Alfa en Omega is in feite ook de geschiedenis verdwenen in het
postmodernisme. Dat berooft het leven van zin en doel. Het gaat er slechts om dat de mens zijn plaats vindt in de
kosmische harmonie. Het teleologisch en eschatologisch denken is marginaal in het postmodernisme en daarmee
is ook de hoop en verantwoordelijkheid geminimaliseerd. Hieraan verbonden is de concentratie op het huidige
leven. De zin van Paulus, dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid van
de toekomende, is volkomen onverstaanbaar en ongewenst. Het leven moet hier geleefd, genoten worden.
Morgen bestaat niet, er is alleen het heden.
Ook hier merken we dat niet ieder de weg van het postmodernisme tot het einde loopt. In het
persoonlijk leven van velen is het eschatologische niet helemaal weg en vinden we geloof in een verder leven na
de dood. Bekend is het spreken over het wolkje waarop men zit en kijkt naar de stervelingen op aarde. Een
andere gedachte die dit illustreert is die van de reïncarnatie waarbij een mens via vele stadia uitkomt in een
hemels bestaan. Al is de aandacht van postmoderne mensen niet in de eerste plaats op de toekomst gericht, uit
het bovengenoemde blijkt dat voor velen een einde van ‘dood is dood’ voor het gevoel strijdig is met de
positieve ervaring van hun leven en de diepe relaties die men heeft. Voor velen is het heden te kort voor het
leven, of positiever geformuleerd: de waarde van het mensenleven is te groot voor het heden alleen. Daarmee is
de boodschap van het evangelie ook in het postmoderne heden niet zonder landingsbaan.
1.5.3. De bijbel
De bijbel is in het postmodernisme maximaal een bron voor (spiritueel) leven, niet de enige bron. Er is niemand
die en geen systeem dat exclusief aanspraak op waarheid kan maken. De bijbel is een religieus boek naast andere
en staat bij de boekhandel onder het bordje esoterie. Nog minder dan enige bron is de bijbel enige norm. Niet
alleen vanwege de pluralistische visie op waarheid en het afwijzen van alle externe autoriteit, ook omdat met
name de christelijke moraal de geur om zich heen heeft van onderdrukking: vrouwen, homoseksuelen,
kleurlingen, ketters et cetera. Het christelijke staat voor velen gelijk met een blanke, overheersende, mannelijke
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cultuur. Deze negatieve trekken van het christelijk geloof worden zichtbaar in het feit dat velen geloof zoeken
buiten de kerk.
Toch is daarmee niet alles gezegd. Waar de bijbel wordt geopend los van allerlei kerkelijke ‘claims’,
blijkt deze voor velen waardevolle woorden te bevatten, bijvoorbeeld persoonlijke woorden in de Psalmen,
woorden van levenswijsheid voor het heden in Spreuken en Prediker. Niet minder zien we dat voor velen Jezus
de parel van grote waarde wordt die zij zochten. Als we Paulus niet als dogmaticus naar voren brengen, maar als
‘existentieel bevlogen’ door diezelfde Jezus, kunnen ook de brieven open gaan tot verrijking van postmoderne
mensen. Zochten we in het modernisme vooral naar de eenheid in wat heet bijbelse theologie of in dogmatiek,
het postmodernisme vraagt naar de diversiteit. Daarmee klopt het bij de bijbel niet vergeefs aan. Het is immers
een bundel van 66 boeken waarin van grote diversiteit sprake is. In deze tijd vraagt de veelkeurigheid de
aandacht.
1.5.4. Verlossing
Christus als Verlosser heeft in het postmodernisme nauwelijks een plaats. Waar geen gezag en norm is en ieder
mens die zelf creëert, kan geen sprake zijn van zonde en schuld jegens een ander en is verlossing en verzoening
met God niet ter sprake, het zijn maximaal horizontale begrippen. Oordeel van God is een onmogelijke notie.
Ook waar het postmodernisme niet bewust wordt aangehangen en men nog christelijk is, zien we zondebesef en
afhankelijkheid verdwijnen. Wel ervaart de mens de (ondraaglijke) last van het scheppen en onderhouden van
zijn eigen leven. Verlossing is vervangen door bemoediging, stimulans om te leven, wijsheid en kracht om de
negatieve gevolgen van ons tekort als mens te boven te komen. Mensen hebben meer behoefte aan warmte, een
arm om hen heen dan aan de verkondiging van de genade.
De genade behoort wel tot de leer, maar is geen leer. Genade wordt gevonden en ondervonden. Ook in
deze tijd van het postmodernisme kan dat het geval zijn. Het leven als zoekontwerp heeft iets vermoeiends en
kan tot diepe teleurstelling leiden. De last van het geradicaliseerde individualisme kan tot het inzicht brengen dat
er meer nodig is dan aanmoediging. Genade wordt misschien niet zozeer via de poort van de zonde gevonden,
als wel in de weg van verlorenheid, het zelf niet kunnen redden. De betekenis van het verzoeningswerk van
Christus staat hier niet aan het begin van de ontdekkingstocht, maar op een plaats verder op de weg.
1.5.5. De Heilige Geest
Het postmodernisme heeft met de gedachte van leiding en kracht van een geest niet zoveel moeite. De Heilige
Geest is postmodern verstaanbaar als kracht die de wereld doortrekt, terug te vinden in straling of energie die
uitgaat van de natuur, van zon en maan, van bomen en dieren. Hij is de geest die het spirituele in een mens wekt
en stimuleert. Ook al wordt Gods Geest in eerste instantie als bovenomschreven algemene geest opgevat, in het
postmodernisme dat openstaat voor ‘andersheid’, zal het spreken over de Geest als Geest van God de Vader en
van Christus niet a priori worden afgewezen.
1.5.6. De kerk
In het pluralisme van de godsdiensten is niet meer te zeggen: buiten de kerk geen heil. De christen zal,
postmodern gezien, in gesprekken met anderen dan ook elk idee van het verkondigen van het ware geloof af
moeten leggen. Alle godsdiensten hebben in principe gelijke waarde, de ene kan niet oordelen over de andere
want er is niet één waarheid en daarnaast is elke godsdienst cultureel bepaald. Ook voor het persoonlijk geloof
ziet men de kerk niet als nodig, elk gelooft op zijn wijze en bepaalt zelf hoe, wanneer en uit welke bron hij put.
De kerk of gemeente is niet meer de bewaarplaats van de waarheid. Er kan geen bindende belijdenis zijn voor
postmodern levende mensen. Met de waarheidspretenties uit het verleden zal de kerk eerder afstoten dan
aantrekken. Het zal er nu om gaan dat de waarheid van het evangelie gestalte krijgt in het concrete leven van
gelovigen. Het gaat om het persoonlijke getuigenis en het authentieke leven. Zo niet als voorbeeld, dan wel als
oriëntatie. The medium is the message.31 Dat geldt zeker voor de verkondigers!32
Is daarmee de kerk - en de gemeente als gemeenschap - ten einde? Al ziet men postmodern de gemeente
hooguit dienstverlenend als een plaats voor spiritualiteit, waarbij haar specialiteit is dat zij de bijbel als bron
daarvoor neemt, het is al heel wat waard als die waardering en aantrekkingskracht er is. Voor een christelijke
gemeente die een open oog en hart heeft voor mensen die op zoek zijn naar een vast oriëntatiepunt in hun leven,
ligt hier de mogelijkheid van het getuigend gesprek en zij krijgt de kans de ander de kracht en warmte van de
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Bertens en d'Haen, a.w., p. 20. In de zending is deze uitdrukking al veel langer gemeengoed. Nu echter voor
ons van ver dichtbij gekomen.
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Een voorbeeld geeft het blad ECHO (IZB-uitgave) editie Pasen 2000 op p. 9: wat mij aansprak (…) was de
link tussen Gods Woord en de actualiteit. Maar ook de blijdschap die deze man uitstraalde.

kerk als gemeenschap van liefde te laten ervaren. Daarnaast sluit het werken in kleine groepen, toch ook altijd
een aspect van het gemeente-zijn, aan bij het postmodernisme. Daarbij gaat het niet primair om het vergaren van
kennis, maar om verbondenheid met elkaar, een gelegenheid om levensvragen te delen. Dat dit nooit zonder
kennis kan, moge duidelijk zijn. Niettemin, het accent ligt niet als vroeger op kennis, het gaat om beleven.33
1.6. Slot
Hoe we het postmodernisme ook waarderen, het is voor ieder duidelijk dat wij in een tijd leven waarin de
levensvisie sterk afwijkt van die in het verleden. Het gaat niet aan het heden of het verleden te verheerlijken. Het
evangelie is ten principale niet naar de mens. We zijn geroepen in de tijd die ons gegeven is en op de plaats waar
we gesteld zijn het evangelie uit te dragen. Dat vraagt kennis van het evangelie en een levend geloof, het vraagt
ook kennis van onze tijd en meeleven met onze naaste.
De Geest baant wegen, zelfs in de wildernis.
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Ook in de catechese ontdekken we dat kennisoverdracht moeizaam is. Waarden en waarheden willen niet
aangenomen worden, maar ontdekt in eigen leven en wat buiten de ervaring valt laten jongeren liggen. De
catechese vraagt om beleving, verrassing en visuele stimulansen. Zie voor verdere uitwerking van de
postmoderne uitdaging met het oog op hedendaags kerk-zijn, vooral hoofdstuk 11 in dit boek.
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2.
Nieuwe kansen voor het christelijk geloof in de discussie met de wetenschap?
Postmodernisme in wetenschapsfilosofisch perspectief

A.H. van Veluw
2.1. Inleiding
‘Je bent wel gek als je in deze tijd nog in God gelooft. De wetenschap toont steeds meer aan dat het geloof in God
een achterhaalde zaak is.34 De aarde is geen platte schijf, de zon draait niet om de aarde, maar de aarde om de zon en
de aarde is miljoenen jaren oud, ontstaan uit een ‘Big Bang’. Wonderen kunnen niet en een lichamelijke opstanding
uit de dood is absurd. Kortom de wetenschap komt tot andere conclusies dan de bijbel en daarom is het onzin nog te
geloven dat God bestaat’. Deze en soortgelijke conclusies hebben het leven van moderne mensen in grote mate
bepaald. Gelovigen werden daardoor geconfronteerd met het feit dat wat ze altijd geloofd hadden door de
wetenschap als achterhaald werd beschouwd. Het gevolg van dit alles was dat het geloof zich op een eigen terrein
ging terugtrekken. Ook voor zending en evangelisatie heeft dit een grote barrière opgeworpen. Het geloof werd iets
voor het privé-leven, iets voor in de kerk op zondag alleen. ‘Geloven doe je in de kerk, hier moet je het zeker weten’,
zei de wiskundeleraar tegen de leerling, die op de vraag wat de wortel is van 169 antwoordde: ‘Ik gelóóf 13’. Het
leven van gelovigen heeft in deze tijd daardoor iets dubbels gekregen, zeker als je ook wetenschappelijk bezig wilt
zijn. ‘Je moet als modern wetenschapper wel schizofreen zijn, als je nog in God wilt geloven.’
Nu kunnen we natuurlijk net doen alsof er tussen geloof en wetenschap geen probleem is en het niet van belang
achten in dit boek daar op in te gaan. We zijn orthodox en geloven stellig onverkort alles wat we ooit aan
godsdienstige kennis op catechisatie en in de kerk hebben geleerd. We gaan niet op de kritiek van de moderne tijd in,
omdat we bang zijn uiteindelijk toch veel van wat in deze kritiek aan de orde gesteld wordt gelijk te moeten geven.
We zijn tenslotte zelf ook allemaal door en door moderne mensen. Ook wij maken van maandag tot en met zaterdag
gebruik van de verworvenheden van wetenschap en techniek. Ook wij stappen ‘s maandags in de auto, werken op
een computer, vliegen met een vliegtuig rond de ronde aardbol. De kans is echter wel groot, dat ons geloof
vervreemdt van de werkelijkheid en we lopen het gevaar een soort dubbelleven te gaan leiden. We hebben onbewust
het negentiende-eeuwse wetenschapsbeeld aanvaard, maar dat heeft ons als kerk wel verlamd, om God in de wereld
van wetenschap en techniek nog relevant ter sprake te brengen. We hebben gecapituleerd. We kunnen nog wel
spreken over het geloof als ervaring of bevinding, dat door de verhalen uit de bijbel kan worden opgeroepen, maar of
datgene wat we geloven ook iets te maken heeft met een feitelijke werkelijkheid, daarover lijkt een serieus gesprek
haast onmogelijk. Daarom zocht de liberale theologie de betekenis van religie buiten het cognitieve domein.
Immanuel Kant (1724-1804)35 bijvoorbeeld verengde religieuze uitspraken tot ethische uitspraken en Friedrich
Schleiermacher (1768-1834) beperkte religieuze kennis tot ervaringskennis. Daarmee werd onze religieuze ervaring
onze kennisbron van het godsdienstige en niet meer de Schriften en helemaal niet de schepping.36
In dit hoofdstuk willen we proberen aan te tonen, dat die capitulatie gebaseerd is op een verouderd negentiendeeeuws wetenschapsbeeld, dat veel te veel uitgaat van de natuurwetenschap als primaat van de wetenschappen, die
bezig is een alomvattende objectieve beschrijving van de werkelijkheid te geven. Daarmee construeerde zij onbewust
een zogenaamd ‘dicht’ werkelijkheidsbeeld. Dat wil zeggen: de werkelijkheid is slechts dat wat binnen het
natuurwetenschappelijk kader kan worden begrepen. In onze postmoderne tijd is het inzicht doorgebroken dat deze
gedachte op een groot misverstand berust. Vele ‘postmoderne’ natuurwetenschappers zijn er achter gekomen dat de
natuurwetenschappen slechts in staat zijn om een heel klein deel van de werkelijkheid te beschrijven en dat hun
beschrijvingen ook nog gebaseerd zijn op allerlei vooronderstellingen. Vooronderstellingen waarvoor overigens
goede gronden aan te voeren zijn, maar toch vooronderstellingen.
God weer relevant
Dit alles heeft tot gevolg dat het wetenschappelijk gezien volstrekt legitiem is de vooronderstelling van het christelijk
geloof, namelijk dat God de Schepper is, dat Hij van mensen houdt en dat Hij een toekomstplan met ons heeft, als
uitgangspunt, dat wil zeggen als ‘basistheorie’ te nemen voor wetenschappelijk onderzoek. Anders gezegd: het is in
34
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de postmoderne tijd door de huidige wetenschapsfilosofische inzichten heel goed mogelijk God ook in het wetenschappelijke discours weer relevant ter sprake te brengen. Dat deze discussie gevoerd wordt is van groot belang als
ondersteuning voor de evangelisatie en de apologie van het christelijk geloof. Door een overzicht te geven van de
wetenschapsfilosofische ontwikkelingen van de laatste tijd, willen we dit onderbouwen.
Dat wil niet zeggen dat de resultaten van wetenschappelijke arbeid allemaal onbetrouwbaar zijn geworden.
Integendeel. De meeste zijn heel betrouwbaar. Het recente wetenschapsfilosofische onderzoek heeft alleen
aangetoond, dat de claim dat de wetenschappen tot absolute en ontwijfelbare kennis kunnen komen, onjuist blijkt te
zijn. Daardoor wordt het in onze tijd weer mogelijk om bepaalde ‘resultaten’ van wetenschappelijk onderzoek onder
kritiek te stellen door bij hun vooronderstellingen vragen te stellen. Ik geef een voorbeeld. Het idee dat iemand die
dood was weer levend zou kunnen worden, werd met een beroep op de regels voor historisch onderzoek van Ernst
Troeltsch (1865-1923) wetenschappelijk voor onmogelijk gehouden. Een van die regels zegt namelijk dat iets in het
verleden slechts kan zijn gebeurd als het ook in het heden is gebeurd. De onhoudbaarheid hiervan wordt tegenwoordig alom ingezien. Het is namelijk logisch gezien en natuurwetmatig gezien niet onmogelijk dat iemand vroeger
uit de dood is opgestaan. Of dat werkelijk is gebeurd is wetenschappelijk gezien een kwestie van onderzoek naar
betrouwbare getuigen.37
Het is nu van belang dat deze nieuwe wetenschapsfilosofische inzichten breed bekend worden, zodat christenen
in de opvoeding, op de catechisatie, in de kerkdiensten en vooral in de evangelisatie en apologetische arbeid, daar
gebruik van kunnen maken, zodat aangesprokenen mogen weten dat het christelijk geloof, ook wetenschappelijk
gezien, geen achterhaalde zaak is, maar een relevante en adequate visie op de werkelijkheid te bieden heeft. We
moeten het weer wagen ook op intellectueel niveau, het geloof in God op het marktplein van de rede ter sprake te
brengen. ‘De Groene Amsterdammer’ van 19 mei 1999 is daar een goed voorbeeld van.38
Dit hoofdstuk wil daarbij helpen door inzicht te geven in de wetenschapsfilosofische argumentatie die geleid
heeft tot de huidige stand van zaken in de, wat ik maar noem postmoderne wetenschapsfilosofie. In paragraaf 2.4
zullen we uitgebreid ingaan op de vraag hoe men in de recente geschiedenis tegen het proces van kennisverwerving
heeft aangekeken. We zullen weer even plaats nemen in de schoolbanken en een college volgen over de recente
geschiedenis van de kennistheorie (epistemologie). Dit is nodig om de huidige stand van zaken te kunnen plaatsen.
Globaal kunnen we in de recente geschiedenis van de epistemologie twee omslagen aanwijzen die drie perioden
markeren, te weten: de premoderne tijd, waarin kennis gebaseerd was op de autoriteit van geschriften,39 de moderne
tijd, waarin getracht werd kennis ontwijfelbaar te funderen in de rede of de zintuiglijke ervaring en de postmoderne
tijd, waarin ingezien wordt dat kennisverwerving ook afhankelijk is van psychologische en sociale factoren. De
omslag van premodern naar modern heeft zich tijdens en na de Verlichting voltrokken en de omslag van modern naar
postmodern is bezig zich nu te voltrekken. Modern en postmodern lopen in onze tijd sterk door elkaar heen.
We zullen zien dat een orthodox-christelijk geloof niet alleen opgevat hoeft te worden als naïef premodern, maar
dat de orthodox-gereformeerde visie, die juist altijd een sterk accent op onderwijzen en leren en daarom ook op
kennis legde, in onze postmoderne tijd weer nieuwe kansen krijgt. De vraag is alleen hoe wij deze kansen benutten.
Om daar een adequaat antwoord op te kunnen geven is het nodig ons te verdiepen in de vragen van de
kennisverwerving.
Geloven en weten
Voordat we echter gaan met het geven van een overzicht van deze recente geschiedenis van de leer hoe wij tot kennis
komen (kennistheorie of epistemologie), is het eerst goed op te merken dat het, in tegenstelling tot de wetenschappen,
waar het slechts gaat om het doen van kennisclaims, het in het geloof om veel meer gaat. We kunnen zelfs zeggen,
dat het in het geloof in de eerste plaats juist gaat om iets anders dan feitenkennis. Geloven is in eerste instantie een
manier van leven, leven in vertrouwen op God, leven voor het aangezicht van God (coram Deo). In het geloof gaat
het in de eerste plaats om de relatie met God. Geloven is daarom eerst aanbidden, lofprijzen, schuld bekennen,
vergeving vragen, strijden tegen de zonde, ethisch handelen. Het gaat in het geloof niet in de eerste plaats om het
doen van beweringen. Het gaat in het geloof om veel meer dan om het weten van een rijtje (heils-)feiten. Dat moet
als eerste gezegd worden. Vervolgens is het echter ook weer niet zo dat het in het geloof helemaal niet om
kennisclaims zou gaan, zoals sommige Verlichtingstheologen wel hebben betoogd. In het geloof gaat het wel
degelijk ook om impliciete of expliciete kennisclaims over het zichtbare en het onzichtbare deel van de ene
werkelijkheid.40
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Geloven heeft vele aspecten en dus ook een kennisaspect. Deze verschillende aspecten komen ook tot
uitdrukking in de verschillende geloofsuitspraken, die in de bijbel staan, die mensen in de traditie hebben gedaan en
die mensen nu nog doen. Het is daarom goed eerst eens te kijken naar de verschillende soorten geloofsuitspraken.
Geloofsuitspraken zijn namelijk niet allemaal van de zelfde aard. Anders gezegd, geloofsuitspraken zoals alle
uitspraken blijken gelaagd te zijn. Daar willen we ons mee bezig houden in paragraaf 2.3.
Het is van belang eerst nog een moment stil te staan bij de betekenis van het hierboven al vele malen gebruikte
woord ‘geloven’. Dit woord wordt namelijk nogal dubbelzinnig gebruikt. Ook willen we stilstaan bij het verschil
tussen geloven, kennen en weten.
2.2. Geloven, weten en kennen41
Als we willen onderzoeken wat de betekenis is van het woord ‘geloven’, is het goed allereerst een onderscheid te
maken tussen ‘geloven in’ en ‘geloven dat’. Bij ‘geloven in’ gaat het om ‘faith’ en bij ‘geloven dat’ om ‘beliefs’. We
kunnen in íemand geloven, daarmee spreken we uit dat we vertrouwen hebben in die persoon. Indien wij zeggen: ‘Ik
geloof in God’, dan spreken we daar allereerst dus mee uit dat we God vertrouwen. Anderzijds kunnen we geloven
dat een bewering waar is. Dit kan heel zwak bedoeld zijn: ‘Ik geloof, ik denk, dat Piet volgende week komt, maar het
kan ook wel die week daarna zijn’, maar ook heel sterk: ‘Ik geloof zeker, ik ben er vast van overtuigd, ik weet bijna
wel zeker dat Piet morgen komt, want hij heeft me net nog gebeld om te zeggen dat hij komt’. Zo kunnen we ook
zeggen: ‘Ik geloof dat God bestaat’. We kunnen zelfs zeggen dat de eerste uitspraak (ik geloof in God), de tweede (ik
geloof dat God bestaat) veronderstelt. Het zou namelijk vreemd zijn te zeggen dat je iemand vertrouwt, die niet
bestaat. Daarom impliceert de uitspraak: ‘Ik geloof in God’ tevens dat Hij ook op de een of andere manier moet
bestaan. De uitspraak: ‘Ik geloof in God, maar Hij bestaat niet’, is daarom absurd (zie verder § 2.3).
Wat is nu het verschil tussen geloven dat en weten dat? Om in beweringen de meerdere of mindere mate van
overtuigd zijn aan te geven, gebruiken we verschillende werkwoorden (in oplopende zekerheid): ‘ik vermoed dat’,
‘ik denk dat’, ‘ik meen dat’, ‘ik geloof dat’, ‘ik ben er vast van overtuigd dat’. De vraag is nu of we aan dit rijtje als
laatste ‘ik weet dat’ kunnen toevoegen. Met andere woorden, is ‘weten’ de sterkste vorm van overtuigd zijn of is
‘weten’ toch nog iets meer? Wanneer kunnen wij zeggen dat wij iets weten? Wij zeggen iets te weten, indien (1) wij
ergens vast van overtuigd zijn, indien (2) wij tevens toereikende gronden hebben voor deze overtuiging én indien (3)
het waar is. ‘Weten’ is dus vast van iets overtuigd zijn en nog twee dingen meer. Laat ik dit verduidelijken met een
voorbeeld. Indien iemand zegt: ‘Ik weet, dat zich in de Nieuwe Kerk van Delft het praalgraf van Willem van Oranje
bevindt’ en wij vragen hem: ‘Hoe weet je dat?’, dan kan hij zijn vaste overtuiging, waarvoor hij de status ‘weten’
claimt, gronden door te verwijzen naar een schriftelijke autoriteit, een stadsgids of een encyclopedie, of door te
verwijzen naar een persoonlijke autoriteit. In dat laatste geval kan hij bijvoorbeeld verwijzen naar een, ook voor ons
bekend en betrouwbaar persoon, die recent in de Nieuwe Kerk is geweest en zelf het praalgraf heeft gezien. Ook kan
hij zichzelf als autoriteit opwerpen: ‘Ik ben er zelf pas nog geweest.’ Hierbij doet hij een beroep op ons vertrouwen
op zijn woord. Het is haast overbodig om te zeggen, maar bij deze laatste twee gevallen wordt, voor het funderen van
deze kennisclaims, expliciet ook een beroep gedaan op de betrouwbaarheid van de zintuigen. Om dit laatste te
verduidelijken nog een voorbeeld. Stel dat iemand beweert dat de Nieuwe Kerk in Delft is ingestort en wij vragen
hem: ‘Hoe weet je dat?’ Dan kan hij zeggen: ‘Ik heb het zelf gezien toen ik gisteren in Delft was.’ De spreker, die
zich hier weer als autoriteit opwerpt, beroept zich hierbij op de betrouwbaarheid van zijn zintuigen. ‘Ik kon mijn
ogen niet geloven, maar toch was het zo.’ De spreker controleerde zelfs nog zijn waarnemingsinstrumentarium door
eens te knipperen met zijn ogen. Maar na steeds weer tot dezelfde conclusie te zijn gekomen moest hij zijn ogen wel
geloven. Zo’n waarneming was voor hem voldoende grond om te beweren: ‘Ik weet dat de Nieuwe Kerk in Delft is
ingestort’.
Toch is, naast het overtuigd zijn (1), het funderen van kennis door te verwijzen naar de autoriteit van boeken of
de waarneming (2), nog niet voldoende om een kennisclaim te leggen. Wat daarbij ook nog vastgesteld moet worden,
voordat we over ‘weten’ kunnen spreken is dat die verschrikkelijke ramp in Delft natuurlijk wel waar moet zijn (3).
Indien het namelijk niet waar is - de spreker liegt of hij is psychisch gestoord en hallucineerde waardoor het voor
hem wel echt leek, terwijl het in werkelijkheid toch niet zo was - kunnen we niet zeggen dat de spreker wist dat de
Nieuwe Kerk in Delft was ingestort. We zullen dan zeggen: ‘Hij dacht dat de Nieuwe Kerk in Delft was ingestort,
maar het was niet waar. Om te kunnen claimen dat iets waar is, moeten dus omstandigheden aangegeven worden,
waarin de claim door ons geverifieerd kan worden. Deze omstandigheden hoeven niet altijd in het heden te liggen.
Bij de uitspraak: ‘Ik weet dat Piet morgen komt’, ligt de verificatiemogelijkheid in de toekomst. Morgen zal ik pas
kunnen controleren of het waar is. Toch is de uitspraak: ‘Ik weet dat Piet morgen komt’, niet absurd, maar correct. Zo
is ook de uitspraak: ‘Ik weet dat Jezus Christus zal wederkomen’, waarbij de verificatiemogelijkheid in de toekomst
ligt (elk oog zal Hem zien als Hij komt), gerechtvaardigd.
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Ook kan men omstandigheden in het verléden aangeven als mogelijkheid tot verificatie. Stel, ik doe de uitspraak:
‘Mijn bet-overgrootvader had een bruin paard’. Ik heb voor deze kennisclaim goede gronden, omdat drie getuigen,
mijn opa en mijn vader en een zoon van een oude buurman het me zelf verteld hebben. Voor de
verificatiemogelijkheid van deze claim verwijs ik naar het verleden. Als u, als toehoorder in 1875 op de boerderij van
mijn bet-overgrootvader zou zijn, zou u kunnen zien dat het waar is dat hij een bruin paard had. Omdat ik
mogelijkheden aangeef voor verificatie, ben ik gerechtigd deze waarheidsclaim te doen. Op dezelfde wijze is de
uitspraak: ‘Jezus Christus is opgestaan en van Simon gezien’ (verificatie in het verleden) een gerechtvaardigde
waarheidsclaim.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat ‘weten’ twee dingen meer is dan ‘vast overtuigd zijn’ alleen. Als eerste
moeten we voor onze vaste overtuiging goede gronden hebben en ten tweede moet datgene waarvan wij zeggen dat
wij het weten, waar zijn. Vooral het eerste punt, het aangeven van gronden, met andere woorden het funderen van
kennis, is voor godsdienstige kennisclaims sinds de Verlichting een probleem geworden. Het begin daarvan moet
gezocht worden in het rationalisme, vanaf René Descartes (1596-1650), dat heeft getracht al onze kennis
ontwijfelbaar te gronden. In § 2.4 komen we hier uitvoerig op terug. Samenvattend kunnen we ‘weten’ dus definiëren
als ‘gerechtvaardigd (gefundeerd) waar geloven’,42 waarin we alle drie de elementen van ‘weten’ weer terug zien.
Bestaat God?
De vraag die we ons nu willen stellen is of gelovigen ook van God kunnen zeggen dat ze ‘weten’ dat Hij bestaat.
Weten in de zin zoals hierboven geanalyseerd. Nogmaals, we hebben gezien dat geloven niet in de eerste plaats het
opnoemen van een aantal weet-dingen over God en Jezus Christus is. Geloven is in de bijbel in de eerste plaats een
vast vertrouwen in God hebben en niet zozeer het weten van een aantal (heils)feiten. Dat wil echter niet zeggen dat
het in het geloof nooit gaat om een aantal kennisclaims ten aanzien van God. Hoe vaak lezen we in de bijbel niet dat
profeten en apostelen zeggen dingen te weten van God? Job zegt dat hij weet dat zijn Verlosser leeft.43 Zegt ook God
niet zelf, dat de Israëlieten zullen weten dat de HERE hun God is en hen uit het land Egypte heeft geleid?44 Zelfs de
Egyptenaren zullen weten dat God de HERE is.45 Dat is echter nog geen ‘kennen’ en/of ‘geloven in’ (zie verderop).
Ook Paulus weet dat God, die ook Jezus heeft opgewekt, ook hem zal opwekken.46 Apostelen en profeten, en in
navolging van hen de gelovigen door de eeuwen heen, claimen dus wel degelijk dat ze ook bepaalde dingen
aangaande God weten. Dat wil zeggen, dat ze er vast van overtuigd zijn (1), voor die overtuiging goede gronden
hebben (2), en zich omstandigheden kunnen voorstellen waarin de waarheid van die kennisclaim te verifiëren is (3).
Hoe doen zij dit nu? Gelovigen funderen hun kennisclaims ten aanzien van God door te verwijzen naar de daden van
God in de geschiedenis van zijn volk Israël, de daden van God in het leven, sterven en opstaan van Jezus Christus, en
de daden van God in hun persoonlijk leven. Ook kunnen zij deze kennisclaims gronden, door te verwijzen naar hun
ervaring van de betrouwbaarheid van de woorden van God. Voor verificatiemogelijkheden voor de waarheidsclaim
kunnen gelovigen verwijzen naar het verleden én naar de toekomst.
Gelovigen kunnen dus bijvoorbeeld met recht zeggen: ‘Ik weet dat God bestaat, want ik ben er vast van overtuigd
(1), ik heb er goede gronden voor (Gods daden in de geschiedenis, mijn ervaringen) (2), en als de jongste dag
aangebroken is zullen we Hem allen zien van aangezicht tot aangezicht (3).’ Met dit laatste geeft de gelovige de
omstandigheden (in het eschaton) aan, waarin de claim geverifieerd kan worden.
Kennen en weten
Nu moeten we tot slot van deze paragraaf nog een onderscheid maken tussen kennen en weten. Kennen gaat namelijk
nog weer verder dan weten. Het kennen van personen en bijvoor- beeld plaatsen heeft te maken met persoonlijke
ervaring. Ik kan zeggen een persoon te kennen als ik hem of haar heb ontmoet, of via brieven of door studie een
heleboel van hem of haar te weten ben gekomen.47 Zo kan ik ook pas zeggen een stad of een dorp te kennen, indien
ik er meerdere malen ben geweest of langere tijd achtereen heb verbleven. Als iemand slechts één keer in Parijs is
geweest of er alleen maar iets over heeft gelezen, zeggen we niet dat hij Parijs kent. Wat we hier ook zien is dat
kennen altijd weten verondersteld. Indien wij zeggen Piet of Groningen te kennen, dan wéten we ook het een en
ander over Piet, respectievelijk Groningen. Als ik Piet nooit heb ontmoet en nooit heb geschreven of gebeld en als ik
nooit in Groningen ben geweest dan kan ik, via anderen of via boeken, wel veel over Piet of Groningen te weten
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komen, maar ik kan niet zeggen dat ik Piet of Groningen ken. Van Samuel wordt gezegd dat hij de HERE nog niet
kende,48 terwijl hij toch van zijn moeder en van Eli al wel veel over Hem gehoord zal hebben. Samuel wist
ongetwijfeld al wel een heleboel over God, maar hij kende Hem nog niet. Hij had Hem nog nooit ontmoet. Ook
Paulus wist voor zijn bekering al wel een heleboel over Jezus, maar kende Hem niet. Zo kunnen zelfs
nieuwtestamentische wetenschappers veel van Jezus weten zonder Hem te kennen. Een persoon kennen heeft
daarmee te maken dat je uit eigen ervaring weet hoe iemand is. Of hij aardig is of niet bijvoorbeeld. Hoe beter je
iemand leert kennen, hoe meer vriendschap of zelfs liefde er groeien kan. Ook het omgekeerde is mogelijk, namelijk
dat je je van iemand distantieert juist omdat je hem of haar beter hebt leren kennen. Kennen heeft daarom alles te
maken met relatie. Als ik iemand ken heb ik een relatie met die persoon.49 Zo wijst ook het bijbelse begrip kennen op
een intense relatie. Het Hebreeuwse woord voor kennen wordt zelfs gebruikt voor een hele intieme vorm van kennen,
namelijk de geslachtsgemeenschap: Adam bekende Eva.50 Kortom: weten is ‘kennis hebben van’, maar kennen is
naast ‘kennis hebben van’ ook ‘kennis hebben aan’. Toegepast op God blijkt ook hier weer uit dat, indien wij een
relatie hebben met God, dat wil zeggen indien wij zeggen kennis te hebben aan God, dit dwingend impliceert dat wij
ook bepaalde kennis hebben ván God.
Nu hoeft ‘iemand kennen’ nog niet te leiden tot ‘in iemand geloven’. In een persoon geloven, met andere
woorden een persoon vertrouwen gaat nog weer verder dan een persoon kennen. De onderhandelaars van de
Verenigde Naties hebben in de oorlog in de Balkan een aantal leiders leren kennen, maar of ze ook te vertrouwen
waren? Vertrouwen heeft te maken met zaken als respect, geborgenheid en liefde.
Tot slot van deze paragraaf zetten we de dingen nog even op een rij. We kunnen dan concluderen dat ‘weten’
meer is dan ‘geloven dat’ (beliefs), en dat ‘kennen’ weer meer is dan ‘weten’ en dat ‘geloven in’ (vertrouwen, faith)
nog weer verder gaat dan ‘kennen’, maar wel al die andere impliceert.
2.3. Geloofsuitspraken zijn meer dan alleen beweringen
In deze paragraaf willen we kijken naar wat voor soort uitspraken geloofsuitspraken en theologische uitspraken nu
eigenlijk zijn. In de inleiding is al gezegd, dat geloofsuitspraken niet alleen feitelijke beweringen over God zijn, maar
ook niet slechts expressies van een individueel gevoel. Geloofsuitspraken zijn net als alle uitspraken gelaagd. Wat dat
inhoudt, willen we in deze paragraaf onderzoeken.
Geloofsuitspraken vinden we in de eerste plaats in de bijbel, het geïnspireerde Woord van God. De Schriften
staan vol met uitspraken van God over zichzelf, over ons, over de schepping et cetera, maar ook staan in de bijbel
uitspraken van mensen die daar (gelovig of ongelovig) op reageren.51 Daarnaast vinden we ook geloofsuitspraken52
in de traditie van de kerk. Tot op de dag van vandaag doen mensen geloofsuitspraken, zoals bijvoorbeeld: ‘God is
mijn rots’ en ‘De HERE is groot en zeer te prijzen’. Het is voor de discussie met de wetenschap, en voor apologetiek,
evangelisatie en zending, van groot belang te weten, wat met dergelijke uitspraken precies gezegd wordt.
Mensen doen allerlei uitspraken, maar niet alle uitspraken zijn beweringen. Een bewering is wat anders dan een
bevel, en een bevel is weer wat anders dan een verbale uiting van gevoel (een expressie) en dat is weer iets anders
dan een belofte. Een uitspraak is een complex geheel waarmee mensen allerlei dingen doen.53 We kunnen met
uitspraken onze afkeer over iets kenbaar maken, maar we kunnen er ook onze blijdschap mee uiten. We kunnen
iemand iets vragen of gebieden. Ook kan ik met een uitspraak iemand iets beloven. Last but not least doen mensen
met uitspraken beweringen. Alleen met een feitelijke bewering claimen wij expliciet kennis over een bepaalde stand
van zaken in de werkelijkheid. Het onderkennen van dit onderscheid in de betekenissen van verschillende uitspraken
is voor de theologie van groot belang. Het maakt wezenlijk verschil of men een geloofsuitspraak opvat als een
bewering of als een uiting van iemands diepste gevoel. We kunnen in navolging van Austin en Brümmer een viertal
betekeniselementen in uitspraken onderscheiden:54 een expressief-element (het uiten van een gevoel), een
prescriptief-element (het geven van een opdracht, gebod of bevel), een verbintenis-element (het doen van een belofte,
het maken van een afspraak), en een constatief-element (het doen van een bewering). Ook al zijn in één uitspraak
verschillende betekeniselementen aanwezig, meestal is er slechts een dominant. Als in een uitspraak het expressieve
element dominant is, spreken we van een verbale uiting van gevoel, is het prescriptieve element dominant dan komt
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deze specifieke uitspraak bij ons over als een wens, een verzoek, een gebod of een bevel. Is een verbintenis-element
dominant, dan noemen zo’n uitspraak een belofte en is het constatieve element dominant dan spreken we van een
bewering.
Laten we een en ander met een voorbeeld verduidelijken. Indien wij met de psalmist zeggen: ‘Groot is de
HERE’,55 dan is dat in de eerste plaats expliciet een verbale uiting van gevoel, een expressie van de spreker, in dit
geval de Korachieten, dichters van Psalm 48. Impliciet is deze uitspraak echter ook een prescriptief. Door de
uitspraak ‘Groot is de HERE’ wordt immers impliciet gezegd dat iedereen eigenlijk zou moeten vinden, dat de HERE
groot is en dat iedereen Hem eigenlijk hoog zou moeten loven.56 Vervolgens verbinden de dichters zich ook impliciet
eraan (hebben ze met zichzelf als het ware de ‘afspraak’ gemaakt) ook in de toekomst zo over hun God te blijven
spreken. Het zou immers vreemd zijn, indien de Korachieten zouden zeggen dat alleen vandaag de HERE hoog te
loven is en morgen niet meer. Ten slotte constateert deze uitspraak impliciet dat de HERE op de een of andere manier
bestaat en ook werkelijk een grote God is, die te loven is. Het zou immers absurd zijn te zeggen: ‘De HERE is groot,
maar Hij bestaat niet’. Net zo goed als de metafoor: ‘Mijn vrouw is een roos’, ook vanzelfsprekend veronderstelt
(dwingend impliceert) dat zij bestaat. Zou zij niet bestaan, dan zou de vergelijking onmogelijk zijn.
Wat kunnen we hiervan leren? In de eerste plaats dat niet alle geloofsuitspraken beweringen zijn over een
feitelijke stand van zaken in de werkelijkheid. Het geloof is geen rijtje feiten over God, dat je uit je hoofd moet leren
en na moet zeggen, maar in de eerste plaats het hebben van een levende relatie met de HERE. Dat is het gelijk van
degenen die zeggen dat het in geloofsuitspraken over iets anders gaat dan in (wetenschappelijke) beweringen. Ten
tweede moeten we ook weer niet naar de andere kant doorslaan door te beweren dat geloofsuitspraken niets met
feitelijke beweringen en niets met de werkelijkheid te maken hebben. Geloofsuitspraken zijn impliciet en soms ook
expliciet wel degelijk ook beweringen, dat wil zeggen dat zij kennis claimen over de werkelijkheid. Bij deze
impliciete of expliciete kennisclaims nu treden de botsingen met de andere wetenschappen op. Sommige theologen
ontvluchten deze confrontatie, door te zeggen dat de hele bijbel en alle geloofsuitspraken van mensen slechts als
expressie, als poëzie verstaan dienen te worden en dat daarmee verder niets beweerd wordt aangaande de feitelijke
werkelijkheid. De uitspraken van het geloof zijn uitspraken in een ander taalspel, zo wordt ook wel gezegd. Ook al is
veel geloofstaal beeldtaal (‘God is mijn rots’), toch wordt er impliciet of expliciet met zo’n beeld ook altijd iets
beweerd. Een beeld (metafoor) wil altijd iets overdragen. Het is daarom onjuist geloofsuitspraken alleen maar als
poëzie te zien.
Indien wij echter blijven stellen, dat het in theologische en geloofsuitspraken, naast andere elementen, ook gaat
om beweringen, dat wil zeggen om kennisclaims, dan zullen wij - om in discussie met de wetenschappen te willen
blijven - moeten verantwoorden op welke gronden wij met deze uitspraken de status ‘kennis’ claimen. Laten wij
daarvoor kijken naar de recente geschiedenis van de epistemologie (kennistheorie), waarin de vraag naar de gronden,
anders gezegd naar de fundering van onze kennis in het algemeen, uitgebreid aan de orde is gekomen.
2.4. De recente geschiedenis van de epistemologie
In de kennistheoretische discussie gaat het, zoals we hierboven al hebben gezien, om de vraag hoe wij onze kennis
gronden. Om te kijken hoe getracht is die vraag te beantwoorden, willen we de recente geschiedenis van de
epistemologie nagaan, waar omslagpunten liggen en hoe de stand van zaken op dit moment is. Kennis hiervan nemen
is van wezenlijk belang om de gedachte, dat alleen de empirische wetenschappen tot echte kennis leiden, te
relativeren en de mogelijkheden voor evangelisatie en apologie te verbreden. Sinds het postmodernisme is namelijk
de vanzelfsprekendheid van de alleenheerschappij van de (natuur)wetenschappen om tot echte kennis te komen op de
tocht komen te staan. In deze paragraaf zal gepoogd worden deze stelling vanuit de geschiedenis van de
wetenschapsfilosofie zelf te onderbouwen. Vanwege het belang hiervan ter ondersteuning van de
evangelieverkondiging in deze verwetenschappelijkte wereld, moeten we in deze paragraaf wel wat dieper op deze
zaken ingaan, dan de populair-wetenschappelijk publicaties doen.57
Om de huidige stand van zaken in de kennistheoretische discussie goed te kunnen begrijpen is het nodig enige
aandacht te besteden aan de recente geschiedenis van de epistemologie van vlak voor de Verlichting tot heden. In die
geschiedenis kunnen we, zoals we in de inleiding al zeiden, twee omslagen aanwijzen58 en daaromheen drie
perioden. De eerste omslag, van de premoderne naar de moderne tijd, ingezet met de al eerder genoemde Descartes
en met David Hume (1711-1776), bestond uit twee dingen, namelijk het aan de ene kant afwijzen van het middel55
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eeuwse concept van kennis, dat was gebaseerd op de studie van autoriteiten in filosofie en theologie en het aan de
andere kant opnemen van de rationele deductie ten gunste van het strikte rationalisme. Hierbij werd gepoogd kennis
te funderen door die (deductief) af te leiden uit zelf-evidente uitgangspunten, welke intuïtief (Descartes) of empirisch
(Hume) worden verkregen. Vandaar dat deze visie op het proces van kennisverwerving ‘foundationalism’ of
funderingsdenken wordt genoemd.
De tweede omslag, van de moderne naar de postmoderne tijd, die zich nog niet overal heeft voltrokken, is het
vervangen van het onder het vorige punt genoemde funderingsdenken als methode voor het gronden van
kennisclaims, door een methode waarbij ingezien wordt dat ook sociale en psychologische factoren een rol spelen bij
het proces van hoe wij tot kennis komen. Deze benadering van het kennistheoretische vraagstuk wordt wel de holistische59 benadering genoemd. Het strikte rationalisme van Descartes om alles af te leiden uit ontwijfelbare basisstellingen bleek niet houdbaar en werd vervangen door een gematigd rationalisme, waarin ook plaats is voor evidente maar
in principe toch betwijfelbare vooronderstellingen.
Laten wij nu deze twee omslagen historisch nader toelichten60 en aangeven wat de consequenties zijn voor de
theologie.
2.4.1. Van premodern naar modern
Aan het eind van de Middeleeuwen werd het gronden van ontwijfelbare kennis problematisch, omdat de spanningen
tussen de terreinen van openbaring en rede toenamen door de opkomst van de moderne natuurwetenschappen.
Nicolaus Copernicus (1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630) en vooral Galileo Galileï (1564-1642) tonen aan dat
wat we weten uit de openbaring niet altijd strookt met wat we nu te weten zijn gekomen door de wetenschap.
Daarom zocht Descartes naar een nieuwe basis voor ontwijfelbare kennis. Dit ideaal - komen tot ontwijfelbare kennis
- probeerde hij te bereiken door deductie (afleiding) vanuit ontwijfelbare grondstellingen. Een van deze ontwijfelbare
grondstellingen vond hij in de zichzelf waarmakende bewering ‘cogito ergo sum’.61 Descartes stelde het volgende.
Het is voor mij helemaal onmogelijk te twijfelen aan het feit dat ik twijfel, en daarom ook aan het feit dat ik denk,
omdat denken een vorm van twijfelen is. Verder kan ik alleen denken als ik als denkend wezen besta. Daarom volgt
uit het feit dat ik twijfel, het feit dat ik besta. Zulke zichzelf waarmakende beweringen komen echter nooit boven de
eerste persoon presens uit. Daarom zocht Descartes, naast deze zichzelf waarmakende beweringen, ook naar ‘clara et
distincta’ ideeën. Deze kennen wij per intuïtie en dan is geen bewijs nodig. Het probleem hierbij is dat intuïtie
verschilt van persoon tot persoon. Wat voor de één een helder en nauwkeurig idee is, hoeft dat voor de ander nog niet
te zijn. Het ideaal van Descartes bleek een onmogelijk ideaal te zijn. Descartes’ intuïtionisme werd afgewezen.
Ontwijfelbare kennis kwam niet verder dan alleen de zichzelf waarmakende beweringen, zoals ‘cogito ergo sum’.
Daarom zocht men naar andere kenbronnen, bijvoorbeeld de zintuiglijke ervaring. Dat deed David Hume.
Hume pakt het funderingsdenken van Descartes op en werkt het empirisch uit. Hume wijkt niet zoveel af van
Descartes als wel eens gedacht wordt. Ook zijn vraag was ‘hoe funderen we onze kennis?’ Het ideaal van Descartes
was zijns inziens onmogelijk, doordat we door deductie uit zichzelf waarmakende beweringen, niet meer kennis
verkrijgen dan alleen die, welke al in de premissen aanwezig is. Daarom moest volgens Hume de fundering van onze
kennis buiten onszelf gezocht worden in de empirische waarneming. De basis voor kennis via de empirische
waarneming zijn de onmiddellijke62 ervaringen (‘impressions’, indrukken) die ik heb. Indien ik een onmiddellijke
ervaring heb van een blauw paard in de tuin, dan is het onmogelijk te twijfelen aan het feit dat ik die indruk van dat
blauwe paard heb. Ik weet dit onmiddellijk door introspectie. Deze indrukken zijn volgens Hume de ontwijfelbare
basis van alle kennis. Ook hier is het probleem echter, dat de fundering van verdere kennis niet verworven kan
worden door deductie vanuit deze beperkte onmiddellijke ervaringen (‘impressions’) alleen. Daarom maakt Hume
onderscheid tussen onmiddellijke ervaringen én de ideeën van herinnering en verbeelding (‘ideas’), die ontstaan zijn
uit een samenstel van voorgaande onmiddellijke ervaringen. Deze ‘ideas’ drukken we uit in proposities die door
experimenten worden gefundeerd, en zo komen we natuurwetten op het spoor. Alle kennis wordt daarbij gegrond in
de empirische ervaring en er is ‘no idea without an antecedent impression’.63 Dit idee dat ontwijfelbare kennis uit de
zintuiglijke ervaring kan worden afgeleid heeft een niet te onderschatten invloed gehad op onze westerse cultuur. Het
empirisme werd op grote schaal aanvaard en de invloed daarvan is tot op de huidige dag alom merkbaar: slechts dat
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wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven kunnen we zeker weten, andere kennis wordt betwijfeld. Eerst zien
dan geloven, zo heet het.
Na Hume waren er voor de theologie twee wegen te gaan. In de eerste plaats kunnen we denken aan Kant, die
religieuze uitspraken tot ethische uitspraken verengt. Verder waren er denkers, die ook de kritiek van Hume
accepteerden en de betekenis van de religie buiten het cognitieve domein zochten.64 Religie heeft dan een eigen
domein. Schleiermacher is hiervan het standaardvoorbeeld. Schleiermacher beperkte religieuze kennis tot
ervaringskennis. Onze religieuze ervaring is onze kennisbron van het godsdienstige. Paul Tillich (1886-1965) is weer
een ander voorbeeld van de eerste weg. Hij handhaaft de traditionele termen, maar verandert de inhoud, zodat alleen
de woorden blijven bestaan. Een tweede weg voor theologen is om de kritiek van Hume te negeren (sacrificium
intellectus).65 Deze laatsten worden door de inname van hun standpunt intellectueel geïsoleerd en hun theologie
wordt irrelevant voor de cultuur.66
Het is echter niet nodig om te vluchten voor de kritiek van Hume, omdat uiteindelijk ook zijn argumenten blijken
te falen. Zijn empirisch ‘foundationalism’ is een te beperkte basis om al onze kennis op te funderen.67 Ook bij Hume
komen we uiteindelijk, voor wat betreft de verwerking van ontwijfelbare kennis, niet verder dan de kennis van de
onmiddellijke ervaringen. Tenslotte leidt ook dit soort empirisme, evenals het intuïtionisme van Descartes, tot
scepticisme.
Degenen die het empirisme van Hume verder ontwikkelden waren de logisch positivisten.68 De logisch positivisten waren sterk beïnvloed door het empirisme en vooral door de werken van Hume. Het logisch positivisme wil
wetenschap strikt beperken tot de beschrijving van de in de ervaring gegeven feiten. Metafysische begrippen zoals
‘God’, maar ook begrippen als ‘krachten’ en ‘oorzaken’ dienen uitgebannen te worden. Zo houden we alleen de ‘positieve’ feitelijke gegevens over. Het logisch positivisme paste dit principe toe op het gebruik van de taal. Zij wil een
strikte afbakening van het taalgebruik. Alleen het cognitieve taalgebruik waarin aanspraak gemaakt kan worden op
empirisch verkregen kennis is betekenisvol. Voor de logisch-positivisten is het dus duidelijk dat theologie geen
wetenschap genoemd kan worden. Kennis is alleen dat wat te verifiëren is. Religieuze uitspraken zijn niet empirisch
te verifiëren en verschaffen ons daarom in het geheel geen kennis.
Ook op de positie van de logisch-positivisten kwam veel kritiek, onder andere doordat duidelijk werd dat het
empirisme onhoudbaar bleek te zijn. Daarom kunnen we zeggen dat de kritiek op de logisch positivisten de tweede
kennistheoretische omslag markeert.
2.4.2. Van modern naar postmodern
Karl Popper69 bestreed verschillende basisstellingen van de logisch-positivisten. Ten eerste verwierp Popper de idee
dat we door waarneming harde feiten zouden verkrijgen. Ook waarneming vereist een theorie, een vooronderstelling.
Anders gezegd wij nemen waar met bepaalde vooronderstelde begrippen of categorieën.
Vervolgens bekritiseerde Popper de verificatiemethode. Dat een theorie door onze waarnemingen steeds
bevestigd wordt, zegt nog niet zo veel. Ik kan mij als waarnemer in een dusdanige positie bevinden dat ik er nooit
achter kan komen dat de theorie onwaar is. Verificatie als criterium voor wetenschappelijkheid, zoals de positivisten
hanteerden, is daarom volgens Popper onjuist. De uitspraak: ‘Alle raven zijn zwart’ is geen wetenschappelijke
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uitspraak omdat we nooit weten of we wel alle raven hebben gezien. Het is niet onmogelijk, dat deze uitspraak waar
is, maar het is niet na te gaan en daarom onwetenschappelijk. Beter is het daarom om theorieën zo te formuleren dat
ze zeggen wat ze verbieden. Met andere woorden: we moeten niet aangeven met welke waarnemingsresultaten de
theorie wel te verenigen is (verificatie), we moeten proberen aan te geven met welke waarnemingsresultaten de
theorie niet te verenigen is, casu quo welke waarnemingsresultaten de theorie zou kunnen weerleggen (falsifiëring).
Treden deze waarnemingsresultaten niet op dan heeft de theorie een poging tot weerlegging doorstaan. Treden ze
daarentegen wel op, dan is de theorie weerlegd, gefalsifieerd. Dat is voor Popper de empirische test. Dat wil zeggen
alleen een theorie die ook de manier aangeeft hoe die zou kunnen worden weerlegd (gefalsifieerd) is testbaar en kan
daarom wetenschappelijk70 genoemd worden. Hoe meer een theorie aangeeft wat zij verbiedt hoe testbaarder zij is en
dus hoe wetenschappelijker. Zo claimde Popper dat falsifieerbaarheid de wetenschappelijkheid markeert.
In tegenstelling tot de logisch-positivisten, zijn voor Popper uitspraken over God op voorhand geen onzin. Zulke
uitspraken zijn dan wel niet te falsifiëren en daarom volgens Popper geen wetenschappelijke kennisclaims, maar ze
kunnen wel degelijk kennis claimen. Toch blijft in de visie van Popper71 wetenschap een toonbeeld van rationaliteit
in die zin dat het nog steeds gaat om cumulatieve groei van kennis, gebaseerd op voorgaande zogenaamde objectieve
kennisclaims. En daarom blijft Popper toch staan in de neopositivistische traditie.
Door Thomas Kuhn72 en andere historisch georiënteerde wetenschapsfilosofen73 worden hier vraagtekens bij
gezet. Kuhn is nogal eens beschuldigd van irrationaliteit, maar het is juister te zeggen, dat zijn werk laat zien dat de
feitelijke geschiedenis van de wetenschap niet verloopt zoals de neopositivistische visie van wetenschappelijke
rationaliteit verkondigt. Kuhn toonde aan dat de theoriekeuze in het wetenschappelijk bedrijf van andere factoren
afhankelijk is dan van observatie en logica alleen. Wetenschap is volgens Kuhn veel meer afhankelijk van de keuze
voor een bepaald paradigma. Een wetenschappelijk paradigma is het geheel van vooraannames, methoden,
resultaten, et cetera, die in een bepaalde vakwetenschap op een bepaald moment als maatgevend wordt beschouwd.
Binnen zo’n paradigma gelden bepaalde wetten en regels en wordt gewerkt met een aanvaard instrumentarium. Als
een bepaald paradigma is aanvaard, staan de basiswetten en regels ervan niet meer ter discussie. Geen enkel
wetenschappelijk bedrijf kan zonder zo’n voorondersteld paradigma opereren. Het aanvaarden van een bepaald
paradigma gaat vooraf aan de waarneming. Dat wil zeggen dat er geen bassin van onafhankelijke data bestaat
waaraan wetenschappers redenen zouden kunnen ontlenen voor een keuze tussen twee alternatieve paradigma’s. De
redenen om een bepaald paradigma te kiezen zijn verschillend en afhankelijk van allerlei factoren. Een bepaald
paradigma kan bijvoorbeeld aanvaard worden omdat het beter in staat is de problemen waarvoor we nu staan op te
lossen. Een paradigma kan ook gekozen worden doordat zijn eenvoud meer verhelderend is dan het voorgaande.
Uiteindelijk wordt, volgens Kuhn, de keuze voor bepaalde wetenschappelijke theorieën in sociologische en
psychologische termen verklaard. Het traditionele beeld van de cumulatieve groei van wetenschappelijke kennis in
de zin van lagen die op elkaar worden gestapeld, met als onderste laag de empirische waarneming (Hume), is door
historisch onderzoek van de wetenschappelijke ontwikkeling onhoudbaar gebleken.
Wisseling van paradigma
Volgens Kuhn blijkt uit de geschiedenis van de wetenschap, dat vakwetenschappen bij tijd en wijle min of meer
abrupt wisselen van paradigma. Kuhn gebruikt voor deze wisseling termen als ‘bekering’, ‘Gestalt switch’ en
‘revolutie’. Er treedt een ‘paradigm-shift’ op. Door een revolutie binnen een vakwetenschap laat men dan het ene
paradigma vallen en aanvaardt men een ander paradigma.74 Zo komt het dat we volgens Kuhn op een bepaald terrein
steeds weer drie elkaar opvolgende perioden kunnen onderscheiden. Ten eerste een periode van ‘wetenschapsmensen
zonder wetenschapsparadigma’, de zogenaamde ‘preparadigmatische periode’. Op een gegeven moment krijgt de
methode van een bepaalde school een monopoliepositie. Dan ontstaat de periode van de ‘normale wetenschap’. Al
het onderzoek vindt geheel binnen het - op den duur onbewust en onbetwist geworden - wetenschappelijke
paradigma plaats. Deze periode kenmerkt zich door grote stabiliteit en overeenkomst. Toch kan deze
wetenschapsbeoefening in een crisis geraken en tot een revolutie leiden, doordat een alternatief paradigma betere
resultaten oplevert. Het geeft betere antwoorden op anomalieën (bijvoorbeeld het heliocentrisch wereldbeeld en de
relativiteitstheorie). Deze ‘revolutionaire wetenschap’ van de derde periode wordt na verloop van tijd de ‘normale
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wetenschap’. Zo’n revolutie kan meerdere malen optreden. Of de nieuwe theorie het wint hangt volgens Kuhn af van
haar puzzel-oplossend-vermogen. Zo constitueert het paradigma de empirische realiteit. Met zijn wetenschapsfilosofie presenteert Kuhn hier een holistische visie op wetenschap, die het ‘foundationalism’ totaal vervangt.
Degene die dit verder uitwerkt is Imre Lakatos (1922-1974).75 Lakatos laat vanuit de geschiedenis zien, dat de
wijze waarop wij tot wetenschappelijke kennis komen zich niet zozeer voltrekt door elkaar opvolgende
wetenschapsparadigma’s, zoals Kuhn veronderstelde, maar door naast elkaar wedijverende wetenschappelijke
onderzoeksprogramma’s.76
Wat bij Kuhn wetenschappelijke paradigma’s heten, noemt Lakatos ‘research programs’. Wetenschappelijk
onderzoek maakt gebruik van deze research-programs, die bestaan uit een centrale theorie met daaromheen de
hulphypothesen (bijvoorbeeld de theorie van de breking van het licht) als een beschermende ring. In het onderzoek
worden bepaalde gegevens aan de centrale theorie gerelateerd. Als er gegevens gevonden worden die de centrale
theorie lijken te ondermijnen, wordt eerst gekeken of de hulphypothesen gewijzigd kunnen worden zodat de centrale
theorie gehandhaafd kan blijven. Daarbij moet ook goed in de gaten gehouden worden, dat de gegevens, die door de
theorie worden onderzocht ook altijd op een bepaalde manier geïnterpreteerde gegevens zijn.77 Alle gegevens zijn
theorie-geladen. Alle feiten zijn geïnterpreteerde feiten. De zogenaamde ‘harde data’ bestaan niet. Met andere
woorden ook data zijn producten van een theorie. Zonder theorie nemen wij niet waar. Theorieën verschaffen
patronen waardoor data waargenomen kunnen worden. In het onderzoeksprogramma nu, wordt de centrale theorie
met behulp van de hulphypothesen gerelateerd aan de te onderzoeken gegevens met als doel om tot nieuwe gegevens,
casu quo nieuwe inzichten te komen. Treden deze nieuwe gegevens of inzichten op dan is een onderzoek geslaagd en
noemen we de resultaten wetenschappelijke feiten.
We kunnen ons nu afvragen welke data bestudeerd kunnen worden in een wetenschappelijk research-programma.
Doordat het empiristisch foundationalism onmogelijk bleek te zijn, zoals we hebben gezien, behoeven de te
bestuderen data niet strikt beperkt te worden tot empirische data. Het handhaven van een strikte scheidslijn tussen
empirische data en andere data als ontwijfelbare, respectievelijk betwijfelbare data is onhoudbaar gebleken, aangezien alle data geïnterpreteerde data zijn. Daarom kunnen naast empirische gegevens ook historische gegevens en
gegevens van religieuze ervaringen onderwerp van wetenschappelijke studie worden. Ook een theologische theorie
kan daarom, bijvoorbeeld als een centrale theorie, fungeren in een wetenschappelijk research-programma. Blijkt dit
programma conceptuele problemen te kunnen oplossen en zo tot nieuwe inzichten te leiden, dan is het programma
wetenschappelijk te noemen.
Achterhaald rationalisme
Nu is het niet zo, dat de wetenschapstheorieën van Popper, Kuhn en Lakatos gezien moeten worden als elkaar
uitsluitende theorieën. Ieder heeft juist zijn eigen bijdrage geleverd aan de bezinning op de aard van wetenschap. Zo
heeft Popper ontdekt dat wetenschap vorderingen maakt door een proces van ‘trial and error’. In de popperiaanse
visie op wetenschap verkrijgen wetenschappers door creativiteit hun hypothesen, die ze dan vervolgens proberen te
falsifiëren. De verdienste van Kuhn is, dat hij heeft gezien dat het wetenschappelijk bedrijf soms min of meer abrupt
kan wisselen van paradigma. Een vakwetenschap laat het ene paradigma achter zich en ‘bekeert’ zich tot het andere
paradigma dat daarna komt. Verder heeft Kuhn er vooral op gewezen, dat het puzzel-oplossend-vermogen van een
theorie (mede) haar wetenschappelijkheid bepaalt. Lakatos neemt deze resultaten mee in zijn theorie van de
‘competing research programs’, maar laat zien dat wetenschappelijke verandering, casu quo vooruitgang in de
geschiedenis van de wetenschap zich juist veel geleidelijker voltrekt dan Kuhn veronderstelt. De geschiedenis van de
wetenschap is volgens hem beter te begrijpen als twee of meer naast elkaar rivaliserende onderzoeksprogramma’s
dan twee elkaar opvolgende paradigma’s.78
Concluderend kunnen we zeggen, dat de pogingen van het strikte rationalisme om (wetenschappelijke) kennis te
funderen in ontwijfelbare beweringen of empirische ervaringen zijn mislukt. Het gaat er bij wetenschappelijk
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onderzoek veel meer om, zo lang mogelijk proberen trouw79 te blijven aan het onderzoeksprogramma, casu quo de
wetenschappelijke theorie, totdat het tegendeel is gebleken. Dat geldt dus ook voor theologische theorieën. De vraag
naar de wetenschappelijkheid van een onderzoeksprogramma is dus de vraag naar de betrouwbaarheid van zo’n
programma. Uit dit alles vloeit voort dat wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s waarin God en de bijbel als
onderzoeksgegevens een plaats hebben, bijvoorbeeld de these ‘God houdt van mensen’, als centrale theorie niet op
voorhand als onwetenschappelijk van de hand gewezen kunnen worden. Het zou zeer onwetenschappelijk zijn,
indien dat wel gebeurde. En omdat het er in elk wetenschappelijk onderzoek om gaat zo lang mogelijk trouw te
blijven aan de te verdedigen theorie, zo mogen ook wij als christenen in de discussie met de wetenschap, zo lang
mogelijk proberen trouw te blijven aan onze ‘theorie’.
2.5. Nieuwe kansen?
Het ging mij er in dit hoofdstuk in de eerste plaats om enig inzicht te geven in de ontwikkelingen van de visie op
wetenschap, met behulp waarvan we vanuit onze christelijke zending een strategie voor een gesprek over het geloof
in een wetenschappelijke omgeving zouden kunnen bepalen. We hebben daartoe gezien, dat vanuit de geschiedenis
van de wetenschap is gebleken dat de zogenaamde wetenschappelijke kennis helemaal niet zo absoluut en
ontwijfelbaar80 is als wel eens wordt gedacht. Zo’n visie is een negentiende-eeuwse, logisch positivistische visie op
wetenschap en is veel te veel gedacht vanuit het funderingsdenken.81
Ten tweede kunnen we stellen dat de kennisclaims van het christelijk geloof wel degelijk gronden hebben om
zich te presenteren als een betrouwbare weergave van de werkelijkheid. De impliciete en expliciete beweringen ten
aanzien van de werkelijkheid die in het christelijk geloof gedaan worden, kunnen tenminste worden beschouwd als
een even waardevol onderzoeksprogramma naar de aard van de werkelijkheid als andere wetenschappelijke
onderzoeksprogramma’s.82 Dat wil dus zeggen, dat op betogend niveau, over God een voluit wetenschappelijk
discours gevoerd kan worden.83 Met andere woorden, we kunnen dus prima uitgaan van de centrale theorie, dat God
de Schepper is.
Door dit feit dat het geloof in God, ook ten aanzien van de wetenschappelijk wereld, niet absurd is of alleen iets
voor het privé-leven, mogen we ons in zending en evangelisatie gesteund weten. We mogen weten dat hetgeen het
christelijk geloof beweert aangaande de werkelijkheid, epistemologisch gezien een gerechtvaardigd uitgangspunt is
voor een betrouwbare werkelijkheidsbeschouwing.
Het beeld dat christenen er een achterhaalde, onwetenschappelijke, naïeve visie op de werkelijkheid op na
(moeten) houden, mist ook wetenschappelijk gezien elke grond. Het vasthouden aan het christelijk geloof is daarom
geen terugkeer tot een premoderne, naïeve wereldbeschouwing, maar is door de nieuwe wetenschapsfilosofische
inzichten van deze postmoderne tijd weer volop mogelijk.84 De kunst is nu deze nieuwe wetenschapsfilosofische
inzichten bekend te maken bij een breed publiek, opdat deze kennis dienstbaar mag zijn als ondersteuning aan de
evangelieverkondiging.
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3.
Nieuwe religiositeit
Een typering van New Age met stippellijnen naar het neo-evangelicalisme
P. Verbaan
3.1. De paradox van de secularisatie
Nederland is de afgelopen decennia in rap tempo geseculariseerd. De cijfers liegen er niet om. De kerkverlating
ging in ons land nog sneller dan in vrijwel alle andere landen van West Europa. Met de regelmaat van de klok
werden we opgeschrikt, wanneer er opnieuw onderzoek naar ‘God in Nederland’ was gedaan en
godsdienstsociologen de resultaten daarvan wereldkundig maakten. Nederland wordt wel distributieland of
gidsland genoemd – maar domineesland is heus voorbij. We merken het allemaal. Ook dicht bij huis. Op het
werk, in de kerk, in de kring van familie en vrienden. Of in gesprek met jongeren. Er groeit een nieuwe generatie
op - generatie X genaamd - die de kerk nog nooit van binnen heeft gezien en de bijbel alleen tegenkomt in de
openbare bibliotheek of boekhandel bij de afdeling non-fiction(!).
Maar de laatste tijd bereiken ons ook andere geluiden. Er komt meer openheid voor levensbeschouwing,
wordt er beweerd. Mensen ontdekken en exploreren hun religieuze verlangens en gaan op zoek. Op zoek naar
wat of wie zich achter de horizon van hun rationele werkelijkheid bevindt. Dachten we tot voor kort dat God,
engelen en het geloof in een leven na dit leven verbonden waren met een wereldbeeld dat definitief voorbij was;
de hernieuwde belangstelling voor juist de ‘onzienlijke’85 dingen, ook in intellectuele kring, toont het tegendeel.
Elk huis-aan-huisblad biedt inmiddels een scala van cursussen en alternatieve therapieën aan voor mensen die
als post-materialisten en innerlijke ontdekkingsreizigers op zoek zijn naar ‘spiritualiteit’, zoals het nieuwe
toverwoord luidt. En vraag het maar aan de boekhandelaren: esoterie, astrologie, zeg maar boeken over de
onzienlijke wereld vormen de grootste groeisector op de boekenmarkt. Het is nog niet zo lang geleden dat De
Celestijnse belofte van de Amerikaanse psychotherapeut James Redfield, met in zijn kielzog een bijbehorend
werkboek, een langdurige hoge notering op de top-10 van best verkochte boeken had. Spirituele en stiltecentra
schieten als paddestoelen uit de grond. En dat niet alleen: zondags is het druk geworden in bepaalde
parkeerkelders en in sommige oude kerkgebouwen die zijn opgekocht door zgn. vrije groepen die zonder
duidelijke denominatie maar met een heldere boodschap het ‘nieuwe evangelicalisme’ gestalte geven.
Lang hebben we ons blindgestaard op cijfers van leeglopende kerken. Maar dat is niet langer het hele
verhaal. Al is het ook weer te vroeg om van de weeromstuit te doen alsof het allemaal wel meevalt met die
secularisatie. Alsof de pendelbeweging die in de geschiedenis waar te nemen is alweer in tegengestelde richting
gaat. Alsof de kerken straks ‘vanzelf’ wel weer volstromen – if ever. Vooralsnog constateren we een
onoverzichtelijke, paradoxale situatie. Ook de vakmensen – de godsdienstsociologen - zijn in verlegenheid. Op
een zeker moment ontdekten zij in hun onderzoek niet meer te kunnen volstaan met vragen als: Gelooft u in een
persoonlijk God? Is de bijbel het Woord van God ? Gelooft u in een leven na de dood ? om vervolgens bij de
beantwoording te laten kiezen uit: ja/nee/gedeeltelijk/in bepaalde zin/weet niet.
Godsdienst bleek als verschijnsel inmiddels zelf ingrijpend veranderd. Het bleek niet langer te gaan om
de vraag: hoe religieus zijn mensen (nog)? Veel relevanter was de vraag: hóe zijn mensen religieus?86 Misschien
is er wel te lang met een christelijke of kerkelijke bril naar religie gekeken. Zo had de wetenschapper alleen oog
voor de afkalving, zeg maar de versterving; maar niet voor wat nu heet ‘de wedergeboorte van de godsdienst’.87
Blijkbaar moeten we inzien dat de wijze waarop de religieuze behoeften vandaag de dag gestalte krijgen, anders
is dan voorheen. Het aanbod op de markt van de religie is divers en exotisch; het marktsegment van de kerk (als
instituut) klein. Postmodernisten ‘relishoppen’ in de supermarkt liever hun eigen ‘godsdienst’ bij elkaar.
Uitheemse godsdiensten en hun gebruiken zijn daarbij in trek, en voor zover er vraag naar het christendom is,
geldt die belangstelling uitsluitend het charismatische of evangelicale type.
In deze bijdrage willen wij deze nieuwe religiositeit verkennen. Omdat die de context vormt waarin we
ons als kerk bevinden. We staan met New Age voor nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen. Hoe moeten we
ermee omgaan? Omarmen of afwijzen? Integreren of pareren? Van beide reacties zijn voorbeelden binnen de
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christelijke kerk te vinden. Welke nieuwe kansen en/of knelpunten zijn er voor de kerkelijke verkondiging en
voor de verbreiding van het evangelie? Hoe stellen wij ons op als christelijke kerk, wetend dat we zelf ook achter
een kraam staan op de ‘relimarkt’, als Paulus in zijn dagen op de Areopagus?
En dan nog dit. H. Berkhof heeft eens gezegd: Een kerk die in deze generatie huwt met de Tijdgeest, is
in de volgende generatie weduwe. De betekenis van die woorden moeten we, juist in gesprek met het nieuwetijdsdenken, steeds in het achterhoofd houden, dunkt me. Anderzijds kan een nieuwe tijd ook ogen openen en
(her)ontdekkingen bewerken in de Heilige Schrift - denk aan Luther. Minstens moeten we bereid zijn ons af te
vragen: wordt hier aan de kerk soms een onbetaalde rekening gepresenteerd? En waarvan dan wel? En wat is
daarover op de zolder van onze traditie nog allemaal te vinden?
In dit veld van vragen zoeken we hier onze weg. Na de inleiding (3.1) willen we in paragraaf 2 het
verschijnsel New Age in kaart brengen. Dat beschouwen we in deze bijdrage over de nieuwe religiositeit als
voornaamste taak. Na eerst de herkomst ervan te traceren (3.2.1) wagen we ons aan een beschrijving van de
kenmerken (3.2.2). Vervolgens (3.2.3) onderzoeken we welke relatie er is met de gnostieke traditie, opdat we zo
wellicht enig zicht krijgen op enkele dwarsverbindingen in de kerkgeschiedenis. Paragraaf 3.2 eindigt met een
kritische bespreking van New Age (3. 2.4). In de daarop volgende paragraaf signaleren we eerst (3.3.1) enkele
opvallende parallellen met het neo-evangelicalisme. We kunnen die binnen dit oriënterende deel van dit boek
niet nader uitwerken, maar willen ze niet onopgemerkt laten. Tot slot formuleren we in 3.3.2 enkele voorlopige
conclusies. De epiloog brengt ons terug in de praktijk van de gemeente.
3.2. New Age
3.2.1. Herkomst
New Age88 is een verzamelnaam voor een groot aantal religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, die
naast onderlinge verschillen en eigen accenten een aantal gemeenschappelijke, ‘alternatieve’ kenmerken hebben.
Het is ondoenlijk dit paraplubegrip in haar ongrijpbaarheid en geschakeerdheid één, twee, drie te vatten. We
beperken ons hier dan ook noodgedwongen tot slechts de grootste gemene delers.
New Age (lett. ‘het nieuwe tijdperk’) is als begrip geboren in de jaren vijftig. In die periode bestond er
in transatlantisch verband veel belangstelling voor UFO’s. Gepaard aan een apocalytische benadering van de
werkelijkheid in dergelijke UFO-cults, groeide het besef dat er spoedig een nieuwe tijd van vrede en voorspoed
zou aanbreken, waarin de mensheid zou leven volgens de spirituele wetten van het universum. Maar pas aan het
eind van de jaren zeventig ontstaat de New Age in meer algemene zin, waarin ideëen van een aantal stromingen
samenvloeien. Te denken valt aan de ecologische beweging, de hippie-cultuur ( al in de musical ‘Hair’ wordt
gezongen over het nieuwe tijdperk van Aquarius), de invloed van oosterse en indiaanse culturen, de
antroposofische stroming en de opkomst van de psychologie. Gedoopt werd de beweging in 1980 door het boek
van Marilyn Ferguson, getiteld ‘De Aquarius-samenzwering’, waarin ze aangaf hoe op vele levensterreinen van
een nieuw bewustzijn werd uitgegaan. Vanaf nu was er een beweging.
Vooral in het begin leefde sterk de gedachte dat er een nieuw tijdperk zou komen, het tijdperk van
Aquarius (de Waterman). Die gedachte is aan de astrologie ontleend: de aarde als geheel doorloopt de dierenriem
en staat dientengevolge om de 2000 jaar in een ander sterrenbeeld. Het huidige tijdperk van de Vissen, dat begon
omstreeks Jezus’ leven (Ichthus!), loopt aan het eind van deze eeuw af; nu zal de nieuwe tijd van Aquarius
beginnen. Belangrijk denkmodel voor die nieuwe tijd leverde het werk van de wetenschapsfilosoof Thomas
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Kuhn89, zelf overigens geen New Ager, die met de idee van een nieuw, wetenschappelijk onderbouwd ‘holistisch
paradigma’ kwam, dat het achterhaalde ‘mechanistische’ paradigma zou moeten vervangen. Maar daarmee
komen we over de inhoud van het New Age-denken te spreken.
3.2.2. Kenmerken
New Age is voor alles een tegenbeweging. Het nieuwe tijdsdenken profileert zich als alternatief voor een
verouderde wijze van denken die diep geworteld is in de moderne cultuur. De meer im- of expliciete
cultuurkritiek van New Agers richt zich met name op twee grondpeilers van het moderne westerse denken, te
weten het dualisme en het reductionisme. Ik geef de denkweg, gekleurd door een New Age bril, hieronder weer.
Het dualisme of ‘scheidingsdenken’ heeft in de loop der eeuwen allerlei gestalten aangenomen:
‘religieus als scheiding van Schepper en schepping; filosofisch als onderscheid tussen geest en materie;
therapeutisch als scheiding tussen lichaam en geest, alsmede tussen genezing en spirituele groei; ecologisch als
scheiding tussen mens en natuur’.90 Volgens de New Age leidde dit dualisme tot negatieve gevolgen,
bijvoorbeeld de eenzijdige nadruk op de rationaliteit ten koste van de emoties, een kunstmatige scheiding tussen
geneeskunde en psychologie, én een manipulatieve benadering van de natuur door de techniek (van de mens!).
En dit dualisme werd vervolgens nog versterkt door het reductionisme.
Sinds de wetenschappelijke revolutie is het complete universum ontleed in duizend en één kleine
bouwsteentjes – vgl. de onderdelen van een uurwerk – die mechanisch verbonden zijn, dat wil zeggen volgens
strikt causale wetten en wetmatigheden opereren. Iedere verrassing is hierbij uitgesloten, ook de mens wordt zo
uiteindelijk gereduceerd tot een al of niet haperende machine. Zelfs zijn geest, die toch ‘los’ van de materie
staat, blijkt in het reductionistisch materialisme volgens strikt psychologische patronen (behaviorisme, Freud) te
werken. En de aarde wordt in plaats van als levend organisme beschouwd als - zoals onze buren zeggen ‘dinglich’; als een soort supercomputer, waarvan we de software steeds beter kennen en ook naar onze hand
kunnen zetten.
Misschien mogen we het samenvatten door te stellen dat het reductionisme of het consequente
materialisme de neiging heeft al het ‘hogere’ te reduceren tot het ‘lagere’.91 Tegenover deze, in onze cultuur
diepgewortelde tendensen van dualisme en reductionisme poneert New Age dan haar holistisch alternatief. In
essentie zijn lichaam en geest, God en mens, mens en natuur juist één onscheidbare werkelijkheid. Er is geen
dode materie, het is alles onderdeel van één levend, organisch geheel. Op allerlei terreinen van de werkelijkheid
werkt deze ‘monistische’ of ‘pantheïstische’ benadering door, ook al worden er in kringen van de New Age heel
verschillende en ook eigen accenten gezet. Ik noem een drietal terreinen waarop die holistische insteek
traceerbaar is, ja zelfs een herkenbaar facet is geworden van onze eigen leefwereld.
1.
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Het groene bewustzijn. In de samenleving, die New Age voor ogen staat, krijgen natuur en milieu een
bijzondere betekenis. Waar het dualistische denken heeft geleid tot een aarde die stervende is, uitgebuit en
vergiftigd, ontwaakt in de volle breedte van de samenleving nu een nieuw ecologisch bewustzijn. En we
weten inmiddels allemaal hoe noodzakelijk dat was en is – en tot zover zien velen in de samenleving de
urgentie in van een omslag van denken.92 We delen steeds meer de zorg om ‘moeder aarde’, of die nu wordt
ingegeven door een christelijke scheppingstheologie of door New Age ideeëngoed. Ondertussen – en daar
gaat het hier om – maakt dat nogal wat verschil.
De natuur is voor het nieuwe-tijdsdenken vol van geestelijke krachten en energieën. De mens maakt
daar zelf ook onderdeel van uit. Waar zij het hoogste goed is, is er voor de mens geen hoger doel dan te
leven in harmonie met de natuur. Moeder Aarde krijgt daarbij goddelijke trekken, zoals in de Griekse Gaiacultus.93 Belangrijk is op te merken, dat de natuur met de vrouw of het vrouwelijke wordt geassocieerd. Men
spreekt in dit verband wel van ‘eco-feminisme’.94 De moderne natuurwetenschap heeft met haar
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dualistische, patriarchale benadering de natuur, de materie, het lagere, het vrouwelijke(!) stelselmatig
onderdrukt en verdrongen. We dienen weer te gaan beseffen dat wij als biologisch organisme afhankelijk
van de natuur zijn, en dat we haar dank verschuldigd zijn omdat wij niet haar, maar zij ons onderhoudt. Is zij
niet – als de vrouw – de bron van (nieuw) leven?
2.

Een ander terrein waarop iets zichtbaar wordt van de holistische aanpak, is dat van de alternatieve
geneeswijzen. In een tendentieuze beschrijving heet het: ‘de huidige geneeskunde ziet geen zieke mensen,
maar zieke lichaamsdelen. Zij - in casu de specialisten - beperkt zich vaak tot de bestrijding van
symptomen. Zij is technisch: poeders en pillen, snijden, scannen en bestralen, dat is het eigenlijk. Zij heeft
geen aandacht voor de hele mens’.95 En ook al trekt deze beschrijving het beeld nogal scheef – ook in de
klassieke geneeskunde weet men dat het gaat om de hele mens en zijn totale gezondheid, bij wijze van
spreken tot in zijn relaties toe – feit is wel dat ‘velen met hun lichamelijke kwalen niet meer bij de dokter en
met hun geestelijke kwalen niet meer bij de dominee aankloppen’.96 In de tijd van vooruitgang van de
geneeskunde met het grote accent op medisch-technische ontwikkelingen en methoden, bleef er nogal eens
een gereduceerd mensbeeld over, met veronachtzaming van de geestelijke, spirituele en geloofsmatige kant
van de mens.
Typerend voor de holistische benadering is nu juist, dat zij aandacht geeft aan lichaam én geest.
Psychologische problemen weerspiegelen zich op lichamelijk vlak (bijvoorbeeld door energieblokkades) en
een goede fysieke gesteldheid is voorwaarde voor een goed geestelijk functioneren. Maar hiermee is niet
alles gezegd. Ten tweede worden ‘genezingsprocessen gekoppeld aan processen van spirituele
bewustzijnsontwikkeling. Genezing van kwalen is een noodzakelijk aspect van een ontwikkelingsproces in
de richting van een totale geestelijke ontwikkeling of verlichting, en omgekeerd leidt geestelijke
ontwikkeling tot het oplossen van psychische trauma’s en hun lichamelijke gevolgen. Dit complete proces
breidt zich uit over vele levens, en men kan dus te kampen hebben met blokkades uit vorige levens’.97
Ziekte komt met andere woorden van binnenuit! En waar een mens zichzelf ziek maakt, kan hij zichzelf ook
weer genezen.98 En daarvoor zijn er cursussen en methoden te over en ik noem slechts de bekendste:
meditatie, biofeedback, acupunctuur, regressietherapie, magnetiseren, ademhalingstechnieken, rebalancing,
positief denken, homeopathie, zelfhypnose, tarot, reiki.
Ondertussen is wel duidelijk geworden, dat de filosofie achter de holistische benadering niet bepaald
waardevrij is. Er klinkt een geprononceerde antropologie en kosmologie in door. De stap naar
transpersoonlijke ervaringen is nog maar klein. Voordat we daarop doorgaan, wanneer we komen te spreken
over ‘channeling’ en de New Age visie op het goddelijke, maken we nog een kanttekening. Opvallend is de
toch wel zeer prominente plaats die in de holistische benadering wordt gegeven aan de psychologie en de
aandacht die men heeft voor een thema als (psychische) groei. Hanegraaff spreekt in dit verband
onomwonden van de sacralisering van de psychologie.99

3.

Waar er in de joods-christelijke traditie een essentieel verschil bestaat en ook blijft bestaan tussen de
Schepper en zijn schepping – ‘Want God is in de hemel en gij zijt op de aarde’ (Pred. 5:1) – is de

vs. sensueel, analytisch vs. synthetisch, exact vs. mystiek, argumentatief vs. ervaringsgericht, abstracte ideeën
vs. concrete beelden. En waar het vrouwelijke lang is verdrongen in onze westerse cultuur, zal in de nieuwe tijd
juist de rechter hersenhelft de dienst gaan uitmaken. Verder wijst hij nog op het verschijnsel van hekserij of het
zgn. neopaganisme; sommige representanten sieren zich met deze geuzennaam, zo bijvoorbeeld Mary Daly.
Immers in kringen van magie en alchemie was er vanouds een nauw verband tussen vrouw en natuur. Het betreft
hier echter een kleine, herkenbare groep onder de grote New Age paraplu. Vgl. W.J. Hanegraaff, a.w. 1995, p.
69-84, 134-135, 329.
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holistische benadering een heel andere. Een fraaie illustratie daarvoor biedt het beeld van de druipsteengrot.
De zuilen die men in zo’n grot bewonderen kan zijn in de loop der tijden gevormd door wat er van de pegel
daarboven afgleed. De stalagmiet beneden kan groeien dankzij de voortdurende druppeling van de
stalactiet, die zich aanvankelijk heel hoog boven haar bevindt. Langzaam, eeuw na eeuw, naderen zij elkaar,
druppel voor druppel, totdat de twee ten slotte één zuil vormen, waarlangs het druipwater dan vloeiend
stroomt. Wanneer de zuil één is geworden, blijkt het gesteente beneden van dezelfde substantie te zijn als
dat van erboven.100
Deze metafoor verschaft ons enig zicht op de theologie of moet ik zeggen kosmologie van de New Age.
De god van de New Age is de oerbron, waaruit alles is voortgekomen. God is de naam voor de scheppende
energie van het hele universum en wordt daarom nogal eens aangeduid als ‘Al- dat-is’.101 Over deze god als
‘de grond van het zijn’ wordt (anders dan bij Tillich!) uitsluitend gesproken in onpersoonlijke en dus nietrelationele(!) termen. God is niet een Tegenover, niet de ‘ganz Andere’, er is helemaal geen transcendente
God die ‘buiten zijn schepping staat’. Een dergelijke visie wordt als dualistisch afgedaan. Die God is in de
moderne cultuur bovendien al lang dood verklaard. Maar het belangrijkste bezwaar daartegen luidt als volgt:
zo’n soeverein godsbegrip blokkeert een proces van spirituele ontwikkeling in de richting van vereniging
met het goddelijke. En juist dat is het hoogste - holistische - doel. Om het nog eens met het beeld van de
druipsteengrot te zeggen: tenslotte wordt de zuil één.
Hoe men dat punt bereikt? De weg daarheen is een weg van bewustwording via innerlijke ontwikkeling
en zuivering, met als uiteindelijk resultaat het ‘Zelf’ te kennen (gnosis!) en/als ‘God’. Maar vergis u niet –
de weg daarheen strekt zich wel uit over vele levens. En het kan zelfs zo ver komen, dat een geëvolueerde
persoonlijkheid niet meer reïncarneert’, maar wel als kanaal fungeert voor het doorgeven van informatie uit
hogere zijnssferen aan wel geïncarneerde personen. Dit verschijnsel noemen we ‘channeling’.102
Sleutelwoorden zijn hier intuïtie, inspiratie, inzicht en imaginatie. Trance kan hierbij een belangrijk
hulpmiddel zijn. In het algemeen accepteert men in de New Age dus een zekere gelaagdheid of hiërarchie in
de kosmos, maar wel in een monistisch concept: de weg van inzicht verlost niet ‘uit’ de wereld – overigens
wel uit het lichaam – maar vervolmaakt uiteindelijk Al-dat-Is.
In de voorafgaande beschrijving van de holistische aanpak is gaandeweg al duidelijk geworden welke
spirituele of religieuze trekken New Age heeft. Een vrijwel complete, alternatieve theologie/kosmologie
wordt hier gepresenteerd met pantheïstische inslag. Voordat we hier de ‘christelijke religie’ naast, en naar
zal blijken vooral tegenover zetten - als voorbeeld noem ik wat Hanegraaf opmerkt over de hogere entiteiten
die ‘naar het schijnt welkome compensatie vormen voor het wegvallen van de persoonlijke God tot wie men
zich in het gebed kon richten’103 – eerst nog dit. Een kwestie die in dit verband nogal eens wordt
opgeworpen is de volgende: hoe nieuw, en vaak ook, hoe oosters is de New Age eigenlijk? Is het soms oude
(gnostieke of esoterische) wijn in nieuwe zakken? Hebben we soortgelijke geluiden niet al eens eerder
gehoord ? Ten einde in 2.4 het gesprek met de New Age te kunnen verbreden en daarbij wellicht de traditie
te kunnen raadplegen, willen we eerst enkele lijnen trekken door de (kerk)geschiedenis, ten einde de
beweging enigszins te plaatsen in historisch perspectief.
3.2.3. Gnostiek?
In de postmoderne westerse cultuur lijkt de oosterse invloed niet langer beperkt tot de keuken. Ook allerlei
ideeën vinden ingang en aanhang. Onlangs zei een oudere collega me nog: ‘Twintig jaar geleden moest ik al
mijn catechisanten uitleggen wat reïncarnatie was; vandaag de dag moet ik me tegenover hen verantwoorden
waarom ik er niet in geloof en waarom het bijbelse geloof een beter alternatief zou zijn’. Tot in de kerk toe is de
invloed van de oosterse filosofie en spiritualiteit onmiskenbaar. En toch… hoeveel parallellen er ook tussen de
New Age en het oosterse denken te trekken zijn, kenners wijzen juist op de diepe verworteling van de New Age
in de eigen, westerse cultuur. Dat vraagt om nadere toelichting.
Wie de complexe westerse cultuurgeschiedenis herleiden wil tot haar belangrijkste componenten, vindt
er al snel een tweetal: ten eerste is de westerse cultuur niet te denken zonder het christendom. Vervolgens werd,
mede door toedoen van die kerk die zocht naar onder meer begripsverheldering, de Griekse filosofie en het latere
filosofisch rationalisme de andere grondpeiler van de westerse beschaving. ‘Geloof’ en ‘rede’ maakten samen
twee millennia lang de dienst uit, met overigens als wrange conclusie dat ‘ten langen leste de geloofstraditie van
het christendom aan de kritiek van de rede lijkt te zijn bezweken’.104 De laatste tijd wordt echter onze aandacht
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gevraagd voor een meer verborgen - want vaak onderdrukte - derde component binnen onze culturele traditie,
namelijk die van gnosis of esoterie.105 Juist deze traditie met haar accent op innerlijke verlichting en op de
ontmoeting met het ware zelf en met God als de bron van zijn, is altijd bestreden en verketterd door de
dominante doctrinaire christelijk-filosofische traditie. Maar dat betekent niet dat deze dissidente traditie ooit is
weggeweest. Ondergronds en in geheime genootschappen (denk aan de Rozenkruizers, de Katharen, de
alchemisten, de hermetici) zette zij zich voort.
Ik kan het nog anders zeggen. Wie met Van den Broek106 in de geschiedenis van het christendom een
drietal stromingen onderscheidt, te weten een charismatische, een gnostisch-mystieke en een cultisch-doctrinaire,
doet juist in onze dagen een belangrijke ontdekking. Waar eeuwenlang deze cultisch-doctrinaire stroming het
gezicht bepaalde van het christendom en feitelijk het officiële christendom vormde, blijkt, dat in onze dagen van
secularisatie en marginalisering van de kerk, juist de andere twee tradities zich laten gelden. Is dat niet wat we
om ons heen signaleren? Is dat niet hoe we zelf deze bijdrage begonnen en waarom wij in het kader van de
‘nieuwe religiositeit’ juist in dit hoofdstuk over New Age straks ook nog iets over het neo-evangelicalisme te
berde brengen?
Impliciet is zo gewezen op de westers(!) esoterische traditie waarin de New Age staat. We kunnen in dit
kader onmogelijk verder uitweiden hierover, misschien mogen we volstaan met het noemen van een aantal
invloeden op de New Age. Waar de westerse esoterie rond de zestiende eeuw een bloeiperiode doormaakte107, is
de New Age duidelijk ‘door de Verlichting heengegaan’. Juist in de Romantiek, die volgde (en reageerde) op de
Verlichting, werd de oosterse cultuur met haar religieuze concepties ontdekt. De theosofie en antroposofie – van
waaruit er directe lijnen naar New Age lopen - vinden hier reeds hun oorsprong, hier maakt de westerse cultuur
bovendien reeds kennis met het verschijnsel reïncarnatie. Hanegraaff ontkent in dit verband de oosterse origine
van veel New Age gedachtegoed – veel is juist te danken aan de westerse esoterie, die al in een eerder stadium
zich op het oosten oriënt-eerde en allerlei invloeden integreerde.108 Uiteindelijk blijkt New Age eigen accenten
te zetten binnen de traditie van de westerse esoterie waarin ze staat – en die eigen accenten zijn in belangrijke
mate bepaald door de ontwikkeling van de psychologie waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt. Maar
daarover meer in de bespreking hieronder.
3.2.4. New Age-denken en christelijk geloof
‘Er is een stroom literatuur over New Age, maar nog bijna geen aanwijzingen vanuit de kerkelijke traditie, hoe
men daar als christen nu over zou moeten denken’, verzuchtte Joanne Klink tien jaar geleden.109 Ondertussen is
van verschillende kanten die handschoen opgenomen. Er is inmiddels een scala aan christelijke literatuur over dit
onderwerp, en de reacties zijn nogal uiteenlopend: de een ziet er het werk van de duivel in, de ander het werk
van de Heilige Geest. Voordat we zelf tot een tussentijdse evaluatie van het voortgaande gesprek tussen kerk en
New Age komen en positie innemen tussen Scylla en Charybdis, volgen eerst enkele prealabele opmerkingen.
Allereerst zij er nogmaals op gewezen, dat de term ‘New Age’ met een zekere vaagheid en blijvende
onhelderheid wordt omgeven. Het is moeilijk te zeggen wanneer je precies te maken hebt met New Age in
algemene, engere of oneigenlijke zin. We willen hier vooral reageren op wat we hierboven als
gemeenschappelijke kenmerken hebben leren onderscheiden. Zonder dus te beweren, dat hier het antidotum
voor alles wat ‘New Age’ heet – of wat naar ‘New Age’ riekt - wordt aangereikt. Bovendien streven we niet naar
zo uitgebreid mogelijke repliek, maar willen we slechts de belangrijkste verschillen in vogelvlucht typeren. Het
is al moeilijk genoeg ons te beperken, juist omdat hier kernmomenten van het christelijk belijden in het geding
zijn. Verder wil gezegd zijn, dat waar we in het voorgaande New Age leerden kennen als tegenbeweging en als
belangrijkste indicator van de nieuwe religiositeit, zij toch niet de enige respons vormt op de ‘goden dezer
eeuw’. Ook de evangelicale beweging is als zodanig te typeren, ook al heeft deze vooral binnen de wereldwijde
christelijke traditie haar bedding. Maar dat is een onderwerp op zich en valt buiten de horizon van deze bijdrage.
Overeenkomsten tussenbeide, hoe saillant ook, zullen dan ook slechts worden aangestipt.
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Bij de behandeling van de neuroseleer, moet wijlen dr. W. Zijlstra steeds opnieuw tot zijn toehoorders
hebben gezegd: ‘Wie hier niets van herkent, heeft hier ook niets van begrepen’. Mutatis mutandis moet dat mijns
inziens ook gelden voor wat de tegenbeweging New Age te berde brengt. We hoeven niet eerst aanhanger te
worden om er iets over te kunnen zeggen, maar willen we de beweging recht doen en verstaan, ook in onze
kritiek, zullen we haar wel op haar sterkste argumenten moeten bestrijden. En dat die argumentatie op sommige
punten sterk is, blijkt niet alleen uit de hoge vlucht die New Age inmiddels genomen heeft, maar ook uit de
onontkoombaarheid van enkele van haar belangrijkste analyses en conclusies. Dat we met elkaar een ‘Nieuwe
Tijd’ zijn binnengegleden, die op alle terreinen van het leven zijn doorwerking heeft en paradigma’s doet
wisselen, behoeft – na voorgaande bijdragen in deze bundel – verder geen betoog. De hernieuwde aandacht die
er in kringen van New Age is voor religieuze ervaring en spiritualiteit, voor de natuur en voor een holistische
benadering van de (zieke) mens, is als reactie op een hoog geïndustrialiseerde samenleving met haar
doorgeschoten rationalisme en dualisme te begrijpen en zelfs te waarderen. Tot zover kunnen velen op
hoofdpunten de analyse vanuit New Age hoek wel onderschrijven, juist omdat zij in die analyse niet alleen staat.
Probleem is echter dat bepaalde vooronderstellingen of axioma’s van het levensbeschouwelijk
raamwerk van de New Age, en nu moet het hoge woord eruit, diametraal tegenover belangrijke grondideeën van
het christelijk geloof staan. Hoeveel we ook herkennen in de tijdspiegel en analyse van New Age, en hoe we ook
zien dat sommigen pogen juist vanuit het New Age gedachtegoed het christelijk geloof dieper te verstaan en
anders te beleven110, het is een hachelijk avontuur om New Age en christelijk geloof te willen combineren. De
onderlinge verschillen zijn daarvoor te groot en te essentieel van karakter. Ik som de belangrijkste punten van
divergentie, zoals ik ze zie, hier op.
a.

Kern van het holisme is dat alles in de wereld en de kosmos samenhangt. Alles wat is, is onderdeel van
het ene, dat het Al is. Ook God en mens vallen ten diepste samen. Maar God is niet zozeer een
‘persoon’, maar meer een onpersoonlijke kracht, een eeuwige energie, die ten diepste in alles – dus ook
in de mens – te vinden is. Er wordt in dit verband nogal eens het volgende beeld gebruikt: mensen zijn
als de golven van de ene - goddelijke - oceaan, waaruit ze voortkomen, waarvan ze deel uitmaken en
waar ze weer in opgaan.
Wie tegenover dit pantheïstisch model het bijbelse getuigenis plaatst van de door de Schepper ‘uit het
niets’ tot aanzijn geroepen schepping, ontdekt de mens als schepsel, die in zijn of haar geschonken
bestaan leeft voor Gods aangezicht. Weliswaar wordt er ook in de bijbel wel in onpersoonlijke beelden
over God gesproken –als vuur, als wadi of leugenbeek, als rots, als adem, als adelaar – maar de
persoonlijke, relationele termen als Vader, Redder, Barmhartige, Eeuwige zetten de toon. Voor de
christelijke theologie is een relationeel persoonsbegrip van de Drie-enige God, hoe ingewikkeld ook111,
onopgeefbaar. Is niet de kern van het apostolisch getuigenis, ijkpunt ook van het christelijk geloof, de
geschiedenis van Jezus Christus, zijn persoon (!) en zijn werk? Is hij, de Gekruisigde, niet ook de
verrezen Heer, degene die ons nog altijd oproept om Hem te volgen, degene die wij verwachten als de
komende Bruidegom en degene tot wie wij ons wenden in ons gebed?
In het esoterische denken is de mens onderweg naar het goddelijk licht. De weg van zelfverwerkelijking
is erop gericht de eenheid met de ‘Bron van het bestaan’ te verwezenlijken en het goddelijke in zichzelf
te laten doorstralen. Door zichzelf te ontplooien - kan de mens, of althans zijn karma, zich ‘opwerken’
naar steeds hogere niveaus. Noteer: het is een strikt individuele, op het ‘ik’ of het ‘zelf’ gerichte
aangelegenheid

b.

Maar zo is verlossing een kwestie van zelfverheffing, van inzicht – gnosis (!) - geworden, zo heeft
verlossing in Christus plaats gemaakt voor zelfverlossing. Christus kan nog functioneren als profeet of
leraar, die de mens weer bewust maken kan van zijn goddelijke oorsprong en zijn geestelijke eenheid
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met God, die hij in zijn bestaan was kwijtgeraakt.112 Maar als Verlosser heeft hij dan afgedaan. Zijn
weg van kribbe naar kruis, de incarnatie en de verzoening, ze blijken ‘piéce de resistance’ voor deze
nieuwe religieuze trend. Wat te denken van deze woorden, opgetekend uit de mond van J.L. Klink,
ontvangen als doorgeving die afkomstig zou zijn van Jezus Christus: ‘Zie mij niet als een man op een
kruis, maar als onmetelijke energie buiten tijd en ruimte. Accepteer mij nu zoals ik werkelijk ben (…)
Ik ben nu gescheiden van de kruisiging. Dat is voorbij en die geschiedenis is deel van de tijd van schuld.
Haal me af van dat oude zware kruis. Zie mijn leven, vergeet dat verhaal van schuld en pijn’.113 Van der
Kooi wijst er in het vervolg op hoe Christus hier geworden is tot slechts een hoger bewustzijn. En dat
terwijl de kerk in de tekenen van brood en wijn steeds weer juist de dood des Heren verkondigt (1 Kor.
11:26); en dat terwijl de christelijke traditie Johannes 1:14 (‘Het woord is vlees geworden’, de zgn.
incarnatie) juist heeft verstaan als God die zich het lot van de mens – en de wereld - eigen heeft
gemaakt en de mens is komen (op) zoeken, en dan niet alleen zijn ziel of een eeuwige kern, maar de
hele mens in zijn geschapenheid en gebrokenheid. Het vlees blijft niet achter op de vuilnisbelt van een
lagere wereld !114
Ik veroorloof me hier een lang citaat van de kerkvader Augustinus. Hij worstelde al in zijn tijd met
gnostieke invloeden, en is daarom in onze dagen een belangrijk consultant. Wie hem leest ontmoet
bovendien altijd weer de scherpe debater die hij was. Augustinus verwoordt de kern van het kerugma
tegenover de platonist Porphyrius aldus: ‘De incarnatie van Gods onveranderlijke Zoon, waardoor wij
verlost worden en zo datgene wat wij geloven en al is het maar in geringe mate begrijpen, ook kunnen
bereiken, wilt gij echter niet aanvaarden.Gij filosofen ziet dus wel enigermate, al is het uit de verte en al
schemert het u maar voor ogen, dat vaderland waar wij ons verblijf moeten vinden. Gij zijt echter nog
niet op de weg waarlangs men er moet komen… Ach, als gij de genade van God door onze Heer Jezus
Christus eens had gekend! Als gij eens had kunnen zien dat juist zijn incarnatie, waardoor hij een
menselijke ziel en een menselijk lichaam heeft aangenomen, het allerhoogste blijk van genade is… Op
gezag van Plato zegt gij immers dat de wereld een levend wezen is, ja een gelukzalig wezen, volgens
uw mening zelfs een dat eeuwig is. Maar hoe kan die wereldziel dan enerzijds nooit van haar lichaam
worden losgemaakt en anderzijds nooit ophouden gelukzalig te zijn, als men inderdaad al wat lichaam is
moet ontvluchten om de ziel gelukzalig te laten zijn?…Wat voor reden kunt gij hebben om geen
christen te willen worden vanwege door u gehuldigde meningen die gij zelf bestrijdt? Er is er maar één
te vinden: dat Christus in nederigheid is gekomen en dat gij hoogmoedig zijt!115
c.
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Met dat we over verzoening en verlossing spreken, zijn de zonde en het kwaad aan de orde. Hoe kijkt
men daar in kringen van New Age tegenaan? Kardinaal verschil met de christelijke theologie is, dat het
esoterische denken, in navolging van oosterse religies, geen zondeval kent.116 Dat betekent onder andere
dat er een direct verband te leggen is tussen God en het kwaad, dat het lijden en het kwaad vooral de
keerzijde van de medaille is, de schaduwkant van de ‘Bron van alle goed’. Het vormt een leerschool
waar je op de verlossingsweg doorheen moet, een middel waardoor de vlieger117 van de persoonlijke
identiteit omhoog getrokken wordt. Dat betekent voor de mens, dat hij niet langer lijdend voorwerp is
van ‘het bittere raadsel van een goede schepping’, van de macht van het kwaad waarin ten diepste verzet
tegen God schuilt. Nee, de mens is nu zelf verantwoordelijk. Hij heeft zijn eigen levenslot in handen.
De mens lijdt niet aan een ziekte, hij lijdt aan zichzelf. Het zit, om het maar eens zo te zeggen, ergens
tussen de oren.118 Het kwaad wordt hier volledig gepsychologiseerd. De mens is subject van zijn eigen
heil of onheil geworden. Opnieuw zien we hier hoe de focus op het individuele welbevinden is gericht,
het is een echte zelf-spiritualiteit.
Het verschil met de christelijke geloofsleer is hier groot. Ook al wil deze geenszins ontkennen dat de
mens lichaam en geest heeft/is, en die twee samenhangen en op elkaar inwerken, dat is nog wat anders
dan te zeggen dat de mens altijd auteur is van zijn eigen levensboek. Wat moet je als pastor hiermee aan
het sterfbed van een jonge vrouw, op huisbezoek bij ouders die ramp op ramp te incasseren kregen, en
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ondanks hun draagkracht eraan onderdoor gingen. Wat zeg je tegen slachtoffers van domme pech,
medisch fouten, natuurrampen, of tegen kansarmen, wereldwijd nog altijd de grootste bevolkingsgroep?
Moet het kwaad niet dieper gepeild?
Ik denk hier aan een woord van O. Noordmans: ‘Want de wereld ligt in het boze en niet andersom. De
wereldgeschiedenis verloopt in de zonde en niet omgekeerd’.119 Niet dat kruis en opstanding per
definitie altijd hét antwoord zijn op alle vragen – maar laten zij tenminste niet de bitterheid van lijden en
lot staan, zonder te vergeten dat het morgen Pasen zal zijn?120 En mogen we, waar wij al te vaak
beseffen onszelf noch de wereld te kunnen verlossen uit het lijden, tenminste weten dat er één is die dat
deed en zal doen?
d.

Vooronderstelling van het kwaad als ‘groeimiddel’ is overigens een evolutionistische kijk op leven,
leven dat niet ophoudt bij de fysieke doodsgrens. Als een slang laat de mens een oude huid achter.
Reïncarnatie biedt de mogelijkheid losse eindjes uit een vorig leven te verwerken in een volgend leven.
Met de kern van je persoonlijkheid – je karma – mag je verder ervaringen opdoen en ‘doorgroeien’.
Ondanks pogingen reïncarnatie en christelijk geloof te verbinden121, blijkt zij onverenigbaar met het
bijbelse spreken over leven, dood en eeuwig leven. De kerk beleed al vroeg tegenover de docetisten, dat
Jezus Christus niet de zoveelste belichaming is van de Christusgedachte maar de unieke, gehoorzame
verbondspartner. Ook ons leven van hier en nu is uniek. Wij zijn schepping van God tussen wieg en
graf, in een onlosmakelijk samengaan van ziel, geest en lichaam. Paulus spreekt in Romeinen 8 ook niet
van verlossing uit de wereld of uit het lichaam, maar over verlossing ván de wereld en ván het lichaam.
Aan de wortel van dit denkmodel ligt de benadering van tijd en geschiedenis. Het cyclische denken –
vgl. een gangbare interpretatie van het hekwerk op menig begraafplaats waarop een slang staat
afgebeeld met zijn staart in de bek – staat hier tegenover de lineaire beleving van de tijd als zinvolle
geschiedenis, waarvoor de christelijke traditie, in het spoor van het bijbelse denken, altijd heeft
geopteerd.122

e.

Een bezwaar moet hier nog worden genoemd, ook al is dat verwant met alle voorgaande. Het heeft alles
te maken met het immanente godsbegrip van New Age, ook wel aangeduid als ‘het goddelijke in ons’.
We stelden daartegenover de transcendentie van de Drie-enige. De christelijke traditie zoekt God echter
nogal eens te hoog en te ver.123 Maar is er ook zoiets als de inwoning van de Heilige Geest of de
doordringing met Gods Geest. Een woord als groei (Ef. 4, 15 en 1 Petr. 2:2), de genadegave van
genezing (1 Kor. 12: 9) hebben hier hun plek in de christelijke theologie. En in sommige opzichten lijkt
dit als twee druppels water op wat er in New Age kring gezegd en beweerd wordt met betrekking tot
bijvoorbeeld innerlijke groei en ‘inner healing’. We komen daar in het vervolg nog verder over te
spreken. Maar in de christelijke traditie is er wel een duidelijke grens. Er is geen opgaan in het
goddelijke, het schepsel wordt nooit goddelijk. In de pneumatologie komt het er juist op aan dat de
mens mens is en blijft en als méns vernieuwd wordt, door de inwoning van de Heilige Geest.124 En zelfs
wanneer God zal zijn ‘alles in allen’125, is dat nog altijd een daad van God – en niet de finish van een
groeiproces in goddelijke richting.
Met dat we op inhoudelijke gronden stelling hebben genomen tegenover New Age, zijn we er nog niet.
We hebben eerder gezien dat de nieuwe religiositeit zich ook (wereldwijd) doorvertaalt in neoevangelicale tendensen binnen de brede bedding van de christelijke traditie. Maken dezer dagen de
gnostisch-mystieke én de charismatische stroming zich misschien tegelijk breed? Waarin komen zij dan
overeen? En wat betekent dat voor de christelijke – of moet ik zeggen traditionele – kerk(en)?
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3.3. New Age en Neo-evangelicalisme
De twintigste eeuw zal in de kerkgeschiedenis ongetwijfeld te boek worden gesteld als de eeuw waarin twee
grote mondiale bewegingen door de Geest tot leven werden geroepen: enerzijds de oecumenische beweging,
anderzijds de charismatische - of pinksterbeweging.126 Laatstgenoemde beweging groeide exponentieel – binnen
een eeuw van geen tot 645 miljoen aanhangers.127 Dat is in de kerkgeschiedenis nog nooit vertoond, zelfs niet in
de eerste eeuw van de christelijke kerk. Wat ons hier vooral bezighoudt is de vraag wat die charismatische of
pinksterbeweging, in het vervolg gemakshalve neo-evangelicalisme genoemd, toch gemeen heeft met New Age,
dat ze beiden gelden als exponenten van de nieuwe religiositeit.
Op het eerste gezicht roept deze vraagstelling misschien bevreemding op. Je zou eerder denken dat er
een flinke kloof gaapt tussenbeide. Die twee bewegingen zijn toch water en vuur? Nergens is immers het verzet
tegen New Age zo groot als juist in evangelicale kring. Nergens staan Gods autoriteit en het schriftgezag zo
tegenover de autonome mens als juist hier. Waar New Age typisch een inclusieve wijze van denken is,
waarbinnen ieder op zijn of haar eigen wijze ‘waarheden’ integreert, is de evangelicale gelovige daarentegen
eerder iemand die met een zekere stelligheid de waarheid weet en van daaruit de kritiek op de rest vaststelt. En
toch. Hoezeer genoemde bewegingen ook op inhoudelijke punten verschillen – in die zin spreekt 2.4. duidelijke
taal – we willen hier een aantal belangrijke onderliggende overeenkomsten signaleren. Zij zijn mijns inziens een
goede indicatie om vast te stellen uit welke hoek de nieuwe religieuze wind waait. Ik noem de overeenkomsten
zoals ik die voor een belangrijk deel aantrof bij A. van Harskamp.128
Allereerst constateren we een niet strikt theologische, maar wel opvallende parallel: beide bewegingen
hebben als organisatie een ‘low profile’. Het zijn niet-formele, niet aan een instituut gebonden, niet-hiërarchische
en vanwege onderlinge verschillen moeilijk te definiëren groepen met een democratische inslag. Beide
bewegingen zijn in die zin kind van hun postmoderne tijd.
Een ander kenmerk van beide bewegingen dat we reeds signaleerden in 2.2, is de afwijzing van het
lichaam/geest dualisme. Ook in het neo-evangelicalisme is er aandacht voor het lichamelijke – als tempel van de
Heilige Geest – en het instinctieve, bijvoorbeeld voor visioenen. Ook de muziek als uiting van religieuze
aanbidding krijgt lijfelijk meer gestalte.
Een derde waarneembare congruentie is de aandacht voor ‘genezing’. Er is een verlangen naar ‘heling’ die
samenhangt met religieus geladen ‘heil’. De strikte scheiding tussen de fysieke en de psychische mens wordt
doorbroken. Heling geschiedt in New Age daar waar de mens zich inlaat met of openstelt voor kosmische
energieën; bij de neo-evangelicalen mogen mensen tekenen verwachten van Gods helend heil en middels
ziekenzalving, handoplegging, gebed om genezing en bestrijding van duivelse praktijken onderstreept men die
helende, Geestrijke werking. Verder is er, mogelijk als tegenreactie op de materiele, hedonistische cultuur een
bijna apocalyptische hunkering naar een nieuwe tijd. De cultuurkritiek is hier niet van de lucht. Beide
bewegingen zijn behept met een hoge toekomstverwachting. ‘Hoog’ trouwens ook in die zin, dat er allereerst
verticaal wordt gedacht - heil als opgaan in het goddelijke dan wel eeuwig bij God zijn. En toch wordt anders
dan in het ‘oude evangelicalisme’ de wereld niet afgeschreven en vind je New Agers en neo-evangelicalen zowel
politiek links als rechts – voorzover die termen überhaupt nog adequaat zijn.
Ten vijfde is er – en daar wil ik langer bij stilstaan - een sterke focus op persoonlijke ontplooiing en
individuele groei – de wedergeboorte van de een en de reïncarnatie van de ander verwoordt voor beiden de
‘persoonlijk ervaren waarheid’. Precies daarom zijn ze allebei te beschouwen als uiting van en respons op twee
karakteristieken van de moderne cultuur: authenticiteit en individualiteit.129 Hier dringen we door tot de kern van
de nieuwe religiositeit: zowel New Age als het neo-evangelicalisme vormen een antwoord op de
individualiseringsproblematiek. Het gaat beide keren uiteindelijk om individuele ontplooiing, om persoonlijk
ervaren heil waarbij dient te worden aangetekend dat voor beide bewegingen ‘groei’ daartoe de sleutel is. Het is
met andere woorden sterk antropocentrisch bepaald.
We maken hierbij direct een kritische kanttekening. Al eerder hebben we in margine opgemerkt, dat ook
ten tijde van de Reformatie het charismatisch christendom opleefde. Nu dat opnieuw te constateren is, doen we
er goed aan niet in dezelfde fouten te vallen. Juist waar het gaat om de individu, is feitelijk de menselijke
verantwoordelijkheid in het geding. Eigenlijk hebben we het dan - eeuwen later - opnieuw over de rol van de
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mens bij het bepalen van zijn eeuwig lot, over de vrije of geknechte wil en over geloven als een daad van de
mens. Zoals ten tijde van de gereformeerde traditievorming het arminianisme zich breed maakte – en in later
tijden diezelfde zaak aan de orde was bij methodistische en baptistische stromingen - kunnen we vandaag de dag
opnieuw dergelijke geluiden opvangen. Een sterk appèl op bekering, een nadruk op methoden en vormen, een
kiezen voor God opdat je niet verloren gaat, al die aspecten roepen zomaar opnieuw de vraag wakker: hoe werkt
dat nu eigenlijk? Hoe groot is hier de factor God, en hoe groot is de factor mens in dezen? Ik wil hier een
passage uit de Dordtse Leerregels in herinnering roepen. Omdat zij een belangrijk antwoord formuleren op juist
deze vraag. Eerst wordt in Hfst. III/IV, par. 12 gesteld, dat de wedergeboorte een werk van God is dat ‘zonder
ons in ons’ werkt .
Maar dat is niet het complete antwoord. Want vanaf het moment van de wedergeboorte, wordt de
menselijke wil niet meer alleen van God bewogen en gedreven, maar, ‘van God bewogen zijnde, werkt die nu
ook ook zelf’. Wie deze uitgewogen woorden op zich laat inwerken, beseft dat bij alle nadruk op de
verantwoordelijkheid van de individu, het toch vooral Gods werk is dat zich voltrekt in de mens. Maar de mens
is geen stok of blok. Het gaat niet buiten hemzelf om, maar hij wordt daarbij juist ingeschakeld. Als God ons zijn
reddende hand aanreikt, moeten wij die nog wel grijpen. Maar dat is toch wezenlijk wat anders dan wij in de
nieuwe religiositeit tegenkwamen, waar de mens auteur of tenminste medeauteur van zijn eigen heil bleek. In het
neo-evangelicalisme schuilt derhalve het gevaar van semi-pelagianisme.130
3.3.1. Voorlopige conclusie
En wat betekent dit alles voor de kerk? Waar we ons in 3.2.4 al uitspraken ten aanzien van New Age en daar
enerzijds de cultuurkritiek deelden, anderzijds essentiële verschillen op het spoor kwamen met kernstukken uit
de christelijke geloofsleer, willen we hier niet verhelen dat we enkele accenten vanuit de neo-evangelicale
beweging beschouwen als verrijking. Te lang is, hetzij door toedoen van een positivistisch wetenschapsbegrip,
hetzij door een op K. Barth georiënteerde theologie de religieuze ervaring van de mens bij voorbaat verdacht
geweest. Wat is er eigenlijk mis met de vraag naar zingeving en persoonlijk heil? Vormde niet juist ‘het werk
van de Heilige Geest’ een van de grote ontdekkingen van de gereformeerde traditie? Bovendien lijkt het me een
heilzame correctie op een kerkelijk spreken over de rechtvaardiging van de goddeloze waarbij de heiliging of de
vruchten van de Geest altijd buiten het gezichtsveld bleven. Met dat we zeggen dat Christus het voor ons heeft
gedaan, wacht ons ook nog wel wat werk - zelfs als dat uiteindelijk toch weer Gods werk blijkt! Een al te
eenzijdig accent op het ‘extra nos, pro nobis’ lijkt hier te worden gecorrigeerd. Aandacht voor gebed en
lofprijzing, bekering én navolging, gemeenteopbouw en groei, zijn niet aan de dag gekomen omdat de mensen
toevallig vandaag de dag weer op zoek gaan naar ervaring; het zijn authentieke bijbelse begrippen die in de
traditionele kerken wel eens stiefmoederlijk zijn behandeld en nu - Goddank - worden herontdekt. Als er al
sprake is van ‘onbetaalde rekeningen’, dan wel hier.
Toch kunnen we deze beweging niet zonder meer omarmen. En een al te eenvoudig beroep op de
pneumatologie is ook zo maar een slag in de lucht. Ik formuleer daarom ter afsluiting een drietal kritische
vragen, gericht aan die bewegingen die zich laten labellen als nieuwe religieuze trends.
1.
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En de aarde dan? Wie eenzijdig de ontplooiing van het zelf of het persoonlijk heil accentueert, doet
vroeg of laat Schepping en Koninkrijk tekort. Weliswaar vormt de mens aanvangspunt van de
realisering van Gods heil, maar bepaald niet het eindstation. Wie heil versmalt tot individuele redding,
vergeet dat het op de spirituele zoektocht juist gaat om Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid (Mat. 6:
33). En dat is heel wat breder en aardser dan ‘eeuwig leven’ alleen.
God heeft in zijn Rijk niet slechts de redding van enkelingen op het oog, maar ten diepste - en door het
oordeel heen - de herschepping van deze werkelijkheid. Zoals bij het sabbatsgebod niet alleen de
gelovige Israëliet, maar ook zijn personeel, ook de vreemdeling en zelfs de dieren rust krijgen
voorgeschreven om adem te scheppen; zoals bij het jubeljaar niet alleen de schulden worden vereffend,
maar ook de aarde zelf mag herstellen. Zo spreekt de profeet Jesaja beeldrijk over zwaarden die tot
ploegscharen zullen zijn omgesmeed (Jes. 2:4) en over de leeuw die net als het rund stro zal eten en
over een zuigeling die speelt bij het hol van een adder (Jes. 11:8). Met andere woorden, we moeten ons
hier en nu wel realiseren, dat de mens niet verheven is of zich verheffen kan boven de geschapen
werkelijkheid, waarvan hij of zij deel uitmaakt. Niet de mens, maar de sabbat is de kroon van de
schepping! Gods heeft in zijn Koninkrijk nog wel wat meer pijlen op zijn boog dan ons persoonlijk
eeuwig heil alleen. Zomaar denken we hier eerder Platoons dan bijbels, als je die twee zo tegenover
elkaar kunt stellen. Op de achtergrond liggen hier bovendien vragen aan de gereformeerde theologie.
Welke plaats heeft het Koninkrijk in de soteriologie? Is - tot in de verkiezingsleer toe - niet al te

Vgl. A. v.d. Beek, 1998, p. 81.

individualistisch getheologiseerd? Hoe komt het dat de neo-evangelicale beweging juist op menig
orthodoxe gemeente inwerkt?
2. En het kruis dan? Wie groei zegt, zal zich ervan moeten vergewissen dat dit sleutelbegrip een
theologische en niet primair een psychologische lading krijgt. Het gaat hier niet om het simpelweg
doorlopen van enkele fasen zoals bij de ontwikkeling van baby tot volwassene.
Dat zou betekenen dat de zonde slechts een eerste fase is van of voorfase is op de heilsweg, en dat je
door de rechtvaardiging dat stadium achter je laat om vervolgens - op eigen kracht steeds meer
vooruitgang te boeken op het spirituele pad der heiliging, tot de vergoddelijking van de mens erop
volgt. Hoe complex de theologiegeschiedenis op dit punt ook is, en hoe omzichtig hier dient te worden
geformuleerd, zo eenvoudig als het hierboven werd voorgesteld ligt het in ieder geval niet. Wie tegen
groei aankijkt als de ‘veredeling van de mens’, moet zich eerst maar eens realiseren dat juist de
zelfverloochening vertrekpunt van de heiliging is. We leren onszelf steeds beter kennen, maar dan wel
als zondaar, omdat we gaandeweg ontdekken hoe diep de vijandschap tegenover God ons in het bloed
zit. Op deze heilsweg wordt er heel wat strijd geleverd, een strijd overigens die zich uitstrekt over heel
het leven, en nog verder. Ik denk aan de plastische voorstelling van zaken die je nog wel eens horen
kunt in bevindelijke kring, wanneer men daar zegt: de gelovige groeit als een koeienstaart, dat wil
zeggen naar beneden. Hij gaat alleen maar kleiner van zichzelf denken, en des te groter van Christus.
Is er dan helemaal geen progressie op de heilsweg? Betekent dat dan dat we weliswaar gerechtvaardigd
zijn maar tegelijk zozeer zondaar blijven, dat de Heilige Geest ons slechts inzicht verschaft in onze
zondige natuur en ons heendrijft naar Christus, zonder iets van de nieuwe mens te realiseren? Nee, dat
nu ook weer niet. Er is in de Schrift wel degelijk sprake van een toenemen in de genade en de kennis
van Christus (vgl. 2 Petr. 3:18, 2 Tess. 1:3, 2 Kor. 4:15). En van vruchten van de Geest (Gal. 5:22). En
de Heidelberger spreekt erover dat de gelovige ‘hoe langer hoe meer’ vernieuwd wordt naar Gods
evenbeeld (Heid. Cat. Zondag 44). Er wordt in de Schrift zelfs gesproken over het deelhebben aan de
goddelijke natuur (2 Petr. 1:4) en over de inwoning van de Heilige Geest
En toch… Er is een levensgroot gevaar dat bij alle nadruk op geestelijke groei de mens geheel gericht
raakt op zichzelf, gefocust raakt op de vorderingen die hij maakt in vroomheid, of op de stadia die hem
nog scheiden van zijn vergoddelijking. Ook na de rechtvaardiging blijft de oude mens, de zondaar; maar
deze is nu in zijn zonde gestóórd, hij ontdekt steeds opnieuw met Christus medegekruisigd te moeten
worden om - in zijn kielzog en door zijn Geest - als nieuwe mens te worden opgewekt…
3. En Christus dan? Het gelijk van Barth is en blijft, dat we nog zoveel vanuit onze ervaring over God
kunnen zeggen, maar dat Gods diepste en eerste woord Jezus Christus is. Hoe vaak wordt er niet, ook in
onze kerken, bij voorkeur gesproken over en gebeden tot ‘God’, juist omdat het een lege term is die een
ieder naar believen kan (in)vullen. Dat past helemaal in het nieuwe tijdsdenken.
Maar of we dan nog over en tot de Drie-enige God spreken is wel de vraag. We kunnen al onze
ervaringen en gevoelens wel op ‘God’ plakken, maar dan vergeten we wel dat we de levende,
transcendente God alleen leren kennen uit zijn openbaring, dat we zijn werken op het spoor komen in
Oude en Nieuwe Testament, en dat daar geloof niet een religieus maar juist een kritisch begrip is, dat
die God staat tegenover en temidden van de goden en dat (de Geest van) Christus staat tegenover de
machten en geesten in veelvoud.
3.4. Slot
Het was op een van de avonden van de Alpha-cursus (trouwens weer een cursus!). We hadden de eerste
bijeenkomsten gehad, en met elkaar gesproken over ons beeld van het christendom, over wie Jezus is en waarom
Hij sterven moest. Het was me opgevallen dat juist de mensen die ik kende als trouwe kerkgangers aan het
gesprek hadden deelgenomen. Voor deze keer stond de persoon en het werk van de Heilige Geest op de agenda.
Terwijl ik voorzichtig begon over de verlegenheid die er was onder predikanten om een preek voor Pinksteren te
schrijven, ging het eigenlijk direct al mis. Ik werd met verbaasde ogen aangestaard. Er viel een stilte. En toen
begonnen ze te vertellen. Opvallend veel zogenaamde rand- en buitenkerkelijken dit keer. Over hun ervaringen
met God. Iemand deelde met ons een religieuze ervaring in de bergen. Een ander sprak over het gebed als het
kostbaarste moment van de dag. Weer een ander ontving boodschappen van boven, zoals hij het verwoordde.
Een vierde had positieve ervaring opgedaan met meditatietechnieken en handoplegging. En dan was er nog
iemand van wie de echtgenote in het alternatieve circuit genezen was van een kwaal. En toen was het mijn beurt
om stil te vallen. Waar hadden we het hier eigenlijk over? Eye-openers van de Heilige Geest of was dit nu die
nieuwe religiositeit?! En hoe hield deze avond verband met het onderwerp van voorgaande keren?

4.
Voor ons is er maar Eén
Christelijke zending in een multi-religieuze samenleving
N.M. Boot
4.1. Waarom?
‘Hoe komt het toch dat wij zo moeilijk ingang vinden bij de islam?’ De vraag kwam van een missionaire
toeruster die zich met grote toewijding al jarenlang bezighoudt met moslims, veel contacten met deze
andersgelovigen heeft, daarbij ook het geloof ter sprake brengt en gemeenteleden bij hun ontmoeting met
moslims probeert te helpen om hen beter te verstaan.
Dat werkt wel. Er groeit wat begrip. Vooroordelen worden afgebroken. Angst en wantrouwen nemen af. Maar
deze missionaire werker wil ook nog graag iets anders. Hij wil ingang vinden voor het evangelie, ook bij
moslims. En daar komt het maar nauwelijks van. Waarom? De zaal reageerde met voor de hand liggende
antwoorden: je moet niet op dat soort resultaat gericht zijn; het gaat om de ontmoeting, dat is al heel belangrijk;
je weet niet wat er toch, ondanks de schijn van het tegendeel, met jouw getuigenis gebeurt; je moet geduld
hebben; et cetera. ‘Ja’, zei de missionaire toeruster, ‘maar....’ en de vraag en de spanning daaromheen bleven
onbeantwoord hangen. Daarnaast zijn er de verhalen van de ‘nieuwe moslims’, degenen die vanuit de christelijke
kerk de stap hebben gezet naar het huis van de islam.131 En daar hebben we het moeilijk mee; dat zet ons aan het
denken, meer dan ooit.
De andersgelovige is onder ons. Missionaire activiteiten onder hen richten veel minder uit dan wij
zouden willen. Als je in contacten met moslims op het ‘winnen van zielen voor Jezus’ uit bent, dan raak je voor
je het weet gefrustreerd. Als je in alle bescheidenheid de dialoog zoekt, dan kun je onder de indruk raken van de
authenticiteit van het andere geloof. Kun je volhouden dat Jezus Christus de Enige is? Kun je blijven geloven dat
God zich volkomen in Hem heeft laten kennen en dat het daarom voor ieder mens belangrijk is om in Hem te
geloven? Het ligt veel meer voor de hand om te geloven dat er meer wegen naar Jeruzalem zijn. Als je nu eens
niet hier geboren was? Relativisme, het zit meer in onze botten dan we eigenlijk denken. Het komt ook heel dicht
bij: het zijn je eigen kinderen, die niet of niet meer geloven. Ook orthodoxe christenen vinden het steeds
moeilijker vol te houden dat je alleen door het geloof in Jezus Christus deelt in het heil. Onderzoeken wijzen uit
dat bijvoorbeeld het geloof in de hel hard op zijn retour is; we praten daar in elk geval heel wat minder
makkelijk over dan wel eens het geval was. Na de koude wind van de secularisatie (die in heel veel hoeken
overigens nog waait!) mag religiositeit weer en komt er een nieuwe openheid voor het hogere. Maar het
christelijk geloof is daarbij niet per definitie de weg waarlangs we God zoeken. Er zijn veel interessantere
wegen. En er zijn meer godsdiensten in beeld. De andersgelovige is dichtbij, hij woont naast je deur, gelooft in
God, leeft daarnaar, doet dat zeker niet minder dan jij. En daarbij komt dat een monotheïstische religie met
joodse wortels, de islam, voor christenen het meest herkenbaar is en uitgerekend ook het meest aanwezig in de
samenleving. Die andere godsdiensten zijn zeer vitaal. En wij? Wij zijn teleurgesteld. Honderd jaar geleden
konden christenen nog optimistisch praten over ‘het bereiken van de wereld met het evangelie binnen de
volgende generatie’. Het christelijk geloof zou de wereld veroveren. Maar het bleek niet waar te zijn. Het
Europese christendom maakt een versleten en vermoeide indruk, maar dat geldt niet van sommige andere grote
wereldreligies, die zich met nieuw elan in Europa laten zien. De vitaliteit van de wereldreligies is een grote
geloofsbeproeving voor ons aan het worden. Godsdiensten als Islam en Hindoeïsme beleven een revival.
Christelijk geloof mag best, zeker. Maar ander geloof mag ook.
Maar kan het christelijk geloof bestaan zonder de claim van exclusiviteit die toch de bodem is van
missionair en wervend aanwezig zijn? Kunnen wij geloven zonder daarmee ook te zeggen: Jezus Christus is de
Weg, de Waarheid en het Leven, en dat gaat iedereen aan? En als we dat zeggen, menen we het dan ook nog?
Misschien hoeft dat ook helemaal niet en mag je gewoon met vreugde de barmhartigheid van God ontdekken in
andere religies. Dit laatste is vooral relevant waar het gaat om de ontmoeting met de islam. In het
jubileumnummer van Begrip (uitgave van het bureau voor ontmoeting met moslims) suggereert dr. J. Slomp als
hij het heeft over de gereformeerde synode: ‘Het lijkt mij dat een synode die gekozen heeft tegen jodenzending
en voor gesprek met Israël (hoe ook verstaan!) niet nog de aanhangers van de derde Abrahamitische godsdienst,
de islam, kan benaderen met een open of verborgen intentie om hen van geloof te doen veranderen. De
gereformeerde synode trok de Rubicon, zij het aarzelend, over.’132
En het is aantrekkelijk, die Rubicon oversteken. Het oude zendingsbegrip is op zijn zachtst gezegd
triomfalistisch. Het is Europa zelf dat in de crisis verkeert en het afgeleerd heeft om tot aan de einden der aarde
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de dienst uit te maken, geteisterd als we worden door fantomen als nationalisme en racisme. De wereld is een
dorp geworden en kijkt haar ecologische ondergang in de ogen. En er kan geen vrede zijn tussen de volken, als
er geen vrede is tussen de godsdiensten en er zal geen vrede komen tussen de godsdiensten, als er geen
interreligieuze dialoog is. De kerk moet een gemeenschap zijn, die samen met anderen prioriteit geeft aan het
zoeken naar eenheid en vrede, aan het nemen van initiatieven ten gunste van de armen, de slachtoffers van
discriminatie en politiek geweld. Daarom moet de kerk samen met andere godsdiensten zoeken naar heil voor
deze wereld, waarbij niemand bij voorbaat de wijsheid en de waarheid in pacht heeft. Met exclusiviteit kunnen
we niet meer uit de voeten.
In de dagen dat ik dit schrijf schrikken we steeds weer op van het geweld in Indonesië, met name op de
Molukken. Geweld met religieuze wortels, al is er ongetwijfeld meer over te zeggen. De chaos is groot en het
aantal slachtoffers groeit met de dag. Er zijn in ons land gemeenschappelijke gebedsdiensten met het oog op de
vrede waarin christenen en moslims van harte samenwerken. En daar is veel voor te zeggen. Het is zelfs
onontkoombare noodzaak.
4.2. Dialoog
De multi-religieuze samenleving is een gegeven, een feit. Door sommigen wordt het gezien als een noodzakelijk
kwaad. Het maakt onzeker en ook een beetje angstig: we zijn op deze vragen nog lang niet berekend; de
verleiding om weg te kruipen in een eigen subcultuur is groot. Door anderen wordt het gezien als een boeiende
uitdaging met nieuwe mogelijkheden, ook om de eigen identiteit opnieuw te ontdekken. Hoe dan ook: als feit
kunnen we er niet omheen. Dit is de samenleving waarin wij kerk-zijn en waarin het getuigenis van het
evangelie gestalte moet krijgen. Wij leven samen. Samen met anderen, samen met anders-gelovigen. En het is
hier dat dialoog ruimte en kansen moet krijgen.
Dialoog zie ik in dit verband niet als vervanging van getuigenis, dialoog heeft een eigen plaats. Daarom
zou ik ervoor willen pleiten om hierin goed te onderscheiden. Ik heb het hier nu niet over de dialoog als
missionaire methode, gericht op de apologie en de geloofsverdediging, in de zin waarin John Stott in zijn
klassiek geworden ‘Christian Mission in the modern world’ over dialoog schrijft.133 Ik heb het ook niet over de
dialoog die gericht is op het beter verstaan van de ander, zodat je behoed wordt voor evangeliseren in
stereotypen. Dat heeft allemaal zijn plaats. Maar de dialoog die hier bedoeld wordt is het gesprek met elkaar
vanuit de respectievelijke religieuze bronnen, om zo te ontdekken hoe we verantwoordelijk kunnen zijn voor de
samenleving. Want je moet samen-leven en samen-werken en samen dus ook met elkaar in gesprek zijn over hoe
je in vrede zult leven. De kerk is geroepen ‘het goede te zoeken voor Babel’. De dialoog is gericht op dat
samenleven. Het doel van de dialoog is dus niet het komen tot een soort super-religie, als zoiets al zou bestaan,
maar groeien in het verstaan van elkaar en zo zoeken naar gemeenschappelijke waarden om onrecht en
misstanden in de maatschappij aan te pakken.
Christenen in andere werelddelen zijn ons daar al lang in voorgegaan. De aanwezigheid van steeds meer
allochtone kerken in Nederland biedt in toenemende mate mogelijkheden om van hun ervaringen te leren. Zij
hebben een ruime ervaring opgebouwd. Voor hen is de multireligieuze situatie, waar moslims, christenen en
hindoes samen leven en geloven, een vanzelfsprekendheid. En dan kun je niet anders dan al meteen vanaf het
begin met elkaar in gesprek zijn. De dialoog met anderen is niet iets waarvoor je vrijblijvend kunt kiezen of je
die aan zult gaan of toch maar liever niet. Als je het gesprek met de ander niet aandurft, verlies je je
geloofwaardigheid.
De Javaanse theoloog Wismoady Wahono zegt over de kerk in Oost-Java: ‘Wij zijn betrokken bij
verschillende vormen van dialoog, speciaal met moslims. Het meest effectief en het meest omvattend is de
dialoog in het dagelijks leven.134 Wij geloven niet zo in de theoretische benadering, in de formele, en
gestructureerde dialoog tussen de religies. Voor wie leeft in een pluralistische samenleving is dialoog geen vorm
van amusement. Het gaat om de pro-existentie, dat wil zeggen samenleven in vrede in deze wereld.’ In het
Indonesië van nu zien we het onopgeefbare van de dialoog in deze zin: waar de dialoog ophoudt, barst het
geweld los en bevechten mensen elkaar op leven en dood. In dat verband is het begrijpelijk dat het woord
‘kerstening’ alleen al heel veel weerstand en huiver oproept. Het christelijk geloof wordt nog te vaak gezien als
de godsdienst van het koloniale bewind en dus als een negatieve erfenis. In de Aziatische context is
verchristelijken so-wie-so uitgesloten. Missionair kerk-zijn is veeleer het mede vormgeven aan het
maatschappelijk leven, loyaal, solidair, op een kwalitatief hoog niveau, en geïnspireerd door het evangelie. Het
betekent dat je ook als kleine minderheid je niet laat overmeesteren door een gevoel van bedreigd zijn en
verongelijkt zijn. Het kan ook betekenen: verzet tegen vormen van islamisering die menselijkheid en
rechtvaardigheid in de weg staan en de ander de ruimte ontnemen. Het kan ook betekenen: elkaar aanspreken op
de betekenis van de verzoening in de conflictsituatie op de Molukken waar het hard tegen hard gaat.
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Fundamenteel is dan dat het evangelie daadwerkelijk verstaan wordt als kritisch tegenover, wil het zout niet
smakeloos worden. Alleen zo, in kritische solidariteit, is er ook ruimte voor getuigenis, in daden of desnoods in
woorden...
Dialoog in deze zin is praktisch en doet een beroep op het diaconale geweten van de kerk. het gaat niet
om het komen tot een grootste godsdienstige gemene deler, maar om het samen-leven, heel praktisch en dicht bij
huis. Waarom zouden bijvoorbeeld kerk en moskee in Nederland niet samen het gesprek aangaan over de
bestrijding van jeugdcriminaliteit in een stadswijk en hierin een gezamenlijk beleid voeren? Dit pleidooi voor het
diaconale karakter van de dialoog wil niet zeggen dat het getuigenis achterwege moet blijven. Een open houding
hoeft en mag niet betekenen dat je niet meer aan getuigenis durft te denken. Trouwens: ben je dan nog wel open
of ben je juist erg angstig en bedremmeld geworden? Je kunt alleen leven met de ander als je zelf iemand bent en
durft te zijn. Wie dat niet weet kan in de dialoog niets beginnen. Daarom heeft getuigenis een plaats naast de
dialoog in bovenstaande zin. Het risico van dialoog zonder getuigenis is dat de kerk steeds meer gezien wordt als
centrum van diaconale actie of als instituut voor de bescherming van normen en waarden. Heel waardevol, dat
wel, en zeer gewaardeerd, maar voor een eigen verhaal is dan geen ruimte meer. Het past wel perfect in de multireligieuze samenleving, maar de kerk levert dan wel haar identiteit in, door horig te worden aan wat de
samenleving als relevant beschouwt. Dat werkt relativisme in de hand. Relativisme wordt evenzeer in de hand
gewerkt door de diaconale dialoog niet op alle terreinen aan te durven. Geloof wordt dan een privé-zaak die
alleen voor jezelf en je binnenkamer misschien nog gelding heeft. Een duidelijke identiteit vanuit Christus als
hart van het geloof is cruciaal. Onverschilligheid op dit punt, al of niet stilzwijgend, roept andere goden op.
4.3. Waarheidsmomenten in andere godsdiensten
Kun je van andere religies iets over God leren? Missiologen in de gereformeerde traditie, zoals J. Verkuyl en
J.H. Bavinck, in het voetspoor van H. Kraemer, hebben gewezen op het dubbelzinnige van de religies, van alle
religies inclusief de christelijke religiositeit. Religie heeft altijd iets dubbelzinnigs: het is zoeken naar God en
vluchten voor God. Het is verlangen en wegkruipen. Wel wordt er door hen met respect gesproken over al het
waardevolle dat religies te bieden hebben. God heeft zich niet onbetuigd gelaten, ook niet in de godsdiensten van
de wereld. God is de Schepper, en de mens reageert, verdringend en vervangend weliswaar, op wat God van
zichzelf te kennen geeft. Maar het is intussen wel God die zich laat kennen. Er zit iets van zijn bewarende hand
in de religies. Daarom is er een zekere ruimte om positief naar andere religies te kijken. De islam en het
hindoeïsme zijn niet de gepersonifieerde duivel. Er is geen reden om andere godsdiensten te demoniseren. Er is
wel reden om met respect om te gaan met wat zij van God hebben opgevangen. God gaat zijn ongekende gang,
ook met anders-gelovigen. Hij is er eerst, als Schepper en Onderhouder. Hij heeft in zijn Zoon Jezus Christus
gedeeld in de menselijke geschiedenis en Hij is aanwezig in zijn Geest, die is uitgestort op alle vlees. Die Geest
(Hand. 10) is al lang met de ‘andersgelovige’ Cornelius aan de gang voordat Petrus bekeerd is tot Gods manier
van liefhebben. Dat besef is voorwaarde voor echte ontmoeting tussen mensen.
Maar Gods bemoeienis is wel kritisch van karakter. Religieuze systemen zonder Christus zijn geen
heilsmiddelen. Midden in die religieuze beweeglijkheid van menselijk zoeken en vluchten staat Jezus Christus,
Zoon van God, mens als wij. Het gaat hierbij niet om een abstract en kosmisch ‘Christus-principe’, dat in
vernieuwende ontwikkelingen aanwezig is. Het gaat om de historische Jezus die in de mensengeschiedenis is
ingegaan, de gekruisigde en opgestane Heer. Zijn kruis is het oordeel over alle menselijk zoeken naar God en
tevens, op paradoxale wijze, de redding van de wereld. Deze Heer laat zich niet opsluiten binnen de grenzen van
de kerk: Hij leeft en Hij is werkzaam, midden in de godsdienstgeschiedenis van de mensen, waar Hij door zijn
Geest mensen tot zich trekt.
Kun je van andere religies inhoudelijk iets over God leren? Die vraag blijft staan. Kan ik iets zinnigs
over God te weten komen buiten wat Hij mij gezegd heeft in zijn geschreven en vleesgeworden Woord? Wie de
openbaring concentreert op Israël en op Jezus Christus zal daar niet zonder reserve ja op kunnen zeggen. Er is
wel alle ruimte en alle reden om hoog op te geven van Gods bemoeienis met alle mensen en om de tekenen van
het Koninkrijk te leren verstaan in de breedte van de wereld van volken, culturen en godsdiensten. Maar kan ik
over God iets leren wat ik vanuit die openbaring al niet had kunnen weten? Als ik de koran lees of de Baghavad
Gita, leer ik dan dingen over God die mijn geloof verrijken en die ik niet in de bijbel vind? Dan moet ik uitgaan
van de vooronderstelling dat we het toch fundamenteel over hetzelfde hebben en het is de vraag of ik mezelf en
de ander daarmee recht doe, of ik hem dan wel respecteer in zijn anders-zijn. Veelal werkt het zo, dat door het
gesprek met de ander de eigen identiteit juist versterkt wordt. Het samen-leven met anders-gelovigen dwingt om
over je eigen christelijke identiteit na te blijven denken en daarin te groeien, en beter je eigen wortels te verstaan.
Je kunt van andere godsdiensten dingen leren over je eigen identiteit en daarin groeien, dingen op een nieuwe
wijze belicht zien.135 Je kunt van de ander over jezelf leren en zo beter leren verstaan waar het in je eigen geloof
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over gaat. Het valt de ander bijvoorbeeld op hoe centraal de persoon van Christus is in het christelijk geloof en
zo ga je dat zelf ook weer op een nieuwe manier zien. En dat kan van hindoes en moslims op hun wijze gelden.
Het gesprek met elkaar heft verschillen niet op, maar verheldert ze. Ik leer de ander in zijn anders-zijn
respecteren èn vertrouwen.
In dit verband is de visie van A. van de Beek interessant.136 Hij komt tot een benadering die hij zelf
omschrijft als ‘unicisme’. Terecht stelt hij dat het vergelijken van godsdiensten op grond van ideeën een
hachelijke zaak is. Het gaat in godsdiensten om veel meer dan een leersysteem. Het christelijke geloof oriënteert
zich op Jezus Christus, gekomen in het midden van de tijd. Een begrensd historisch moment maakt de kern van
het christelijk geloof uit. Dat heeft iets exclusiefs en dat maakt het interreligieuze gesprek niet gemakkelijker.
Toch gaat hij niet de weg op van een eenvoudig exclusivisme, omdat daarin zijns inziens voorbij gegaan wordt
aan het feit dat een finaal oordeel over de relatie tussen God en de ander binnen de grenzen van de geschiedenis
niet mogelijk is. Voor mij, vanuit mijn aangesproken zijn door Hem, is Christus degene aan wie mijn hele
bestaan zich hecht. Zijn werkelijkheid draagt mijn geloof. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geen
andersoortige relaties tot God kunnen bestaan. Als historisch beperkt mens kan ik mij dat weliswaar niet
voorstellen, maar het is dan ook niet aan mij om anderen te beoordelen. Het ligt open. Ik weet dat niet. En
daarom, omdat ik het totaal niet overzie, kan ik nooit iemand dwingen of zeggen dat hij moet geloven. Wel kan
ik over Christus spreken als degene die mijn menszijn draagt, en die ik van harte liefheb. Dat is een impliciete
uitnodiging aan anderen; het is enthousiasme dat aanstekelijk kan werken. Ik hoef de ander daarbij niet te
beoordelen. Ik deel slechts mee en laat de ander daarbij volkomen vrij.
4.4. Meervoudig perspectief
Het is minder eenvoudig geworden. Het geloof in de uniciteit van Christus is een aangevochten geloof. Vragen
waarmee we voorheen nooit op die wijze en nooit zo dicht bij huis geconfronteerd werden, liggen nu
onontkoombaar op ons bord. De kerk wordt kleiner, nog steeds, de andere religies worden sterker en
manifesteren zich duidelijk en zelfbewust. In die aanvechting staande en tegelijk ons geroepen wetend tot
christelijke zending zoeken we een weg, waarbij we de veranderde context als feit volledig aanvaarden. Dat
betekent een paar dingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij de zwakheid en nederigheid van het kruis opnieuw
ontdekken en die volstrekt serieus nemen. Als kerk en zending concentreren we ons op Jezus Christus, die de
minste van allen werd, die als graan in de aarde is gestorven en juist zo vruchtdroeg. In Hem geloven wij en Hem
belijden wij als Heer (Fil. 2), en dat is het sterkste motief voor de vervulling van onze missionaire taak. Sterker
dan de zorg voor het heil van de enkeling en zeker sterker dan kerkeljke overlevingsdrang. Het gaat om de
Gloria Deï, christologisch ingevuld. Jezus, de gekruisigde, is Heer. Dat geeft ontspanning, maar geen
ontspanning die leidt tot passiviteit in de zin van ‘Jezus is toch wel Heer, of mensen nu in Hem geloven of niet’.
Deze belijdenis heeft een dynamisch karakter. Als Jezus Heer is, als dat de grond is waarop wij in onze zending
staan en gaan, dan moet ook alles onder zijn voeten gebracht worden, dan moeten nu al knieën zich voor Hem
buigen en tongen Hem gaan belijden als Heer. Dan moet de gemeente schijnen als lichtende sterren in de wereld.
De belijdenis heeft kritische kracht en vraagt om instemming en geloof in de wijde wereld.
Intussen mogen we een lange adem hebben, want we weten van voorlopigheid. We weten van het ‘nog
niet’. Wij zien nog niet dat aan Christus alle dingen onderworpen zijn. Wij hebben de schat in aarden vaten, heel
breekbaar, maar het is wel een kostbare schat. Wij zijn vervolgd, maar niet verlaten. We zijn om raad verlegen,
we weten het ook niet zo precies meer, maar we zijn niet radeloos. We dragen altijd het sterven van Jezus in het
lichaam om, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaart (2 Kor. 4:7 v). We leven door het
geloof. Wij prediken Jezus Christus als Heer, en onszelf als zijn diakenen, dienend (2 Kor. 4:5). Dit is geen
missionaire tactiek, het is ten volle de weerbarstige missionaire werkelijkheid van vandaag. Het triomfantelijke,
wereldveroverende, is weg bij ons. De zending is er in de gestalte van de zwakheid. In voorlopigheid. Het
enkelvoudige perspectief van ‘behouden worden of verloren gaan’ is wat te eng. Het is er wel: het besef van
urgentie, het ‘wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof’, en mogen wij ervoor
behoed worden dat kwijt te raken, maar het is niet het enige. Jezus is Heer, dat beweegt ons vooral, en Hij is het
die komen zal om te oordelen de levenden en de doden, dat hoeven wij niet te doen. Ook het oordeel over onze
anders-gelovige medelander is aan Hem.
Vanuit het motief van Christus’ heerschappij krijgen we oog voor het meervoudige, voor de dynamiek
en de weidsheid van zijn Koninkrijk, waar zondaren vergeving ontvangen en aan armen het evangelie wordt
verkondigd. Naast de zondaar is er de gestalte van de bedelaar, waar we niet omheen kunnen.137 De multireligieuze samenleving en het feit dat de wereld een ‘global village’ is geworden heeft ons daar meer oog voor
gegeven, voor de bedelaar naast de zondaar, voor de verrassingen die nog komen kunnen in het einde, voor het
evangelische gegeven dat Christus omziet naar armen, naar kinderen die geboren worden en sterven op de
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vuilnisbelten van deze wereld, naar hongerigen, naar hen die in deze wereld letterlijk geen leven hebben, en dat
Hij daarmee rekent in het einde, in zijn laatste oordeel dat werkelijk een nieuw en verrassend oordeel zal zijn.
Het evangelie biedt mij geen ruimte om nu al in kaart te brengen hoe dat laatste oordeel eruit zal zien. Het
evangelie biedt mij evenmin ruimte om ervan uit te gaan dat het met iedereen vanzelfsprekend en natuurlijk
allicht wel goed komt. Het oordeel is aan de gekruisigde en opgestane Heer die wij belijden. En deze Heer in
geloof te kennen, is het mooiste wat een mens, elk mens, kan overkomen.
Gereformeerde missiologie heeft altijd oog gehad voor het accent op Gods heerschappij over de hele
aarde. Zending in gereformeerde zin heeft te maken met de breedte en de diepte van het heil. Ze is gericht op het
hart van de enkeling en nodigt uit om zich te bekeren tot deze unieke Heer, maar zij is evenzeer gericht op de
heerschappij van Christus (dienstbaar en in zwakheid!) in alle aspecten van de samenleving, met name daar waar
de breuklijnen lopen, en zal met vreugde samen met anderen en samen met anders-gelovigen ontdekken waar
tekenen zichtbaar worden van de gerechtigheid van het Koninkrijk. Het kan in de zending niet alleen gaan om
diaconaat, en niet alleen om ‘zielen winnen voor Christus’, zonder dat de brede verbanden van de samenleving
aangeraakt worden. In Torajaland is het me opgevallen dat juist mensen die zich aangesproken wisten door een
radicaal soort ‘bekeringschristendom’, en met grote ijver andersgelovigen tot bekering aanspoorden, het minst
kritisch stonden tegenover de eigen adat en cultuur. Daar lieten ze met het grootste gemak andere machten hun
slag slaan en kon er ontzettend veel mee door. Dat kan zo werken, blijkbaar, en echt niet alleen in Torajaland.
Intussen ben ik me ervan bewust dat dat ‘aanraken van de brede verbanden van de samenleving’
machtig pretentieus klinkt in een postchristelijke, postmoderne samenleving. Je ziet het nog niet gebeuren.
Christelijke politiek is geen factor van betekenis meer in ons land, en het ziet er niet naar uit dat er in dat opzicht
een omkeer komt. De zondag als rustdag is aan het verdwijnen, of we dat nu willen of niet. De christelijke
feestdagen verliezen hun monopoliepositie, andere religies vragen gelijke rechten. Dit proces is onomkeerbaar.
Dat moeten we nuchter constateren. Achterhoedegevechten hebben geen zin. Er is geen ‘christelijk volksdeel’
meer dat kan pretenderen politieke macht of invloed van betekenis te hebben. En toch is het cruciaal, ook nu, om
geloof en kerk niet tot privé-zaak te reduceren. Dan komt het licht onder de korenmaat terecht. Het gaat om
Jezus als Heer van de wereld: alles moet Hem eren. Het evangelie gaat over het hele leven. Wel anders, niet
meer op de wijze van een massieve theocratie, maar op de wijze van de getuigende gemeente, die voor geen
vraag bang hoeft te zijn. Dat vraagt veel van de gemeente, als de plek waar het evangelie geleefd wordt. Dat is
niet gemakkelijk en de verzoeking is dan ook levensgroot om terug te kruipen in het eigen betrekkelijk veilige
wereldje, omdat er in de multi-culturele samenleving toch geen redden meer aan is en je alleen nog je eigen plek
zoveel mogelijk veilig moet stellen.
Misschien moeten ook wij, samen met de Indonesische kerken, wel ontdekken dat de missionaire
uitdaging zit in de ‘pro-existentie’, in het eigen verhaal van de gemeente, dat de moeite van het horen waard is.
Een eigen verhaal, dat vanuit het bijbels ABC helpt om de maatschappelijke werkelijkheid inzichtelijk te maken,
omdat het een ander perspectief biedt, een perspectief dat niet vervreemdt van de werkelijkheid (zoals in het
geval van een overmatig apocalyptisch bewustzijn) maar er juist inzicht in biedt. Een perspectief dat goed is voor
alle mensen. Ook voor de aan werk en economie verslaafden. En daarom is het bijvoorbeeld ook in een multiculturele samenleving toch voluit missionair om op te komen voor een collectieve rustdag, maar dan niet alleen
omdat wij naar de kerk moeten, maar omdat dat goed is voor alle mensen in deze dolgedraaide stresserige
maatschappij. Intussen weten we dat het evangelie er bij ons ook niet zo gemakkelijk ingaat, want ook wij zijn
kinderen van onze welvaartsmaatschappij. God treft ook mij steeds weer in mijn heidendom aan. Hij breekt niet
zo gemakkelijk door onze barrières heen. Ook de gemeente is op haar best een mengeling van geloof en
ongeloof, van wereldgelijkvormigheid en missionair bewustzijn. Dat maakt mij mild tegenover andersgelovigen,
dat maakt ook dat ik weet dat ik samen met hen aangewezen ben op de ene Naam. Kortom: met de uniciteit van
Christus staat of valt alles. Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
4.5. Voor ons is er maar Eén
Ten slotte staan we nog even stil bij een paar woorden van de grootste zendeling aller tijden, de apostel Paulus,
die hij schrijft aan de gemeente van Korinthe: 1 Korintiërs 8: 4-6.
De gemeente van Korinthe leefde in een bij uitstek plurale samenleving. In deze multiculturele havenstad was zij
een kleine minderheid temidden van een veelkleurig palet van religieuze groeperingen. Allerlei godsdiensten
waren overgewaaid naar Korinthe, je kon er te kust en te keur kiezen en omgaan met andersgelovigen was
vanzelfsprekend. Vandaar dat er zoveel over te vragen is, over het eten van offervlees bijvoorbeeld. Welke weg
ga je daarin? De gemeente kan kiezen voor aanpassing. Zij kan het christelijk geloof beschouwen als één van de
vele mogelijkheden. Zo houd je het wel uit temidden van de religies; je bent gewoon één van de zoveel. Paulus
kiest daar echter niet voor: het kruis is voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar beiden,
Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus. (1:23-24) Je kunt ook kiezen voor isolement: het contact met
andersgelovigen zoveel mogelijk vermijden. Maar ook daarvoor kiest Paulus niet. Hij veronderstelt dat

christenen meedoen met een maaltijd in een afgodstempel en hij verzet zich daar niet tegen, integendeel. Over
zichzelf zegt hij (9:19-23): ‘Allen ben ik alles geworden om enigen te redden.’
De weg die hij wijst zit in de paradox van vers 4 en 5.Vers 4: ‘Er is geen afgod in de wereld en er is
geen God dan Eén.’ Vers 5: ‘Er zijn goden en heren in menigte.’ Dat schijnt tegenstrijdig. Zijn die goden er of
zijn ze er niet? Hebben ze werkelijk een bestaan of niet? De sleutel zit in de woorden ‘wij weten’ (vs. 4): ‘Wij
weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Eén,’ en ‘voor ons’ (vs. 6): ‘Voor ons is
er maar één God en één Heer’. De beslissing over het wel of niet deelnemen aan een offermaaltijd is afhankelijk
van je eigen geloofspositie. Over God kun je pas iets zeggen als je belijdt wie Hij ‘voor jou’ is. Evenzo kun je
over goden en machten pas iets zeggen als je zegt wie ze ‘voor jou’ zijn. Als ze voor jou bestaan, hebben ze ook
macht over je en staan ze tussen jou en Christus in. En werkelijk, dan zijn er goden en heren in menigte. Maar
binnen het machtsbereik van de God van Israël die de Vader van Jezus Christus is, in het geloof waarin deze God
de Ene en Enige voor ons is, bestaan andere goden niet. Ze zijn gewoon niet interessant. Voor ons is er maar
Eén. Dat is een keuze, vanuit ons persoonlijk aangesproken zijn door Jezus Christus. Dat heeft een subjectieve
kant, je kunt de ander daar nooit toe dwingen. Tegelijk is het een keuze die je kijk op de hele werkelijkheid
bepaalt.
Dat is het gelijk van Van de Beek. Van de Beek is relativist. Hij relativeert niet Christus, hij relativeert
zichzelf. Hij zegt: ik kan mij als historisch beperkt mens niet voorstellen dat er andersoortige relaties tot God
zijn. Inderdaad, ik kan mij dat niet voorstellen. Voor mij is er maar Eén. Vanuit mijn persoonlijk aangesproken
zijn kan ik niet anders dan zeggen: Jezus is Heer. Maar ik grijp ook boven mijn subjectiviteit uit. Die Ene is wel
de Heer van de hele schepping. Voor ons is er maar één God: de Vader, maar dat is dan wel de Vader ‘uit wie
alle dingen zijn’. En voor ons is er maar één Heer: Jezus Christus, maar dat is dan wel de Heer ‘door wie alle
dingen zijn’. Subjectief en universeel komen hier bij elkaar. Ik geloof in Jezus Christus, mijn Redder en de Heer
van de hele wereld. En omdat Hij dat allebei is, mag ik anderen uitnodigen zich tot Hem te bekeren. Dat hoeft
niet krampachtig en dwingend. We hoeven ook niet heel hard over ‘getuigen’ te gaan praten omdat we anders
zelf onzeker worden. Maar we getuigen wel, ontspannen, vanuit ons aangesproken zijn door Hem. Stel je maar
gewoon de vraag of je het fijn vindt dat mensen van Jezus gaan houden. Ben je daar blij mee? Ja? Nou, dat is het
eigenlijk!

5.
Gereformeerde traditie en fundamentalisme
J.J. Visser
5.1. Fundamentalisme wereldwijd
Fundamentalisme zit in de lucht. Wij lezen, horen en zien hoe groepen overal in de wereld in de naam van Allah,
God, Christus, Rama de samenleving proberen te veranderen. Met name de terroristische aanslagen van moslim
fundamentalisten ervaren wij in onze westerse wereld als bedreigend. Zij plegen gruwelijke moorden in Algerije,
ontvoeren onschuldige toeristen in de Filippijnen, en verklaren afvalligen vogelvrij. Onder leiding van de
ayatollah Khomeiny wisten zij vanuit de positie van de underdog ruim twintig jaar geleden de macht te grijpen in
Iran en de samenleving totaal op zijn kop te zetten. Toen bleek ineens dat het mogelijk was om een seculiere
westers georiënteerde dictatuur te vervangen door een islamitische staat. Voordien had de Arabische wereld de
ene nederlaag na de andere moeten incasseren. Was dat geen gebrek aan geloof geweest? Als je als volk je houdt
aan de geopenbaarde waarheden en aan de tradities dan zal Allah ook de overwinning geven. Dat werd nu waar.
Zo ook de Taliban in Afghanistan. Zij worden geleid door studenten, die op koranscholen in
vluchtelingenkampen hun opleiding ontvangen hebben. In naam van Allah mogen de vrouwen niet langer
onderwijs ontvangen om hen zodoende te vrijwaren van verderfelijke moderne invloeden. Hun vrouwen, hun
moeders, hun dochters en daarmee ook hun kleine kinderen zijn vrijwel uitgesloten van gezondheidszorg. Ook
joodse fundamentalisten zijn herhaaldelijk in het nieuws. Zij stichtten nederzettingen op de westelijke
Jordaanoever, die ten tijde van het Oude Testament tot Israël behoorde. Een van hen vermoordde president
Rabin en een ander schoot biddende moslims neer in de overtuiging dat de Onuitspreekbare hen dit gebood. Zij
vormen een voortdurende bedreiging voor het moeizame vredesproces tussen Israël en Palestina. Ook de
Palestijnen kennen fundamentalistische organisaties, die de wereld verbijsterden met hun zelfmoord aanslagen.
In India brandden hindoe fundamentalisten de Babar moskee in Ayodha af, omdat op die plaats een tempel ter
ere van hun god Rama gestaan zou hebben. We kennen ook vormen van boeddhistisch en zelfs confuciaans
fundamentalisme.
In alle verscheidenheid komen deze groepen overeen in het zich verzetten tegen de moderne tijd en de
waarden waarop in onze ogen moderne samenlevingen gebaseerd zijn. Zij keren zich tegen democratie,
pluralisme, religieuze tolerantie, vrijheid van meningsuiting en scheiding van kerk en staat. Daarom worden zij
door de westerse samenleving als zeer bedreigend ervaren. Want deze zaken acht de westerse wereld van
universele betekenis te zijn. In zijn geruchtmakende boek The Clash of Civilizations beschrijft de Amerikaan
Huntington dat na het wegvallen van de communistische dreiging religieuze tegenstellingen het toekomstbeeld
zullen gaan bepalen, waarbij met name het moslim fundamentalisme als de grootste vijand gezien wordt.138 Het
fundamentalisme heeft echter veel oudere papieren dan die van de hierboven aangeduide bewegingen en ook een
heel andere ontstaansgeschiedenis. Het ontstond in het begin van de 20ste eeuw in conservatieve en orthodoxe
kringen in de Verenigde Staten en kreeg daar een verschijningsvorm, die hoewel minder gewelddadig, ook sterk
militante trekken heeft. Pas in de laatste 30 jaar wordt het fundamentalisme op bewegingen in de andere
godsdiensten betrokken, zodat wij nu van een wereldwijd fenomeen spreken. Lastig is dat in allerlei artikelen en
boeken van zeer verschillende definities uitgegaan wordt.
In dit artikel willen wij eerst op de redenen voor het ontstaan van het fundamentalisme in het algemeen
ingaan. Vervolgens zullen wij in zeer grove lijnen de opkomst van het christelijk fundamentalisme schetsen. Wat
is het nu eigenlijk en wat wil het? Daarna gaan wij in op de vraag of wij in Nederland wel van een
fundamentalistische beweging kunnen spreken. In het tweede deel van het artikel willen wij een drietal
karakteristieken van het fundamentalisme confronteren met de gereformeerde traditie.
5.2. Redenen voor het ontstaan van fundamentalisme
In de laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar de fenomenen van fundamentalisme. De Amerikaanse
onderzoekers Martin E. Marty en R. Scott Appleby publiceerden in de jaren negentig een vijfdelig werk (3400
pagina’s), waarin zij tal van expressies op een noemer trachtten te brengen.139 Het staat bekend als het
zogenaamde fundamentalisme project. Dat was nog niet zo eenvoudig voor hen omdat de verscheidenheid
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binnen de verschillende wereldreligies wel erg groot is. Kun je moslim en christelijk fundamentalisme zo maar
met elkaar vergelijken? Daarom spreken zij in meervoud over fundamentalismen. Zij wisten geen beter woord
om de op elkaar lijkende uitdrukkingen te pakken. Voor hen is het kernbegrip: ‘reactie op de tijd’, de moderniteit
en de postmoderniteit. Echter fundamentalistische bewegingen zijn niet reactionair in de zin dat zij terug willen
naar een voorgaande periode in de geschiedenis. Daarvoor zijn zij veel te modern. Zij weten als geen ander
gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen. Kenmerkend voor alle groepen is de intense
overtuiging, dat de eigen religie een drijvende kracht kan worden voor volk en samenleving, mits men zonder
enige terughoudendheid gehoorzaam is aan God, aan Allah, aan de grondslagen van het hindoeïsme. De sterke
overtuiging bindt hen samen tegenover de vijandige wereld die zij militant tegemoet treden. Relativisme is in
hun ogen dan ook het grootste kwaad.
Duidelijk is dat fundamentalisme ontstaat in periodes waarin van alles gaat schuiven in economisch,
sociaal en religieus opzicht. Een nieuw of ander wereldbeeld komt, waarin mensen de eigen plaats weer moeten
gaan vinden en soms ook tot een nieuw zelfverstaan komen. Dat geldt voor het moslim fundamentalisme dat als
een reactie gezien kan worden op de modernisering en de verwestersing van de samenleving. Mensen voelen
zich vervreemd en gaan terug tot de basisprincipes, terwijl zij toch ook aansluiting bij de veranderingen willen
houden. Zij zoeken een kader om te leven temidden van de veranderingen. In Iran moesten de snelle
veranderingen onder de Shah Reza Pavlevi wel tot een reactie leiden. In snel tempo wilde hij van Iran een
westerse staat maken daarbij geholpen door met name Amerikaans geld. Van alles ging op de helling. Zijn
grootste tegenspeler werd Khomeiny, die overigens in het door hem verfoeide westen als balling leefde en met
moderne middelen een tegenbeweging organiseerde, waarvan de islamitische geestelijken de ruggengraat
vormden. De omwenteling die daarna volgde gaf velen een nieuw zelfvertrouwen dat inspirerend werkte voor
vele moslims wereldwijd. Zo ook in Zuid-Afrika, waar met name in de Kaap provincie moslim fundamentalisten
nu van zich laten horen door aanslagen te plegen als een protest tegen de toenemende verwildering en
criminaliteit, die hun eigen moraal en levensgemeenschap bedreigen. Zullen ook de moslim jongeren niet ten
prooi vallen aan drugsgebruik en allerlei losbandigheid? Tien jaar geleden hadden zij nog geen stem onder het
apartheidsregime, maar nu weten zij massa’s te mobiliseren. Deze reactie is ook aanwijsbaar aan het begin van
de twintigste eeuw toen het christelijk fundamentalisme in de Verenigde Staten ontstond. Dat gebeurde ook weer
sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw als een reactie op de ‘roaring sixties’: nieuwe levenstijlen die zich als
alternatieven voor het oude vertrouwde aandienden, nieuwe seksuele moraal, abortus, de tweede feministische
golf, druggebruik, nieuwe theologieën, onder andere de bevrijdingstheologie, de ‘God is dood’ theologie etc.
Vanaf de jaren zeventig wordt het leven in allerlei opzichten veelvormig. Door de globalisatie processen
zijn migrantenstromen op gang gekomen van mensen met een andere cultuur en religie. Zij hebben andere
gedragspatronen, normen en waarden. Naast de kerk verrijst de moskee. Soms wordt de kerk zelfs tot moskee
verbouwd. Wellicht zijn deze processen veel meer kenmerkend voor West Europa dan voor de Verenigde Staten.
Juist de kerken in ons werelddeel hebben het vanaf de jaren zeventig zwaar door zowel kerkverlating als door
transcendentie- en relevantieverlies. De ene studie na de andere geeft steeds grotere percentages mensen die kerk
niet meer zien zitten. De kerk doet juist dan ook wanhopig pogingen om aansluiting te zoeken bij het moderne
levensklimaat. Door de steeds in aantal toenemende televisiezenders worden heel andere werelden in de
huiskamer binnengebracht. Mensen gaan trouwens ook veel meer op reis. Wat is nu waar? Het oude vertrouwde
blijkt niet altijd antwoorden meer te bieden. Echter het nieuwe wordt vaak als bedreigend ervaren.
Die veelvormigheid is niet alleen aan de buitenkant te merken, maar ook juist en nog veel dieper van
binnen. Het leven zelf raakt gefragmenteerd. We hebben een leven thuis als vader, moeder of kind. Wij hebben
een beroep dat op enige afstand van ons huis is. Daar gelden weer andere regels. Wij zijn bestuurslid van een of
meer organisaties. Wij zijn lid van verschillende clubs. In al die verschillende rollen ontmoeten wij weer
verschillende mensen met verschillende overtuigingen, waar wij ons min of meer aan aanpassen. Dat wordt toch
ook van ons verlangd in een pluralistische samenleving. Wij hebben niet één ‘ik’ meer, maar verschillende
‘ikken’. Wie zijn wij zelf dan nog? Houden wij wel een persoonlijkheid over?
Dit alles is in onze tijd dan ook nog eens filosofisch onderbouwd door het postmodernisme, het einde van de
grote verhalen als een reactie op de moderniteit van de Verlichting. Dit geldt zowel ten aanzien van het
christendom als van allerlei andere ideologieën. Mensen construeren nu zelf een levensbeschouwing, waarbij zij
zich laten leiden door datgene wat hen op het moment aanspreekt. Het moet waar voor mij zijn. Deze houding
bevestigt uiteraard de authenticiteit, maar betekent ook dat een gemeenschappelijk kader om elkaar te verstaan,
ontbreekt. Juist dat is essentieel voor geloofsoverdracht. Hebben wij het nog wel over hetzelfde, zelfs als wij
dezelfde woorden gebruiken? Daarmee is tegelijkertijd een diepe onzekerheid gegeven. Hoe lang is die vol te
houden? Ieder mens verlangt naar geborgenheid. Wat blijft er dan nog over als overal aan getwijfeld wordt?
Waar blijven we?
Het is ook niet verrassend dat fundamentalisme in het algemeen niet op het platteland ontstaat, waar
oude patronen zich kunnen handhaven maar juist in de steden en wel onder de nieuwkomers die zich daar
vestigen. Mensen zoeken naar houvast. Deze psychologische reactie is maar al te begrijpelijk. Deze
reactiebewegingen zijn als zodanig dan ook een bekend sociologisch fenomeen in de gehele wereld. Externe

druk van nieuwe ideeën of levensstijl leidt tot aanpassing of verzet. Voor verzet is een interne motivering van
belang. Juist religies kunnen die leveren. Dat kan de islam, het christendom, het hindoeïsme of iedere etnische
religie zijn. In de spanning van de externe druk en de interne motivering kunnen nieuwe bewegingen ontstaan.140
In de islam geeft de koran die, maar ook de grootse traditie van de Arabische wereldrijken, die dominant waren
toen West-Europa nog de achterhoek van de wereld was. In Afrika zien wij ook allerlei religieuze bewegingen
ontstaan in de crisisgebieden. Het leger in Noord Uganda bijvoorbeeld maakt gebruik van traditionele rituelen,
bijbelteksten en machinegeweren om, aldus de leider, het volk van Uganda weer terug te brengen tot het
gehoorzamen aan de tien geboden. Zij doen tegelijkertijd alles wat in die tien woorden verboden wordt.
5.3. De oorsprong en ontwikkeling van het christelijk fundamentalisme
Tussen 1910 en 1915 verscheen in Amerika een twaalftal boekjes onder de titel The Fundamentals: A Testimony
to the Truth.141 De auteurs namen stelling tegen de schriftkritische methode, verontrust als zij waren over het
liberalisme in de theologie. De uniciteit van Jezus en de Schrift werd aangetast. Daartegenover stelden zij de
onfeilbaarheid van de Schrift. Juist het woord onfeilbaarheid in de zin van foutloosheid in dezen duidt op de
rationele benadering. Iedere letter in de Schrift heeft absoluut en goddelijk gezag, want is ook letterlijk
geïnspireerd. ’De bijbel is voor een theoloog wat de natuur is voor een wetenschapper: een pakhuis van
feiten’.142 Het ene feit kan met het andere feit in verband gebracht worden en verklaard worden. In de praktijk
speelde deze reeks boekjes niet zo’n grote rol. Veeleer de volgende vijf leerpunten, die in 1910 al op de
Algemene Vergadering van de Presbyteriaanse Kerk opgesteld waren als een checklijst om de rechtzinnigheid
van hun leden na te gaan.143:
- de maagdelijke geboorte van Christus
- het plaatsvervangend zoenoffer van Christus
- de realiteit van en de kracht van zijn wonderen
- de verwachting van de spoedige wederkomst van Christus
- de tekst van de schrift is op onfeilbare wijze door Gods Geest ingegeven
Nu zijn deze vijf punten niet zo geweldig opzienbarend, daar zij min of meer kenmerkend zijn voor de
christelijke traditie. Echter zij kregen in het gevecht met de vrijzinnigen sterk rationalistische interpretaties en
dienden om de eigen groep af te schermen tegenover de ‘ketters’. Bij het punt van de maagdelijke geboorte gaat
het met name om de goddelijkheid van Christus. Hij is van buiten onze werkelijkheid gekomen. Dit feit heeft
veel meer gewicht dan dat Hij onze werkelijkheid binnen gekomen is. Daarom is zijn bloed ook heilig, goddelijk
en heeft juist door deze kwaliteit verzoenende kracht. Bij de verzoening wordt de absolute genoegdoening
benadrukt van een God die gerechtigheid eist. Bij het punt van de wonderen wordt aangegeven dat God onze
werkelijkheid op zijn wijze kan doorbreken en tegen de wetten van de natuur kan ingaan. Zeer aangelegen is de
toekomstverwachting die ingevuld wordt met het in bepaalde verbanden zetten van profetieën die in onze tijd in
vervulling gaan Daarover straks meer. Ten slotte de onfeilbaarheid van de Schrift. Het is opvallend dat men hier
niet het woord autoriteit of gezaghebbend gebruikt maar het woord ‘onfeilbaar’, of in het Engels ‘inerrance;’ en
zich daarmee te weer stelt tegenover iedere schriftkritische benadering. Juist dit laatste punt is van het grootste
belang voor de fundamentalisten. De onfeilbaarheid van de schrift werd ook als wetenschappelijk instrument
toegepast op de leer der schepping en de ouderdom van de aarde. In 1925 kwamen de fundamentalisten voor het
eerst als beweging in het nieuws met het zogenaamde apenproces. De onderwijzer Scopes werd aangeklaagd
vanwege het onderwijzen van de evolutietheorie met als consequentie dat de mens van de apen zou afstammen.
Scopes werd veroordeeld.144 Daarmee hield de wetenschappelijke strijd niet op. Tegenover de wetenschap van de
evolutie plaatsten de fundamentalisten de wetenschap van de schepping of het creationisme.
Komen de evolutionisten met het vinden van zeer oude fossielen en het hanteren van dateringsmethoden tot
de conclusie dat de aarde veel ouder is dan 6000 jaar, dan vinden de fundamentalisten antwoorden in de Schrift
die de 6000 jaar kunnen bewijzen. Welke effecten kan de zondeval niet gehad hebben? Of wat was de invloed
van de zondvloed op allerlei vormen van leven? Kunnen de fossielen ook niet door God geschapen zijn? Zij
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zetten deze redeneringen op vanuit de aanname van de onfeilbare Schrift die door hen als een boek voor
archeologie of geschiedenis gebruikt wordt. De waarheid is objectief en geldt voor de hele werkelijkheid. De
Schrift kan gehanteerd worden alsof het om een exacte wetenschap gaat. De ratio of rede is de
gemeenschappelijke grond aangezien zij niet door de zondeval verduisterd is.145 Met deze aanname kwamen de
fundamentalisten in een kamp terecht dat net zozeer door de Verlichting gestempeld is als de liberalen die zij om
hun schriftkritische benaderingen zo fel bestreden. Beiden poogden geloof en wetenschap met elkaar te
verzoenen door de Schrift voor het menselijk verstand aanvaardbaar te maken.
De rol die deze benadering van de Schrift speelt, komt nog duidelijker naar voren in de verwachting van de
spoedige wederkomst van Christus. Een grote rol speelde in deze de zogenaamde Scofield Reference Bible146,
waarin in de referenties of kanttekeningen wordt aangegeven dat in de bijbel sprake is van een aantal bedelingen
of dispensaties. Wij leven nu in de laatste bedeling waarin de wedergeboren gelovigen voor het einde zullen
worden opgenomen door Christus op de wolken. Daarna zal de grote verdrukking een aanvang nemen, waarvan
de ware gelovigen door de onverhoedse opname vrijgesteld zijn. Met Christus zullen zij terugkomen waarna het
duizendjarige rijk aanbreekt. De wortels van deze visie liggen in de negentiende eeuw, maar speelden ook een
rol bij de fundamentalisten in de twintigste eeuw. Zeer invloedrijk was in de jaren zeventig Herbert Armstrong
met zijn maandblad De Echte waarheid (The Plain Truth) dat ook in Nederland verspreiding vond.147 In 1933
stichtte hij de de World Wide Church of God. Hij maakte gebruik van de moderne communicatiemiddelen en
richtte ook een luxueus wetenschapscentrum op, het zogenaamde Ambassador College. Hij was ervan overtuigd
dat de aarde 6000 jaar zou bestaan (een dag als 1000 jaar). In 1972 zou het einde zijn. In de gehele geschiedenis
is de strijd van God en satan af te lezen. Schokkende dingen staan te gebeuren als natuurrampen,
zedenverwildering en geweld. Bestaande rijken als Amerika en Engeland zouden te gronde gaan en nieuwe
machten zouden opstaan, onder andere Europa als een nieuwe personificatie van het oude Romeinse Rijk. Deze
profetieën zijn te lezen in het boek Openbaring. Ezechiël geeft aanvullende informatie met zijn voorzegging over
het Rijk van Magog, nu belichaamd in Rusland en de Aziatische volkeren. In Israël zal de tempel worden
herbouwd. Een mens zal op de troon gaan zitten, die zich als god zal verheffen. Dan zal de beslissende slag in
Armageddon plaatsvinden. Het kwam allemaal niet uit, maar dat was niet het einde van de beweging.148
Nog bekender werd Hal Lindsey met zijn boek De planeet die aarde heette (The Late Planet Earth),
waarvan miljoenen exemplaren over de gehele wereld verkocht werden in de jaren zeventig. Op zeer boeiende en
aanschouwelijke wijze wist hij schriftgegevens met de actualiteit te verbinden. Profetieën worden in onze dagen
vervuld: joden keren terug naar Palestina in 1948. In 1967 krijgt de staat Israël het oude Jeruzalem met de
klaagmuur terug. De blauwdrukken voor de herbouw van de tempel liggen klaar. De verschillende
machtsblokken die Israël bedreigen, worden manifest: Rusland met zijn bondgenoten, China, de Europese
Gemeenschap met zijn tien lidstaten, het nieuwe Rome is het beest met de tien horens, dat in Openbaring
getekend is. Ten slotte Babylon, de universele wereldreligie, waarop Openbaring 17 doelt. ‘Zie de tekenen der
tijden’, had Jezus tot zijn leerlingen gezegd. Welnu dit alles is heden aan het geschieden.149
Het gaat bij fundamentalisten niet alleen om het staan op bepaalde grondslagen en het duiden van de
geschiedenis in het licht van de wederkomst, maar ook om de samenleving te veranderen, en daarmee ook om
politieke invloed. Zij vechten tegen allerlei vormen van immoraliteit in de moderne tijd. Het is niet moeilijk om
die aan te wijzen: verschuivingen in de seksuele moraal, abortus, euthanasie, drugsgebruik. Morele vernieuwing
van mensen zal leiden tot een morele vernieuwing van een natie. Juist dat speelde altijd al sterk in de Verenigde
Staten, immers de ‘Natie onder God’. In de jaren tachtig ontstond daar de zogenaamde Moral Majority, de
morele meerderheid. Er is wel gesteld dat Reagan zijn verkiezing tot president juist aan deze groep te danken had
in 1980.150 Voor hem en vele anderen was de Sowjet Unie de belichaming van het kwaad: the evil empire.
Tegenover deze duistere, atheïstische macht dienden zij zich met allerlei middelen te weer te stellen. Het rijk van
het goede staat tegenover het rijk van het kwade. Militantie is niet alleen geoorloofd, maar ook geboden.
Vandaar ook protestdemonstraties tegen alle vormen van verderf, bezettingen van abortusklinieken en desnoods
aanslagen.
In 1988 stelde Pat Robertson zich kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. Hij beriep zich op zijn
geestelijke macht om de Amerikanen te overtuigen dat hij hun land tot een morele vernieuwing zou kunnen
leiden, die tot eer van God zou zijn. Hij kon daarvan ook persoonlijk getuigenis afleggen. In 1985 had de orkaan
Gloria een verwoestende uitwerking op de oostkust van de Verenigde Staten. De orkaan bedreigde ook Virginia
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Beach, de plaats van het christelijke radiostation van Robertson. Robertson beval toen Gloria van koers te
veranderen: ‘ In de naam van Jezus, wij bevelen je te stoppen waar je bent en je naar het noordoosten te begeven,
weg van het land en weg van het kwaad. In de naam van Jezus, wij bevelen het’. De orkaan ging voorbij aan
Virginia Beach. Robertson verklaarde later: ‘Het was uiterst belangrijk, omdat ik voelde, belangwekkend
genoeg, dat indien ik niet in staat zou zijn om een orkaan van richting te veranderen, ik nauwelijks in staat zou
zijn om een natie te veranderen. Het was erg belangrijk voor het geloof van veel mensen’. Dit voorval is een
prachtige illustratie van een van de fundamenten dat God ingrijpt in deze werkelijkheid. Overigens werd
Robertson niet verkozen…151
5.4. Begripsbepaling
Wij moeten nauwkeurig onderscheiden, juist als wij het over christelijk fundamentalisme willen hebben. In dit
artikel hanteer ik als werkdefinitie: een christelijke fundamentalistische beweging gaat uit van de onfeilbaarheid
van de Schrift, heeft een sterke toekomstverwachting voor een wereld die steeds verder verwordt en maakt
gebruik van moderne communicatiemiddelen om invloed te verwerven in de samenleving. Daarmee onderscheidt
fundamentalisme zich van conservatisme, traditionalisme of orthodoxe groeperingen. De laatste willen zich
afschermen van allerlei moderne invloeden door zich vast te houden aan tradities en het welbeproefde te
bewaren. Hun kracht ligt in het isolement. Ik wens fundamentalisme ook te onderscheiden van evangelische en
charismatische groepen, die naar vernieuwing streven in persoonlijk geloofsleven en in de kerken. Zij worden
vaak op een hoop gegooid. Fundamentalisme wordt vaak als een scheldwoord gebruikt voor een ieder die een
vaste overtuiging heeft en een ander daarvan deelgenoot wil maken.
In het begin van de twintigste eeuw waren, aldus Harvey Cox, de fundamentalisten de felste bestrijders
van de opkomende Pinksterbeweging. De fundamentalist Warfield was ervan overtuigd dat sinds de dagen van
Petrus en Paulus de Heer geen wonderen meer had verricht. Hoe kunnen zij nu dan weer plaats vinden? Volgens
een ander was de Pinksterbeweging het laatste braaksel van Satan.152 Voor de Pinksterbeweging was het front
waartegen gevochten moest worden juist de kilheid van de conventionele religie met de rationalistisch
geformuleerde leerstellingen. Zij benadrukten de persoonlijke ervaring van God en met name de kracht van de
Heilige Geest met alle gaven van dien. Zo kwam ervaring tegenover leerstelligheid, Geest tegenover letter te
staan en de geslotenheid van de eigen groep tegenover het missionaire karakter van de Pinkstergroepen. Toch
ontstonden in de loop van de eeuw dwarsverbanden. Volgens Cox zijn nu binnen de Pinksterbeweging zowel een
fundamentalistische tendens als een ervaringstendens aan te wijzen.153 Voor de ervaringsgerichte mensen wordt
datgene als waar ervaren wat hen iets doet Zij gaan niet uit van een vooropgezette autoriteit of gezag, maar
willen juist een kick om zo de weg in het leven te vinden en vol te houden. De fundamentalisten daarentegen
gaan met alle mogelijke middelen voor het onfeilbare gezag van de Schrift.
Ook onderscheiden wij fundamentalisten van evangelicalen. Zij onderschrijven uiteraard de vijf eerder
genoemde fundamentele leerstellingen, al zullen zij om het schriftgezag te karakteriseren liever het woord
‘gezaghebbend’ dan ‘onfeilbaar’ gebruiken. De Engelse missioloog Harley merkt terecht op dat evangelicalen
een missionaire houding hebben. Zij willen getuigen. De fundamentalisten verdedigen of vallen aan vanuit een
gesloten groep. Zij hebben geen contacten met bijvoorbeeld oecumenisch gerichte christenen.154 Al deze
onderscheidingen zijn echter niet waterdicht. De overgangen tussen de ene en andere groep zijn vloeiend.
5.5. Fundamentalisme in Nederland?
Eigenlijk kun je in Nederland niet van een fundamentalistische beweging spreken. Wel sloeg de kerkverlating
hier na het midden van de jaren zestig hard toe en zijn de prognoses voor de komende jaren zeer somber. Wel is
er sprake van een verminderde invloed van de godsdienst op het gehele leven. Wel wordt juist Nederland
gekenmerkt door een steeds sterker wordend pluralisme van de samenleving wat betreft andere
bevolkingsgroepen, die ook hun religies meebrengen. Wel heeft de moraal hier in allerlei opzichten diepgaande
veranderingen ondergaan. Voor buitenlanders geldt Nederland als een land waar alles mogelijk is. Reden voor
deze snelle secularisering is mogelijk de afbraak van de verzuiling die zo kenmerkend was tot de jaren zestig van
de twintigste eeuw. Sinds deze afbraak worden talloze identiteitsdiscussies gevoerd over christelijke
ziekenhuizen, scholen en andere instellingen. Ook zien wij in ons land aan het begin van de jaren zeventig een
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kleine reformatorische zuil ontstaan en ook een kleine evangelicale zuil. Echter deze groepsvorming met een
sterk emancipatorisch karakter mondde niet uit in een vergelijkbare fundamentalistische beweging zoals wij die
elders aantreffen. Misschien profileerde fundamentalisme zich nog het sterkst in het politieke veld met de
oprichting van centrumdemocratische partijen. Maar ook de invloed van deze partijen staat in geen verhouding
met dergelijke groeperingen in België, Frankrijk en Oostenrijk.
Wel wordt de term ‘fundamentalisme’ in negatieve zin voor bepaalde reformatorische en evangelicale groepen in
Nederland gebruikt. ‘Je moet niet denken dat wij naïeve fundamentalisten zijn’, reageerde eens een stel
aanstaande zendingswerkers dat voor een geloofszending zou gaan werken toen zij zich geconfronteerd voelden
door kritische vragen over de aard en opzet van hun zendingsorganisatie. Welnu, dat wilden zij niet zijn en dat
waren zij ook niet. Zij hadden een sterke missionaire betrokkenheid en kwamen daar open voor uit. Een tamelijk
nieuwe beweging als ‘Het Gekrookte Riet’ is traditioneel en conservatief te noemen. Deze groep in de
Nederlandse Hervormde Kerk wil het oude vertrouwde vasthouden. Een politieke partij als de SGP valt ook niet
in de categorie van het fundamentalisme. SGP-ers hebben hun aloude principes en een belijdenis waarmee zij in
het politieke krachtenveld willen staan.
De evangelicale beweging moge volgens Jan van Capelleveen het fundamentalisme met de moedermelk
ingedronken hebben155, haar aanhangers zijn zo veelkleurig, verscheiden en onderling verdeeld dat niet van
fundamentalisme in de zin van de door mij gehanteerde werkdefinitie sprake is. Hooguit zou de groep rondom de
voormalige EO-directeur Dorenbos156 als fundamentalistisch betiteld kunnen worden. Daarom wil ik niet
meegaan met anderen die deze term in diskwalificerende zin gebruiken voor iemand die nogal stevig voor zijn of
haar mening uitkomt. Wie in Nederland, ethisch of dogmatisch niet met de hoofdstroom meegaat, heeft al vlug
het etiket ‘fundamentalist’ te pakken.157 Dat maakt iemand nog niet tot een fundamentalist. Spijkerboer merkte
eens op in een interview dat hij nooit iets van fundamentalisme gemerkt had.158
Dit gezegd hebbende, rijst de vraag, waarom een artikel over fundamentalisme in deze bundel staat.
Welnu, al is er geen sprake van een fundamentalistische beweging wel zijn fundamentalistische tendensen
aanwijsbaar. Fundamentalisme zit in de lucht. Een paar jaar geleden verscheen een Wapenveldnummer onder de
veelzeggende titel ‘Tussen fragmentatie en fundamentalisme’.159 In september 1999 gaf Wereld en Zending een
themanummer uit onder het motto ’Fundamentalisme als tegenbeweging’.160 In het voorjaar van 2000
organiseerde het Institute of Social Studies in Den Haag een lezingencyclus over deze bewegingen.
Fundamentalistische tendensen zijn ook in kerkelijke kringen aan te wijzen. Al eerder noemde ik hoe gretig ook
in Nederland de publicaties van Armstrong en Lindsay gelezen werden. Het is opvallend dat romans van Frank
Peretti, met zijn levendige beschrijvingen van demonen en allerlei kwade machten die zich in het dagelijks leven
manifesteren, zo populair zijn en blijkbaar snaren raken. Ook in ons land vinden boeken over creationisme in
reformatorische en evangelicale kringen gretig aftrek. De moderne communicatiemiddelen, met name
computers, worden zonder reserves aanvaard, terwijl dezelfde mensen grote moeite hebben met bijvoorbeeld de
veranderende positie van de vrouw zeker in de kerk, omdat bepaalde bijbelteksten haar plaats voor immer
hebben vastgelegd. Van een nieuwe psalmberijming kon lange tijd geen sprake zijn omdat de grondslagen van
het geloof niet juist verwoord zouden zijn. Fundamentalisme als reactie tegen moderniteit en postmoderniteit kan
overal een voedingsboden vinden zoals wij al eerder opmerkten, ook in Nederland. De externe druk van het
relativisme en de interne motivering vanuit de eigen traditie kunnen deze tendensen versterken.
Daarom willen wij in het vervolg stilstaan bij het fundamentalisme en de gereformeerde traditie en wel
inzake het schriftgezag, de toekomstverwachting, en de exclusiviteit van de eigen groep. Wij willen de
uitdagingen van het fundamentalisme confronteren met de gereformeerde traditie en laten zien dat deze traditie
ook in onze tijd relevant is.
5.6. Fundamentalisten en gereformeerden
5.6.1. De bijbel, Woord van God, Woord van mensen
In de gereformeerde traditie belijden wij dat de bijbel als het Woord van God gezaghebbend en betrouwbaar is.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis wijdt wel vijf artikelen aan ‘het goddelijke Woord, waardoor God zich
klaarder en volkomener (dan door de schepping, onderhouding en regering van deze wereld) te kennen geeft,
zoveel als ons van node is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijnen’. In artikel V wordt uitgelegd
waarom de Schrift aanzien en autoriteit heeft: niet zozeer omdat de kerk dit aanneemt, maar inzonderheid, omdat
155

Van Essen, a.w., p. 18.
Van Harskamp, a.w., p. 20.
157
Van Essen , a.w., p. 11.
158
A.A. Spijkerboer, Tussen verwarring en verstarring in: Wapenveld, jaargang 45, nr. 5, oktober 1995, p. 174.
159
Wapenveld, 1995,5.
160
Wereld en Zending, Kampen 1993,3.
156

de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn’. Het Woord wordt dus ervaren waar te zijn
omdat de Geest de woorden levend doet zijn in ons hart, dat wil zeggen, in de kern van ons bestaan. Hier is dus
geen sprake van een inspiratieleer, al wordt de heilige Petrus aangehaald ‘dat heilige mensen Gods van de
Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken.’ Wij worden door de bijbel aangesproken, als wij die lezen of
horen. Daarin horen wij de stem van God en leren wij ook God kennen in de diepe zin van weten wie Hij is en
daarmee leren wij ook onszelf kennen. In de situatie van ons hele hebben en houden, onze vreugden, ons
verdriet, onze relaties en ons werk, de wereld om ons heen, de natuur en de cultuur. Wij leren God van zeer
verschillende zijden kennen als wij de bijbel doorlezen: zijn scheppende kracht, zijn trouw, zijn liefde, zijn
toorn, zijn verschrikking, zijn afwezigheid. De bijbel is zo’n uitermate realistisch boek dat alle situaties van het
leven aan de orde komen. Het zijn niet de volmaakten die in de bijbel door God gegrepen worden, maar wel de
heiligen, zij die apart gezet zijn, en niet meer los van hem kunnen komen, omdat zij door Hem gegrepen zijn. De
bijbel is waar omdat wij in relatie staan tot de woorden en de God van deze woorden. Wij zijn er met huid en
haar bij betrokken en kunnen daarover niet objectief in de zin van wetenschap spreken.
In het tweede Testament lichten geheel andere dimensies van het Woord op. Het Woord is vlees
geworden, heeft onder ons gewoond. Wij zien God in de historische Jezus, die de Christus van het geloof is. Hij
was geen bloedeloze geestverschijning, maar een mens van vlees en bloed, die kon huilen en vreugde hebben,
die liefhad en kwaad kon worden. Zo dicht is God naar ons toegekomen als een van ons. Hij ging door de dood
heen en kwam terug met een door littekenen geschonden lijf. Hij is God, Hij is mens. Hij spreekt ons aan in onze
taal.
De bijbel is ook het woord van mensen die geheel verschillende boeken geschreven hebben. Zij geven ook soms
menselijke dingen door. Paulus vergeet zijn jas. Hij ondertekent eigenhandig een brief. De mensen verwoorden
soms ook hun diepe twijfel en hun grote vreugde, geven beproefde wijsheden door, bezingen de liefde, spreken
profetieën, zien apocalyptische taferelen. Zij schrijven in hun eigen cultuur, met hun eigen wereldbeeld
tegenover de verstaanshorizon van hun tijd. Zij hebben hun eigen stijl zoals de vier evangelieschrijvers laten
zien. Zij schrijven gericht. Paulus schrijft een andere brief aan de Romeinen dan aan de Efeziërs. Hij verschilt in
zijn theologische benadering van Jacobus. Kortom de bijbel is een volop menselijk boek in de zin dat het door
mensen van vlees en bloed geschreven is.
De context waarin het Woord geschreven is, mogen wij volop meenemen en wij zijn dan ook niet bang
voor een schriftkritische benadering, omdat die de boodschap van de Schrift alleen maar scherper kan doen
krijgen.161 Wij ervaren ook daarin het Woord van God als betrouwbaar en gezaghebbend. Dat is wat anders dan
onfeilbaar in de zin van foutloos. De bijbel geeft ons geen historische informatie zoals een historicus die zou
geven. Of vergelijkenderwijs een archeoloog of een natuurwetenschapper. Daarmee is fundamentalisme
wezensvreemd aan de hoofdstroom van de gereformeerde traditie. Juist ook omdat wij weten dat ons verstand
door de zonde verduisterd is. Het is toch slechts een enkeling geweest aan de uiterste rechterflank van de
gereformeerde gezindte die in een proefschrift beweerde dat de menselijke logica niet door de zonde aangetast
was. Wij kunnen God niet narekenen op de wijze van een en een is twee. Daarom breken wij ons hoofd niet over
de vraag of de aarde in zes dagen van 24 uur geschapen is zoals de creationisten willen aantonen, maar wij
belijden wel God als Schepper van hemel en aarde. Wij verzetten ons niet tegen de evolutietheorie, maar wij
zeggen na dat de mens naar Gods beeld geschapen is. Wij behoeven geen nauwkeurige berekeningen uit te
voeren of de ark alle bekende dieren kon herbergen, maar wij leren hier dat God niet laat varen het werk van zijn
handen.
Het is een principe in de gereformeerde traditie dat wij Schrift met Schrift vergelijken. Deze benadering
levert nieuwe perspectieven op, maar wij doen dat wel vanuit de contexten waarin de diverse schriftgegevens
staan. Niet alle teksten functioneren op hetzelfde niveau. Een tekst uit Prediker zetten wij niet zomaar neer naast
een uit een brief van Paulus. De profetieën van Daniël en Ezechiël verbinden wij niet door rechte lijnen met
gegevens uit Openbaring.162 Deze benadering van de bijbel is fundamenteel anders dan de manier waarop
moslims met de koran omgaan. Een goede moslim leest de tekst in het Arabisch, omdat de tekst heilig is. In het
christelijk geloof blijkt juist de bijbel vertaalbaar te zijn in alle talen van de wereld. Dit begon al met het
Pinksterfeest, waarop alle aanwezigen de boodschap in hun eigen taal hoorden. Het is het eigene van de zending
om de boodschap te vertalen in de taal van de ontvanger. Dan kom je soms niet uit met de zaken letterlijk te
vertalen, omdat de andere taal geen woord heeft voor het woord dat in de bijbel gebruikt wordt. Daarom moeten
wij soms omschrijvingen toepassen die dat woord verklaren of ook een woord gebruiken dat het oorspronkelijke
woord benadert.
De bijbel wordt niet alleen vertaald in de taal, maar ook in de cultuur van de volken. Zo spelen in Afrika
de voorouders een rol, terwijl die bij ons nauwelijks betekenis schijnen te hebben. Het is dan verrassend te
ontdekken dat voorouders ook in de bijbel op een aantal plaatsen voorkomen en dat die in de uitdrukking van het

161
162

A. van de Beek, Gespannen liefde. De relatie van God en mens, Kampen 2000, p. 21.
Zie ook H. Berkhof, Christus de zin der geschiedenis, Nijkerk 1962, m.n. p. 152-158.

christelijk geloof een plaats kunnen hebben: Jezus, onze voorouder.163 In mijn tijd als zendingswerker onder de
Pokot in Noordwest Kenia heb ik geleerd wat cultureel vertalen kan inhouden voor de hoorders, als ook voor
mijzelf. Ik heb daar geleerd hoe bevrijdend de boodschap van het Oude Testament kan werken, terwijl ik
daarheen ging met de overtuiging ‘niets anders te willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd.’ Het bleek
dat in eerste instantie de boodschap van Christus wel aangehoord werd, maar geen plaats kon krijgen, omdat ik
die los verkondigde van het Oude Testament. Daar heb ik ook geleerd dat je moet beginnen waar de bijbel en
ook het Apostolicum beginnen, namelijk met het geloof dat God de Schepper is van hemel en aarde. De verhalen
van Genesis bleken in die situatie uiterst relevant en ook ontdekkend te zijn.164 Het is kenmerkend voor de
gereformeerde traditie altijd aandacht gehad te hebben voor het Oude Testament. Het tota scriptura, de gehele
Schrift, is in het sola scriptura vervat.
Deze vertaalbeweging is uiterst relevant voor onze eigen tijd. Wij zullen Utrechts, Amsterdams,
computertaal, voetbaltaal moeten spreken als mensen deze talen spreken. Dan blijken weer tal van nieuwe
beelden mogelijk te zijn om het Woord van God te communiceren. Anders dan de fundamentalist hanteren wij
een schriftgebruik, waarin wij de menselijk factor in de Schrift volop erkennen. Juist omdat God door mensen
werkt. Deze mensen waren geen machines. Daarmee wordt God alleen maar groter. Wij delen met de
fundamentalist de betrokkenheid op het Woord als het Woord van God. Wij kunnen dat Woord niet slechts
rationeel benaderen omdat wij weet hebben van de beperktheid van de ratio. De mens is meer dan ratio. Hij heeft
een hart dat gekend wil worden en wil kennen, lief gehad wil worden en lief wil hebben.
5.6.2. De toekomstverwachting
In de beschrijving van het fundamentalisme hebben wij een aantal voorbeelden genoemd van apocalyptische
toekomstverwachtingen. Zij werden gevoed door specifiek gebruik van een aantal tekstgedeelten met name uit
Daniël en Openbaring en ook verbonden met de gebeurtenissen rondom de staat Israël. Juist in crisistijden
krijgen deze duidingen vat op mensen omdat zij in de ervaren onzekerheid naar houvast zoeken. Tijdens de
Golfoorlog in 1991 waren bepaalde profetieën uit het boek Openbaring populair. Eveneens waren er gespannen
verwachtingen rondom de millenniumwisseling. Overigens zeer begrijpelijk. We leven zonder meer in een tijd
‘waarin de mogelijkheid van het einde van de geschiedenis door een kernramp of een geleidelijke vernietiging
van het milieu een wetenschappelijke zekerheid is’.165 Wie raakt niet bevangen als je alle verschrikkingen van de
twintigste eeuw op je laat inwerken, de meest gewelddadige van alle tijden?
De hoofdstroom van de gereformeerde traditie echter heeft zich steeds verre gehouden van dergelijke
duidingen en het berekenen van een gedateerde eindtijd. Het laatste artikel van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, dat handelt over het laatste oordeel eindigt met de verwachting: ‘En tot een genadige
vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou
kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de
beloften Gods, in Jezus Christus, onze Heere’. Deze formulering is van een geschrift dat tot stand kwam in een
periode vol apocalyptische voorspellingen. De traditie van de Reformatie is te zeer doordrongen van het besef
dat de tijden in Gods hand zijn en dat de mens Gods plan niet kan inzien. Daarmee is er altijd een zekere afstand
tot de optimistische scenario’s over de toekomst van de wereld, die morgen beter zal zijn dan vandaag.
Anderzijds is er ook altijd afstand tot de doemscenario’s.
Betekent dit dan dat wij geen enkele gebeurtenis van onze tijd mogen duiden en wij ‘slechts’
reikhalzend naar Gods heerlijke toekomst mogen uitzien alsof er geen vuiltje aan de lucht is in de wereld waarin
wij nu leven? Juist in de gereformeerde traditie hebben wij altijd een ‘profane openheid’ naar de wereld (Van
Ruler). Daarom een optimale aandacht voor de wereld, waarin wij onszelf en anderen mogen duiden vanuit de
waarden van het Koninkrijk. Deze waarden zijn gerechtigheid en barmhartigheid, niet alleen voor onszelf, maar
voor alle volken. Deze waarden krijgen gestalte. Zij zijn tekenen van het Rijk die verwijzen naar de volheid die
zal komen. Alles wat deze gerechtigheid en barmhartigheid tegenstaat is uit den boze. Alles wat
levensbedreigend is, richt zich tegen de God van het leven. Dan gaat het om heel veel. Politiek en economie zijn
in het geding op micro niveau en op macro niveau. Onze economische groei ten koste van anderen komt aan de
orde. De vragen hoe wij leven met vertegenwoordigers van andere volken en culturen staan op onze agenda.
Vanuit het laatste oordeel luisteren wij met huiver naar wat Jezus ons zegt in Matteüs 25 over het laatste oordeel
wanneer de schapen van de bokken gescheiden worden. Hier gaat het niet over enkelingen, maar over de naties
van deze wereld en ook over ons. De maatstaf is ‘wat gij aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, hebt gij
aan Mij gedaan’.
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Berkhof ziet in zijn Christus, de zin der geschiedenis hoe voortdurend in de wereld onheil en heil zich
aftekenen, het rijk van Christus en dat van de antichrist. Zij staan principieel tegenover elkaar, maar in de
duiding van allerlei gebeurtenissen zijn zij niet als wit tegenover zwart, maar wel als lichtergrijs tegenover meer
donkergrijs. Deze kleuren mogen en moeten geduid worden. De graduele verschillen hebben een principiële
oorsprong. ‘In dat proces moet de mens voortdurend partij kiezen voor het lichtgrijs tegen het donkergrijs en ook
tegen het grijs in het lichtgrijs. Doet hij het niet dan is hij ongehoorzaam. Verabsoluteert hij zijn keuze dan grijpt
hij vooruit op het jongste gericht’.166 In dat proces leeft hij vanuit de verwachting dat de uitkomst vast ligt in de
handen van God die niet loslaat het werk van zijn handen en dat het aangevochten geloof in de heerschappij van
Christus plaats zal maken voor aanschouwen.
5.6.3. Apart of samen
Als laatste kenmerk van het fundamentalisme noemden wij de exclusiviteit van de eigen groep, die zich
organiseert tegenover de wereld die aan het verderf ten onder gaat. De manifestaties van het kwaad en de
algehele wetteloosheid worden steeds duidelijker. Is dit alles niet voorzegd en dient men zich als ware gelovigen
tegen dit om zich heen grijpende verderf niet te weer te stellen? Men houdt zich onbesmet van de wereld en wil
het kwaad een halt toeroepen door publieke acties en ook met politieke middelen. Nu is het nemen van publieke
verantwoordelijkheid altijd een principe geweest in de gereformeerde traditie; leven tot eer van God, coram Deo.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis legt daarvan in artikel 36 zeer duidelijk getuigenis af. Het geloof is geen
privé-zaak, maar wordt publiek beleden. Met name in Nederland is het theocratisch gedachtegoed rijk
ontwikkeld. Juist deze trek van het fundamentalisme zou ons gereformeerden zeer moeten aanspreken. De
reformatorische politieke partijen stellen zich dan ook principieel op in zaken als abortus, euthanasie en
drugsgebruik. Ook het CDA is op deze zaken aanspreekbaar en wilde enkele jaren geleden juist van het gezin
een kernthema maken in de Nederlandse politiek: het gezin als hoeksteen van de samenleving. Bovendien iedere
groep heeft een organisatievorm nodig om bepaalde doeleinden te bereiken. In de groep kunnen mensen elkaar
vertrouwen. Dit geldt in bijzondere mate van de christelijke gemeente waarvan de leden elkaar als broers en
zussen zien en zich kinderen van één Vader weten.
Groepsvorming kan echter tot superioriteit leiden. De christelijke gemeente is nooit superieur, want zij
is door God uitgekozen uit genade. Genade is een gave van God. Juist in de gereformeerde traditie is de
rechtvaardiging door het geloof alleen, of nog sterker de rechtvaardiging van de goddeloze, altijd een kernpunt
geweest. Je bent geen haar beter dan wie ook. Zelfs de gedachte daaraan doet je de genade verspelen. Wie en wat
ik ben is niet mijn verdienste maar een gave van God. Dat betekent een diepe solidariteit met een ieder die op
mijn pad komt. Ik ben als goddeloze gerechtvaardigd en ik zal daarom ook nooit provoceren. Als christen kan ik
overal zijn. Daarin ben ik kwetsbaar als een schaap onder de wolven. Ik ben niet solidair in ‘het wolf zijn’ zoals
Buskes placht te zeggen. De zonde haten, maar de zondaar lief hebben. Daarom kan ik mijn heil niet zoeken in
exclusiviteit. God is groter dan mijn hart. Deze gedachte is ook missionair van grote betekenis. Nog steeds wordt
de vraag gesteld waar je als christen het recht vandaan haalt om in de zending te gaan om aan anderen het Woord
van God te verkondigen. Impliceert dat toch geen vorm van superioriteit? Het beste antwoord in deze altijd
terugkerende discussie is gegeven door D.T. Niles uit Sri Lanka: ‘Zending is dat de ene bedelaar tegen de ander
zegt waar brood te krijgen is’. Ook de eerste bedelaar leeft van genadebrood. Het leven vanuit genade geeft je
dan ook een optimale openheid en vrijheid. Daartoe ben ik van Christus gegrepen.
Wat betekent dit in de praktijk van alle dag? Sluiten christelijke overtuiging en solidariteit elkaar dan
niet uit? Toen in de negentiende eeuw Abraham Kuyper zijn medechristen Hoedemaker opriep om, zoals hijzelf,
de zieke Hervormde Kerk te verlaten en zich naar overtuiging te voegen bij de zuivere Gereformeerde Kerken,
antwoordde Hoedemaker dat het zijn wens was om bij Jan Rap en zijn maat te blijven. Zuiverheid wordt
gevaarlijk als zij exclusief dreigt te worden. Het ‘wij-zij’ denken gaat dan overheersen. Het verwordt tot een
secte als ‘wij-zij’ denken met ‘wit-zwart’ beoordelingen verbonden wordt.
Een christen is een burger van twee werelden en dat roept spanning op. Uit deze spanning kan en mag
hij niet weglopen. Hij staat midden in deze wereld en is niet van deze wereld. Het mooist is deze houding
verwoord in de anonieme brief aan Diognetus in de tweede eeuw: ‘Nergens wonen ze in eigen steden en ze
gebruiken evenmin een aparte taal. ‘Maar terwijl ze wonen in Griekse en niet-Griekse (lett. Barbaarse) steden al
naar gelang ieder werd toebedeeld, en terwijl ze de gewoonten van het land volgen in kleding en voedsel en in
andere dingen van het leven, vertonen ze toch een wonderbaarlijke en naar algemeen gevoelen paradoxale
levenswijze. Ze wonen in hun eigen vaderland, maar als bijwoners. Ze hebben aan alles deel als burgers, maar
lijden alles als vreemdelingen. Elk vreemd land is hun vaderland en elk vaderland vreemd. Ze trouwen als ieder
ander en krijgen kinderen, maar ze leggen die niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze zijn in
het vlees, maar leven niet naar het vlees. Ze vertoeven op aarde, maar hebben hun burgerschap in de hemel’’.167
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Deze paradoxale levenswijze werkt als gist in het deeg. Dat is het criterium waarmee in de
gereformeerde wereld ook ieder organisatievorm beoordeeld dient te worden.
5.7. Besluit
Wij kunnen dit artikel nu afsluiten met de constatering dat het fundamentalisme op de drie genoemde terreinen
niet gereformeerd te noemen is. Wij hebben onze taak geklaard en gaan over tot de orde van de dag met de idee
dat de gereformeerde traditie ook deze uitdaging wel aan kan. Dat zou ik jammer vinden.
Ook deze naar het schijnt aan invloed winnende stroming dienen wij serieus te nemen en met de
vertegenwoordigers in gesprek te gaan. Zij zijn het waard. Verbonden kunnen wij ons met hen voelen vanwege
het respect dat zij hebben voor de Schrift. Wij kunnen hun huiver voor de eindtijd ons inleven. Zij gaan niet
voorbij aan de ernst van de tijd. Zij hebben een sterke betrokkenheid die zij ook organisatorisch vorm willen
geven. Wij hebben daar vragen bij gesteld, maar niet vanuit de houding alles zelf wel te weten. Daarom wil ik bij
wijze van besluit de beoordeling van de fundamentalisten doorgeven die ik bij de Kroatische theoloog Miroslav
Volf las: ‘Nu zijn zij (de fundamentalisten JJV) in staat om een sterke religieuze overtuiging te combineren met
de waardering van religieuze vrijheid als een positief goed... Misschien zullen zij ook leren hun geloof en visies
voor een goed leven in de maatschappij zo te formuleren dat die erkenning geven aan de voorlopige aard van
onze kennis in het hier en nu. Indien zij dat doen – en tegelijkertijd in staat zijn om hun geestelijke kracht te
behouden – dan zullen zij zichzelf transformeren tot een echte vernieuwingsbeweging, die een onmisbare
geestelijke en theologische bijdrage kan leveren aan de hele kerk. Dat zij dan daarmee ophouden fundamentalist
te zijn zal hen slechts tot hun voordeel strekken…’.168
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DEEL II
ORIËNTATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

6.
Mozes en Jetro: een ontmoeting tussen geloof en religie
A. Schenderling-Smelt
6.1. Inleiding
De God van Israël wordt in de Schrift gekenschetst en bezongen als de God die hemel en aarde gemaakt heeft.
Dat Hij de Hoge en Verhevene is, verhindert Hem echter niet om nabij diegenen te zijn die vanuit de diepte tot
Hem roepen. Als zodanig is Hij niet te vergelijken met andere goden, is Hij de Enige. Dit getuigenis loopt als
een rode draad door het Oude Testament. Maar hiermee zijn de goden nog niet van het toneel verdwenen. Israël
woont midden in een wereld waarin andere goden erkend en gediend worden. De aantrekkingskracht van deze
goden is groot, zo blijkt uit de geschiedenis van Israël. Vele malen blijkt Israël de voorkeur te geven aan de
zichtbare goden boven de onzichtbare God. Gevolg hiervan is dat het volk iedere keer teruggeroepen moet
worden naar de enig ware God en weggeroepen moet worden van de afgoden. Zo beweegt Israël zich
voortdurend op het snijvlak van God en de goden, of anders gezegd: van geloof en religie.
In dit hoofdstuk willen we meer duidelijkheid krijgen over de juiste verhouding tussen geloof en religie.
We doen dit aan de hand van een diepteboring in de hoop dat we in het detail iets vinden dat kenmerkend is voor
het geheel. Het hoofdstuk dat we onder de loep nemen is Exodus 18, en wel omdat daarin sprake is van een
ontmoeting tussen twee mensen die model kunnen staan voor de begrippen geloof en religie. De ene kennen we
goed: Mozes, de man die God kende ‘van aangezicht tot aangezicht’. De andere komt ons misschien iets minder
bekend voor: Jetro, niet alleen schoonvader van Mozes, maar ook priester van Midjan. Een niet-Israëliet dus, die
andere goden diende. Wat gebeurt er als deze twee elkaar ontmoeten? Hoe stelt Mozes zich op tegenover Jetro
en hoe moeten we Jetro's reactie interpreteren? Is Jetro een toevallige passant in de geschiedenis van Israël of is
hij exemplarisch in zijn optreden? Dat zijn de vragen die ons in dit hoofdstuk ondermeer bezighouden. De weg
die we daartoe bewandelen, loopt van een exegetische studie via bijbels-theologische conclusies naar het
einddoel: het doortrekken van de lijnen naar de centrale vraagstelling van deze bundel.
6.2. Terreinverkenning van Exodus 18
6.2.1. Midjanieten/Kenieten
In Exodus 18 wordt Jetro als een oude bekende ten tonele gevoerd. Wel wordt vermeld wie hij ook alweer was:
de priester van Midjan en de schoonvader van Mozes. De eerste aanduiding brengt ons op de vraag wie de
Midjanieten eigenlijk zijn en waar we hen moeten zoeken. Genesis 25 vertelt ons dat Midjan, de stamvader van
de Midjanieten, één van de zonen is van Abraham en Ketura. Blijkens vs. 6 stuurt Abraham Midjan naar het
Oosten, met de veelbetekende verklaring: ‘weg van Izaäk’. In Genesis 37 worden de Midjanieten gekenschetst
als reizende kooplieden; in Richteren 6:5v als kameelnomaden. Hun woongebied wordt aanvankelijk
gelokaliseerd ten oosten van de golf van Akaba, maar ten tijde van Israëls vestiging in Kanaän worden de Midjanieten in één adem genoemd met de Moabieten, dus dan zijn ze meer te plaatsen ten oosten van de Jordaan.
De Midjanieten worden ook wel Kenieten genoemd. Uit het Oude Testament wordt niet duidelijk hoe de
Kenieten zich tot de Midjanieten verhouden. Beide begrippen lijken inwisselbaar te zijn. Veelal wordt
aangenomen dat Midjan een verzamelnaam is voor verschillende clans, inclusief die van de Kenieten.
Op verschillende plaatsen in het Oude Testament wordt melding gemaakt van een vriendschappelijke
relatie tussen de Israëlieten en Kenieten. Zo spaart Saul blijkens 1 Samuël 15:6 de Kenieten met als motivering:
‘...gij hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten, toen zij uit Egypte trokken.’ Er is echter ook sprake van
vijandschap tussen Israël en Midjan. Het bekendste gegeven in dit verband is de nederlaag die Gideon in
Richteren 6-8 toebrengt aan de Midjanieten vanwege hun verraderlijke invallen. Temidden van deze ambivalente
gegevens wordt dan de verbinding tussen Israël en Midjan gelegd zoals beschreven in het boek Exodus: Mozes
die naar Midjan vlucht en trouwt met de dochter van de heidense priester aldaar. We mogen aannemen dat de
verwantschap die op deze wijze tot stand is gekomen tussen Israël en Midjan, en die in Exodus 18 uitgebouwd
wordt tot een geestelijke verwantschap, mede de basis heeft gevormd voor de latere vriendschap tussen
Israëlieten en Midjanieten.
6.2.2. Jetro/Jeter/Reüel
De schoonvader van Mozes blijkt verschillende namen te hebben in het Oude Testament. In Exodus 2:16 is voor
het eerst sprake van zijn persoon, maar dan is hij nog naamloos. In vs. 18 wordt hij Reüel genoemd. Deze naam
komt nog één keer terug en wel in Numeri 10:29. Daar is sprake van ‘Hobab, de zoon van de Midjaniet Reüel, de

schoonvader van Mozes.’ Hier blijkt Reüel dus een zoon te hebben, terwijl Exodus 2:16 en 3:1 suggereren dat hij
enkel dochters had. Om de verwarring nog groter te maken constateren we dat nóg twee namen in omloop zijn
voor de priester van Midjan, te weten Jeter in Exodus 4:18a en Jetro in Exodus 3:1; 4:18b en in Exodus 18. We
doen geen poging dit veelvoud aan namen te verklaren en nog minder om de verschillende namen met elkaar te
harmoniseren. Het ligt wel voor de hand te veronderstellen dat de priester van Midjan aanvankelijk naamloos
was.
Welke naam de schoonvader van Mozes ook gehad moge hebben, hij wordt wel steevast bestempeld als
‘de priester van Midjan’. We worden niet ingelicht over de precieze aard van zijn priesterschap. Hij diende
andere goden, daarover is de bijbel wel duidelijk. We krijgen de indruk dat Jetro behalve in geestelijk opzicht
ook in wereldlijk opzicht een leidende rol had en dus te vergelijken is met Melchizedek (Gen. 14:18-24). Als
priester-stamhoofd was hij misschien ook rechter. In dat geval kan zijn advies aan Mozes aangaande de
organisatie van de rechtspraak berusten op zijn eigen ervaring.
6.2.3. Plaats- en tijdsbepaling van Exodus 18
Gezien Exodus 18:5 vindt de ontmoeting tussen Mozes en Jetro plaats in de woestijn, bij de ‘berg Gods’. De ene
keer wordt deze berg Horeb genoemd, de andere keer heet hij Sinaï. De problemen rond de benaming en
lokalisering van deze berg laten we rusten. Hier volstaat de opmerking dat de berg Gods volgens de bijbelse
gegevens buiten Midjan ligt.
Exodus 18 plaatst het tijdstip van de ontmoeting tussen Mozes en Jetro na het verblijf te Rafidim en vóór
de wetgeving op de Sinaï. Deze chronologie staat op gespannen voet met Exodus 19:2, waar gezegd wordt dat de
Israëlieten vanuit Rafidim aankwamen in de woestijn Sinaï en zich daar legerden tegenover de berg.
Verschillende exegeten voelen er dan ook veel voor om het gebeuren in Exodus 18 te plaatsen ná de
Godsopenbaring bij de Sinaï. Het is waar dat Exodus 18 niet naadloos in de context past wat betreft chronologie.
In inhoudelijk opzicht echter vormt Exodus 18 een harmonisch geheel met de omliggende hoofdstukken, en dat
zal voor de schrijver c.q. redactor wel de doorslaggevende factor zijn geweest bij de rangschikking van zijn
materiaal.
6.3. Exodus 18:1-12
6.3.1. Exegetische opmerkingen
Ons hoofdstuk valt uiteen in twee delen, die niet alleen aan elkaar gekoppeld zijn door het begin van vs. 13: ‘de
volgende dag...’, maar ook door het gemeenschappelijke thema: het bezoek van Jetro. Opvallend is dat zowel de
eigennaam ‘Jetro’ als de Godsnaam ‘JHWH’ alleen in het eerste gedeelte voorkomen; in het tweede deel is
alleen sprake van ‘de schoonvader van Mozes’ (of ‘zijn schoonvader’) en van de Godsnaam ‘Elohim’. Dit kan
erop wijzen dat beide gedeelten een verschillende literaire oorsprong hebben. Daar staat tegenover dat er een
bepaalde parallellie te bespeuren valt tussen vs. 1 en 14 en tussen vs. 8 en 24. Het zoeken achter de tekst naar de
literaire en historische oorsprong ervan, zorgt in de wetenschappelijke literatuur voor tegenstrijdige bevindingen
en speculatieve beschouwingen. Daarom houden wij ons aan de tekst zoals die in de huidige vorm voor ons ligt
en beschouwen deze als een literaire eenheid.
De tekst
Jetro wordt al direct aan het begin van ons hoofdstuk gekenschetst als iemand die onder de indruk is van Gods
daden aan Mozes en zijn volk. Kennelijk is hij op de hoogte gebracht van de bevrijding van de Israëlieten uit de
slavernij en van de wonderlijke doortocht door de Schelfzee. Daarnaast kan ook het gerucht van de overwinning
op Amalek tot hem doorgedrongen zijn. Er wordt niet gezegd dat Jetro benauwd is geworden door de nederlaag
van Amalek en dat hij daarom maar gauw probeert goede relaties met Israël aan te knopen. Integendeel, de
schrijver maakt duidelijk dat Jetro gedreven wordt door interesse in de God van Israël. Hiertoe heeft hij een
goede aanleiding: hij acht de tijd rijp om Mozes met zijn gezin te herenigen.
In vs. 2 en 3 stuiten we op twee zaken waarvan we tot dusver niet op de hoogte waren. De eerste is dat
Mozes zijn gezin blijkbaar had teruggestuurd naar Midjan na zijn terugkeer naar Egypte, getuige het
tussenzinnetje in vs. 2. De tweede is dat in vs. 3 voor het eerst de naam van de tweede zoon vermeld wordt,
namelijk Eliëzer. Het gaat de schrijver overigens om de veelzeggende betekenis van beide namen, waarmee hij
tegelijk een korte terugblik biedt op een stukje verleden.
De aandacht blijft niet lang gevestigd op het gezin van Mozes. We hebben hier niet te maken met een
familieroman maar met heilsgeschiedenis. Daarom gaat de schijnwerper onmiddellijk terug naar de twee
hoofdrolspelers: Jetro en Mozes. Zij begroeten elkaar op typisch oud-oosterse wijze. Achter de plichtplegingen
gaat een houding van respect schuil. Er wordt verteld dat Mozes zich voor zijn schoonvader neerboog. Daaruit

kunnen we concluderen dat Mozes Jetro beschouwde als zijn meerdere. Deze conclusie wordt bevestigd door de
dominante rol die Jetro in de rest van het hoofdstuk speelt.
In vs. 8 wordt het motief van vs. 1 weer opgepakt, maar nu hoort Jetro uit de eerste hand wat God heeft
gedaan ten behoeve van zijn volk. Het steeds terugkerende woordje ‘al/alles’ geeft aan dat het verslag van Mozes
gedetailleerd en omvattend is. Hij zal verteld hebben welke rampen er allemaal aan te pas moesten komen om de
farao van Egypte tot de erkenning te dwingen dat de God van Israël machtiger is dan de goden van Egypte.
Daarnaast heeft hij de woestijnreis openhartig beschreven als een aaneenschakeling van moeiten, met echter als
refrein dat God hen ook daaruit heeft gered.
In vs. 9-12 komt het verhaal tot een climax. Een goed gerucht heeft Jetro in beweging gezet, een
ooggetuigenverslag heeft hem nadere zekerheid gegeven; nu steekt hij zijn blijdschap over Gods daden niet
onder stoelen of banken en hij erkent deze God expliciet als groter dan alle goden. Hij onderstreept deze
belijdenis door offers te brengen aan God en tenslotte houdt hij samen met de vertegenwoordigers van Israël een
gemeenschappelijke maaltijd ter ere van God.
Maar hiermee zijn we er nog niet. De aard en de impact van Jetro's reactie worden namelijk heel
verschillend beoordeeld. Een aantal exegetische stellingnames is voor ons van belang, omdat daarin de
verhouding tussen geloof en religie nader wordt gespecificeerd. We laten er vijf de revue passeren.
Eerste opvatting
De eerste opvatting luidt: Jetro was een heiden en bleef een heiden, zij het een heiden die de superioriteit van
JHWH erkende. Dit standpunt, ondermeer ingenomen door Cassuto, wordt vooral afgeleid uit de formulering
van Jetro's belijdenis. Aangezien hij zegt dat JHWH groter is dan alle goden, zou hij JHWH blijven beschouwen
als één van de vele goden. Naar onze mening mag uit Jetro's formulering echter niet worden afgeleid dat hij een
heiden bleef. Elders in het Oude Testament wordt God namelijk heel regelmatig vergeleken met andere goden.
Zo jubelt Mozes in zijn lied aan de Schelfzee (Ex. 15:11): ‘Wie is als Gij, onder de goden, Here, wie is als Gij
(...) wonderbaar in uw doen?’ Het bestaan van andere goden wordt dus wel degelijk erkend, zij het dat er van
meet af aan een tegenstelling bestaat tussen de God van Israël en de goden van andere volken. Gaandeweg rijpt
dan het besef dat de goden van de andere volken eigenlijk niets zijn en dat God de Enige is.
Tweede opvatting
De tweede opvatting luidt: Jetro was een heiden en werd een JHWH-vereerder. Het zijn vooral de joodse
commentaren die dit standpunt verdedigen. Zo wordt vs. 11a door Targum Onkelos vertaald met: ‘Er is geen
God behalve Hij’, waardoor de belijdenis zondermeer monotheïstisch wordt. Men gaat er hierbij van uit dat Jetro
tot op dit moment JHWH niet vereerde, en wel op grond van Exodus 4:18. Daar staat dat Mozes aan Jetro verlof
vroeg om terug te keren naar Egypte, zonder met één woord te reppen over de Godsopenbaring bij de brandende
braamstruik. Toch moeten we uit dit gegeven niet concluderen dat Jetro 'blanco' naar Mozes toegekomen is.
Exodus 18 geeft aan dat Jetro ten dele op de hoogte was van Gods daden aan Israël en dat hij naar Mozes
toegedreven wordt omdat hij meer te weten wil komen over deze God. We zullen dit tweede standpunt dus op z'n
minst moeten nuanceren tot de volgende formulering: hij was sympathisant en werd bekeerling.
Derde opvatting
De derde opvatting zegt: Jetro was een JHWH-vereerder en bleef een JHWH-vereerder. Dit standpunt wordt
ondermeer gehuldigd door de aanhangers van de zgn. Kenieten-hypothese. Zij stellen dat Jetro altijd al JHWH
diende en dat hij Mozes heeft ingewijd in zijn religie. Jetro voelde zich vervolgens gesterkt in zijn JHWH-geloof
door de bevrijding van Israël uit Egypte. Wat we in Exodus 18:9-12 lezen is dan het getuigenis van Israëls
initiatie tot de JHWH-cultus van Jetro, vandaar dan ook dat Jetro de leiding heeft bij het gemeenschappelijk
offermaal. Deze hypothese vindt echter geen enkele aansluiting bij de tekst zoals die voor ons ligt. Nergens
wordt Jetro bestempeld als de ‘priester van JHWH’. Momenteel kent deze theorie dan ook nauwelijks
aanhangers meer vanwege het speculatieve karakter en het ontbreken van elke bijbelse grond.
Men behoeft echter geen aanhanger van de Kenieten-hypothese te zijn om toch iets te zien in dit derde
standpunt. Zo stelt De Fraine dat Jetro, ook al was hij een heidens priester, beslist geen bekeerling was met
betrekking tot het geloof van Israël. Zijn geloof werd alleen bevestigd door Mozes' relaas. In dat geval is er in
Exodus 18 dus sprake van een verbroedering op basis van een gemeenschappelijk geloof, met als uitvloeisel dat
Jetro de leiding neemt bij het offeren. Deze opvatting wijst dus af dat het hier om een bekeringsverhaal zou gaan.
Hoogstens is sprake van een verdieping van eerdere kennis. In dit verband wijst Childs op de geloofstaal die
Jetro uitspreekt, waaruit zou blijken dat hij reeds als gelovige kwam. Wie Jetro's woorden bijvoorbeeld naast
Psalm 135 legt, bespeurt diverse overeenkomsten. Zo zegt Psalm 135:5: ‘Ja, ik weet dat de HERE groot is, dat
onze HERE boven alle goden is.’ Even verderop wordt gezegd dat Hij het was die tekenen en wonderen zond

tegen farao en al zijn knechten. Daarna volgt de constatering dat ‘de afgoden der heidenen’ het werk van
mensenhanden zijn en dat degenen die hen maakten, zullen worden als zij. De psalm eindigt dan met de
lofprijzing waar Jetro zijn belijdenis mee inzet: ‘Geprezen zij de Here...’.
Ook al wordt dit alles terecht opgemerkt, toch betwijfelen we of de schrijver van Exodus 18 Jetro vanaf
het begin neerzet als een JHWH-vereerder. Wie ten volle recht wil doen aan Jetro's woorden ‘Nu weet ik dat...’
in vs. 11, moet erkennen dat Jetro's gezindheid veranderd is ten opzichte van vroeger.
Vierde opvatting
De vierde opvatting gaat een heel andere kant op. Verschillende exegeten, onder wie Hyatt en Fensham, menen
dat in Exodus 18:1-12 een verbond wordt gesloten tussen Jetro en Mozes en daarmee tussen Kenieten en
Israëlieten. Jetro's optreden wordt derhalve geheel en al geïnterpreteerd in het licht van zijn wens om dit verbond
te sluiten. Hij erkent de macht van de God van Israël omdat dit de voorwaarde is voor het sluiten van een
verbond met Israël. Ter onderbouwing hiervan worden verschillende bijbelse parallellen aangehaald, waarin
hetzelfde aan de orde is.
We noemen twee voorbeelden. Abimelek, koning der Filistijnen, zegt in Genesis 26:28 tegen Izaäk: ‘Wij
hebben duidelijk gezien dat de Here met u is (...), laten wij een verbond met u sluiten.’ Deze woorden worden
gevolgd door het organiseren van een gemeenschappelijke maaltijd. Het tweede voorbeeld vinden we in Jozua 9.
In dit hoofdstuk wordt verteld hoe de Gibeonieten door middel van een list een verbond weten te sluiten met
Israël. Ze zeggen van verre te zijn gekomen ‘vanwege de naam van de Here uw God, want wij hebben de mare
aangaande Hem gehoord: al wat Hij gedaan heeft in Egypte (...)’. In deze twee passages fungeert de erkenning
van Gods macht dus als de inleidende formule tot het sluiten van een verbond. Dit zou dus ook het geval zijn in
Exodus 18. De vriendschappelijke relatie tussen Kenieten en Israëlieten waarvan sprake is in Richteren 1:16 en 1
Samuël 15:6, berust dan op het verbond dat gesloten is in Exodus 18. Het is echter maar zeer de vraag of er in
Exodus 18 een verbond gesloten wordt. Wij menen van niet, en wel om de eenvoudige reden dat in dit gedeelte
nergens wordt gesproken over een verbond. Ook wordt geen melding gemaakt van wederzijdse afspraken, die
toch een wezenlijk bestanddeel vormen van een verbond. Wel is er in ons gedeelte sprake van een
gemeenschappelijk offermaal ‘voor het aangezicht van God’, dat wil zeggen op een heilige plaats. Zulke maaltijden horen echter niet uitsluitend thuis binnen de setting van een verbondssluiting. Ook bij andere
gelegenheden is sprake van een maaltijd op een heilige plaats, bijvoorbeeld in Deuteronomium 27:7. Het is dan
ook veel waarschijnlijker dat het in Exodus 18 gaat om een feestelijke maaltijd als climax van Jetro's optreden,
waarbij duidelijk naar voren komt dat Jetro door de vertegenwoordigers van Israël wordt beschouwd als één van
hen. Samen eren zij God en vieren zij zijn bevrijdende daden. Degene die Exodus 18:1-12 interpreteert als het
verslag van een verbondssluiting, gaat er ten onrechte van uit dat Jetro Mozes heeft opgezocht met politieke
bedoelingen. Bovendien gaat deze interpretatie stilzwijgend voorbij aan vs. 9 en 10, waarin niet alleen verhaald
wordt dat Jetro enthousiast reageert op Gods daden aan Israël, maar ook hoe hij daaraan expliciet uitdrukking
geeft in een lofprijzing. Jetro's reactie is dus moeilijk te bestempelen als het voldoen aan een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een verbond.
Vijfde opvatting
De laatste opvatting die wij hier aan de orde stellen is die van Houtman. Hij heeft veel oog voor de context van
Exodus 18:1-12. Hij concludeert dat de schrijver wil laten zien dat niet alle niet-Israëlieten zo zijn als de farao en
als de Amalekieten. Er zijn blijkbaar ook niet-Israëlieten zoals deze Midjaniet Jetro, die onder de indruk raken
van Gods verlossende daden en komen tot de lofprijzing van deze God. Jetro is wat dat betreft te vergelijken met
de koningin van Seba die op bezoek komt bij Salomo. Haar reactie mondt eveneens uit in een lofprijzing van
JHWH, getuige 1 Koningen 10:9. Hetzelfde geldt voor koning Churam van Tyrus in 2 Kronieken 2:12, die
uitroept: ‘Geprezen zij de HERE, de God van Israël, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, daar Hij aan
koning David een wijze zoon (...) heeft gegeven...’.
Het voert volgens Houtman echter te ver om op grond van de tekst antwoord te geven op de vraag of
Jetro's belijdenis al dan niet een breuk met zijn verleden impliceert en op de vraag of hij vanaf dit moment een
JHWH-vereerder is geweest. Deze vragen zouden buiten de scopus van dit gedeelte vallen. Toch verdisconteert
Houtman de woorden ‘Nu weet ik...’ dan niet voldoende. Deze woorden suggereren toch echt dat Jetro op dit
moment de beslissende stap zet van religie naar geloof. Met andere woorden: hij was al een sympathisant, maar
nu wil hij bij deze God horen. Dit blijkt ook uit het vervolg van de tekst. Jetro wordt vanaf nu geheel en al als
een insider beschouwd; vandaar dat hij de leiding heeft bij het gemeenschappelijk offermaal; vandaar ook dat
zijn advies straks zo serieus genomen zal worden.
6.3.2. Enkele momenten uit de geschiedenis van de exegese

Het is boeiend om te zien hoe dit gedeelte in de loop der tijden is geïnterpreteerd. We laten een paar
beschouwingen de revue passeren, vooral uit de tijd van de Reformatie.
Zoals we reeds zagen, beschouwt de joodse exegese Jetro als een heiden die proseliet wordt. Veel
christelijke schrijvers hebben deze interpretatie overgenomen, zij het soms met andere accenten. Cyrillus van
Alexandrië bijvoorbeeld beschouwt Jetro eveneens als een heiden die zich bekeert tot de joodse godsdienst, maar
hij voegt hier een typologische interpretatie aan toe. Hij beschouwt Jetro's belijdenis namelijk als een voorafschaduwing van het christelijk geloof, in die zin dat een christen net als Jetro overgaat van een ouder inferieur
geloof tot een nieuw superieur geloof.
Luther stelt in een preek over dit gedeelte vast dat de heiden Jetro hier tot de erkenning van de ware God
komt, en hij vertelt er ook bij waarom: opdat de Joden zich er niet op zouden beroemen dat zij alleen God
kenden. God wil niet alleen de God van de Joden zijn, maar ook die van de heidenen, ja, Hij wil God en Heer
zijn van de hele schepping. Ook al heeft God het volk Israël afgezonderd van de andere mensen, daarom acht Hij
de Joden niet beter. Integendeel, Hij geeft aan heidenen hetzelfde geloof en dezelfde Geest. Melchizedek, Job,
Naäman en de Ninevieten zijn daarvan sprekende voorbeelden. Luther is ervan overtuigd dat Jetro na terugkomst
in Midjan zijn belijdenis niet voor zichzelf heeft gehouden, maar wervend bezig is geweest.
Calvijn gaat een heel andere kant op in zijn commentaar op Exodus 18. Hij meent dat Jetro ‘niet helemaal
onbesmet en vrij van elke dwaling’ was, aangezien hij God in vs. 11 vergelijkt met andere goden. Weliswaar
erkent Calvijn dat de profeten dikwijls ook zo spreken, maar volgens hem hebben zij hiermee in tegenstelling tot
Jetro niet de bedoeling om de andere goden enige waarde toe te kennen. Calvijn ziet echter wel enige vordering
in Jetro's geloof, omdat deze te kennen geeft dat hij het beter weet dan tevoren. Hoewel zijn godsdienst dus
gemengd was met onzuiverheden, werd zijn offer als wettig beschouwd, anders zouden Aäron en de oudsten
nooit hebben deelgenomen aan het offermaal.
Zwingli tekent bij Exodus 18:9v. aan dat zelfs bij heidenen kennis van de ware God is geweest, misschien
‘zelfs wel duidelijker dan tegenwoordig bij sommige christenen’. Zwingli suggereert dat de priester van Midjan
zijn eigen goden nooit van harte heeft gediend, en nu zijn zwakke geloof in de God van Israël bevestigd ziet door
het kennisnemen van de wonderen die God aan Israël deed. Dit zwakke geloof wordt vervolgens gesterkt door
het gezamenlijke offermaal.
6.3.3. Theologische conclusies uit Exodus 18:1-12
We stellen vast dat een niet-Israëliet hier de God van Israël belijdt op een hartverwarmende manier. Dat in vs. 11
God vergeleken wordt met de goden, wil zeker niet aangeven dat Jetro nog enigszins zuinig spreekt over deze
God, alsof de andere goden nog volop meetellen. Integendeel, we treffen deze formulering ook regelmatig aan
bij gelovige Israëlieten, bijvoorbeeld in de Psalmen. In deze woorden ligt de nadruk op de onvergelijkelijkheid
van de God van Israël, ook al wordt het bestaan van andere goden erkend. De Schepper van hemel en aarde blijkt
echter zozeer verheven boven de godenwereld, dat de goden meer en meer worden bestempeld als afgoden die
nergens toe in staat blijken, ja, in feite niets zijn. We zien dus geen reden om Jetro's belijdenis niet voluit te
bestempelen als geloofstaal. Hij laat zodoende een voorspel horen op wat straks klinkt in het eerste gebod: ‘Gij
zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.’
Jetro's geloofsbelijdenis wordt des te opmerkelijker als we bedenken dat de Israëlieten in de voorgaande
hoofdstukken bepaald geen geloofstaal op de lippen genomen hebben! Ze worden in Exodus 17:1-7 getekend als
een mopperend volk dat niet schroomt de aanwezigheid van God ter discussie te stellen door de vraag op te
werpen: ‘Is God in ons midden of niet?’ Kortom, een volk kort van memorie en klein van geloof. Jetro
daarentegen komt niet alleen tot de verheugde conclusie dat deze God aanwezig is temidden van zijn volk, maar
ook dat Hij door zijn machtige daden niet te vergelijken is met enige andere god. Op deze wijze houdt hij het
volk Israël een spiegel voor.
We hebben al gezien dat op meer plaatsen in het Oude Testament niet-Israëlieten een (beschamend)
voorbeeld voor Israël vormen in hun geloofsbelijdenis. Het Nieuwe Testament trekt deze lijn door en radicaliseert deze. Juist buitenstaanders als de hoofdman van Kapernaüm en de Kananese vrouw blijken een groot
geloof aan de dag te leggen en zo een voorbeeld te zijn voor Israël. Jezus ziet hier zelfs een terugkerend patroon
in, getuige zijn woorden in Lukas 4:24-30. Hij acht het niet toevallig dat juist de heidense weduwe van Sarefat in
aanraking kwam met de God van Israël en evenmin dat juist Naäman de Syriër gereinigd werd van zijn
melaatsheid. Het geloof van heidenen blijkt samen te hangen met het ongeloof van Israël. Zo komen we uit bij
wat Paulus zegt in Romeinen 11: door het tekort van Israël is er rijkdom voor de heidenen. Als God echter in
staat is om het ongeloof van Israël tot heil te laten zijn voor de wereld, dan is Hij ook bij machte om het ongeloof
van Israël om te buigen tot aanneming van Christus!
Terugkerend naar de belijdenis van Jetro in de directe context van Exodus 18, merken we op dat deze niet
alleen scherp afsteekt tegen de opstelling van het volk Israël, maar ook tegen die van het volk Amalek. Exodus
17:8-16 beschrijft immers dat Amalek het volk Israël aanvalt. Volgens Deuteronomium 25:17-19 geschiedde
deze aanval op laffe wijze en was zij gespeend van enig ontzag voor de God van Israël. Israël opent de

tegenaanval en aan Amalek wordt een eeuwigdurende vijandschap in het vooruitzicht gesteld. De houding van
de Midjaniet Jetro vormt een keerzijde van dit gebeuren, in die zin dat er blijkbaar ook niet-Israëlieten zijn die
zich positief opstellen tegenover Israël en de God van Israël. Het gevolg is dat hij door de vertegenwoordigers
van Israël als één der hunnen wordt beschouwd.
Een ander punt van theologische reflectie is de manier waarop Mozes God ter sprake brengt. Hij vertelt
wie God ís, door zijn daden te vermelden. We zouden bijna zeggen: hij legt een historisch geloof aan de dag!
Ook Jetro fundeert zijn belijdenis op Gods daden aan Israël. Er wordt ook bij gezegd wat het typerende is van
Gods daden: dat Hij zijn volk heeft gered toen het tot Hem riep. Dit 'handelsmerk' van de God van Israël fungeert in het hele Oude Testament als het fundament van Israëls geloof. Zo stelt Mozes in Deuteronomium 4:7 de
retorische vraag: ‘Welk groot volk is er, waaraan de goden zó nabij zijn als de HERE, onze God, telkens als wij
tot Hem roepen?’ In de hele Schrift weerklinkt het getuigenis dat God hoog troont, maar laag neerziet. Het
bijzondere en onvergelijkelijke van de Schepper van hemel en aarde is dus dat Hij zich verbonden heeft met het
lot van zijn volk, als een getuigenis voor de wereld.
6.4. Exodus 18:13-27
6.4.1. Exegetische opmerkingen
In dit gedeelte blijven de hoofdrolspelers dezelfde, het decor eveneens, maar het doek wordt opgetrokken voor
een tweede bedrijf. We gaan ons niet verliezen in exegetische details, maar volgen de grote lijn van deze
geschiedenis.
Om te beginnen stellen we vast dat deze passage twee parallellen kent, te weten Numeri 11:10-30 en
Deuteronomium 1:9-18. Een uitgebreide vergelijking is hier niet op z'n plaats, maar we willen wel een aantal
dingen opmerken over de verhouding tussen de drie gedeelten. Ze stemmen alle drie overeen in de beschrijving
van het probleem: Mozes die de last van het volk niet alléén kan dragen. Exodus en Deuteronomium gaan
vervolgens dezelfde kant op wat betreft de oplossing van het probleem: er worden speciale functionarissen
aangesteld om de rechterlijke macht en verantwoordelijkheid te spreiden. Numeri 11 daarentegen spreekt in het
geheel niet over de aanstelling van functionarissen, maar richt zich uitsluitend op de geestelijke kant van de zaak.
De last die tot nu toe geheel alleen op Mozes rustte, kan alleen over andere mensen verdeeld worden als die ook
deel krijgen aan de Geest van Mozes. Daarom worden 70 oudsten uitgekozen, die vervolgens een deel van zijn
Geest ontvangen. Als bewijs daarvan profeteren zij. Heeft Numeri 11 dus alleen de probleemstelling gemeen met
Exodus 18, in Deuteronomium 1 gaat de verwantschap met Exodus 18 veel verder. Er zijn echter ook een paar
opmerkelijke verschillen te bespeuren.
We noemen in dit verband alleen het meest intrigerende verschil en dat is dat we in de weergave van
Deuteronomium 1 vergeefs zoeken naar de naam en de rol van Jetro. Niet Jetro maar Mozes is hier de initiatiefnemer inzake de reorganisatie van de rechtspraak. Wat moeten we hiervan denken? Ter verklaring hiervan is
aangedragen dat het er in de terugblik van Mozes totaal niet meer toe deed wie de eigenlijke initiator was van de
reorganisatie. Alle aandacht zou uitgaan naar de wijze waarop het nieuwe juridische systeem tot stand kwam.
Wie Deuteronomium 1 echter goed leest, ziet dat wel degelijk stil wordt gestaan bij de voorgeschiedenis van de
aanstelling, maar dat het Mozes is die het probleem aankaart en Mozes die de oplossing aandraagt. Calvijn denkt
dat Mozes uit tactisch oogpunt zwijgt over de rol van Jetro; hij kent de trots en slechtheid van zijn toehoorders
en weet dat zij wellicht de maatregel zouden versmaden als ze hoorden van wie het idee werkelijk afkomstig
was. Het is inderdaad heel goed mogelijk dat men in later tijd moeite had met de tussenkomst van een nietIsraëliet in zo'n belangrijke kwestie als de organisatie van de rechtspraak.
Ook al kunnen we dit verschil in weergave niet afdoende verklaren, het maakt ons er wel des te meer op
attent dat er iets bijzonders gebeurt in Exodus 18, namelijk dat Mozes en het volk hier een rol spelen die
ondergeschikt is aan die van de Midjaniet Jetro.
We volgen nu wat er gebeurt in Exodus 18:13-27. Een dag na zijn komst is Jetro getuige van één van de
meest essentiële onderdelen van Mozes' leiderschap: de rechtspraak. Wat hij ziet stemt hem deze keer echter niet
enthousiast. Hij ziet aan de ene kant Mozes die doodmoe wordt van zijn bezig zijn als rechter en wetgever, en
aan de andere kant het volk dat eveneens doodmoe wordt, maar dan van het lange wachten in de brandende zon.
De ontdekkende vraag die hij Mozes stelt in vs. 14 geeft precies aan wat het onhoudbare is van deze situatie,
namelijk dat Mozes hier in zijn eentje de last van het hele volk op zijn schouders torst. Ook Mozes komt tot de
kern in zijn antwoord: hij spreekt recht en maakt Gods wil aan de mensen bekend als middelaar tussen God en
het volk. Mozes wijst hiermee op het uitzonderlijke van zijn positie: in zijn ambt zijn priester, profeet en rechter
met elkaar verenigd. Alle verkeer met God loopt via hem. Zijn schoonvader wordt hierdoor echter niet op andere
gedachten gebracht. Hij legt onverbiddelijk de vinger bij de zere plek: dit houdt geen mens vol, en het volk vaart
er ook niet wel bij. Hij laat deze constatering volgen door een vaderlijk advies, ingeleid met de woorden: ‘... ik
zal u raad geven en God zal met u zijn.’ Daarmee wordt bedoeld dat God met Mozes zal zijn als deze Jetro's raad
opvolgt. Jetro is er blijkbaar heel zeker van dat zijn advies strookt met Gods wil!

In vs. 19-23 zet hij uiteen hoe de situatie verbeterd kan worden. Met de woorden ‘... vertegenwoordig gij
het volk bij God en breng de zaken bij God’ brengt hij Mozes' middelaarschap treffend onder woorden. Hij wil
dus niets afdoen aan Mozes' ambt. Het unieke van Mozes' positie betekent echter nog niet dat hij alle zaken naar
zich toe moet trekken. Er zijn ook zaken waarvoor zijn interventie als middelaar en wetgever niet (meer) nodig
is. Deze zaken kunnen uitstekend worden uitbesteed aan anderen. Uiteraard moeten de mannen die hiervoor
aangetrokken worden aan bepaalde voorwaarden voldoen willen ze deze functie goed kunnen uitoefenen.
Opmerkelijk is de hiërarchische indeling van de aan te stellen rechters. Het spreken over oversten van
respectievelijk 1000, 100, 50 en 10 beantwoordt aan de indeling van het leger. De reorganisatie van de
rechtspraak moet dus plaatsvinden volgens militair patroon, alsof de rechters tegelijk officieren zijn. Ons komt
dat vreemd voor, maar we moeten wel bedenken dat in die tijd juridische, godsdienstige en militaire ambten niet
strikt van elkaar werden gescheiden.
Dit gegeven moet ons ook hoeden voor de opvatting dat de scheiding tussen grote en kleine zaken zou
bestaan uit een splitsing tussen sacraal en burgerlijk recht. Immers, voor álle zaken geldt wat kernachtig staat
verwoord in Deuteronomium 1:17: ‘...de rechtspraak is Godes.’ Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen grote
en kleine zaken wordt nader omschreven als dat tussen moeilijke en eenvoudige kwesties. Bij eenvoudige zaken
moeten we wellicht denken aan geschillen of vraagstukken waarvoor de regels reeds voorhanden zijn en waarbij
geen sprake is van lichamelijk letsel. Als Mozes deze zaken uitbesteedt aan anderen, zal zijn draagkracht weer in
balans geraken met zijn draaglast. Bovendien zal het volk op deze wijze ‘tevreden naar zijn plaats komen’. De
strekking van dit zinnetje is wel duidelijk: het volk zal ook de vruchten plukken van deze maatregel. De precieze
betekenis van ‘zijn plaats’ is echter moeilijk te bepalen.
Het verdere verloop van deze geschiedenis wordt kort en krachtig verteld. Mozes volgt het advies van zijn
schoonvader stipt op, zo blijkt uit vs. 24-26. Hij is blijkbaar niet te eigenwijs of te hoogmoedig om Jetro's raad
ter harte te nemen.
Ten slotte keert Jetro terug naar zijn land, zo meldt vs. 27. We kunnen deze slotzin heel nuchter opvatten
in die zin dat er een tijd van komen is en van gaan. We kunnen ook ruimte geven aan de suggestie achter deze
woorden (zoals bijvoorbeeld geuit door de rabbijnen) als zou Mozes Jetro hebben willen overhalen om bij hem te
blijven. Deze suggestie roept onmiddellijk associaties op met Numeri 10:29-34, waar Mozes aan Hobab vraagt
om bij het volk te blijven vanwege het goede dat God over Israël gesproken heeft. Als Hobab aangeeft dat hij
liever terugkeert naar zijn land en zijn verwanten, dringt Mozes er bij hem op aan dat hij het volk Israël niet
moet verlaten, en dat niet alleen in zijn eigen belang, maar ook in dat van het volk. Hij kan namelijk het volk
uitstekend als gids dienen in de woestijn. Blijkbaar sluiten de ark en de wolk de nuttige aanwezigheid van een
menselijke gids niet uit, maar in! Er wordt in het midden gelaten wat de uiteindelijke beslissing van Hobab is
geweest, maar uit Richteren 1:16 kunnen we opmaken dat hij inderdaad gehoor heeft gegeven aan de oproep van
Mozes. In Exodus 18 wordt de terugkeer van Jetro expliciet gemeld. De openbaring op de Sinaï heeft hij dus niet
meegemaakt.
6.4.2. Enkele momenten uit de geschiedenis van de exegese
Het tweede gedeelte van Exodus 18 heeft in de loop der tijden niet alleen de aandacht getrokken qua exegese,
maar ook qua theologische implicaties.
Josephus spreekt reeds zijn waardering uit voor het feit dat Mozes niet sceptisch reageerde op het voorstel
van Jetro.
Origenes gaat een stap verder. Hij acht het van groot belang dat Mozes het advies van een heidens priester niet in
de wind slaat, maar aanneemt als een goddelijke waarheid. Origenes concludeert hieruit dat christenen rustig
kennis mogen zoeken bij niet-christenen aangezien ook zij toegang kunnen hebben tot goddelijke waarheden.
Augustinus beweegt zich op hetzelfde spoor als hij stelt dat de Schrift ons hier vermaant om een wijs plan
niet te verachten, van wie het dan ook afkomstig moge zijn. Mozes was blijkbaar in staat het advies van Jetro te
herkennen als de wil van God.
Luther beschouwt de aanstelling van de oversten als een hoogst actuele zaak, aangezien hij hierin het
wereldlijk regiment weerspiegeld ziet. Men zou verwachten dat Mozes, die vol was van de Heilige Geest, aan de
heiden Jetro zou leren hoe deze regeren moest, maar het omgekeerde is het geval. Zodoende wordt aangetoond
dat het wereldlijk regiment berust op gezond verstand, terwijl het geestelijk regiment berust op het Woord van
God. Luther tekent hierbij aan dat de kinderen van het licht in het besturen van uiterlijke zaken nog heel wat
kunnen leren van de verstandige aanpak van de kinderen der wereld! Overigens wil God zelf een wereldlijke
overheid, aangezien deze de ruimte schept voor de prediking van het Woord. Maar dit gedeelte leert ons volgens
Luther dat de wereldlijke overheid wordt ingesteld zonder een expliciet bevel daartoe vanuit de hemel.
Calvijn zoekt de toepassing van dit gedeelte vooral op het persoonlijke vlak. Hij is getroffen door het feit
dat bij een zo uitnemend man als Mozes toch een verborgen gebrek wordt aangetroffen, namelijk dat hij alles
zelf wil doen. Calvijn ziet hierin een regelrechte waarschuwing voor overheidspersonen en herders der

gemeente, dat zij niet teveel lasten op zich moeten nemen. Dat Mozes luistert naar de raad van Jetro beschouwt
hij als een zeldzaam voorbeeld van bescheidenheid, aangezien Jetro in vele opzichten de mindere was.
Zwingli sluit zich aan bij de vroege kerkvaders door stil te staan bij het gegeven dat God zijn wil zelfs
door middel van heidenen openbaart, en dat terwijl bij Mozes de wet in het hart geschreven was, dat wil zeggen
dat hij de wil van God kende. Ter verklaring hiervan voert Zwingli aan dat Mozes de raad van Jetro nooit zou
hebben opgevolgd als deze tegengesteld zou zijn geweest aan de wil van God. Bovendien stelt hij dat het advies
van Jetro niet betrekking heeft op de eeuwige onveranderlijke wet van God, maar op uiterlijke voorschriften en
inzettingen die veranderd of zelfs opgeheven kunnen worden. Zwingli concludeert overigens nóg iets uit Exodus
18:13-27. Hij acht het op grond van deze passage geoorloofd dat gelovigen bestuurlijke functies mogen
uitoefenen. Hiermee neemt hij uitdrukkelijk afstand van de Dopers, die beweerden dat christenen niet in
overheidsdienst mochten treden.
6.4.3. Theologische conclusies uit Exodus 18:13-27
Als we opnieuw strikt binnen de scopus van dit gedeelte proberen te blijven, concluderen we dat Mozes, die hier
getekend wordt als middelaar en wetgever, zich niet te hoog achtte om het advies van een - relatieve buitenstaander op te volgen, en dat nog wel in zo'n belangrijke kwestie als de organisatie van de rechtspraak. Het
is ook mogelijk dat de schrijver met dit verhaal wil aangeven dat de organisatie van de rechtspraak in Israël van
buitenaf is beïnvloed, in dit geval door de Midjanitische rechtspraktijk. Misschien beschouwt de schrijver deze
beïnvloeding van buitenaf zelfs als een legitimatie van het Israëlitische rechtssysteem.
Overigens wordt in dit gedeelte geen scheiding gecreëerd tussen godsdienstige en burgerlijke rechtspraak,
zoals sommige exegeten ons willen doen geloven. In Israël wordt de totale rechtspraak teruggevoerd op God
(vgl. Deut. 1:17). Calvijn zegt in dit verband heel terecht: ‘Slechts dan zullen overheden zich op de juiste wijze
gedragen, als zij eraan denken dat ze plaatsvervangers Gods zijn’.
Ten slotte wijzen we op het open einde van ons hoofdstuk. Onze nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd,
als we willen weten wat Jetro verder gedaan heeft met zijn getuigenis na zijn terugkeer naar zijn eigen land. Van
Hobab wordt zelfs niet vermeld of hij al dan niet met het volk is meegetrokken. Blijkbaar gaat het daar niet om.
Het gaat om de weg die God met zijn volk gaat en om de wijze waarop dat volk zich onderweg opstelt tegenover
buitenstaanders. Die opstelling heeft op zijn beurt overigens weer alles te maken met de wijze waarop die buitenstaanders zich opstellen tegenover het volk Gods!
6.5. Conclusies
6.5.1. Exegese en context
Wat we al wisten, maar wat aardig geïllustreerd wordt met de geschiedenis van de exegese van Exodus 18, is dat
de context van de lezer c.q. uitlegger mede bepalend is voor de exegese van een bepaalde tekst. Het is
bijvoorbeeld niet toevallig dat Origenes, die bekend stond als iemand met het hoofd van een Griek en het hart
van een christen, beklemtoonde dat goddelijke waarheden ook bij niet-christenen te vinden zijn. Evenmin verbaast het ons dat Calvijn, die de verantwoordelijkheid voor het bestuur van Genève zwaar op zich voelde
drukken, zich aangesproken voelde door het advies van Jetro.
De verschillende invalshoeken bij de benadering van een tekst hoeven niet te leiden tot misbruik van die
tekst, maar zij kunnen daarentegen de tekst vruchtbaar maken in nieuwe situaties. Het voert misschien te ver om,
bezien vanuit 21e-eeuwse ogen, Jetro op te voeren als een soort organisatieadviseur die Mozes' onmisbaarheid
relativeert door hem te leren wat delegeren is. Maar we mogen rustig onze eigen accenten leggen in het overdenken van dit hoofdstuk. In ons geval mogen we dus aandacht hebben voor de wijze waarop het geloof hier
communiceert met de religie.
6.5.2. Exodus 18:1-12
We worden getroffen door de openheid en spontaniteit die er is tussen Jetro en Mozes. Zij respecteren elkaar en
sluiten zich niet voor elkaar af in enig opzicht. Wellicht hebben zij elkaar tijdens de periode dat Mozes in Midjan
verbleef, geïnspireerd in hun wederzijdse geloofsbeleving. Dit alles neemt niet weg dat het hoge woord er bij
Jetro letterlijk uit moet: de belijdenis van de God van Israël. Wie geneigd is religie en geloof op één lijn met
elkaar te stellen, moet goed beseffen dat er ondanks alle wederzijdse openheid en respect toch sprake is van een
breuklijn. Het moet tot de belijdenis komen dat de God van Israël onvergelijkelijk is, ja dat Hij de Enige is. Daar
staat tegenover dat religie en geloof nooit twee gescheiden werelden zijn. Er vindt altijd interactie plaats, met
alle gevaren én kansen van dien. De gevaren komen overigens niet alleen van buitenaf (vgl. Amalek), maar
evenzeer van binnenuit (vgl. Meriba). Hetzelfde geldt voor de kansen. Niet alleen Jetro stelt zich open op, ook
Mozes doet dat. Zodoende wordt het klimaat geschapen voor het getuigenis enerzijds en de belijdenis anderzijds.

Een andere lijn die doorgetrokken kan worden vanuit dit gedeelte naar onze tijd, is de wijze waarop over
God gesproken wordt. Enerzijds sluit Mozes aan bij Jetro's interesse door te vertellen wat God allemaal voor
Israël heeft gedaan. Anderzijds is er voor Mozes zelf ook geen andere manier om te zeggen wie God is, dan door
te getuigen van zijn daden. Juist in zijn bevrijdend handelen blijkt God onvergelijkelijk te zijn. Het getuigenis
daarover komt voort uit de persoonlijke ondervinding. Hiermee hebben we een waardevolle aanwijzing in
handen voor onze communicatie van het evangelie. Blijkbaar gaat er een grote aantrekkingskracht uit van die
gelovige of gemeente die open en eerlijk getuigt van wat God in zijn/haar leven heeft gedaan. In dit getuigenis
hoeven de moeiten overigens niet verzwegen te worden! Het verhaal van een christen is geen successtory, maar
een relaas waarin de verwondering doorklinkt over een God die uitredding geeft, ook in uitzichtloze situaties.
6.5.3. Exodus 18:13-27
Het boeiende van dit gedeelte is dat bepaalde tegenstellingen worden gerelativeerd.
Allereerst is daar onze neiging om onderscheid te maken tussen contingentie en noodzakelijkheid, tussen
dat wat ons toevallig voorkomt en dat wat zo heeft moeten zijn. In dit gedeelte zien we echter dat Jetro 'toevallig'
getuige is van Mozes' rechtszitting, maar het advies dat daaruit voortvloeit wordt rechtstreeks verbonden met
Gods wil (vgl. vs. 19 en 23).
Ten tweede zijn we in de dogmatiek gewend onderscheid te maken tussen algemene en bijzondere
openbaring, tussen dat wat voortkomt uit onze menselijke ervaring en dat wat ons van Bovenaf wordt duidelijk
gemaakt. In dit gedeelte blijkt het advies van Jetro, dat gebouwd is op ervaringswijsheid, niet los te staan van
goddelijke openbaring. Uitgaan van gezond verstand ligt hier in het verlengde van Gods raad.
Ten derde scheiden wij het geestelijke graag van het wereldlijke, maar in dit gedeelte worden deze zaken
bij elkaar gehouden en alle betrokken op God.
Drie keer worden we er dus met de neus op gedrukt dat we schriftgegevens niet moeten systematiseren op
een wijze die tegenstellingen tegen elkaar uitspeelt. Hoe nuttig het ook is om lijnen te trekken en helderheid te
scheppen, het mag nooit ten koste gaan van de dynamiek die wezenlijk is voor Gods omgang met mensen.
Wat ons ten slotte inspireert is de houding van Mozes ten opzichte van Jetro. Hij laat zich door hem
kapittelen en volgt zijn advies tot in details op. Het ware geloof laat zich altijd onder kritiek stellen, ook als die
kritiek van een relatieve buitenstaander komt. Het ware geloof is trouwens nooit vrij van vreemde invloeden.
Integendeel, buitenstaanders worden juist uitgenodigd om hun kennis en ervaring aan te wenden. Dit blijkt niet
alleen uit deze passage, maar ook uit Numeri 10: 29-34. Christenen zijn niet gebaat bij een zelfgenoegzame
houding, maar stellen zich open voor adviezen van buitenaf.
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7.
Denkers en barbaren:
Twee confrontaties met de heidenwereld in het boek Handelingen
J. van Eck
De plaats van het geloof in de westerse samenlevingen is in de tweede helft van de twintigste eeuw radicaal
veranderd in vergelijking met de eeuwen die daaraan voorafgingen. De verschillende christelijke confessies hebben
hun maatschappelijk gezag verloren. Geloven is goeddeels een privé-zaak geworden. De kerken als instituut zijn een
randverschijnsel in de samenleving. Vormde ooit de kerktoren het vanzelfsprekende middelpunt van een dorp of stad,
tegenwoordig is het een sluitpost in de stadsplanning. Ergens zal er wel een hoekje voor de geloofsgemeenschappen
overblijven, zoals er in een nieuwe wijk ook ruimte voor sportbeoefening of groenvoorziening hoort te zijn. Maar
geloofsgemeenschappen worden niet anders behandeld dan als verenigingen die ruimte nodig hebben. Hun
dominerende plaats zijn zij kwijt. Bovendien moeten de christelijke geloofsgemeenschappen hun plaats delen met
andere niet-christelijke religies. Ook dat was ooit in veel geringere mate het geval. Naast de synagoge treft men
tegenwoordig ook de moskee en de hindoe-tempel aan. Bovendien komt men in de grotere plaatsen ook allerlei
nieuwe vormen van spiritualiteit tegen.
Deze situatie kan men zien als een gedeeltelijke terugkeer naar de tijden van vóór Constantijn de Grote.
Deze Romeinse keizer ging in 312 tot het christendom over. Daarmee had het christelijk geloof een maatschappelijke
status verkregen. In de eeuwen die erop volgden is het christendom een door de overheid gesteunde religie geworden.
Als zodanig heeft het ook na de ineenstorting van het Romeinse rijk zijn positie in Europa behouden en ook buiten de
oorspronkelijke grenzen van het rijk is het christendom steeds met steun van de overheid ingevoerd. De Reformatie
brak de eenheid van de kerk als instituut, maar de centrale plaats van de kerk in de samenleving bleef behouden. De
Franse revolutie aan het einde van de achttiende eeuw maakte de kerk los van het overheidsgezag en maakte de
verschillende confessies gelijkberechtigd. Het proces dat toen op gang gekomen is, raakte in de tweede helft van de
twintigste eeuw in een stroomversnelling. De terugkeer naar de periode van vóór Constantijn is niet totaal. De
westerse samenlevingen hebben hun christelijk stempel in allerlei opzichten behouden. Toch kan men van een
gedeeltelijke terugkeer spreken. Net als in Handelingen vindt men het christelijk geloof behalve in de oude centrale
kerkgebouwen terug in gehuurde ruimtes, in huizen en op de markt van geloven in discussie met wat er zoal op
levensbeschouwelijk gebied wordt besproken en bedacht. De aanwezigheid van het evangelie is geen
maatschappelijke vanzelfsprekendheid meer. Het is één aanwezige op de vrije markt.
Daarmee krijgt het boek Handelingen een hernieuwde actualiteit. Daar zien we hoe het evangelie van Jezus
Christus uit de begrenzing van Israël breekt en de volkerenwereld intrekt. Dat is één van de grote overgangen die in
het boek Handelingen worden getekend. Zolang de verkondiging binnen Israël plaatsvindt, bevindt men zich met het
evangelie op bekend terrein. Men verkondigt de vervulling van de schriften die in Israël hun gezag al hebben. Er zijn
verwachtingen omtrent een Messias, hoe divers die ook zijn. De westerse wereld ná Constantijn is daar - op enige
afstand uiteraard - mee te vergelijken. De evangelieverkondiging vond plaats in een samenleving waar de bijbel
enige erkenning genoot en ook buiten de kerk bekend was. Dat is in onze tijd veel minder het geval. Hoewel het een
verschil maakt dat de Schrift in Europa zijn invloed uitgeoefend heeft. De nagalm ervan is nog niet weg. Er hangt
nog meer bewustzijn van de bijbel in de gedachten dan men soms zou denken. Maar in de meeste gevallen bevindt
men zich buiten de directe gemeente-situatie in de positie van Paulus voor de Areopagus in Handelingen 17. Men is
als één aanbieder op de markt in vrij en gelijkwaardig gesprek met de ander. Daar is het gesprek de vorm waarin men
elkaar ontmoet. Pas als dat gesprek gevoerd is komt er ruimte voor verkondiging.
In het vervolg geef ik een actualiserende toelichting bij Handelingen 17: vers 10-34, de beroemde toespraak
die Paulus houdt om zijn evangelie te verdedigen voor de Areopagus, het rechtscollege dat zich in Athene met
godsdienstzaken bezighield. Daarna nog een opmerking over het begin van hoofdstuk 28 waar Paulus een
verrassende ontmoeting heeft met een minder beschaafd publiek: de ‘barbaren’ op het eiland Malta.
7.1. De gesprekspartners
In hoofdstuk 17, vers 16 verschijnt Paulus wandelende door Athene. Hij is ‘hevig geërgerd’ als hij ziet dat de stad vol
staat met afgodsbeelden. De eerste indruk ontvangt hij wandelend en kijkend, dus nog voor hij met mensen
gesproken heeft. Het centrum van Athene stond vol met tempels en godenbeelden. De architectuur alleen al geeft een
indruk van het geestelijk klimaat van de stad. Zo kan men ook van moderne stadscentra of van de strakke
glaspaleizen op industrieterreinen een indruk opdoen: dit is het wat niet alleen het stadsbeeld maar ook de geest van
een stad of gebied beheerst. Kritisch gemaakt door zijn Joodse achtergrond moet een zo extreme aanwezigheid van
beeldendienst Paulus wel raken, zoals moderne bebouwing vragen doet rijzen over de plaats van de mammom in de
samenleving.

Paulus zoekt eerst de synagoge op en spreekt ook met de niet-joodse sympathisanten van het jodendom,
zoals hij altijd aan Israël de voorrang geeft. Maar in dit hoofdstuk wordt hij vooral als een tweede Socrates getekend:
iemand die op de markt in Athene met mensen een filosofisch gesprek aanknoopt. Hij begeeft zich met zijn evangelie
op ‘de markt van geloven’ (Van der Meiden). Dat gaat op individuele basis tot hij met de aanhangers van twee
filosofische scholen in botsing komt.
Het gaat hier om ‘wijsgeren van de epicureïsche en de stoïcijnse school’ (vs. 18). Dat waren scholen
waarvan iedere enigszins ontwikkelde lezer van Handelingen enige weet had. Het loont de moeite om van beide
stromingen een beeld te geven. Dan blijkt pas hoe actueel de discussie in Handelingen 17 ook voor onze tijd is.
Paulus is in dit hoofdstuk niet met de volksreligie in discussie maar met stromingen die ook binnen de Griekse
cultuur een kritische denkwijze vertegenwoordigen. De denkers en de wetenschapsbeoefenaars die ook binnen de
Griekse samenleving een boodschap voor allen wilden geven. Zij waren, net als Paulus zelf, op de markt op zoek
naar aanhang.
De epicureërs heten naar hun leermeester Epicurus die in 306 voor Christus een tuin in Athene kocht waar
hij wijsbegeerte ging doceren. Het hoogste goed dat een mens volgens hem kon bereiken was een leven in duurzaam
genot. Op grond daarvan is hij wel eens als een propagandist van het losbandige leven gezien, maar wat we uit zijn
geschriften over hebben, wijst eerder in tegenovergestelde richting.1 Het gaat Epicurus om een leven in innerlijke
rust, niet gestoord door angsten of verlangens. Daarom moest men zijn behoeften juist tot het noodzakelijke beperken
en zich bevrijden van de angsten die het innerlijk verontrusten.
Eén van die angsten is de religieuze angst. Epicurus maakte zich los van de volksreligie die ook Paulus op
zijn rondwandeling door Athene zag functioneren. De hele machinerie van offers en rituelen werd volgens hem door
angst voor straf in gang gehouden. Men was voortdurend bezig de goden gunstig te stemmen om zo rampen voor de
stad te voorkomen. Epicurus neemt afstand van deze volkse gedachtengang. Niet dat hij het bestaan van de goden
ontkent. Maar ze zijn volgens hem ‘onsterfelijk’ en ‘eeuwig gelukzalig’. Men mag hen geen dingen toeschrijven die
deze gelukzaligheid zouden verstoren als toorn en strafoefening of medelijden. Ze leven hun eigen leven tussen de
sterren en bemoeien zich niet met de gang van zaken in de mensenwereld. Men kan ze hooguit als voorbeeld zien
van het leven dat de wijsgeer zelf probeert te bereiken. Epicurus hield zich wel aan de voorgeschreven ceremonies
van de staatsgodsdienst maar had er zijn eigen gedachten bij. Latere generaties waren anti-godsdienstiger en
beschouwden Epicurus als de grote bevrijder van het angstige, bijgelovige mensdom. Zo schrijft de Latijnse dichter
Lucretius in zijn gedicht Over de natuur der dingen in de eerste eeuw voor Christus over hem. Hij heeft voor alle
natuurverschijnselen die de mens verschrikken een wetenschappelijke verklaring gevonden en zo de godsdienst
eigenlijk overbodig gemaakt.
Daarmee zijn we bij een bijzondere ‘moderne’ kant van Epicurus’ denken: zijn wetenschappelijke
natuurverklaring. Alles wat er gebeurt, ook de hemelverschijnselen als donder en bliksem waar mensen bang voor
zijn, verklaart hij uit de botsing van kleine deeltjes die hij ‘atomen’, ondeelbare deeltjes, noemt. Dit doet aan de
tendens van de moderne natuurwetenschappen denken om zich als totaal-verklaring van de wereld te presenteren.
Voor wat we kunnen verklaren is God niet meer nodig, is dan de redenering. Deze denkwijze is dus al eens vóór de
twintigste eeuw beproefd.
Hoe gaat Paulus nu met deze epicureërs in gesprek? Allereerst moeten we zeggen: hij honoreert hun
godsdienstkritiek. In het begin van zijn toespraak merkt hij op dat de Atheners ‘de indruk wekken van een bijzondere
vrees voor het goddelijke vervuld te zijn’. Hij gebruikt hier hetzelfde woord dat de epicureërs gebruikten om
godsdienst als uiting van angst aan de kaak te stellen. Alleen gaat Paulus een andere kant op in zijn denken. Hij
schuift het goddelijke niet naar de rand om het onschadelijk te maken, maar hij laat zien dat het goddelijke (‘God’)
anders is dan men denkt.
De stoïcijnen zijn genoemd naar de Stoa, de beschilderde zuilengang in Athene waar de wijsgeer Zeno even
voor 300 voor Christus begon te doceren. Bij de stoïcijnen lag het hoogste levensdoel in het doen van het goede,
plichtsbetrachting, rechtvaardigheid. Had de epicureër de neiging zich uit de samenleving terug te trekken (‘in de
tuin’), de stoïcijn zette zich in voor de publieke zaak. Dat maakte hun leer voor de politiek georiënteerde Romeinen
aantrekkelijk. Om die taak te volbrengen moest men zijn persoonlijke hartstochten en driften temmen om zo tot
‘stoïcijnse’ onbewogenheid te raken. Tot op de huidige dag is dit de moraal van de goede ambtenaar.
In de godsleer dachten de stoïcijnen anders dan de epicureërs. De godheid is voor hen niet ver weg maar
juist dichtbij. Hij doortrekt alle dingen en is de sturende kracht van heel het heelal, tot in detail toe. De stoïcijnen
belijden de goddelijke voorzienigheid. Hierin, zullen we zien, volgt Paulus de stoïcijnen, hoewel ook hier niet zonder
kritiek vanuit het evangelie. De stoïcijnen zetten zich evenals de epicureërs tegen het geloof van het volk af. De
godheid die zij belijden is zelf keurig stoïcijns en kent geen lagere hartstochten als toorn of medelijden. Het is
interessant te constateren dat dit godsbeeld in de hoofdstroom van de christelijke theologie van de stoïcijnen is
overgenomen, waarbij ontferming, geraakt worden door menselijke ellende en dergelijke in het denken over God op
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de achtergrond zijn geraakt. Maar dit terzijde. Het zou een uitstap naar een latere theologische ontwikkeling vereisen
en dat valt buiten het bestek van dit hoofdstuk. Ook de stoïcijnen hielden zich aan de voorgeschreven godsdienstige
praktijken, maar ze hielden hun gedachten ervan vrij.
Bij de weergave van de standpunten van Paulus’ gesprekspartners heb ik al iets van de actualiteit ervan
laten zien. De godsdienstkritiek van de epicureërs blijft actueel, met dien verstande dat na zoveel eeuwen ook het
christendom kritisch bekeken mag worden op de hoeveelheid angst die er ingeslopen is, en die zelfs door het
onbewogen godsbeeld van stoïcijnse makelij in de prediking kan worden opgewekt. Die angst is overal waar men
God los van zijn ontferming in Christus predikt. Dit blijft altijd actueel. De wetenschappelijke tendens van het
epicurisme om het goddelijke weg te schuiven of af te schaffen is ook blijvend actueel. De wetenschappelijke
benadering van de werkelijkheid is altijd een deelbenadering. De wetenschap geeft nooit de zin of het doel van de
dingen, laat staan van het persoonlijk leven, aan. De stoïcijnen komen met een beschaafde, filosofisch verantwoorde,
godheid aanzetten. Maar het is een kracht zonder stem. Het evangelie laat zich als een stem van godswege horen,
maar die laat zich pas verstaan als eerst uitgewisseld is hoe men over de godheid denkt. En dat gaat Paulus doen in de
redevoering die in vers 22 begint.
7.2. Het gesprek
In vers 22 zegt Paulus eerst iets over de indruk die de stad op hem maakt. In vers 17 was verteld dat Paulus ‘zeer
geërgerd’ was over de afgodsbeelden. In vers 22 wordt hetzelfde vriendelijker gezegd: ‘u wekt de indruk van een
bijzondere vrees voor het goddelijke vervuld te zijn’. De ergernis is die van de Israëliet die uit wet en profeten niet
anders wist dan dat afgodsbeelden uit den boze waren. Tegenover het publiek dat hij hier voor zich heeft, vertolkt hij
deze ergernis met de termen van de epicureïsche godsdienstkritiek. Dit om gehoor te vinden bij de mensen tot wie hij
spreekt. Die hebben, los van de verkondiging, over dezelfde vragen nagedacht. Paulus wil hen laten weten dat hij
daar kennis van heeft genomen. Hij gaat in hun eigen taal met hen in gesprek om bijbelse thema’s naar voren te
brengen. De vergelijking van vers 17 en vers 22 zet ons op het spoor van de gespreksmethode die Paulus in de hele
rede toepast: bijbelse thema’s in de taal van het Griekse denken. Het gesprek is van Paulus’ kant niet vrij, maar
gericht door de schriften. De verwoording geschiedt maximaal in de termen van degenen met wie hij in gesprek is.
Zo haalt hij in vers 23 een altaarinscriptie aan: ‘aan een onbekende god’.2 De vraag is hier niet of de
Atheners vanuit een natuurlijk godsbesef onwetend Israëls God gediend hebben. Het altaar wordt genoemd als
illustratie van de ‘bijzondere vrees voor het goddelijke’ die Paulus bij de Atheners constateert. Men was nooit zeker
dat men alle goden kende en gunstig had gestemd. Daarom een dergelijk altaar. Een uiting van religieuze angst. Het
is dus niet zo dat Paulus deze wijze van godsdienstoefening in zijn toespraak honoreert. Hij houdt het wel beleefd,
om zijn hoorders niet van zich te vervreemden.
Het is niet voor niets dat Paulus niet zegt: ‘de God die u vereert’, maar: ‘wat’ u vereert zonder het te kennen,
ik verkondig het u’. Hij gaat ze iets vertellen waarvan ze zelf toegeven dat ze het niet weten. Een ‘onbekende’ god.
Iets wat ze vereren ‘zonder het te kennen’. In vers 30 wordt gesproken over de ‘onwetendheid’ van de volkeren.
Hoever de volkeren ook komen in hun denken over het goddelijke: de God van Israël kennen zij niet. Hooguit heeft
men er een vermoeden van dat er meer achter de zichtbare werkelijkheid zit, een iets of iemand die deze bestuurt en
in beweging houdt. Het is niet voor niets dat Paulus nu zegt dat hij overgaat tot ‘verkondigen’. Men kan de toespraak
niet verstaan als men de bijbelse achtergrond ervan niet tot zijn recht laat komen.
Als Paulus spreekt over ‘de God die de wereld en alles daarin gemaakt heeft’, en over de ‘Heer van hemel
en aarde’ (vs. 24), vertelt hij door wat hij in de bijbel over God als Schepper van hemel en aarde gehoord heeft. Toch
verandert hij het bijbelse ‘hemel en aarde’ in eerste instantie in ‘wereld’ (Grieks: kosmos, heelal) om aansluiting bij
het Griekse levensbesef te vinden. De Griek mag zich dan deel van de kosmos voelen, die kosmos is niet zelf het ‘al’.
Er is een God die deze kosmos gemaakt heeft en die als ‘Heer’ van die kosmos zijn rechten claimt. Dit is bijbelse
verkondiging die de Grieken in hun eigen levensgevoel benadert. Het gesloten ‘holisme’ wordt door deze
verkondiging doorbroken. De mens wordt door de verkondiging voor zijn Schepper geplaatst.
In vers 25 wordt gezegd dat God de mens ‘leven, adem en al het andere geeft’. Hier klinkt Genesis 2 op de
achtergrond. In vers 26 wordt de verdeling van de volkeren over de aarde vanuit de goddelijke voorzienigheid
gezien. In de bijbel wordt hetzelfde op verhalende wijze naar voren gebracht (zie Gen. 10 en 11). Steeds bijbelse
verkondiging in Grieks gewaad dus. Vanuit deze bijbelse gedachten bestrijdt Paulus de beeldendienst en de gedachte
dat God in ‘handgemaakte tempels’ zou wonen en dienst van mensen nodig heeft (vs. 24, 25 en 29). Gedachten die
de stoïcijnen ook al hadden ontwikkeld maar die vanuit de verkondiging nog scherper naar voren kunnen worden
gebracht. Als men God zoekt moet men Hem als de nabije zoeken, want ‘in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn
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wij’, een gedachte die men uit Psalm 139 zou kunnen kennen, maar die ook de Grieken die zich van de
volksgodsdienst losgemaakt hadden kenden. Paulus wil hen met hun eigen gedachtengangen overtuigen. Daarom
haalt hij een regel uit een gedicht van Aratus aan, die iedereen op school had leren kennen:
Wij zijn immers ook van zijn geslacht.
Het loont de moeite deze regel in zijn verband te citeren. Hij stamt uit het gedicht Hemelverschijnselen van de
Griekse dichter Aratus die in de derde eeuw voor Christus leefde. Het gedicht beschrijft de sterrenhemel en de loop
van sterren en planeten. Tevens geeft het uitweidingen over de sterrenbeelden. Voordat de dichter tot de eigenlijke
stof overgaat, klinkt een hymne aan Zeus, de oppergod van de Griekse godenwereld, hier gelijkgesteld met de
stoïcijnse godheid die het hele heelal doortrekt. Ik geef de hele hymne in vertaling, mede om een indruk te geven van
de ‘holistische’ sfeer waarin de ontwikkelde Griek zijn bestaan beleefde. Niet christelijk, maar binnen de eigen
belevingswereld wel zeer religieus.
Laten wij met Zeus beginnen.
Hem laten wij mensen nooit ongenoemd.
Vol van Zeus zijn alle straten,
En alle pleinen waar mensen samenkomen.
Vol de zee en de havens.
Allen hebben wij Zeus nodig, overal.
Wij zijn immers ook van zijn geslacht.
Mild geeft hij gunstige tekens aan de mensen.
Hij herinnert de volkeren aan hun levensonderhoud.
En wekt hen op tot werken.
Hij zegt wanneer de grond het best is
Voor de ploegende runderen en voor de spa.
Hij zegt wanneer de tijden gunstig zijn
Voor het poten van planten
En het uitstrooien van elk soort zaad,
Want hij plantte zelf de tekens aan de hemel
En onderscheidde de sterrenbeelden van elkaar.
Hij bedacht door het jaar de sterren voor de mensen
Als betrouwbare aanduiders van de seizoenen,
Zodat alles aan het groeien blijft.
Hem stemmen zij altijd gunstig,
Als eerste en als laatste.
Gegroet, vader, die een groot wonder zijt,
Een grote verkwikking voor de mensen,
Ik groet u en het vorige geslacht.
Gegroet, Muzen,
Samen één en al liefelijkheid.
Ik wil Dat bid ik u Naar behoren over de sterren spreken.
Wijst mij dan aan hoe ik zingen moet.3
Meer dan een filosofisch betoog geeft dit gedicht de sfeer aan waarin de beschaafde Griek (althans als hij geen
epicureër was) de alomtegenwoordigheid van het goddelijke beleefde. Het heelal was van deze godheid doortrokken.
De voorzienigheid gaf ordening aan dit heelal. De sterren regelen de arbeid van de mensen. De tekenen die de
godheid geeft, tonen dat hij de mensheid goed gezind is.
Vanuit deze intellectueel gezuiverde godsidee bestrijdt Paulus in vers 29 nog eenmaal de beeldendienst. Hij
doet dit dus niet rechtstreeks uit de oud-testamentische geschriften, maar hij beroept zich op gedachtegangen die zich
al in de Griekse cultuur zelf hadden ontwikkeld.
Terugkijkend op de methode die Paulus in de verzen 22 tot en met 29 volgde kan men zeggen dat hij
consequent te werk is gegaan. De thema’s schepping, verspreiding van de volkeren, de nabijheid van God, de bestrijding van de beeldendienst komen allemaal uit de bijbel. De vertolking ervan geschiedt in Grieks-filosofische termen.
Zelfs de oproep van de profeten om God te zoeken wordt in vers 27 als een algemeen menselijk besef gehonoreerd.
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Dat is de methode die Paulus volgt. Daarmee treedt hij in het spoor van joodse voorgangers die al in de tweede eeuw
voor Christus hun geloof hebben verdedigd in de heidenwereld. Eén van hen, Aristobulus, gebruikt zelfs hetzelfde
gedicht van Aratus dat in Handelingen 17 wordt aangehaald. Het is, wat wij in de twintigste eeuw ‘dialoog’ zijn gaan
noemen. In gesprek gaan met de ander vanuit je eigen traditie, maar daarbij maximaal het gedachtegoed van de ander
honoreren. In een christelijke samenleving voelt men zich tot een dergelijke gespreksstijl niet geroepen. Daar moet
de niet-gelovige zich verdedigen. Een herbezinning op de manier van Paulus in Handelingen 17 is geboden, nu het
christelijk geloof zichzelf op de markt moet verantwoorden. Men kan dus niet spreken zonder eerst geluisterd te
hebben. Dan blijkt het epicureïsche en stoïcijnse denken nog verrassend actueel te zijn. Bovendien zal men al het
positieve dat men bij de ander hoort moeten honoreren. Alleen dan komt men tot een vruchtbaar gesprek waarin men
mag hopen dat men niet alleen tegen iemand aanpraat, maar dat men ook begrepen wordt.
Het is niet aan te raden dit hoofdstuk als theologisch uitgangspunt te nemen voor beschouwingen over een
algemeen godsbesef onder de volkeren. Men heeft altijd met concrete mensen te doen. De epicureër voelde op dit
punt al heel anders dan een stoïcijn. Epicurus zelf had, lijkt mij, meer met de goden dan zijn Latijnse navolger
Lucretius. Men kan nooit iemand opdringen dat hij ‘iets’ moet voelen. Men gaat met de ander in gesprek zoals die is
en tegelijk brengt men de dingen uit de Schrift naar voren. Dat is de manier waarop Paulus met de beschaafde heiden
in gesprek is.
Toch laat deze methode ons met vragen zitten. Blijft in een uitdrukking als ‘in Hem leven wij, bewegen wij
ons en zijn wij’ het bijbelse onderscheid tussen Schepper en schepsel gewaarborgd? Is ‘leven voor Gods aangezicht’
niet toch iets anders? Blijft Paulus niet in de dubbelzinnigheid hangen op deze manier? Er is een moment, al is het
laat, dat het gesprek in verkondiging over moet gaan. Dat gebeurt in de verzen 30 en 31. Daar klinkt de oproep om
zich van de ‘onwetendheid’ van dusverre af te keren en te geloven in ‘een Man’ in wie God het leven van de
opstanding en uiteindelijke gerechtigheid aan de wereld schenkt. Even, in de situatie van deze redevoering, wordt
Jezus losgemaakt van zijn joodse achtergrond en neergezet als een Mens die van God het mandaat gekregen heeft
rechter over de volkerenwereld te zijn. Zelfs de christusverkondiging past zich in dit betoog aan de heidense
omgeving aan. Deze aanpassing is tijdelijk. Zij geldt alleen in de kennismakingsfase. Ook in de gemeenten die uit de
heidenen geroepen waren werd het evangelie van Jezus op het Oude Testament geënt. (Vergelijk wat verteld wordt
over de christenen in Berea in hoofdstuk 17, vers 11.) Maar het feit dat deze aanpassing hier plaatsvindt, toont aan
dat Paulus in zijn toenadering tot het denkklimaat van zijn hoorders tot het uiterste wil gaan. Niettemin vindt de
wending naar de christusverkondiging aan het eind van de vrede plaats. Ineens staan de hoorders ‘voor’ God en
worden ze rechtstreeks tot omkeer geroepen. De betrekkelijke vrijblijvendheid waarin het gesprek tot nu toe
plaatsvond is over. Het is nu een zaak van omkeer ja of nee.
Ook dit aspect van Paulus’ rede verdient vernieuwde overweging, vooral daar waar de dialoog dreigt te
vervloeien in een eindeloze vrijblijvendheid. Het is hier een zaak van het ene doen en het andere niet nalaten. Paulus’
toespraak blijft richtinggevend voor het gesprek met hen die buiten zijn.
De hoorders haken af op het punt van de opstanding. Het gaat hier niet om een filosofisch bezwaar maar om
iets dat diep ingeworteld zit in het hele Griekse levensbesef, namelijk dat er tegen de dood niets is te beginnen. Dat
besef werpt een schaduw over het hele leven en denken van de Grieken. Hier raakt men een laag dieper dan het
intellect. Hier komt men bij het diepste verdriet dat op de bodem van het heidense leven ligt.
In de tragedie De Eumeniden van de dichter Aeschylus (5e eeuw voor Christus) zegt de god Apollo over
zijn vader Zeus:
Boeien maakt hij los.
Daar is een middel tegen.
Wegen tot bevrijding zijn er machtig veel.
Maar als een man eenmaal is gestorven,
Dan is geen opstanding meer mogelijk.
Daartegen gaf mijn vader geen verweringen,
Terwijl hij al het andere beschikt,
Het op- en neerwaarts wendend,
Zonder hijgen, moeiteloos.4
In het stuk Electra van de tragediedichter Sophocles zegt een groep meisjes tegen Electra die treurt om de dood van
haar vader:
Maar je zult hem echt niet laten opstaan,
Je vader,
Van de wateren van het dodenrijk (ons aller lot) vandaan,
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Niet met gejammer,
En ook met gebeden niet.5
De dood is onomkeerbaar. De schimmige onderwereld die men zich voorstelde, wordt door de Grieken niet echt als
een nieuw bestaan gezien. De epicureërs probeerden de angst voor de dood te bestrijden met uitspraken als ‘de dood
gaat ons niet aan, want wie ontbonden is kan niets waarnemen’. Met andere woorden als het afgelopen is hebben we
niets te vrezen, evenmin zolang als we er nog zijn. De stoïcijnen konden weinig anders dan overgave prediken. En in
de stervensbegeleiding wordt ‘aanvaarding’ nog steeds als ideaal gezien. De onttroning van de dood door de
opstanding van Jezus vloeit niet uit ons denken voort. Zij wordt ons verkondigd. Dat wekt verwachting en vreugde,
dat is iets anders dan berusting. Het is niet voor niets dat in de Griekse kerk de opstanding het belangrijkste heilsfeit
geworden is.
7.3. Buiten de grenzen van de beschaving
Als we ons afvragen hoe we het evangelie in onze geseculariseerde wereld moeten verkondigen, zijn we geneigd ons
allereerst op de intellectuele ontwikkelingen te oriënteren en daarbij aan te sluiten. We verdedigen de religie
tegenover ‘de ontwikkelden onder haar verachters’ (Schleiermacher). Daar was de oude kerk al mee begonnen en
sinds de Franse revolutie die openlijke bestrijding van het christendom mogelijk maakte, doen we het weer. Er is heel
veel werk besteed aan het analyseren van ‘het moderne denken’ van elke generatie. We zijn zelfs in het
‘postmoderne’ denken terechtgekomen in onze tijd. Maar we moeten niet vergeten dat het maar een klein deel van de
mensen is dat aan deze intellectuele ontwikkeling deelneemt. Dat was in de eerste eeuwen na Christus niet anders
dan nu. Bovendien laten maar weinig intellectuelen zich overtuigen. Ook dat was in het Athene van Paulus’ tijd al
het geval. Wie zich in de benadering van de mensen van zijn tijd tot de intellectuele discussie beperkt, ziet het
overgrote deel van de mensen over het hoofd. Daarom is het van belang dat de schrijver van Handelingen niet alleen
de intellectuelen van Athene voor het voetlicht haalt, maar dat hij de schijnwerper ook laat vallen op mensen die geen
deel hadden aan het filosofische denken. Mensen die zelfs buiten de Grieks-Romeinse samenleving als zodanig
vallen en daarom ‘barbaren’ worden genoemd.
Het gaat hier om de beschrijving van de gebeurtenissen op Malta waar Paulus en zijn medegevangenen op
weg naar Rome aanspoelen nadat zij schipbreuk hebben geleden. Lucas laat met alle middelen van zijn schrijverschap de lezer de angsten van de schipbreuk meebeleven. Ze spoelen aan op Malta. Dan wordt van de inwoners
van dit eiland gezegd: ‘De barbaren daar bewezen ons een meer dan alledaagse mensenliefde, want zij namen ons op
en staken vuur aan vanwege de beginnende regen en de kou’ (28:2). Een zinnetje waar je gemakkelijk overheen leest,
even gemakkelijk als men in de praktijk de hier aangeduide groep mensen als gesprekpartners over het hoofd ziet.
Eerst iets over de term ‘barbaren’. Dat waren oorspronkelijk degenen die geen Grieks spraken maar een
onverstaanbare taal: ‘bar-bar’. Op zichzelf hoefde er geen minachting uit dit woord mee te klinken. Maar omdat de
Grieken hun beschaving in het algemeen als hoger dan die van de anderen beschouwden, gebeurde dit in de praktijk
meestal wel. ‘Barbaren’ dat waren de onbeschaafden, degenen die nog niet tot echt menselijk leven en samenleven
waren opgevoed. De Romeinen waren natuurlijk vanuit Grieks standpunt gezien barbaren. Toen zij later zelf de
Griekse cultuur en het Griekse denken overgenomen hadden, werden barbaren degenen die geen deel hadden aan de
Grieks-Romeinse totaal-cultuur. In dat stadium bevinden we ons in de tijd dat Lucas zijn boek Handelingen schreef.
Bovendien stond Malta slecht bekend. Een groot deel van de bevolking sprak nog geen Grieks of Latijn. In
die zin waren ze ook taalkundig barbaren. Maar het was ook een eiland dat zeerovers liet overwinteren. Het volk
werd echt als uitschot gezien. Het is niet voor niets dat Lucas de schijnwerper juist op dit eiland richt. Het zijn in de
meest omvattende zin van het woord ‘barbaren’ die daar wonen. Ze zijn gevangen in angst voor de straffende
godheid en in bijgeloof, dingen die Paulus’ gesprekspartners in Athene allang achter zich gelaten hadden. Hun hele
optreden laat zien dat we op Malta buiten de grenzen van de hogere beschaving zijn.
Deze leefsfeer bestaat nog steeds. Het is de sfeer waar weinig gelezen wordt, waar de nieuwere
wetenschappelijke, filosofische en spirituele bezinning nauwelijks invloed heeft. Als er al religieuze voorstellingen
zijn, zijn het primitieve die naar voren komen in gezegdes als: ‘God straft onmiddellijk’, of ‘als het je tijd is, ga je’.
De ethiek beperkt zich veelal tot ‘hoe sla ik me erdoor’ en men schaamt zich niet om dat als eerste belang naar voren
te brengen. Net zo min als de Maltezen zich ervoor schaamden om een graantje uit de zeeroverij mee te pikken. Een
bijgelovige en tegelijk materialistische wereld. De kerk heeft zich er niet veel mee beziggehouden. Het is alsof men
deze wereld allang als doelgroep voor de evangelieverkondiging afgeschreven heeft. Het is het werkterrein van
parakerkelijke groeperingen als het Leger des Heils geworden. In de theologische bezinning van de kerken heeft deze
leefwereld nauwelijks aandacht gekregen.

5

Sophocles, Electra 137-9.

7.4. Een verrassing
‘De barbaren daar’, vertelt Lucas verrast, ‘bewezen ons een meer dan alledaagse mensenliefde’. Hoe verrassend dat
is zien we pas als we het woord ‘mensenliefde’ nader bekijken. In het Grieks luidt het philantropia, een woord dat als
‘filantropie’ (liefdadigheid) in onze taal terechtgekomen is. Maar wat wij nu liefdadigheid noemen is maar een zeer
zwak aftreksel van wat philantropia in Paulus’ dagen betekende. Het was een van de grondwaarden van de GrieksRomeinse cultuur. Daarom geef ik het liever met het plechtiger klinkende ‘mensenliefde’ weer. In het Latijn heeft
men het woord met humanitas (menselijkheid, medemenselijkheid) weergegeven. Beide woorden zijn kernbegrippen
geworden om het beschaafde leven mee aan te duiden. De Romeinen probeerden de veroverde volkeren tot echte
mensen op te voeden. Zij brachten een geordende rechtspraak, wetenschap, kunst en cultuur. Zij bouwden steden met
eenontwikkelde infrastructuur. Zij gaven toegang tot het echt menselijke samenleven dat de Grieks-Romeinse wereld
samenbond. Men hoorde er als beschaafd mens bij. Men voelde zich als deelhebbers aan de Grieks-Romeinse cultuur
met elkaar verbonden. ‘Mensenliefde’ was liefde tot de cultuur, en tegelijkertijd de band die de cultuurmensen met
elkaar verbond. ‘Menselijkheid’ en ‘medemenselijkheid’ dus. De Romeinen achtten het hun roeping om de volkeren
in hun rijk samen te brengen en tot echte mensen te maken. Naast pure veroveringszucht speelde dit ideële motief bij
de uitbreiding van het Romeinse rijk zeker mee.
Als men op een eiland aanspoelde was de eerste vraag: wonen hier barbaren of echte mensen? In zijn boek
Over de staat zegt Cicero (1e eeuw voor Christus) dat alleen diegenen de naam ‘mens’ verdienen ‘die gevormd zijn
in de kundigheden die het eigenlijke van de menselijke beschaving uitmaken’. Dan vertelt hij een anekdote die hij
ergens bij de Griekse wijsgeer Plato gevonden heeft.
Een storm had hem eens uit open zee naar onbekende streken gedreven en doen balanceren op een verlaten
kust. Terwijl de anderen bang waren omdat zij het gebied niet kenden, merkte hij - zo vertelt men - dat er in
het zand enige wiskundige figuren beschreven waren. Toen hij die gezien had, riep hij uit dat ze goedsmoeds moesten zijn. Hij zag immers sporen van mensen. Hij concludeerde dat kennelijk niet uit het feit dat
de grond gecultiveerd was, maar uit de tekenen die wezen op de beoefening van wetenschap.6
Men wist dat men aangespoeld was op een eiland waar ontwikkelde mensen woonden. Dat gaf een veilig gevoel.
Mens-zijn is deelhebben aan beschaving. Dat voelen wij eigenlijk nog zo. De Romeinen hebben hun zending
waargemaakt!
In Handelingen komt deze vorm van mensenliefde ook voor (27:3) als de commandant, onder wie Paulus
naar Rome reist, hem toestemming geeft op de wal zijn geloofsgenoten op te zoeken. Hier is mensenliefde de
soepelheid waarmee de ene Romein de andere bedankt. Paulus was namelijk zelf Romeins burger en moest dus als
volwaardig medemens behandeld worden.
Al deze informatie hebben we nodig om te zien wat een verrassing het is als Lucas aan de ‘barbaren’ op
Malta een ‘meer dan alledaagse mensenliefde’ toeschrijft. Ten eerste zit men in Malta op een terrein waar met
menselijke beschaving niet gerekend moest worden, van Romeins standpunt gezien tenminste. Ten tweede is de
mensenliefde die de bewoners van Malta bewijzen veel breder dan die van de Romeinen. Die beperkte zich namelijk
alleen tot mensen van de eigen cultuur. We zijn hier bij het ‘meer dan gewone’ waar het in de bergrede over gaat. Dat
blijkt zich spontaan, los van elke beschaving, los van de evangelieverkondiging, voor te kunnen doen onder de
mensen. Dat wordt hier met verwondering en met dankbaarheid door Lucas vastgesteld. Zijdelings geeft Lucas in dit
zinnetje een prik in de Romeinse eigenwaan, die het ware mens-zijn alleen tot de mensen van hun eigen kring
beperkten. Daarbuiten is het ook, wil Lucas zeggen, en meer nog dan gewoon.
De Maltezen bewezen hun mensenliefde door de schipbreukelingen bij zich op te nemen en vuur voor hen
aan te steken. Delen zonder eigenbelang. Dat is ‘meer dan alledaags’, ook voor de Maltezen zelf. Het gewone
opkomen voor jezelf wordt even doorbroken door een andere manier van denken: doen aan de ander wat je ook graag
aan jezelf gedaan zou zien. Dat lijkt heel simpel, maar het is precies die omkering van het ik-gerichte leven waar
Jezus in de bergrede over spreekt.
Een heel andere mensenliefde dus dan die welke de Romeinen brachten. Wie aanspoelt op een eiland heeft
tenslotte meer aan een dak boven het hoofd en warmte dan aan de wetenschap dat men op het eiland ook wiskunde
bedrijft.
7.5. Honoreren
In Handelingen 17 vond een gesprek plaats dat richtinggevend is voor de manier waarop wij het evangelie de
culturele wereld in hebben te dragen. In Malta, in Handelingen 28, horen we van zo’n gesprek niets. De daad van
belangeloze naastenliefde die de Maltezen stellen wordt door Lucas in zijn beschrijving alleen gehonoreerd, en dat
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zonder reserves. Hij zegt niet dat het als daad van niet-gelovigen geen echt goed werk kan zijn. Nog minder kijkt hij
erop neer vanuit een standpunt van hogere beschouwing. Hij honoreert de daad van de Maltezen zonder reserves.
Daarmee wijst hij ons de weg die wij in de contacten buiten de kerkgrenzen en buiten de grenzen van wat wij nog
steeds beschaving noemen, hebben te gaan.
Ik denk dat Paulus zelf in zijn brief aan de Filippenzen dezelfde weg wijst als hij zegt: ‘Al wat welluidend
is, al wat enige lof verdient, honoreer dat!’ (4:8). Laat het meetellen, staat er letterlijk. En dan ook alles, ook dat wat
zich voordoet buiten de grenzen van kerk en beschaving. Honoreer het en prijs het, met dank aan God. Dat is de
manier om God ter sprake te brengen in een wereld waar Hij nauwelijks genoemd wordt. Door aan te sluiten bij die
momenten waarop Hij zich op een eenvoudige en tegelijk alles doorbrekende wijze in menselijk handelen laat zien.
Men is lange tijd gewend geweest de mens als object van evangelieverkondiging allereerst als zondaar te
benaderen. Meestal heeft dat iets geforceerds. Men zou hem ook allereerst als schepsel kunnen benaderen, vanuit de
gedachte: God heeft gewild dat jij er bent. En pas daarna als zondaar: Moet je dan zo leven? Mooier nog is als we de
dingen vanuit Gods handelen leren bekijken dat zich overal onder de mensen, ook zonder dat zij zich daarvan bewust
zijn, manifesteert. Dan blijken zich zelfs onder de Maltezen bijzondere dingen voor te doen. Dat kunnen we dan met
dank aan God honoreren. Dan is het contact al gelegd en kan men ook iets van zijn geloof met de ander delen. Door
uit te gaan van het zondaar-zijn van de ander is men vanuit de kerk het zintuig voor het bijzondere verloren. Lucas
zet ons daar op een fijnzinnige manier over aan het denken. Onze ogen moeten er in de praktijk voor opengaan. Dan
blijkt het met de godsverduistering mee te vallen. Hij blijft handelen onder de mensen. Steeds verrassend en onverwacht. Daar kan men over Hem gaan spreken. ‘En de God van de vrede zal met jullie zijn’ zoals Paulus tegen de
Filippenzen zegt (4:9).
7.6. Het Woord in de volkerenwereld
Bij het beluisteren van Paulus’ toespraak in Handelingen 17 en de beschrijving van de aankomst op Malta zoals
Lucas die beschrijft, ben ik uitgegaan van een bepaalde vraagstelling, namelijk: hoe vertolken wij het evangelie in
een samenleving waar het woord als zodanig geen gezag meer uitoefent en waar de kerk naar de rand geschoven is.
Zo’n benadering van de tekst levert gevaren op. Men stelt gauw vragen aan de tekst die de schrijver zelf zich niet
gesteld heeft. Bovendien laat men misschien de boodschap waar het om gaat liggen. Op zich is het geen bezwaar om
eigen vragen aan een tekst te stellen, als men zich er maar van bewust is.
Wat betreft Handelingen 17 zijn er meer vragen te stellen dan ik hier heb gedaan. Behalve de vraag naar de
vertolking van het evangelie is er ook de vraag naar de functie van de toespraak in Handelingen als geheel. Het is een
verdedigingsrede. Paulus treedt als getuige van Christus op voor het forum van de wereld. Hij wordt ter
verantwoording geroepen, maar in de loop van de rede worden de klagers zelf ter verantwoording geroepen. De
redevoeringen in Handelingen stellen de hoorders voor een beslissing. Er wordt in de prediking een geding gevoerd
dat vooruitloopt op het eindgericht. Deze aspecten heb ik hier laten liggen. Ik heb me tot de vraag van de vertolking
van het evangelie beperkt.
Daarbij wil ik wel opmerken dat deze vraag ook bij Lucas zelf aan de orde was toen hij Handelingen
schreef. Hij beschouwt zijn boeken (Evangelie en Handelingen) als een aanvulling op wat reeds door anderen
geschreven was (Luc. 1:1-4). Theophilus, aan wie hij zijn boeken opdraagt, wil meer zekerheid. Daarom past Lucas
in zijn boeken de methodes van de geschiedschrijvers van zijn tijd toe: bronnenonderzoek, toespraken die de visies
van de hoofdpersonen weergeven enzovoort. Hij hanteert vormen en methodes die bij de niet-joodse, beschaafde
lezer bekend waren. Handelingen zelf is dus al een boek dat naar de heidenwereld wil vertolken en binnen Handelingen is Paulus’ toespraak in Athene weer een bijzonder voorbeeld van deze vertolking. Het gaat hier dus om een
kwestie die de bijbelschrijver zelf aan de orde stelt.
In een tijd waarin het evangelie opnieuw op de vrije markt van geloven is terechtgekomen, verdient dit
aspect van Handelingen hernieuwde belangstelling.

8.
Wat ginds gezocht wordt, is hier te vinden
Religie en algemene openbaring bij Herman Bavinck
H. van den Belt
Herman Bavinck (1854-1921) probeerde vanuit de gereformeerde leer de vragen waar de godsdiensten hem voor
stelden te beantwoorden. Hij wilde daarbij het positieve van de religie waarderen, zonder in een ongegrond
optimisme te vervallen. Daarvoor gebruikte hij het begrip ‘algemene openbaring’. Zijn poging kan ons een eeuw
later helpen om vanuit de gereformeerde positie de vragen waar de herlevende religiositeit ons voor stelt, te
beantwoorden. Wij staan nu in een geseculariseerde en multiculturele context, maar toch zijn wij niet de eersten
die de vragen naar de verhouding tussen het christelijke geloof en de menselijke religiositeit moeten
beantwoorden. Het luisteren naar het verleden kan ons scherpen om onze antwoorden helder te formuleren.
We zullen eerst zien hoe Herman Bavinck de niet-christelijke religies waardeert en vervolgens welke
plaats de religie inneemt in het verband van de openbaring. In een tweede paragraaf zullen wij zijn visie plaatsen
tegen de achtergrond van de gereformeerde traditie. Ten slotte willen we proberen vanuit deze analyse lijnen te
trekken voor de benadering van de algemene religiositeit in de postmoderne West-Europese samenleving. Wat
kenmerkt een gereformeerde benadering nu?
8.1. Religie en openbaring
Bij Bavinck vind je de term ‘religiositeit’ nog niet. Wel is hij van mening dat de religie behoort tot het wezen
van de mens; ieder mens is van huis uit godsdienstig. De godsdienst is ‘eene wezenlijke eigenschap van de
menschelijke natuur, zoo vanzelve met haar gegeven en zoo onafscheidelijk aan haar verbonden, dat zij door de
zonde wel is verwoest, maar niet uitgeroeid is kunnen worden’.169 Deze religieuze aanleg heeft God van de
schepping af in de mens gelegd. Ondanks de zonde blijft de mens aan God verwant, hij is Gods geslacht en hij
blijft Hem zoeken, of hij Hem tasten en vinden mocht.
Het is vooral opmerkelijk hoe positief Bavinck spreekt over de niet-christelijke godsdiensten en dat hij
er waarheidselementen in weet te ontdekken. De bijbel velt wel een streng oordeel over het heidendom, verklaart
het uit de afval van de zuivere kennis van God en bestempelt haar karakter als afgoderij. Toch stelt juist de
algemene openbaring ons in staat ‘om al de elementen van waarheid te erkennen, die ook in de heidensche
religies aanwezig zijn.’ De grote wereldgodsdiensten zijn positief te waarderen vergeleken met het primitieve
heidendom waar zij uit voortgekomen zijn. We mogen de godsdienststichters niet eenvoudig voor bedriegers,
vijanden van God en handlangers van de duivel houden. ‘Ook in de godsdiensten is er eene werking van Gods
Geest en van zijne algemeene genade op te merken.’170 De stichters van de godsdiensten waren mannen die,
religieus aangelegd, voor hun tijd en voor hun volk een roeping hadden te vervullen. ‘Als eenerzijds de
godsdienst bij het volk in allerlei grove en ruwe vormen van bijgeloof en tooverij ontaardt, en anderzijds de
beschaving toeneemt, ontstaat er allerwege op zijn tijd een conflict. En uit dat conflict worden dan, zonder
twijfel ook onder de leiding Gods, die mannen geboren, die naar eene verzoening streven en den godsdienst uit
zijn diep verval trachten op te heffen.’ Als voorbeelden noemt hij dan Zarathusthra, Confucius, Buddha en
Mohammed. Het waren ‘ernstige mensen, die zelf in hun zielenleven geworsteld hebben met het conflict, dat
tussen het volksgeloof en hun verhelderd bewustzijn zich voordeed, en die bij het licht, hun geschonken, gezocht
hebben naar een beteren weg ter verkrijging van het waarachtige geluk.’171 De godsdiensten door hen gesticht,
zijn ver boven de volksgodsdiensten van hun tijd verheven, zij hebben ‘de religieuze behoeften bevredigd en
troost in de smart van het leven geschonken. Niet alleen kreten van wanhoop, maar ook tonen van vertrouwen,
hoop, berusting, vrede, onderwerping, lijdzaamheid enz. komen ons uit de heidenwereld tegen’.172
In de Gereformeerde Dogmatiek is de beoordeling van de religies opvallend positief. In Bavincks
andere werken is dat minder het geval. Daar benadrukt hij dat de religies zich kenmerken door afgoderij, valse
voorstellingen aangaande mens en wereld en door de poging om zich met de inspanning van alle menselijke
kracht de zaligheid te verwerven. Bavinck houdt in de Gereformeerde Dogmatiek wel nadrukkelijk vast aan de
uniciteit van het christelijk geloof. Wat de mens uit de algemene openbaring over God weten kan, blijft
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ongenoegzaam tot de zaligheid. Buiten het geloof in Christus is er geen zaligheid. Alle heidense godsdienst
slaagt er tenslotte niet in het menselijk hart te bevredigen. De godsdienststichters waren ‘in vele opzichten hoog
verheven boven de bijgeloovigheden, die zij rondom zich aanschouwden; maar zij hebben toch, ook al hieuwen
zij sommige wilde takken der valsche religie af, den wortel daarvan niet uitgeroeid.’173
In het licht van de gereformeerde traditie en de positie die Bavinck ingenomen heeft in de jonge
Gereformeerde Kerken, is het opvallend dat hij met grote vrijmoedigheid de waarheidselementen in de andere
godsdiensten voor het voetlicht haalt en ook de oprechte pogingen tot reformatie van de volksgodsdienst door de
godsdienststichters positief waardeert. Hoe is Bavincks positieve benadering en irenische grondhouding, die zich
zelfs tot in het heidendom uitstrekt, te verklaren? Bavinck heeft een fundamentele relatie gezien tussen Gods
openbaring en alle vormen van religie. Er is geen religie zonder openbaring en dus moet ook de heidense religie
in de openbaring gegrond zijn. Bavinck is er diep van overtuigd dat God in zijn algemene genade zich aan geen
enkel mens en aan geen enkel volk onbetuigd heeft gelaten. De algemene openbaring is ‘van grote beteekenis
voor de heidenwereld. Zij is de vaste en blijvende grondslag der heidensche godsdiensten’.174
8.1.1. Objectief en subjectief
Om Bavincks denken over de verhouding tussen de religies en het christendom te peilen moeten we weten wat
hij zegt over de religie in het algemeen. Het christendom vertoont zowel samenhang als verschil met de andere
religies en in zeker opzicht is het christelijk geloof als één van de religies te beschouwen. Het principiële verschil
schuilt niet in de vorm maar in het wezen van de religie en dan is alles wat in het heidendom voorkomt
karikatuur van de ware godsdienst. ‘Het Christendom is de ware, maar daarom ook de hoogste en zuiverste
religie, het is de waarheid van alle godsdiensten. Wat in het Ethnicisme caricatuur is, is hier het levende
origineel. Wat daar schijn is, is hier wezen. Wat ginds gezocht wordt, is hier te vinden.’175
Bij de beantwoording van de vraag naar het wezen van de religie wil Bavinck geen neutraal standpunt
innemen; hij kan principieel alleen maar uitgaan van het christelijk geloof. Het is onbegonnen werk om een
onderzoek in te stellen naar het wezen van de religie, zoals die in alle mensen en onder alle godsdiensten wordt
gevonden, en bovendien is een neutraal standpunt in dezen principieel onmogelijk. In de Gereformeerde
Dogmatiek behandelt Bavinck het wezen, de zetel en de oorsprong van de godsdienst. Drie elementen daaruit
zijn van belang om de relatie tussen de religies en de algemene openbaring te begrijpen.
In de eerste plaats maakt Bavinck een onderscheid tussen objectieve en subjectieve religie.176 Het ene is
buiten ons, het andere in ons. In het christelijke geloof bijvoorbeeld is de objectieve religie de openbaring van
God, de subjectieve religie is de menselijke reactie op die openbaring. In de tweede plaats is er een dubbele
openbaring, die correspondeert met de dubbele religie. Bavinck concludeert na een evaluatie van het
godsdienstwetenschappelijk onderzoek, dat er geen religie zonder openbaring kan zijn. ‘De geschiedenis der
godsdiensten bewijst, dat het begrip der openbaring niet alleen aan het Christendom eigen is en in de H. Schrift
voorkomt, maar het noodzakelijk correlaat van alle religie is.’177 De openbaring van God aan de mens
beantwoordt aan een besef in de ziel van de mens van het bestaan en het wezen van God. De godsdienst is
zonder zo’n ingeschapen besef niet te verklaren. Om de verhouding tussen beide openbaringen te illustreren
gebruikt hij het beeld van het oog. De subjectieve religie, vrucht van Gods openbaring in de mens is het oog, dat
het licht van de objectieve openbaring opvangt. De religies kunnen zonder deze dubbele openbaring ten diepste
niet verklaard worden. Het derde element betreft de inhoud van de religie. In elke religie keren vier ‘objectieve’
elementen steeds terug: het beroep op openbaring, het dogma, de ethiek en de cultus. Het subjectieve wezen van
de religie is gelegen in een besef van volstrekte afhankelijkheid van God. Daarbij komt het besef van de absolute
volmaaktheid van God en beide sporen de mens aan om Hem te dienen en te vereren. ‘De afhankelijkheid, van
welke de mensch zich ten aanzien van het Goddelijk wezen bewust is, is van eene gansch bijzondere soort. […]
Het is de afhankelijkheid niet van een slaaf, maar van een zoon, zij het ook een verloren zoon’.178
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8.1.2. Algemene openbaring
Alle openbaring heeft God als oorsprong, inhoud en doel. Alle openbaring is ten diepste ook christocentrisch.
‘Deze gansche openbaring, welke uit en door en tot God is, heeft in den persoon van Christus haar middelpunt,
en bereikt tegelijk in Hem haar hoogtepunt.’179 Vanuit dit middelpunt blikt de christen naar alle zijden. Overal
ontdekt hij in de ganse wereld sporen van diezelfde God, die hij in Christus als zijn Vader heeft leren kennen en
aanroepen. De algemene openbaring is de gemeenschappelijke grondslag, die hij deelt met ieder mens. Als
Bavinck algemene en bijzondere openbaring onderscheidt, mag dit nooit als een absolute scheiding worden
gezien. Het is juist vanuit de bijzondere openbaring in Christus dat de christen het juiste zicht krijgt op de
algemene openbaring in de wereld.
Bij de algemene openbaring komt het onderscheid tussen objectief en subjectief weer aan het licht. Er is
algemene openbaring aan de mens (objectief) en in de mens (subjectief). God openbaart zich in de schepping der
wereld aan de mens. ‘De creatie is de eerste revelatie Gods, aanvang en grondslag van alle volgende openbaring.
Het bijbelsch begrip der openbaring wortelt in dat der schepping’.180 Ook in de instandhouding en regering van
de schepping openbaart God zich aan de mens. Bavinck verwijst daarbij graag naar de natuurpoëzie uit de
Psalmen. De objectieve algemene openbaring is in de schepping en de voorzienigheid gegrond en dus in de
natuur en de geschiedenis te vinden.181 In de natuur en in de geschiedenis openbaart God zijn vloek en zijn
zegen, zijn toorn en zijn genade. Wij leven in een wereld van de grootste tegenstellingen. ‘Nu eens zijn wij tot
pessimisme, dan weer tot optimisme gestemd; de mensch, die weent, wisselt ieder oogenblik af met den mensch,
die lacht. De gansche wereld staat in het teken van de humor, die terecht omschreven is als een lach in een
traan’. Deze tegenstellingen vloeien daaruit voort dat God nu eens vanwege de zonde zijn toorn, dan weer naar
zijn welbehagen zijn genade openbaart. ‘Vloek en zegen zijn zoo wonderbaar verbonden en gemengd, dat zij
menigmaal schijnen in elkander over te gaan. […] En zoo wijzen zij samen heen naar het kruis, dat tegelijk het
hoogste recht en de rijkste genade is. En daarom is het kruis het middelpunt der historie en de verzoening van
alle tegenstellingen’.182
God openbaart zich ín de mens door een onuitroeibaar besef van zijn bestaan en wezen. Deze
subjectieve algemene openbaring correspondeert met de objectieve algemene openbaring. Het ingeschapen
gevoel der Godheid bevat twee elementen: een besef van volstrekte afhankelijkheid en een besef van de absolute
volmaaktheid van God. Dit besef zetelt niet in het verstand of in de wil of in het gevoel alleen, maar het omvat
de hele mens. Er is wel een orde in de verhouding van de mens tot God. Die kennis dringt door in het hart en
raakt de emoties en door het hart heen werkt ze weer op de wil. De religie ‘omvat den ganschen mensch, in zijn
denken, gevoelen en handelen, in zijn gansche leven, overal en ten allen tijde. Er valt niets buiten de religie’.183
Voor een goed verstaan van de oorsprong van de godsdiensten is, naast de algemene openbaring aan de
mens in natuur en geschiedenis en in het menselijk hart nog een derde vorm van de algemene openbaring nodig.
Bavinck doelt op de oorspronkelijke openbaring van God voor de zondeval en de openbaring aan de mensheid in
te tijd voor de roeping van Abraham. Dit is een openbaring van bovennatuurlijke aard. Blijkbaar is niet alleen de
bijzondere openbaring in Christus en in de Schrift van bovennatuurlijke aard; ook de oorspronkelijke algemene
openbaring noemt Bavinck bovennatuurlijk. De onderscheiding natuurlijk en bovennatuurlijk valt niet samen
met de onderscheiding bijzonder en algemeen. ‘Alle religies berusten niet alleen op natuurlijke, maar altijd ook
op werkelijke of vermeende bovennatuurlijke openbaring’.184 Door de traditie is de bovennatuurlijke algemene
openbaring het eigendom der mensheid geworden. ‘De godsdiensten der Heidenen rusten dus niet alleen op de
erkentenis van Gods openbaring in de natuur, maar zeer zeker ook op elementen, die van de oudste tijden af uit
de bovennatuurlijke openbaring door de traditie, zij het ook menigmaal verbasterd, zijn bewaard’. Hij laat zelfs
de mogelijkheid open van ‘eene werking van bovennatuurlijke krachten in de heidenwereld […] Er kan waarheid
liggen in het beroep op openbaringen, dat aan alle godsdiensten gemeenschappelijk is.’185
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In de eerste tijd was er geen onderscheid tussen algemene en bijzondere openbaring, want de bijzondere
openbaring breidde zich tot alle toen levende mensen uit. De roeping van Abraham is een keerpunt in de
geschiedenis van de openbaring. ‘Algemeene en bijzondere openbaring, tot dusver saam verbonden, scheiden
zich en gaan uiteen voor een tijd, om elkander te hervinden aan den voet van het Kruis’.186 Door het kruis van
Christus valt de exclusieve openbaring aan Israël weg. Dan komen algemene en bijzondere openbaring weer
samen.
Vanuit de oorspronkelijke bovennatuurlijke algemene openbaring verklaart Bavinck de oorsprong van
de godsdiensten. Hij bestrijdt de gedachte dat de godsdiensten te verklaren zijn vanuit de psyche van de mens of
vanuit een evolutionistisch ontwikkelingsmodel. Het laatste model gaat van de veronderstelling uit dat de
godsdienst vanuit een primitieve staat, zoals die nog bij de natuurvolken te vinden is, zich ontwikkeld zou
hebben tot het monotheïsme. Bavinck stelt daartegenover een soort vervaltheorie op, waarbij hij ervan uitgaat dat
alle religies één bron hebben en dus oorspronkelijk monotheïstisch zijn. De bron van alle godsdiensten is de
oorspronkelijke bovennatuurlijke openbaring van God aan alle mensen. Door de zonde is het heldere zicht op
deze openbaring verloren gegaan en in de mondelinge overlevering is veel van deze openbaring verbasterd, maar
alle religie laat zich toch naar deze bron herleiden. Alle religie is terug te leiden tot een oorspronkelijk
monotheïsme. Het geloof in één God is geen resultaat van een lange ontwikkeling, maar andersom is het
polytheïsme resultaat van het verval en de verbastering van de oorspronkelijk zuivere religie.
Vanuit het geloof in de waarde van Gods algemene openbaring komt Bavinck tot vergaande uitspraken
over de waarheidselementen in de heidense godsdiensten. De algemene openbaring in de wereld, in de mens en
in de overlevering, vormt een gemeenschappelijke basis voor de religie. Het is een boeiende vraag hoe Bavinck
zich op dit punt verhoudt tot de gereformeerde traditie. Uiteraard kunnen we hier niet de hele traditie op het punt
van de heidense religies en de algemene openbaring behandelen. Wel kunnen we ons afvragen waarin Bavinck
zich nadrukkelijk op die traditie beroept en of dat beroep terecht is. Daarbij beperken we ons tot een vergelijking
met Calvijn.
8.2. Plaatsbepaling in de gereformeerde traditie
Bavinck neemt in de gereformeerde traditie een eigen positie in, door de positieve betekenis die hij aan de andere
godsdiensten toekent. Hij ziet in de leer van de algemene genade een middel om genuanceerd te denken over het
positieve dat er in de heidenwereld aanwezig is. De behandeling van deze locus door de oudere gereformeerde
theologen vindt hij te beperkt. ‘Gewoonlijk werd deze werking der gratia communis nu wel gezien in het
zedelijk en verstandelijk, maatschappelijk en staatkundige leven, maar minder dikwijls in de godsdiensten der
heidenen’.187 Het verband tussen de natuurlijke godskennis en de religies werd niet aangetoond en de
godsdiensten werden uit bedrog of duivelse invloeden afgeleid.
De gedachte van de algemene openbaring ontleent Bavinck wel aan de gereformeerde traditie, maar de
toepassing die hij maakt op het terrein van de religie is aan die traditie vreemd. Daarom is de relatie tot Calvijn
op dit punt ook ambivalent. Bavinck sluit zich zo nauw mogelijk bij hem aan door de termen en de beelden van
Calvijn te gebruiken. Hij houdt in navolging van de gereformeerde traditie ook vast aan de noodzaak van de
bijzondere openbaring. De algemene openbaring mag nooit verzelfstandigd worden, zoals in de roomskatholieke traditie is gebeurd tot een aparte natuurlijke theologie. De bijzondere openbaring is geen bijlage bij de
algemene, maar zij vormt eerder de vervulling en de verduidelijking ervan. Dit verzet tegen een scheiding tussen
natuur en genade en tegen de veronderstelling dat de natuurlijke godskennis een opstap is tot de ware kennis van
God, heeft Bavinck met Calvijn gemeen. Vandaar dat Bavinck ook de ongenoegzaamheid van de algemene
openbaring handhaaft. Voor een helder zicht op de algemene openbaring is de bijzondere openbaring nodig. Op
zichzelf is de algemene openbaring onvoldoende om God te leren kennen; ‘de kennis Gods, daaruit verkregen, is
gering, verduisterd, met dwaling gemengd en wordt bovendien niet in waarde gehouden.’188 Deze
ongenoegzaamheid houdt vooral verband met de zonde. Daardoor is de mens zo verduisterd in zijn verstand, dat
hij deze openbaring niet recht kan verstaan. De openbaring van God in schepping en voorzienigheid, kan nooit
tot zuivere godskennis leiden, daarom moet zowel de inhoud van de algemene openbaring in de bijzondere
openbaring herhaald en verhelderd worden en moet tegelijk de mens door de Geest van God verlicht worden.
‘Om de algemeene openbaring Gods in de natuur te verstaan, was objectief de bijzondere openbaring in de
Schrift van noode, welke daarom door Calvijn met een bril werd vergeleken, en subjectief had de mensch
behoefte aan het oog des geloofs, om God te aanschouwen in de werken Zijner handen.’189
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8.2.1. Tweevoudige godskennis
De theologie van Calvijn kan op het punt van Gods openbaring in de natuur en in de Schrift tot een aantal
hoofdgedachten herleid worden. Er is een tweevoudige kennis van God: de kennis van de Schepper en de kennis
van de Verlosser. Deze tweevoudige kennis loopt niet helemaal parallel met de kennis van God uit de natuur en
uit de Schrift, want de ware kennis van de Schepper komt niet alleen uit de natuur maar ook uit de Schrift. Voor
de vergelijking met het latere dogma van de algemene openbaring is het vooral belangrijk om te weten wat
Calvijn zegt over de kennis van God de Schepper uit de natuur. God openbaart zich in de mens door een gevoel
van zijn godheid (sensus divinitatis) en door het geweten. Om uit te leggen wat hij met het gevoel der godheid
bedoelt, gebruikt Calvijn het beeld van het zaad der religie (semen religionis).190 Bij Calvijn is de kennis van
God de Schepper uit de natuur primair een zaak van het menselijke hart. Bavinck zou spreken van de subjectieve
algemene openbaring. Door het gevoel van de godheid weet ieder mens iets van Gods bestaan en door het
geweten weet ieder mens iets van Gods wil. Bij deze openbaring in de mens komt nog de openbaring van God in
de wereld, voornamelijk in de natuur en in de geschiedenis, oftewel in zijn schepping en voorzienigheid.191
Bij Calvijn is er een verschil tussen het oorspronkelijke doel; van deze kennis en de feitelijke functie die
deze kennis door de zonde gekregen heeft. Het oorspronkelijke doel is dat wij God zouden kennen en
verheerlijken en daarin de eeuwige zaligheid zouden vinden. Door de zonde is dit doel echter onbereikbaar
geworden. De feitelijke functie van deze kennis van God uit de natuur is bij Calvijn negatief: niemand is te
verontschuldigen. Daarom kan enerzijds uit deze kennis van God alle religie verklaard worden, maar tegelijk
moet gezegd worden dat alle religie afgoderij is en verduistering van Gods heerlijk licht.192
Bavinck citeert op verschillende plaatsen de woorden van Calvijn, en met name de termen ‘sensus divinitatis’ en
‘semen religionis’. ‘Het gevoel der Godheid is dus, naar Calvijns omschrijving, tegelijk het zaad der religie’193
Bij Calvijn zelf functioneren deze termen in een negatief kader. De kennis die de mens van God heeft, dient om
hem schuldig te stellen. De algemene openbaring, die bij Calvijn nog geen zelfstandige locus in de dogmatiek is,
staat geheel in dienst van de bijzondere openbaring in Christus. Bavinck heeft een veel optimistischer beeld van
Gods openbaring buiten Christus.194 Dit blijkt uit het gebruik van de klassieke bewijsplaatsen voor de algemene
openbaring (Ps. 19, Joh. 1, Hand. 14 en 17 en Rom. 1 en 2). Bavinck citeert deze om aan te tonen hoeveel er van
het beeld van God in de heidenwereld is overgebleven. Deze teksten vormen voor hem bewijzen van de relatie
die God met de volken onderhouden heeft, ook tijdens de periode van de bijzondere openbaring aan Israël.
Wanneer Calvijn in zijn commentaren deze teksten behandelt, benadrukt hij steeds dat niemand te
verontschuldigen is.
Het verschil tussen beiden komt ook in beeld als we zien hoe Bavinck gebruik maakt van het
testimonium van de Heilige Geest. Bij Calvijn is dit de sleutel tot het schriftgezag. We geloven niet dat de
Schrift het Woord van God is omdat de Kerk dat leert, maar omdat de Heilige Geest daarvan getuigenis aflegt in
het hart. Bavinck betrekt dit getuigenis op een veel breder terrein, hij verwijt Calvijn en de gereformeerde
theologen zelfs dat zij het testimonium te eenzijdig betrokken hebben op de autoriteit van de Schrift. Bavinck
noemt het getuigenis van de Geest ook bij de algemene openbaring. Het testimonium wordt bij hem verheven tot
het interne kennisprincipe van alle openbaring.195
We mogen geen valse tegenstelling tussen Bavinck en Calvijn maken. Ook Bavinck gebruikt de
algemene openbaring om aan te tonen dat niemand te verontschuldigen is. Toch is er een duidelijk verschil in
nuance. Calvijn verklaart alle schriftgegevens die over deze openbaring van God uit de natuur handelen vanuit
Romeinen 1 en 2. Altijd luidt zijn conclusie: opdat zij niet te verontschuldigen zijn. Bavinck doet dat niet. Hij
laat meer ruimte voor het zelfstandig functioneren van de algemene openbaring en weet zo een weg te vinden om
het heidendom ook positief te benaderen. De algemene openbaring is ook Gods openbaring van zichzelf, zij het
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minder helder dan in de Christus der Schriften. Zij is van grote waarde en heeft rijke vruchten gedragen en de
mensheid heeft er veel aan te danken.
8.2.2. De eenheid van de openbaring
De diepste grond voor Bavincks positieve visie ligt in de eenheid van de algemene en de bijzondere openbaring.
Bavinck is een theoloog van de synthese meer dan van de antithese. Altijd zoekt hij naar de diepere eenheid der
dingen. Er is niet alleen overeenkomst tussen het christendom en de heidense religies in het beroep op de
openbaring, deze overeenkomst strekt zich zelfs uit tot de middelen waardoor die openbaring geschiedt. Bavinck
bespreekt achtereenvolgens de verschijning van de goden (theofanie), de openbaring van hun gedachten en wil
(mantiek) en hun tussenkomst en hulp in tijden van nood (magie). De religie in de bijbel staat enerzijds
principieel tegenover deze godsdienstige verschijnselen, anderzijds vertoont de ware godsdienst veel
overeenkomst met de heidense religies. Wat in het heidendom karikatuur is, is in Israël schaduw en beeld en in
het christendom waarachtige geestelijke realiteit. Het principiële onderscheid ligt niet in de vorm van de
openbaring, maar daarin dat het initiatief niet genomen wordt door de mens, maar door God. De middelen
waardoor God zich openbaart in de Schrift, theofanie, profetie en wonder, vertonen dezelfde trekken als de
openbaringsmiddelen in de heidense religies.196 ‘De bijzondere openbaring bedient zich ook van zulke
buitengewone middelen, waarvan de analogie bij de verschillende godsdiensten voorkomt. […] Zoo diep daalt
het Goddelijke in het menschelijke neer, dat de grenzen tusschen de bijzondere openbaring en de analoge
verschijnselen in de godsdiensten soms moeilijk te trekken zijn’.197
Er blijft een principieel verschil, ondanks alle overeenkomst in vorm. De godsdiensten tonen ons hoe
ver de mens het brengen of ook niet brengen kan, ‘maar de bijzondere openbaring, die centraal in Christus tot
ons komt, stelt ons voor oogen, hoe diep God tot zijn gevallen schepsel ter redding afdalen kan’. Het verschil
tussen beide openbaringswijzen is vooral gelegen in hun inhoud. Beide zijn Gods zelfopenbaring, maar ‘gene
heeft inzonderheid tot inhoud de deugden van Gods almacht, wijsheid en goedheid; deze openbaart bovenal
Gods heiligheid en gerechtigheid, ontferming en genade’. In de algemene openbaring staat vooral de
goddelijkheid van God (Rom. 1:20) centraal. De bijzondere openbaring is de heilsopenbaring. Het is openbaring
van God die ‘centraal in Christus zijn naam en wezen ons verklaart en als de drieënige God, als Vader, Zoon en
Heilige Geest ons kenbaar wordt’.198 De bijzondere openbaring is een onthulling van het mysterie van God,
namelijk van zijn wil om de wereld te behouden en om zondaren zalig te maken. Bavinck maakt ook onderscheid
tussen de algemene openbaring door de Logos en de bijzondere in het vleesgeworden Woord. ‘De algemeene
openbaring is te danken aan het woord, dat in den beginne bij God was […] De bijzondere openbaring is aan
hetzelfde woord te danken, maar aan dat woord, gelijk het vleesch geworden is in Christus, en nu vol is van
genade en waarheid.’199 De kerkvaders verklaarden de elementen van waarheid in filosofie en religie al vanuit de
werkzaamheid van de Logos in de heidenwereld.
Bij alle verschil houdt Bavinck vast aan een diepe wezenlijke eenheid tussen beide vormen van
openbaring. Immers ook de algemene openbaring heeft Gods genade tot inhoud, zij het dan zijn algemene
genade. Het dogma van de algemene openbaring houdt nauw verband met dat van de algemene genade. De
algemene en de bijzondere genade hebben een innerlijk verband. ‘De algemeene genade is het, welke de
bijzondere mogelijk maakt, voorbereidt en bij de voortduur draagt; de bijzondere genade op haar beurt leidt de
algemene tot zich op en neemt haar voortdurend in dienst’.200 Achter de positieve waardering van de religies
staat de belijdenis van de eenheid van Gods openbaring, die eenheid is verankerd in de eenheid van Gods genade
en tenslotte in de eenheid van God zelf. God de Schepper en God de Verlosser zijn één, de Vader en de Zoon
zijn niet te scheiden. Daarom mag de hele schepping gezien worden in het licht van de verlossing. ‘Het is een en
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dezelfde God die in de algemeene openbaring zich aan niemand onbetuigd laat, en die in de bijzondere
openbaring zich kennen doet als een God van genade.’.201 Met deze fundamentele belijdenis vertolkt Bavinck het
hart van de gereformeerde traditie.
De eigen positie van Bavinck in de gereformeerde traditie kenmerkt zich door zijn positieve houding ten
opzichte van de religies. Hij fundeert die positieve benadering in de leer van de algemene openbaring. Ieder
mens heeft een zaad der religie in zich. Daarmee geeft hij aan de algemene openbaring bewust een ruimere
interpretatie dan in de gereformeerde traditie gebruikelijk is. Hij doet dit wel met een beroep op de eenheid van
alle openbaring, die in de eenheid van Schepper en Verlosser verankerd is.
8.3. De nieuwe religiositeit
Om vanuit deze analyse van Bavincks theologie lijnen te trekken voor de benadering van de algemene
religiositeit in de postmoderne West-Europese samenleving, moet een aantal vragen beantwoord worden. Ten
eerste moeten we ons afvragen of de algemene openbaring wel een goede verklaring biedt voor de herlevende
religiositeit in de postmoderne cultuur. Zoals we gezien hebben, verklaart Bavinck de religies vanuit drie vormen
van algemene openbaring. De openbaring aan de mens in natuur en geschiedenis, de openbaring in het hart van
de mens en de openbaring die door de overlevering het eigendom van de hele mensheid is geworden. Juist vanuit
die laatste vorm verklaart hij de waarheidselementen in het heidendom.
Bavinck heeft bij ‘heidendom’ vooral de zendingssituatie voor ogen gehad. In zijn tijd is de confrontatie
van de West-Europese kerk met andere religies en culturen sterker dan ooit tevoren. Dit heeft hem voor de vraag
naar de waarheidselementen van het heidendom gesteld. De religies zijn niet verklaarbaar vanuit de evolutie,
eerder moet gedacht worden aan een oorspronkelijke openbaring van God, die door de loop van de geschiedenis
verbasterd is. Het monotheïsme is niet uit het polytheïsme te verklaren; er moet een oorspronkelijk geloof in één
God aan alle religie ten grondslag liggen. Geredeneerd vanuit deze vervaltheorie van Bavinck mogen we de
herleving van de religiositeit niet al te positief waarderen. De postmoderne religiositeit is niet te verklaren vanuit
de overgebleven resten van een oorspronkelijke algemene traditie, maar vanuit een herleving van het heidendom
na een fase van atheïsme. Bavinck geeft zelf aan dat ook het christendom weer tot heidendom kan terugkeren.
Heidense gedachten en handelingen ‘leven zelfs in allerlei vormen van bijgeloof onder de christelijke natiën
voort en komen bij het verval van de Christelijke religie in moderne kringen opnieuw tot eere’.202 De
postmoderne religiositeit staat niet op één lijn met de religie van de volken die God voor een tijd heeft laten
wandelen in hun wegen, hoewel Hij zich niet onbetuigd gelaten heeft (Hand. 14:16-17). Je kunt zoeken naar de
waarheidselementen van het christendom die in deze religiositeit zijn overgebleven, maar je kunt deze
religiositeit die voortkomt uit een kritische reactie op het christendom niet gelijk stellen met de religies waarmee
de zending aan het begin van deze eeuw geconfronteerd werd.
Wij kunnen ons afvragen of de nieuwe religiositeit dan voortkomt uit de algemene openbaring aan de mens in
natuur en geschiedenis. De schepping blijft getuigen van de grote werken van de Schepper. Geen spraak, en geen
woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. (Ps. 19:4) Maar hoeveel ruimte is er in onze technocratische
en natuurwetenschappelijk verklaarbare wereld om God als Schepper te zien? Hoeveel moeite kost het gelovige
christenen om in schepping en voorzienigheid Gods hand te zien! Kunnen we dan van hen die van het geloof in
de Schepper vervreemd zijn, op dit punt nog wel iets verwachten?
Dan rest nog de openbaring van God ín de mens. Is de nieuwe religiositeit niet vooral daaruit te
verklaren? Biedt het ‘zaad der religie’ en het ‘gevoel der godheid’ dat alle mensen eigen is een verklaring voor
de herleefde religiositeit? In de gereformeerde theologie is de subjectieve algemene openbaring onderscheiden in
een rationele, een morele en een emotionele component. Wat het verstand betreft: kun je na de Verlichting nog
met een rationele apologetiek aankomen? Het is opmerkelijk dat de apologetiek juist lijkt te herleven. Is dat een
bewijs dat wij een nieuw tijdperk in het denken zijn binnengetreden? Biedt de postmoderne wetenschap nieuwe
kansen voor de verdediging van het geloof? Laten wij proberen aan te tonen dat geloven niet onredelijk is en
tegelijk oppassen voor een ongegrond optimisme over het menselijk verstand. Wat Gods openbaring in de wil
betreft: het collectieve geweten lijkt bijna uitgewist. Wij geloven dat de wet van God in de harten van mensen
geschreven is (Rom. 2:15), maar juist op het gebied van de normen en waarden is er vandaag sprake van een
diepe crisis.203 Misschien dat het derde, het emotionele aspect van de algemene openbaring ín de mens nog de
beste verklaring biedt voor de herlevende vraag naar spiritualiteit. In het hart van ieder mens leeft een verlangen
naar God. Onrustig is het hart totdat het rust vindt in Hem (Augustinus). Ieder mens heeft een zaad der religie in
zich (Calvijn). Intussen moeten we wel eerlijk toegeven dat dit een geloofsbelijdenis is en dat wij onmogelijk
deze interpretatie van de hang naar spiritualiteit kunnen opdringen aan hen die er zelf niets van herkennen.
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Bovendien moeten we ons steeds bewust zijn dan het christelijke geloof met haar nadruk op het objectieve heil
maar moeilijk antwoord kan geven op een vluchtige en voortdurend wisselende behoefte aan spiritualiteit die het
postmodernisme kenmerkt.
8.3.1. Een eerlijk gesprek
De positieve houding van Bavinck in zijn situatie kan voor ons een voorbeeld en stimulans zijn om in onze
context de vragen waar de religiositeit ons voor stelt opnieuw te doordenken. Bavinck heeft vastgehouden aan de
ongenoegzaamheid van de algemene openbaring en daarmee heeft hij beleden dat ondanks alle positieve
elementen van religie en cultuur, de natuurlijke mens de dingen die van Gods Geest zijn niet verstaat. Bavinck
heeft de algemene openbaring nooit als een opstap willen zien naar de bijzondere openbaring. Hij heeft er wel
een aanknopingspunt in gezien voor het gesprek met niet-christenen.204 Er is een gemeenschappelijke basis
waarop de christen met de ongelovige communiceren kan. Bavinck vergelijkt de algemene openbaring met de
klassieke propedeuse voor de universitaire opleiding. De christen is een mens en heeft alle dingen met alle
mensen gemeen. Als mens is hij beelddrager van God en dit beeld van God heeft hij ook met ieder mens
gemeenschappelijk, zij het dat er een verschil is tussen het verbroken en het herstelde beeld van God. Er is geen
mens helemaal los van God. Omdat God de Schepper zich aan niemand onbetuigd laat, mogen wij met
vertrouwen getuigen van God de Verlosser.
Daarbij komt wel de principiële vraag naar de eerlijkheid van het getuigend gesprek of de dialoog. Als
de algemene openbaring functioneert als uitgangspunt voor het gesprek, dan is de verleiding groot om de
ongenoegzaamheid van deze openbaring voorlopig verborgen te houden en om het feit dat deze openbaring ieder
mens schuldig stelt voor God te verzwijgen. Maar een gesprek met een verborgen agenda is bij voorbaat
gedoemd tot mislukken. Het is mooi om een gesprek met een moslim te voeren over de overeenkomsten tussen
beide religies en de waarheidselementen die je als christen in de islam en als moslim in het christendom herkent,
maar het is niet eerlijk om gelijkwaardigheid te veinzen. Er kan in het hanteren van de dialoog iets
onwaarachtigs schuilgaan, als de uniciteit van Christus niet beleden maar verzwegen wordt.
8.3.2. Twee soorten openbaring
Het onderscheid tussen algemeen en bijzonder heeft iets kunstmatigs. Er is blijkbaar een probleem. Is deze
tweedeling het juiste middel om het probleem op te lossen? Bavinck geeft zelf aan dat deze onderscheiding niet
altijd opgaat en benadrukt de eenheid van beide vormen van openbaring. Wij moeten ons opnieuw afvragen wat
de gereformeerde theologie met dit onderscheid heeft willen zeggen. God openbaart zich niet altijd en aan
iedereen op dezelfde wijze. Zijn openbaring in Christus is zaligmakend. Daarmee is echter niet gezegd dat God
niets méér te zeggen heeft. Ook buiten Christus openbaart Hij zich. En dan niet alleen in zijn heilige toorn, maar
ook in zijn genade. De schepping is door de zonde niet los van God. Geen mens is los van God, omdat God
niemand loslaat. God openbaart zich in al zijn werken en zijn genade is de bron van al zijn openbaring. De
verhouding tussen natuur en genade, tussen schepping en verlossing is hier in het geding. Achter het onderscheid
tussen algemene en bijzondere openbaring staat ten diepste de tweevoudige kennis van God de Schepper en de
Verlosser, de meest fundamentele onderscheiding in de gereformeerde traditie.
De nadruk op de algemene genade kan tot een frase worden. Ook Bavinck heeft dat ingezien. ‘In den
tegenwoordigen tijd is de verleiding, om aan de algemeene openbaring te kort te doen, niet zoo machtig meer, als
in vroegere eeuwen. Maar des te sterker is de verzoeking, die thans van alle zijden ons aanvalt, om de bijzondere
openbaring zooveel mogelijk in te krimpen en bijvoorbeeld tot den persoon van Christus te beperken, of zelfs
geheel te ontkennen en tot de algemeene openbaring terug te leiden.’205 Blijkbaar heeft Bavinck het eenzijdig
benadrukken van de algemene openbaring en de algemene genade als een gevaar gezien. De nadruk op het
algemene kan het bijzondere verdringen. Het is nog een hele sprong van het herkennen van waarheidselementen
in de religies naar het ter discussie stellen van de unieke waarheid in Christus; van het erkennen van algemeen
heil onder de volken naar betwijfelen van de noodzaak van het heil in Christus. Deze voor de gereformeerde
theologie fatale sprong kan alleen worden voorkomen als we blijven vast houden aan het wezenlijke onderscheid
tussen openbaring en openbaring en tussen genade en genade. Misschien dat daarvoor de woorden algemeen en
bijzonder minder geschikt zijn, maar bij gebrek aan beter moeten we ons met deze terminologie redden. Dat
wezenlijke onderscheid hangt samen met de persoon en het werk van Jezus Christus. Hij alleen kan de breuklijn
van de zonde verzoenen. Als de algemene genade en openbaring genoeg zijn tot de zaligheid, dan is er geen
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T.L. Haitjema noemt Bavincks gebruik van de term ‘aanknopingspunt’ argeloos. Na de discussie tussen Barth
en Brunner is dit nauwelijks meer mogelijk. Dogmatiek als apologie, Haarlem 1948 (citaat bij Veenhof,
Revelatie en Inspiratie, p. 316, n. 26). Het gaat Bavinck echter niet om een aanknopingspunt voor God in de
mens, maar om een aanknopingspunt in het gesprek met niet-christenen.
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Verlosser nodig. De verlossing is het herstel van de schepping, omdat door de verlossing de diepe kloof tussen
God en zijn schepping wordt gedempt. Daarom hangt dit onderscheid ook samen met het hart van het evangelie,
de verzoening.
Bavinck, die de ruimte voor de algemene openbaring en de algemene genade maximaal heeft benut,
heeft de algemene verzoening altijd afgewezen. Hoe verleidelijk en aantrekkelijk de gedachte van de algemene
verzoening ook moge zijn, zij leidt tot een verkeerd Godsbeeld, omdat zij Gods vrije genade afhankelijk maakt
van de menselijke respons of zij leidt tot een alverzoeningsleer, waarin niemand verloren kan gaan. Het hart van
de gereformeerde theologie klopt in de verzoening. De verzoening door Christus heeft kosmische betekenis. Het
gaat om de wereld. Toch valt ook juist hier de beslissende scheiding. Buiten Christus is er geen herstel van onze
relatie met God.206
Bavinck zoekt de eenheid van de openbaring tenslotte in de Persoon van Christus. Het is de bijzondere
openbaring in Christus waardoor de vragen van de religieus zoekende ziel beantwoord worden. De bijzondere
openbaring is geen surplus, maar het is de vervulling van de algemene openbaring. Hoe positief wij ook vanuit
de Schrift kunnen spreken van een band tussen God en ieder mens, toch moeten wij het unieke van Gods
openbaring in Christus vasthouden om te ontkomen aan relativisme. In de postmoderne cultuur is dat relativisme
een grote verzoeking. De wereld heeft de boodschap nodig van de ene Naam die onder de hemel gegeven is.
8.3.3. Vraag en antwoord
Hoewel ook Bavinck heeft ingezien dat de natuurlijke godskennis geen zelfstandig bestaan mag gaan leiden,
toch heeft hij door het dogma van de algemene openbaring vast kunnen houden aan de belijdenis dat ‘er uit de
schepping, uit natuur en geschiedenis, uit hart en geweten eene sprake Gods komt tot iederen mensch’.207 Hierin
ligt de kracht van zijn bijdrage. Alle waarheid in de wereld is ten diepste Gods waarheid. De
waarheidselementen in de heidense religies en in de postmoderne religiositeit behoren tot de waarheid van God
en zij zijn te danken aan Christus die de Waarheid is. De algemene openbaring is een basis voor een eerlijk
gesprek; niet als een soort methode, waarbij we de verborgen agenda van de bijzondere openbaring achter de
hand houden, maar als een geloofsbelijdenis, dat God de God en Vader is van het hele menselijke geslacht.
Bavinck heeft in de algemene openbaring de schakel gezien die natuur en genade, schepping en
herschepping, het rijk der natuur en het koninkrijk der hemelen aan elkaar verbindt. Daarom heeft hij de
verhouding tussen de religies en het christendom ook gezien als een vraag en antwoord. Het christendom staat
niet alleen antithetisch tegenover de religies, het is er ook de vervulling van. Het christendom is de waarheid van
alle godsdiensten. Dit geldt niet alleen de religies, maar ook de mens zelf. Hij is een raadsel dat alleen in God
zijn oplossing vindt. Met alle verschil in de culturele context en met alle reserve tegenover een natuurlijke
theologie, kunnen wij deze belijdenis vasthouden: Jezus Christus is het antwoord voor de religieus zoekende ziel.
Hij staat niet alleen antithetisch tegenover de religiositeit. Hij is de Waarheid en dus ook de Waarheid van alle
religiositeit. Wat in de religiositeit karikatuur is, is in Hem het levende origineel. Wat daar schijn is, is hier
wezen. Wat ginds gezocht wordt, is hier te vinden.
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Het is opmerkelijk dat de IZB in zijn beleidsnota 1998-2003 Wie weg is, wordt gezien, wel rept van de
universele reikwijdte van de verzoening, maar nergens de band tussen verzoening en verkiezing expliciet maakt.
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9.
Het voortgezette gesprek
De verhouding van religie en evangelie bij J.H. Bavinck
P.J. Visser
9.1. Inleiding
Johan Herman Bavinck (1895-1964), de eerste zendingshoogleraar van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
heeft zich intensief beziggehouden met de vraag hoe de algemeen religieuze ervaring en de unieke openbaring
van God in Christus, c.q. het religieuze besef en het christelijke geloof, zich tot elkaar verhouden. Dit was voor
hem meer dan een theoretische kwestie. De levenslange bezinning op dit thema werd gedragen door zijn missionaire hartstocht om op een verantwoorde wijze de boodschap van het evangelie te communiceren in deze - naar
zijn opvatting - altijd religieus geladen wereld. Om hier daadwerkelijk aan te voldoen was het van belang het
religieuze besef theologisch op zijn juiste waarde te schatten en de religieuze mens psychologisch zo goed
mogelijk te doorgronden.
Zoekend en tastend, luisterend naar de Schrift en naar allerlei theologische stemmen van Calvijn tot Barth,
is Bavinck gaandeweg tot een eigen ontwerp gekomen.208 In eerste instantie was zijn visie nauw verwant met die van
(zijn oom) Herman Bavinck, al benaderde hij het verschijnsel van de religie meer godsdienstpsychologisch dan
dogmatisch. Herman Bavinck zag in de niet-christelijke godsdiensten temidden van alle ontaarding waarheidselementen liggen als ‘goudkorrels in het zand’, die als waardevolle aanknopingspunten kunnen dienen voor het
evangelie. In die lijn typeerde Johan H. Bavinck de verhouding tussen natuurlijke religie en christelijk geloof als één
van discontinuïteit en continuïteit: hoewel religie in menig opzicht onwaar is, is er tegelijk sprake van een waarachtig
zoeken naar God, waar het evangelie hét antwoord op is.
Onder invloed van Hendrik Kraemer, een kritische barthiaan, radicaliseerde zijn theologisch waardeoordeel
over de niet-christelijke religie zich. Met name Kraemers publicatie The Christian message in a non-Christian world
(1938), geschreven met het oog op de Internationale Zendingconferentie van Tambaram (1938), en de vele reacties
daarop, brachten hem ertoe zich grondiger dan voorheen te bezinnen op de gegevens uit de Schrift. Door een
zorgvuldige exegese van met name Romeinen 1:18v kwam hij tot een eigen ontwerp, dat enerzijds nauw aansloot bij
de gereformeerde traditie (Calvijn), maar dat anderzijds vanwege zijn psychologiserende benadering een geheel
eigen en oorspronkelijk karakter kreeg. Zelf vatte hij deze ontwikkeling kernachtig als volgt samen: ‘Sprak ik
aanvankelijk van een zoeken naar God in het vluchten voor God, nu zie ik alle zoeken naar God als een vluchten
voor God.’ Johannes Verkuyl onderstreepte de blijvende actualiteit van dit gerijpte ontwerp door Bavincks belangrijkste publicatie op dit gebied Religieus besef en christelijk geloof (1949) te scharen onder de ‘modern classics’.209
Gewapend met dit inzicht heeft Bavinck onder de naam elenctiek (naar het Griekse wooord elenchein, dat
‘overtuigen’ betekent) wegen aangewezen om het evangelie op een adequate wijze te communiceren in missionaire
situaties. Hoewel hij besefte dat het overtuigen van de ander uiteindelijk een werk is van de Heilige Geest, legde hij
er tegelijk alle nadruk op dat dit geschiedt via mensen en het voor de doorwerking van de Geest van beslissend
belang is of wij én theologisch én psychologisch zorgvuldig te werk gaan.
In deze bijdrage, die een poging is om de visie van Bavinck in rapport te brengen met onze tijd ga ik als
volgt te werk. Eerst wordt in hoofdlijnen Bavincks bijbelse visie op het religieuze besef en de betekenis daarvan voor
onze postmoderne cultuur weergegeven. Daarna volgt een intermezzo waarin aan de hand van Bavincks
vooruitziende blik een beeld wordt geschetst van het herlevend religieus besef in onze tijd. Ten slotte worden enkele
principiële aanwijzingen voor de communicatie van het evangelie aangereikt en met enkele voorbeelden uit de
praktijk geïllustreerd.
9.2. Theologische visie op religieus besef
9.2.1. Principieel uitgangspunt
‘Waar ligt het begin van de religie, ligt het bij de mens of ligt het bij God? Wat is religie eigenlijk, is zij een woord,
een levenshouding, een overtuiging, een samenstel van gedachten en sentimenten, geboren uit de mens? Of is zij in
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Vgl. P.J. Visser, Bemoeienis en getuigenis: Het leven en de missionaire theologie van J.H. Bavinck,
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J. Verkuyl, ‘Woord vooraf’, herdruk van J.H. Bavinck, Religieus besef en christelijk geloof, Kampen 1989,

diepste wezen antwoord, antwoord op wat God eerst gezegd heeft, reactie op wat God eerst gedaan heeft, op Gods
actie?’ Volgens Bavinck kan alleen de Schrift het antwoord op deze vraag geven: ‘Van nu af kunnen wij alleen
theologisch spreken. Dat betekent dat wij moeten luisteren naar God. Hij alleen kan het ons zeggen wat dat religieus
besef is, waar het vandaan komt, waarin het eindigt.’210
Bavinck beseft heel goed dat dit een vooronderstelling is die ingegeven wordt door het geloof.211 Toch is het
niet terecht dit af te wijzen als een onwetenschappelijk vooroordeel. Want ook zo’n afwijzing houdt een vooroordeel
in, namelijk dat de diepste vragen onbeantwoordbaar zijn. Voor Bavinck is dit een onaanvaardbare optie: het
impliceert de ontwording van onze menselijkheid. Bovendien wijst hij er in navolging van Kraemer op dat de vooronderstelling van het christelijk geloof in principe objectiever is dan elke andere: zij is meer dan een eigen mening,
zij is niet minder dan overtuiging van Hogerhand.212
9.2.2. Religie in het licht van de Schrift
Luisterend naar allerlei theologische stemmen heeft Bavinck een serieuze poging ondernomen om in het licht van de
Schrift tot klaarheid te komen inzake de oorsprong en het wezen van het religieuze besef. In een achttal hoofdlijnen
geef ik zijn visie weer.
1. Bavinck veronderstelde aanvankelijk - in de lijn van een lange en veelkleurige theologisch-wijsgerige traditie - dat
er in de mens zoiets als een ingeschapen Godsbesef was, een natuurlijk Godsverlangen. Dit semen religionis
(Calvijn), schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl (Schleiermacher) of principium internum (H. Bavinck) was altijd
opgevat als een noodzakelijke religieuze antenne om de algemene openbaring van God op te vangen. De oorsprong
van het religieus beleven werd hiermee gelegd in de mens.
Door kennisname van het standpunt van Kraemer, die als leerling van Karl Barth de antropologische consequenties van de zondeval radicaal doortrok en het bestaan van een dergelijk religieus beginsel afwees, raakte Bavinck
ervan overtuigd dat het bestaan van zo’n substantieel beginsel meer door de filosofie en de psychologie werd
ingegeven dan door de Schrift. Bijbels-theologisch voelde hij er steeds meer voor om de zaak relationeel te
benaderen. De mens staat als schepsel Gods van oorsprong in een ik-Gij relatie. De zondeval, als een rebels breken
met God, laat in de mens slechts onvervulde leegte en onbestemde onrust na. Dat de mens niettemin op een of andere
manier betrokken blijft op God dankt hij niet aan een natuurlijk besef van en innerlijk verlangen naar God - dat is een
ontkenning van de radicaliteit van zijn rebellie! - maar aan Gods blijvende bemoeienis met ieder mens waardoor de
ik-Gij relatie gecontinueerd wordt. Religie staat hiermee in haar oorsprong niet langer op het conto van de mens maar
op dat van God. Religie is er dankzij het feit dat God met de mens in gesprek gaat en blijft.
2. God laat de van Hem afgevallen mens niet los. Want de aarde en de mensen die daarin wonen zijn en blijven
des Heren (vgl. Ps. 24). En in Christus heeft God laten zien dat Hij heel de wereld in het oog houdt en op het oog
heeft.213 God loopt ieder mens na en laat zich hoe dan ook met hem in. Hij doet dit op tweeërlei wijze. Enerzijds
openbaart Hij zich via het (vleesgeworden) Woord, waarin Hij zich tot het allerintiemste toe laat zien (bijzondere
openbaring), anderzijds maakt Hij zichzelf volgens de Schrift (Rom. 1:19,20) ook op andere manieren kenbaar
(algemene openbaring).214 De algemene openbaring is drievoudig. Ten eerste betuigt God zich in het sprakeloos
getuigen van de schepping (vgl. Ps. 19). Ten tweede doet Hij van zich spreken in de loop van de geschiedenis,
zowel wereldwijd in verrassende ontwikkelingen als persoonlijk in veelzeggende levenservaringen (vgl. Hand.
14:15b-17). En ten derde laat Hij onontkoombaar van zich horen in het menselijk geweten (vgl. Rom. 2:14).
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The Church between Tempel and Mosque, Grand Rapids 1966, p. 19: ‘He [a Christian] acknowledges that this
view is not based upon reasoning, but is instead a matter of fact.’
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Vgl. H. Kraemer, The Christian message in a non-Christian world, p. 107, 108: ‘The Christians ultimate
ground of faith is: The spirit bears witness along with our own spirits... and he can die for it.’
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Bavinck handhaaft de terminologie ‘algemene openbaring’ met daarbij de kritische kanttekening dat het een
contradictio in terminis is, vanwege het feit dat openbaring naar haar wezen nooit algemeen - overal en altijd
voorhanden - is, maar altijd een persoonlijk gerichte actuele uiting van God is. Vgl. The church between temple and
mosque, Grand Rapids 1966, p. 124.

Belangrijk is dat Bavinck benadrukt dat wij in de algemene openbaring met dezelfde God van doen hebben
als in de bijzondere: we hebben geen God met twee gezichten en derhalve schijnt er in de algemene openbaring in
principe geen ander licht dan het licht dat in Christus opgaat. Er is wel een duidelijk verschil in lichtsterkte (zie bv.
Ps. 147:20), met gevolg dat de algemene openbaring geen kracht tot zaligheid bezit zoals het evangelie (Rom. 1:16).
Verder wijst Bavinck erop dat er talrijke momenten zijn in de bijbel waarin het moeilijk is te onderscheiden
of wij met algemene of bijzondere openbaring te doen hebben (te denken valt aan dromen waarin God zijn wil
openbaart, aan de ster die de geboorte van Jezus aankondigt, aan de wonderen van genezing die mensen ervaren). Het
onderscheid van ‘algemeen’ en ‘bijzonder’ heeft weliswaar zijn waarde, maar het blijft een dogmatisch en geen
bijbels begrip. In de bijbel gaat het slechts over God die zich openbaart. En vanwege de eenheid van het menselijk
bestaan, waarin God zich gaandeweg aan ons te kennen geeft, kunnen algemene en bijzondere openbaring in ieder
geval niet van elkaar losgekoppeld worden: ze grijpen voortdurend in elkaar en overlappen elkaar geregeld.215
3. Bavinck stelt dat de algemene openbaring de mens niet bereikt buiten de Heilige Geest om.216 Het is echt openbaring van God. Hij schrijft: ‘Het is wel Gods majesteit die over de gehele wereld zich openbaart, maar elke keer
wanneer een mens die majesteit begint te zien, wanneer zijn oog ervoor open gaat, wanneer ze hem overweldigt,
krijgt die algemene openbaring toch het karakter van een zeer individueel ingrijpen.’217 Dit heeft tot gevolg dat de
algemene openbaring bij Bavinck een dynamisch en existentieel karakter heeft. De mens wordt er in zijn concrete
situatie door overweldigd en onontkoombaar gesteld in de ik-Gij relatie. Er komt een gesprek op gang tussen God en
mens. Een gesprek waarin God als eerste sprake van zich doet uitgaan waarop de mens vervolgens moet antwoorden.
Dit gesprek lijkt soms wel te verstommen maar het houdt nooit helemaal op.
4. Hoe reageert de mens op de algemene openbaring? Hier verschaft Romeinen 1:18v volgens Bavinck helder licht.
Duidelijk wordt daar gesteld dat hetgeen van God kenbaar is wordt ‘verstaan en doorzien’ (vs. 20). Hierbij moet men
niet zozeer denken aan een proces van verstandelijk redeneren en logisch concluderen - al kan daar ook sprake van
zijn - maar meer aan een flits van bewustwording (‘a flash that comes in a moment of vision’). Als de algemene
openbaring niet langs de mens heen glijdt maar hem daadwerkelijk bereikt, dan maakt dit de mens tot een ‘kennende’
(vs. 21). Tegelijk wordt de mens getekend als een ‘niet kennende’ (Hand. 17:23). De positie van de mens is dus
paradoxaal. God manifesteert zich zó dat de mens er kennelijk niet om heen kan, terwijl de mens zich in diezelfde
ontmoeting zó manifesteert dat hij feitelijk niet tot kennis komt.
De oorzaak van deze paradoxale positie ligt in de mens zelf. Als afgevallene van God is hij uitgetreden uit
de veilige omranding van de wetenschap dat God liefde is en staat nu in een vijandige verhouding ten opzichte van
God. De liefde is verkeerd in rebellie. In zijn diepste kern kan hij God slechts zien als zijn vijand en belager, heeft
angst voor Hem, ontloopt Hem, duwt Hem weg, verzet zich tegen Hem, wil gelijk zijn aan Hem. En nergens is meer
‘een ongerept stukje grond’ waarvan de mens kan zeggen: ‘hier is het heiligdom’. Bavinck wijst in dit verband op
Romeinen 3:9-20, waar die werkelijkheid in al haar verschrikkelijkheid wordt uitgezegd.
Vanuit deze vijandige houding reageert hij van nature, zodra God van zich laat horen. Hij reageert op
God ‘in ongerechtigheid’ (vs. 18). Met klem wijst Bavinck er overigens op dat dit reageren ‘in ongerechtigheid’
niet alleen geschiedt in de confrontatie met de algemene openbaring, maar ook bij de opening van de Schrift en
in de ontmoeting met Christus, ja altijd en overal waar God zich met de mens inlaat. Romeinen 2:1-11 laat
daarover geen misverstand bestaan: de thora ontmoet bij Joden niet vanzelfsprekend gehoor, integendeel.
5. Bavinck wijst vervolgens op twee belangrijke zinnen die theologisch en psychologisch van beslissend belang zijn:
mensen ‘houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder’ (vs. 18) en zij ‘vervangen die door leugen’ (vs. 25). Zijn
exegese is tegelijk een psychologiserende analyse.
Wanneer Gods waarheid de mens aangrijpt, grijpt ook de mens die waarheid aan in een proces van ‘ten
onder houden’. Dit heeft een gewelddadig element in zich, het is een ten onder houden, zoals een worstelaar het
hoofd van zijn tegenstander onder houdt in het water. ‘Ik ben geneigd’, zegt Bavinck, ‘het te verstaan in de zin van
‘verdringen’, zoals dat begrip in de nieuwe psychologie naar voren is gekomen.’ Dit verdringen heeft daar te maken
met het feit, dat het gewaarwordingsleven een zeer gecompliceerde zaak is. Een mens ziet nooit helemaal objectief,
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maar vaak ziet hij, wat hij wil zien en omgekeerd. In de regel geschiedt dit verdringen ‘onbewust’ en ‘geheel geruisloos’, maar ‘het is er niet minder werkelijk om’. Tevens volgt het zó onmiddellijk op het verstaan en doorzien, ‘dat
op het eigen moment waarop de mens ziet, hij al niet meer ziet, op het moment zelf waarop hij kent, hij al niet meer
kent’.
Bij dit verdringen sluit zich onmiddellijk het ‘vervangen’ aan. Ook dit verschijnsel is binnen de psychologie
bekend. Daar is vastgesteld, dat opgedane weggedrukte indrukken en ervaringen doorwerken in een mens. De
waarheid kan wel verdrongen worden, maar zij is hiermee niet vernietigd of dood. Zij blijft zich van meet af aan
fragmentarisch aan het bewustzijn opdringen. ‘En de enkele, geheel uit het verband gerukte momenten eruit, die in
het bewustzijn blijven haken, worden tot kernen, waar omheen zich een geheel andersoortig verband van gedachten
gaat kristalliseren.’ Om dit proces wat te verduidelijken, gebruikt Bavinck het beeld van de droom. In een droom
doet zich ook het verschijnsel voor, dat een objectief verschijnsel, bijvoorbeeld de stem van iemand, wel wordt
opgevangen maar tegelijk helemaal uit zijn verband wordt gerukt en de kern wordt van een geheel andersoortige
keten van gedachten. De werkelijkheid wordt verdrongen en tegelijk treedt die verdrongen werkelijkheid scheppend
op. Het resultaat is één grote fantasie.
Het gevolg van het verdringen en vervangen is dus dat de mens, gedreven door zijn rebellie, van Gods
waarheid zijn eigen verhaal maakt. Hij schept zich een religie waarin zijn rebellie verborgen zit. Op allerlei wijze
komt dit aan het licht. In het antieke en moderne heidendom. Maar evenzo goed - en Bavinck was zich dat terdege
bewust - onder de vlag van christendom. Een paar voorbeelden kunnen dat illustreren.
Zowel in de eeuwenoude oosterse mystiek als in het 20-ste eeuwse verschijnsel van New Age houdt men er
indrukwekkende en verheven gedachten op na over omgang met het goddelijke. Men zoekt verlangend naar eenwording van de goddelijke vonk in de mens met het goddelijke vuur in de natuur. Goed beschouwd zit in dit mystieke
streven - waar Bavinck als mens diep van onder de indruk kon raken - één brok rebellie verborgen: de mens verheft
zichzelf tot God en trekt God naar beneden tot op zijn niveau. In primitieve religies - maar ook zij die zich christen
noemen is het niet vreemd - zoeken mensen God te manipuleren met rituelen en cultische handelingen, om zodoende
heil te bewerkstelligen en onheil af te weren. In allerlei vormen van moraalreligie is men in de weer door goede
manieren bij God, die men in principe als Belager ziet, in de gunst te komen zodat Hij je niets meer kan maken.
Mensen ‘verbeelden’ God tot een onberekenbare Macht waar je niet tegenop kunt. Tot een vage Kracht die niets
zegt. Tot een ‘lieve Heer’ die je achter de hand hebt zonder dat je Hem serieus hoeft te nemen. Of tot een ijl begrip
dat nodigt tot vormen van spirituele beleving en bevrediging.
In al deze religieuze uitingen is de waarheid aangaande God veranderd in een leugen. Eigengereid vormt de
mens zich een idee van God waarmee hij als gevallene en opstandige uit de voeten kan in plaats dat hij komt tot
daadwerkelijke overgave aan de levende God zoals Hij is.
6. In het verdringings- en vervangingsproces ligt volgens Bavinck iets door en door tragisch. Eenmaal ‘verijdeld
geworden in de overleggingen en verduisterd in het verstand’ (vs. 21) kan de mens op eigen kracht niet meer terug.
De mens wordt ‘overgegeven’ aan zijn eigen gedachten met als gevolg dat hij zich ‘uitgeeft voor een wijze’ en
‘onderwijl een dwaas geworden is’ (vs. 22). Hij raakt verwikkeld in godsdienstige en zondige patronen (vs. 24v), die
als vanzelf maken dat hij blijft verdringen en vervangen. De mens is daarin schuldige en slachtoffer tegelijk.
De tragiek van dit proces werkt door in het hele bestaan. Bavinck schrijft: ‘Het komt mij voor, dat veel
onrust, de oer-angst, de gespannenheid, waarvan de mens op allerlei momenten in zijn leven blijk geeft, samenhangt
met dit meest primaire verschijnsel, dat aan de wortel van zijn bestaan ligt. Hij staat niet eerlijk in de wereld.’218
Soms zijn er momenten waarop die mens zelf een vaag vermoeden heeft dat hij verstoppertje speelt met God.
Bavinck geeft daar een sprekend voorbeeld van uit zijn missionaire praktijk: ‘Toen ik in een lang gesprek eens bezig
was geweest iemand te overtuigen, gaf hij, die mij de hele avond bestreden had, ten slotte ten antwoord: ‘Misschien
bestrijd ik u alleen maar om mijzelf moed in te spreken!’ Mijn ogen werden ervoor geopend, dat die geheimzinnige
macht van verdringen en verwisselen wel spontaan en continue geschiedt, maar dat dit proces toch blijkbaar niet zó
geruisloos verloopt, of de mens hoort soms even iets van zijn geluid.’219
7. Zowel de openbaring van God als het ten onder houden van de waarheid is niet altijd en overal hetzelfde. God kan
zich zó verborgen houden dat Hij nauwelijks meer iets van zich laat zien. Het is volgens Bavinck niet uitgesloten dat
wij daar in een post-christelijke tijd - al kende hij dat begrip nog niet, hij onderkende wel de werkelijkheid ervan ook iets van ervaren. Deze verberging heeft dan iets van een oordeel over de verwerping van het evangelie, van een
‘overgeven’ van de mens aan zijn verzet.
Daarnaast zijn er, hoewel elk religieus besef principieel vanuit dit standpunt benaderd moet worden,
verschillende gradaties van verdringen en vervangen. ‘De geschiedenis der religie en de missionaire ervaring leert
218

Religieus besef en christelijk geloof, Kampen 1949, p. 173.

219

Het probleem van de pseudo-religie en de algemene openbaring, z.pl., z.j., p. 19.

ons, dat het onzin is alle heidenen over één kam te scheren.’ Soms lijkt het verdringen zo volmaakt te gelukken, dat
men zich met geen mogelijkheid iets bij God kan voorstellen en er geen enkele gedachte aan wijdt. Soms verloopt dit
proces moeizamer of mislukt zelfs. Dan dringt Gods tegenwoordigheid zich zó evident aan de mens op, dat die mens
er niet meer onderuit kan, er eenvoudigweg door overweldigd wordt.220
8. Ten slotte wijst Bavinck nog op een viertal elementen die mede een rol gespeeld hebben en spelen in de
onwikkeling van het religieuze beleven. Ten eerste spreekt Bavinck op verschillende plaatsen over de
oerwoordopenbaring. Daarmee wordt die openbaring Gods bedoeld in de tijd dat de mensheid nog ongescheiden
was. Vanuit de godsdienstwetenschap komt Bavinck tot de conclusie, dat alle volken daaraan een verminkte herinnering bewaren en in hun religieuze leven daar derhalve ook meer of minder door bepaald zijn.221
Vervolgens wijst Bavinck op de mogelijkheid van instroming van de bijzondere openbaring in de religies van de
volken.222 Zo is het mogelijk dat de sterke nadruk die in het Hindoeïsme gelegd wordt op de genade en de overgave
aan God zijn oorsprong vindt in de verkondiging van de oud-christelijke kerk in India. En het Chinese boeddhisme
kan beïnvloed zijn door het nestorianisme, dat al vroeg in China doordrong. Vandaag bespeuren wij invloeden van
het evangelie in religieuze trends als New Age.
Ten derde legt Bavinck ook de vinger bij de demonie, die in alle (niet-christelijke) religie een rol vervult. ‘An
endless multitude of men and women all over the world are daily oppressed by the powers of the darkness.’223
Onomwonden stelt Paulus dit in Efeziërs 2:2,3 ter sprake als hij schrijft dat de gelovigen tevoren wandelden naar de
loop van deze wereld, overeenkomstig de macht der lucht. ‘Dat is de donkere schaduw, die over alle godsdiensten
der volken ligt, duivelse machten zijn het, die een spel spelen met het mensenhart.’224
Ten slotte vraagt Bavinck aandacht voor het feit, dat het religieuze antwoord dat de mens geeft nooit op zichzelf
staat, maar altijd binnen een reeds bestaande religieuze context. ‘He received his image of God from his parents; he
grew up with the religion to which he adheres.’ ‘In his response...he is not an individual but a member of a group.’225
Samengevat kunnen we stellen dat het religieus besef in het denken van Bavinck een complexe zaak is. Het dankt
zijn bestaan aan de zelfmanifestatie Gods, hoe dan ook. En het wordt inhoudelijk bepaald door het menselijk
antwoord daarop, dat een combinatie is van rebellie en demonische manipulatie. Hiermee is het religieus besef
primair gemaakt tot een theologisch verschijnsel en secundair tot een menselijk verschijnsel.
De controverse met Barth komt hier duidelijk aan het licht: Barth ziet de niet-christelijke religie in haar oorsprong als ‘die Angelegenheit des gottlosen Menschen’ en vat haar wezen in nauw verband daarmee op als ‘das
Unternehmen des Menschen, dem, was Gott in seiner Offenbarung tun will und tut, vorzugreifen, an die Stelle des
göttlichen Werkes ein menschliches Gemächte zu schieben’.226 Religie is bij Barth primair monoloog, terwijl het
voor Bavinck veel meer dialoog is. In het licht van Rom. 1 is de opvatting van Bavinck overtuigender dan die van
Barth.227
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9.2.3 Religie op waarde geschat
Het feit dat mensen religieus zijn is principieel te danken aan het voortdurend gesprek dat God met mensen voert en
veronderstelt op de een of andere wijze een relatie met God. In die zin is elke vorm van religieus besef een positief
teken van Gods aanwezigheid. Dit gegeven vraagt om een respectvolle benadering van de religieuze mens. Zelfs het
meest negatieve antwoord, dat van de radicale ontkenning, is een antwoord op en teken van deze bemoeienis van
God. Juist in onze cultuur, waarin enerzijds het bestaan van God al harder wordt ontkend en waarin anderzijds
allerlei vormen van religieus beleven zich opnieuw aandienen, worden we door het bovenstaande inzicht aangespoord om andersdenkenden, rand- en buitenkerkelijken altijd te zien als mensen met wie God iets heeft.
Religie zelf, als antwoord op Gods openbaring, is doortrokken van rebellie, angst en demonie. Het is een
tragische symbiose van onwil en onmacht om God te begrijpen zoals Hij is. Het is een leugen die diep geworteld is in
de bodem van ons hart, onze ‘binnenste gedachte’. ‘Het is ermee als wanneer iemand gaat staan voor een bolle
spiegel. De gestalte werpt wel een beeld op die spiegel, maar dat beeld is in elke lijn onwaar, het is door en door
leugenachtig.’228 Deze vergelijking zou kunnen suggereren dat het alleen om een verkeerde opvatting gaat over God,
niet om een andere God. Bavinck wijst die suggestie beslist van de hand. En stelt dat in deze leugenachtigheid zich
een voortdurende afval van de levende God manifesteert, overeenkomstig Paulus’ woord in Efeziërs 2:12, dat de
gelovigen vroeger ‘zonder God en zonder hoop in de wereld waren’.229 Bavinck zegt dan: ‘Ik kan dit nooit mooier en
dieper zeggen, dan met het woord van Calvijn: ‘met voorbijgaan van de ware God, richten wij in Zijn plaats droombeelden en hersenschimmen op.’ ‘Zo grijpen ze God niet, gelijk Hij Zich aanbiedt, maar zij stellen zich Hem voor,
gelijk zij Hem in hun vermetelheid gevormd hebben’ (Institutie, I, IV en V).’230 Vandaar dat de bijbel alle nietchristelijke religie in principe plaatst onder het oordeel van ‘ijdelheid’, ‘losbandigheid’, ‘duisternis’ en ‘onwetendheid’ of als ‘een wandelen op hun eigen wegen’. Bavinck schrijft: ‘Het is menschengedoe en menschengepeins.
De mens stippelt zich de lijnen uit, waarlangs hij wandelen wil...’231 Later geeft Bavinck onder invloed van Kraemer
een christologische basis aan dit scherpe oordeel en stelt dat ieder die God anders heeft dan Hij zich in Christus geopenbaard heeft, niet maar een andere opvatting over God heeft, maar ten diepste een andere god. Het evangelie van
het kruis, met als hart de verzoening van onze vijandschap in Christus, is een oordeel over alle mogelijke religieuze
manifestaties van die vijandschap.232
In het licht van het bovenstaande blijft het getuigenis aangaande Christus, als dé Weg, dé Waarheid en hét
Leven onontbeerlijk in zending en evangelisatie. Uitgerekend in onze postmoderne cultuur is dit echter lastiger dan
ooit: de grote verhalen voorbij, acht men het juist legitiem en waardevol dat ieder zijn eigen verhaal heeft dat bij hem
past. En in de theologie wint de overtuiging terrein, dat, hoe verschillend de verhalen ook zijn, het in principe toch
over en om dezelfde God zou gaan. De missionaire dialoog is geworden tot een uitwisseling van gedachten die
wederzijds verrijken moet. Gelet op deze ontwikkelingen staan wij vandaag - net als ooit de christenen van het eerste
uur in de religieus geladen wereld van hun dagen - voor de missionaire opgave en apologetische taak om tegenover
allerlei vormen van religieuze relativering de unieke waarheid en absolute waarde van het evangelie hoog te houden.
Naast dit theologisch waardeoordeel heeft Bavinck steeds sterk benadrukt dat religie cultureel, maatschappelijk en moreel van grote betekenis is (vgl. Rom. 2:14, 16). Een samenleving zonder religie ontaardt en raakt al
gauw in staat van ontbinding. Zien we ook in onze post-moderne cultuur niet dat de herlevende religieuze belangstelling weer ruimte schept voor de vraag naar waarden en normen? Levert New Age, naast alle bezwaren die men
ertegen maken kan, ook geen nieuwe heilzame vormen van humaniteit op? En biedt het feit dat religie weer mag,
ondanks alle nivellerende werking die ervan uitgaat voor het christelijk geloof, ook niet de ruimte aan de christelijke
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gemeente om een ‘stil en gerust leven te leiden in alle eerbaarheid en godzaligheid’ (1 Tim. 2:2)? In dit licht zijn
vormen van ronde-tafel overleg tussen vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten, waar het gezamenlijke
maatschappelijke belangen betreft, niet alleen dienstig maar ook geboden.
9.3. Een intermezzo: religie in een post-christelijke wereld
Bavinck heeft zichzelf de vraag gesteld of wij in het religieus besef alleen te maken hebben met iets van het verleden,
dat met de wereldwijde secularisering van de cultuur afsterft, of dat het ook in het heden en de toekomst zijn actualiteit behoudt, zij het in andere vormen. Zijn antwoord op deze vraag is tweeledig.
Bavinck onderkent het geweldige transcendentieverlies, dat door de ontwikkeling van wetenschap en
techniek breed om zich heen grijpt. Er is een proces van ontgoddelijking van het wereldbeeld en verwereldlijking van
het leven aan de gang. ‘Men have left God not for other gods, they say, but for no God: and this has never happened
before’ (T.S. Eliot) De ontwikkeling in onze moderne cultuur is religieus gezien desastreus. Er is iets onherstelbaar in
ons denken gebroken. Allerlei antwoorden, die nu nog op de existentiële levensvragen worden gegeven, zoals
geboorte, ziekte en dood, verliezen hun religieuze klank en worden zakelijk, steriel en armzalig.
Ook in het ‘christelijke’ westen trekt dit proces diepe sporen. Het natuurwetenschappelijke denken heeft
zodanig doorgewerkt, dat mensen geen zicht meer hebben op God, Hem voor hun gevoel nergens meer tegenkomen.
Een atheïstisch materialisme heeft zijn intrede gedaan, dat zich in allerlei verschillende vormen manifesteert. Het
altaar is vervangen door de spiegel, waarin de mens alleen nog zichzelf ziet, al blijven na het verdwijnen van het
christelijk geloof zelf, allerlei religieuze beseffen nog heel lang doorwerken, ‘als de late schemering, wanneer de zon
al ondergegaan is’. Dit post-christelijk religieus besef heeft de eigenaardigheid dat het enerzijds diep door het
christendom beïnvloed is - waardoor religieuze residuen zich opnieuw kunnen belichamen in allerlei bewegingen, die
bij tijden een religieuze gloed hebben - en anderzijds zich daartegen afzet. Onrecht en rampen worden aangegrepen
om de regering van God te ontkennen. Wetenschap en welvaart voeden het verzet tegen afhankelijkheid. Allerlei
morele dwang werpt men van zich af. Gaandeweg ontstaat er een onpersoonlijk, massaal leven, zonder wezenlijke
verantwoordelijkheid, zonder echte idealen. Existentialisme en nihilisme maken zich breed: een uitleven in
genotzucht en sensatielust zonder geestelijke en zedelijke waarden.
Wanneer bovenstaande het enige is, dan zou dit betekenen, dat in onze moderne cultuur alleen nog maar
sprake is van een laatste stuiptrekking van ijle religieuze beseffen, die in principe ten dode gedoemd zijn. Kortom, de
moderne mens is dan bezig te verworden tot een a-religieus wezen. Deze gevolgtrekking weigert Bavinck echter te
trekken, omdat hij de secularisatie niet als enige werkelijkheid ziet. Voor hem staat principieel vast, zoals wij eerder
zagen, dat geen mens zich ten laatste onttrekken kan aan de eerdergenoemde existentiële betrekkingen, waarin God
zichzelf aan hem openbaart. ‘Wij liggen nog altijd, of we het weten of niet weten, in de omklemming van de
religieuze problematiek der mensheid.’233 En altijd is ons leven een antwoord op de vragen die daarin aan ons gesteld
worden. Dit antwoord kan, in een proces van radicale verdringing van Gods sprakeloze spraak, een ontkenning
inhouden van God en derhalve een volkomen seculier karakter krijgen: met (religieuze) hartstocht werpt men zich op
het een of ander om de leegte die het ‘nee’ tegen God achterlaat op te vullen met andere goden. Niettemin blijft het
een religieus antwoord. Ieder leven, ook dat van de geseculariseerde mens, is ‘a choice and a decision’, een antwoord
in het tweegesprek tussen God en mens, en ‘modern culture, too, is a religious phenomenon, either in the positive or
in the negative sense’. Geen mens is ooit in volstrekte zin a-religieus. En derhalve blijft ook het atheïsme, de
Godsontkenning, een betrekkelijk verschijnsel.
Bavinck gaat zelfs nog een stap verder. Het besef van een hogere Macht blijft ook de atheïstische mens
achtervolgen. De onrust blijkt allerminst door de twintigste-eeuwse mens zomaar even overwonnen te kunnen
worden, omdat bij alle verandering de diepere lagen van het bestaan gelijk zijn gebleven. Het is zelfs elk moment
mogelijk, dat de vragen waarmee de mens nu buiten God om worstelt, ‘zó geïntensiveerd worden, dat zij weer
opnieuw de religieuze noot verkrijgen, die ze door alle eeuwen heen gehad hebben’. In deze leegte kan iets onstaan
van heimwee naar verloren religieuze waarden en kunnen er uit de onbegrepen diepten van het hart verdrongen
religieuze beseffen naar boven wellen. Gecombineerd met het feit, dat Gods sprakeloze spraak ondanks het ‘nee’ van
de mens onophoudelijk doorgaat, is herleving van het religieus besef altijd een reële mogelijkheid. Wel wijst hij op
het feit, dat deze religieuze dimensie in het licht van bijvoorbeeld Openbaring 13 in ‘de laatste dagen’ zeer dramatische vormen kan aannemen. Daar is sprake van een symbiose tussen religieuze ontaarding en religieus beleven, van
een verdringings- en vervangingsproces in optima forma rondom het beest uit de afgrond.
Zonder iets van de ernst van de secularisatie af te doen, houdt Bavinck dus principieel vast aan de gedachte dat elk
mensenleven een religieuze dimensie blijft bevatten. Deze kan wel zeer diep verscholen in het leven liggen, maar niet
worden uitgeroeid. Integendeel, zij kan op allerlei momenten weer naar boven komen.
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Wanneer wij bedenken dat Bavinck dit 50 jaar geleden schreef, kunnen we gerust spreken van een profetische blik,
die door onze hedendaagse cultuur bevestigd wordt. Het is mijns inziens wel van belang om te benadrukken dat dit
postchristelijke religieuze besef niet zondermeer gelijk te stellen is aan het prechristelijke religieuze besef. Beheerste
dat laatste het hele bestaan, het eerste heeft vaak iets van een bijkomende luxe. Een luxe die je overigens ook weer
moeilijk missen kunt, omdat een mens meer is dan zijn werk, sport, huis, en lichaam. Maar dat hij ook nog zoiets
heeft als emotie, gevoel, beleving... een ziel. Je kunt het vergelijken met een auto. Ook dat is een vorm van luxe waar
je moeilijk buiten kunt. Maar welk model je neemt en welke uitvoering je kiest is aan jou. Dat is een kwestie van
smaak en van hoeveel jij ervoor over hebt. Dit bemoeilijkt de mogelijkheid om in het missionaire gesprek boven het
niveau van de interessante discussie uit te komen en door te dringen tot de kern van het bestaan.
Bovendien moeten wij ons voortdurend realiseren dat dit postchristelijke religieuze besef vaak nog geladen
is met negatieve herinnering aan en verzet tegen bepaalde vormen van christendom. Dit vraagt om een dubbele
zorgvuldigheid in het missionaire gesprek. Dit gesprek blijkt meer dan eens zelfs onmogelijk tot een volgende
generatie opstaat die hiermee niet meer belast is. Zowel theologisch als psychologisch zouden wij ons moeten
bezinnen op de vraag welke beloften en kansen er liggen om (klein)kinderen van kerkverlaters weer te bereiken met
de boodschap van het evangelie.
Bij dit alles is het eveneens van belang te bedenken dat ook gemeenteleden hoe langer hoe meer moderne
mensen geworden zijn. Zij beleven hele stukken van het leven even materialistisch als hun ongelovige buren. En ook
hun dienen van God is vaak meer geworden tot een randverschijnsel en een bijkomstige luxe dan dat het hun hele bestaan nog doortrekt. Er is vaak sprake van groeiende twijfel over de rol van God in de wereld en in hun leven: de
welvaart verkregen zij buiten Hem om en in de misère van het bestaan merken zij maar bitter weinig van Hem. Zij
zijn als postmoderne mensen steeds minder geneigd hun persoonlijk gegroeide visie op het leven te corrigeren door
woorden van Hogerhand. Zij vinden het hun goed recht te geloven volgens eigen gevoel en inzicht. Alleen wat voor
hen waarde heeft, wat voor hen functioneel is, wat zij zien zitten van God, dat is het. En aan woorden en zaken waar
zij niet direct meer iets mee kunnen - zoals de rechtvaardiging van de goddeloze en het opstandingsleven uit Christus
- hebben zij nauwelijks boodschap. Het gevolg is dat wij in de gemeente van vandaag een grote diversiteit aan
religieuze gevoelens ontmoeten, waar de kracht en pit van het evangelie uit verdwenen is en die soms verdacht veel
overeenkomst vertonen met het algemeen religieuze besef buiten de gemeente.
9.4. Richtlijnen voor missionaire communicatie
9.4.1. Het voortgezette gesprek
In het bovenstaande hebben wij gezien dat er een voort-durend gesprek gaande is tussen God en mensen. In de
missionaire ontmoeting beginnen wij het gesprek niet. Wij zetten het gesprek, dat God begonnen is en tot op heden
op niets is uitgelopen, voort. Bavinck noemt dit gegeven hét grote aanknopingspunt waarover wij als getuigen van
het evangelie beschikken: Gods eerdere bemoeienis en het daardoor opgewekte Godsbesef maken het mogelijk te
getuigen van God. Uitvoering van de missionaire opdracht is geen ‘gehen ins Leere’ zoals Barth zei, maar het begin
van een nieuw hoofdstuk. Tegelijk is dit geen aanknopingspunt in de traditionele zin van het woord - het is geen aan
elkaar knopen van de eindjes van religie en evangelie -, maar het is een aanknopingspunt in de vorm van de antithese.234 Men knoopt immers aan bij een verdrongen en verwrongen waarheid. Confrontatie met de waarheid van het
evangelie leidt als men eerlijk is altijd, hoe dan ook, tot een breuk met het verleden, tot bekering van de leugen, tot
een proces van radicale metanoia: verandering van gedachten. De rede van Paulus op de Areopagus liep daar ook op
uit (Hand. 17:30).
In onderscheid van het aanknopingspunt wijst Bavinck op het bestaan van het aangrijpingspunt. Juist waar
het religieuze besef afbrokkelt en de secularisatie toeslaat, ontstaat vaak een besef van geestelijke armoede,
onbevredigdheid, leegte en angst. Mensen zakken door hun eigen zingeving van het leven - leven voor luxe, genot,
carrière of sport - heen. Deze zinloosheid, waarin mensen op hun eigen goden uitgekeken raken, kan men soms aangrijpen om door te stoten tot de diepste nood van het leven: het verlies van en verzet tegen de levende God, die als
geen ander zin geeft aan het menselijk bestaan.
9.4.2. Richtlijnen voor het gesprek
Bavinck wil zowel theologisch als psychologisch op een verantwoorde wijze de (religieuze) mens confronteren met
de boodschap van het evangelie. Alleen op die manier kan het komen tot een verantwoorde en overtuigende
ontmoeting. Wij zijn geen postbestellers die onze taak goed verricht hebben wanneer wij alleen de boodschap
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gebracht hebben. Wij zijn ambassadeurs, zaakgelastigden, die met de zorgvuldigheid van Christus zijn zaak moeten
behartigen bij mensen. Bavinck heeft hier enkele waardevolle richtlijnen voor aangereikt.
Ten eerste moeten wij de ander echt zien. Telkens staat in het evangelie, dat Jezus een mens ‘aanziet’ of ‘ziet’. En
dan allereerst in zijn concrete nood. Daar heeft Hij oog voor. Daar gaat Hij op in. Deze belangeloze dienst is geen
truc om binnen te komen maar navolging van Christus.
Een voorbeeld
Een geseculariseerd echtpaar, dat een jarenlang probleem met hun dochter had, werd op een begrafenis zo geraakt
door de genadige boodschap over de verloren zoon, dat zij besloten de predikant uit te nodigen en hun problematiek
voor te leggen. De predikant zag dit als een van God gegeven opening. Het zorgvuldig omgaan met deze
problematiek - het meelopen van meerdere mijlen (Mat. 5:41) - ontlokte aan hen op een gegeven moment de
uitspraak: ‘Waarom doet u dit in hemelsnaam voor ons?’ Het dienen in Christus’ naam maakte als vanzelf
nieuwsgierig naar wat er achter zat. Een gouden moment, waarop mensen tot in de finesse wilden weten wat die
man bezielde. Bovendien gaf de Heilige Geest onderweg verrassende openingen: als pratende over problematiek
bleek zomaar de parallelie tussen hun moeite met hun kind en Gods moeite met ons. Het was een ontdekkende
verrassing...
Dit ‘zien’ is psychologisch van grote waarde. Juist in onze individualistische haast-cultuur ervaren mensen
dit ‘gezien worden’ vaak als iets uit ‘een andere wereld’. En daardoor gaan er metterdaad deuren open.
Vervolgens gaat het erom de ander liefdevol tegemoet te komen. Keek Jezus in één oogopslag door alle vermommingen heen, wij zijn geroepen de diepste intenties, die verborgen liggen in het leven van mensen, al zoekend en tastend te ontdekken: wat doet de mens met God en waarom doet hij dat? Psychologische zorgvuldigheid, om al
luisterend op het spoor te komen wat de ander beweegt, schept de ruimte om theologisch verantwoord te werk gaan:
in naam van God iets tegen de ander zeggen, een goed en waar woord spreken.
Een voorbeeld
Ze is in een orthodoxe gemeente opgegroeid. Jong getrouwd. Na een paar jaar gescheiden. Met verschillende
mannen heeft ze ‘wat’ gehad. Heeft nu onderdak bij een man met wie ze samenwoont. Psychisch zit zij behoorlijk
in de knoop en krijgt daarvoor hulp. Ze vertelde dat ze weer naar de kerk gaat, in de hoop daar wat steun in te
vinden. Bij dieper doorvragen bleek, dat zij enerzijds het gevoel heeft dat haar levenswijze voor God ‘zwaar
onvoldoende’ is om nog op hulp te kunnen rekenen. Anderzijds vind zij dat haar ‘goede wil’ nu ook best wat
beloond mag worden. En zij wordt langzamerhand bozer dat zij daar weinig van merkt. ‘Als het niet verandert, ben
ik bang dat u me binnenkort niet meer ziet...’, zei ze. Over dit gedachtepatroon zijn wij eerlijk in gesprek. Om
vragenderwijs het rebelse van haar spel en het eigene van Gods genade op het spoor te komen.
Juist onze postmoderne samenleving, waarin mensen zich niets meer zonder meer laten opleggen maar
voluit serieus genomen willen worden in hun verhaal, noopt ons opnieuw deze gewezen weg doelbewust te
bewandelen. Wie dit te veel moeite vindt, schiet bijbels gezien te kort en zal ervaren dat de hedendaagse mens geen
boodschap aan zijn (dé) boodschap heeft.
Ten derde gaat het om een ontmoeting in het ‘oprecht verlangen in Christus om met die mens te doen, wat Hij met
mij gedaan heeft’. De ander in het licht van het evangelie van stap tot stap te overtuigen van het onware en
leugenachtige en te leiden tot de waarheid in Christus. Dit is meer dan een kwestie van de waarheid uitleggen, waarin
men een beroep doet op de rede van de ander. Zelfs al zou men de waarheid van het betoog herkennen spreekt het
niet vanzelf dat men ook tot daadwerkelijke erkenning komt. Hier stuit men op de weerstand van het hart, dat zich
zomaar niet gewonnen geeft.
Op dit punt wijst Bavinck op de beslissende betekenis van de Heilige Geest als subject van het overtuigen.
‘De Heilige Geest roept in de mens wakker dat diep verscholen besef van schuld. (..) De Heilige Geest gebruikt het
woord van de getuige en stelt zelf in het hart de ontvankelijkheid, die het woord ingang verleent.’ Overtuigen als
louter menselijk bedrijf zou volgens Bavinck ‘een vrij hopeloos geval’ zijn. De Geest maakt ons echter ‘tot
machtigen in Christus’, zodat het woord van God richtend en bevrijdend doorwerkt. Waar dit gebeurt voltrekt zich de
metanoia, de bekering.235
Voorbeeld
Hij was van jongsaf naar de kerk gegaan, maar er was niet meer dan een vaag besef van God dat geen enkele rol
speelde in zijn dagelijks bestaan. Een eerdere ontmoeting had een verandering teweeg gebracht. ‘Van nu af’, zei hij,
‘ga ik ervoor.’ Hij had een heel plan gemaakt. Uiteraard reageerde ik daar positief op. Toch uitte ik mijn bedenking.
Is dit de bekering tot het evangelie. Of is dit alleen je kar omkeren. Na een urenlang gesprek, waarin hij steeds zei
het te snappen maar het toch niet echt begreep, brak er iets. Ineens drong het door, dat hij alleen in de weer was om
erin te komen bij God ter compensatie van het feit dat hij zich vroeger van Hem afgemaakt had. En dat genade iets
235

Inleiding in de zendingswetenschap, Kampen, p. 1954.

anders is: een gegeven open deur in Christus. ‘Die avond is de beslissendste en onvergetelijkste in mijn leven’, zei
hij.
Bavinck hamert erop dat deze omgang altijd oprechte nederigheid vraagt. Bavinck stelt: ‘Ge hebt in al uw
elenctisch pogen het standpunt van uw eigen leven, waarin Gods genade Zijn wonderwerk gedaan heeft tegen alle
weerbarstigheid van uw eigen hart in, en waarin Hij dat nog altijd met eindeloos geduld blijft doen.’236 Juist deze
doorleefde wijze van omgaan met anderen is vandaag de dag van grote betekenis, nu de waarde van woorden, en
zeker van geloofswoorden, vooral bepaald worden door hun echtheid.
In onze postmoderne cultuur is het aandringen op bekering, vanuit het geloof dat Christus de Waarheid is, een aangevochten zaak. Moet de christelijke kerk zich niet veel bescheidener opstellen en blij zijn met ieder die nog iets aan
religie doet? Moet zij de liefde van Christus niet juist daarin betonen dat zij ieder de ruimte geeft om te geloven zoals
de ander wil? Bavinck heeft zelf het antwoord gegeven op deze en dergelijke vragen, eerlijk, ontwapenend en beslist:
De van God gegeven opdracht ‘mag niet verworden tot een uitwisselen van geestelijke ervaringen, een elkander
wederzijds beïnvloeden en een versterken van de geest van broederschap’.237 Deze manier van doen komt voort uit
een ‘ontstellend tekort aan profetisch geloof’.238 ‘Zending is alleen mogelijk vanuit het geloof in een volstrekte, voor
alle tijden en volken geldende openbaring Gods. Zodra ik die openbaring ontken is er voor zending geen plaats meer.
Zodra ik onze kennis van Gods waarheid relatief stel, kan ik geen moed meer vinden om andere mensen met mijn
gedachte lastig te vallen. Alleen wanneer ik sta in de zekerheid dat God zelf gesproken heeft, kan ik anderen
opwekken te luisteren, zoals ik zelf geluisterd heb.’239
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10.
Religie in de crisis
Stemmen uit de twintigste eeuw: Barth, Brunner en Bonhoeffer
W. Dekker
10.1. Inleiding
Een van de kenmerken van de postmoderne tijd is dat er weer belangstelling is voor religie, in welke vorm dan ook.
In het eerste deel van dit boek is dit gegeven op verschillende manieren aan de orde gesteld vanuit een analyse van de
hedendaagse cultuur. In het derde deel wordt gekeken naar de nieuwe kansen die dit gegeven biedt met het oog op de
communicatie van het evangelie in de huidige cultuur. Niet iedere scribent heeft daarover precies dezelfde gedachten.
De een is optimistischer gestemd dan de ander. De een ziet meer uitdagingen, de ander ziet minstens zoveel
valkuilen. In dit hoofdstuk willen we drie stemmen laten klinken uit de twintigste eeuw, die van Karl Barth, Emil
Brunner en Dietrich Bonhoeffer. Zij theologiseerden in een ander klimaat dan het huidige. We zullen zien dat hun
spreken sterk door de context van hun tijd was bepaald. Intussen hebben zij in die context wel een aantal dingen
gezien, die wij slechts tot onze schade zouden kunnen vergeten. Zij hebben geen laatste woorden gesproken. Maar zij
moeten wel voluit meedoen in het gesprek over de nieuwe kansen, die de postmoderne cultuur ons zou bieden. Dit
geldt trouwens voor veel meer theologen. Te denken valt aan Schleiermacher, Tillich, Miskotte en Berkhof.
In het kader van dit boek moest een keuze gemaakt worden. Voor Barth en Brunner is gekozen, omdat zij in
een onderlinge discussie zeer thematisch en zeer pregnant de vraag besproken hebben of er een aanknopingspunt is
voor het evangelie. Voor Bonhoeffer is gekozen, omdat hij het 'einde van de religie’ in Europa heeft voorspeld. Juist
omdat vandaag alom gesproken wordt over de golf van nieuwe religiositeit, is het intrigerend te onderzoeken wat
Bonhoeffer precies met zijn voorspelling bedoelde en of hij ongelijk gehad heeft.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. We beginnen met de gedachten van Bonhoeffer over het einde van
de religie weer te geven en we vragen ons af wat hij precies bedoeld kan hebben. Vervolgens schetsen we de
hoofdmomenten uit het gesprek tussen Barth en Brunner over het aanknopingspunt en proberen een evaluatie te
geven van hun diepste motieven. In een slotparagraaf zetten we de leerpunten uit hetgeen gevonden werd op een rij
met het oog op onze huidige context.
10.2. Dietrich Bonhoeffer
10.2.1. Bonhoeffers kritiek op het gangbare christendom
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) heeft zijn meest opzienbarende gedachten over het einde van de (christelijke)
religie onder woorden gebracht in enkele gevangenisbrieven. Dan zijn we tevens bijna aan het einde van zijn leven.
Hoe moeilijk deze brieven ook te interpreteren zijn en hoe revolutionair de gedachten ook zijn die hierin naar voren
komen, ze mogen niet losgemaakt worden van zijn vroegere werk. Daarom willen we eerst iets naar voren brengen
omtrent de diepste motieven van Bonhoeffers' theologie, die aan zijn gevangenisbrieven vooraf ging.1
We kunnen stellen, dat de theoloog Bonhoeffer van meetaf gestempeld is geweest door de crisis waarin het
christendom in Europa kwam te verkeren door de Eerste Wereldoorlog. De religieuze cultuur van West-Europa, het
cultuurchristendom, waarin de liberale en aristocratische familie Bonhoeffer ademde, bleek hol en voos te zijn. De
eerste schok kwam toen de broer van Dietrich, die zich vrijwillig voor de krijgsdienst had opgegeven om de Duitse
morele en christelijke waarden te verdedigen, sneuvelde nog voor hij het slagveld had bereikt. Het werd de
aanleiding voor Dietrich om theologie te gaan studeren. Hij vestigde zijn hoop op de kerk als alternatieve
gemeenschap, nu de samenleving zozeer in de crisis was geraakt. Zijn proefschrift Communio Sanctorum
(Gemeenschap der heiligen) legt hier getuigenis van af. Tijdens een hierop volgend vicariaat in de Duitse gemeente
te Barcelona begint echter zijn teleurstelling, ook in de kerk, gestalte te krijgen; een teleurstelling, die in de loop van
de tijd alleen maar sterker zal worden. Is de kerk niet veel te veel verburgerlijkt? Heeft ze nog wel enige notie van de
radicale keuzes, waartoe Jezus opriep?
In 1930 en 1931 brengt hij een jaar studieverlof door in New York. Daar sluit hij hechte vriendschap met
een zwarte student, Frank Fisher. Zo komt hij oog in oog te staan met het lijden van de zwarte bevolking in de
negerwijk Harlem. Bonhoeffers biograaf Eberhard Bethge situeert in deze tijd Bonhoeffers bekering tot Christus.
Waarschijnlijk moeten we zeggen dat sluimerende twijfels aangaande het vigerende christendom toen echt wakker
geworden zijn en dat tegelijk de kiem gelegd werd voor de gedachten, die hij in het boek Navolging zo breed heeft
ontvouwd.
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10.2.2. Navolging
In 1933 is het crisisgevoel, dat begonnen was bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, bij Bonhoeffer sterker
geworden dan ooit, omdat sinds 31 januari 1933 Hitler aan de macht is. In Hitler stierf een cultuur, de burgerlijke
aristocratische, de cultuur van de negentiende eeuw, waar Bonhoeffer zelf ooit in gepokt en gemazeld was. De droom
van deze cultuur, die van de vreedzaam ontplooibare humaniteit, doofde voorgoed. Bonhoeffer zoekt nu een nieuw
houvast in een nieuwe concentratie op de Schrift en in de Schrift in het bijzonder op Jezus Christus en de radicale
navolging van Hem. Het is duidelijk dat hiervoor geen plaats is binnen het vigerende christendom, dat restloos achter
Hitler staat, maar Bonhoeffer hoopt dat er wel plaats voor is binnen de zogeheten 'Bekennende Kirche', een
tegenbeweging in de kerk, die begint met een eigen opleiding van predikanten aan een seminarie. Bonhoeffer wordt
in 1934 als directeur gevraagd van dit seminarie, gelegen in de bossen van Finkenwalde.
In dit seminarie ontstaat zijn boek Navolging, dat opgebouwd is uit colleges over de Bergrede. In verband
met ons thema 'religie in de crisis', zijn enkele passages uit het 'Voorwoord' reeds van het grootste belang. Bonhoeffer
schrijft: ‘Wij zijn ook van mening, dat heel andere mensen het woord zouden horen en ook heel andere mensen zich
zouden afwenden, wanneer het ervan kwam, dat Jezus zelf en Jezus alleen met zijn woord in de prediking onder ons
zou zijn’.2 Hier vinden we in één zin ontdekkingen van Bonhoeffer samengevat, die in de tijd daarvoor telkens
gedaan werden en die later tijdens zijn gevangenschap nog zullen worden aangescherpt. Telkens weer kwam
Bonhoeffer ervan onder de indruk, dat het christendom en Jezus zelf ver uit elkaar lagen. Wat zou er gebeuren
wanneer in de kerk weer Jezus' eigen stem te horen was? Zouden dan niet heel andere mensen de kerk bevolken dan
nu? Nu wordt de kerk veelal bevolkt door mensen, die bevestigd willen worden in hun eigen christelijke vorm van
religiositeit. Omgekeerd hebben velen de kerk verlaten, niet uit ergernis aan Jezus, maar uit ergernis aan wat het
christendom van Jezus' woorden en daden heeft gemaakt.
Na teleurstelling in de cultuur en teleurstelling in de kerk is nu de hoop gevestigd op het oorspronkelijke
evangelie en op de levende Heer zelf, die in staat is ook vandaag mensen weg te roepen uit al hun culturele en
religieuze bindingen en ze te zetten op de weg van de daadwerkelijke navolging. De vraag wordt dan wel of er niet
een heel kleine schare zal overblijven. Zal deze schare zich dan bovendien niet als een soort geestelijke elite gaan
gedragen? ‘Is het christendom van de navolging van Jezus eigenlijk toch niet een zaak van een heel klein aantal
mensen? Betekent het niet een terugstoten van de grote massa, een verachten van de zwakken en de armen? Wordt
echter niet juist daardoor de grote barmhartigheid van Jezus Christus verloochend, die tot de tollenaren en zondaren,
de armen en zwakken, de dwalenden en de vertwijfelden kwam?’3
Bonhoeffer stelt hier een vraag aan de orde, die nog steeds speelt wanneer wij nadenken over onze
zendingsroeping. Stoot een pleidooi voor radicaliteit niet allerlei mensen af, die wel behoefte zouden hebben aan de
liefde van Christus, maar die het gevoel hebben dat ze de radicale keuzen, die gevraagd worden, niet waar kunnen
maken? Omgekeerd kan het tegemoet komen aan religieuze behoeften heel snel leiden tot de vermenging van de
radicale boodschap van Jezus met deze algemeen religieuze behoeften. Is dat nu juist niet de grote valkuil geworden
waarin het christendom is terecht gekomen en waar de hele malaise, waar Bonhoeffer zich tegen keert, aan te wijten
is? Bonhoeffer schrijft zelf: ‘Het lijkt in onze tijd zo moeilijk de smalle weg van de kerkelijke beslissing in alle
zekerheid te gaan en toch in de volle wijdte van de Christusliefde tot alle mensen, van het geduld, de barmhartigheid,
de 'filantropie' Gods (Tit. 3:4) tot de zwakken en goddelozen te blijven; en toch moeten die twee samengaan, anders
gaan wij mensenwegen. God geve ons bij alle ernst van de navolging de vreugde; bij alle neen tegen de zonde het ja
tot de zondaar...’.4
10.2.3. Geloof en gehoorzaamheid
In zijn kritiek op het gangbare christendom zet Bonhoeffer in bij begrippen die in de Reformatie een grote rol
speelden: genade en geloof. Maar in het verstaan van deze bevrijdende en vernieuwende woorden, is volgens
Bonhoeffer iets fundamenteel mis gegaan. Voor Luther betekende het ontdekken van wat genade is een geweldige
bevrijding, maar tegelijk ook een breuk met zijn oude leven. Luther moest het klooster verlaten en terug in de wereld.
De navolging van Jezus moest nu midden in de wereld geleefd worden.
Genade is voor Luther kostbare genade, want Luther wist dat deze genade hem een leven gekost had en nog
dagelijks kostte. ‘Want hij was immers door de genade niet ontheven van de navolging, maar pas echt daartoe
gedreven’.5 Later maakte men van de kostbare genade de goedkope genade zonder navolging. Daaruit is de grote
malaise van het christendom volgens Bonhoeffer te verklaren. Hij gebruikt dan de volgende zeer krasse
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bewoordingen: ‘Als de raven hebben wij ons verzameld om het lijk van de goedkope genade; daaruit ontvingen we
het vergif, waaraan de navolging van Jezus onder ons stierf... Is de prijs die wij heden ten dage moeten betalen met
de ineenstorting van de georganiseerde kerken, iets anders dan een noodzakelijke consequentie van de te goedkoop
verworven genade?’6 Even verderop nog deze zinnen: ‘Wanneer werd de wereld afschuwelijker en heillozer
gekerstend dan hier? Wat zijn de drieduizend door Karel de Grote naar het lichaam gedode Saksen in vergelijking
met de miljoenen gedode zielen heden ten dage? ... Het woord van de goedkope genade heeft meer christenen te
gronde gericht dan welk gebod van de werken ook.’7
Een ander oerreformatorisch woord, dat schromelijk is misbruikt, is het woord geloof. Bonhoeffer stelt dat
er van geloof nooit sprake kan zijn zonder gehoorzaamheid. Zijn bekende these is dan: ‘alleen de gelovige is
gehoorzaam en alleen de gehoorzame gelooft.’8 Het gaat bij geloven niet om algemene religiositeit. Het gaat ook niet
alleen om wat in Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus staat: ‘kennis en vertrouwen’, waar dan de
gehoorzaamheid uit voortvloeit (het derde deel van de Catechismus). Bij Bonhoeffer zijn geloof en gehoorzaamheid
zijde en keerzijde van dezelfde medaille. Mensen, die niet weten hoe te geloven of die tobben met vragen rond
geloofszekerheid, raadt hij dan ook aan een eerste stap te zetten, een concrete daad te stellen, waarin de breuk met het
leven zonder Christus zichtbaar wordt. Die concrete stap kan zijn dat men naar de kerk gaat, maar het kan ook zijn
dat men zich met iemand gaat verzoenen met wie men in onmin leefde. Het kan elke stap zijn waaruit blijkt dat men
in het geloof gehoorzaam geworden is aan Christus. Geloof is nooit iets zweverigs, nooit het toestemmen van een
leer, ook niet alleen het vertrouwen van het hart, geloven is een keuze maken en vervolgens een weg gaan.
10.2.4. Samenvatting
Voordat we in paragraaf 10.2.5. de gedachten van Bonhoeffer over het einde van de religie uiteen zetten, wilden we
eerst in de voorafgaande paragrafen het kritische geloofs- en kerkbegrip van Bonhoeffer schetsen, zoals zich dat van
het begin af bij hem ontwikkelde en vooral ook in de periode in Finkenwalde. We zullen zien, dat tijdens zijn
gevangenisperiode de grote vraag werd: hoe kan Christus Heer zijn over de niet-religieuze mens? Het is een variant
op de vraag die Bonhoeffer zich zijn hele leven al gesteld had: hoe kan Christus Heer zijn over de mens die christen
zegt te zijn, maar niet daadwerkelijk gehoorzaam is? Bonhoeffers bekommernis om de niet-religieuze mens is geen
andere dan die hij altijd gehad had met de religieuze en christelijke mens: hoe kan en zal Christus daadwerkelijk Heer
zijn over zijn leven? Misschien is het daarom toch nog wel opmerkelijk, dat het verschijnsel van de niet-religieuze
mens, zoals Bonhoeffer dat in zijn gevangenisbrieven schetst, hem wel verwarde. Je zou denken dat zijn negatieve
kijk op de religieuze en christelijke mens, die zo moeilijk een echte discipel van Christus wordt, hem minder
problematisch tegen de niet- religieuze mens aan zou doen kijken.
Wanneer de kerstening toch ‘afschuwelijk en heilloos’ geweest is, waarom zou de ontkerstening dan zo erg zijn? Zo
eenvoudig blijkt het echter niet te liggen. We wenden ons nu tot de beroemde gevangenisbrieven, die te vinden zijn
in Widerstand und Ergebung. We citeren uit de Nederlandse vertaling Verzet en Overgave.9
10.2.5. De religieloze mens?
De eerste brief waarin de op dat moment ook voor Bonhoeffer totaal nieuwe inzichten naar voren komen, is die van
30 april 1944. We geven enkele tamelijk uitvoerige citaten om vervolgens ons af te vragen wat hier nu precies
gezegd wordt.10 In deze brief aan zijn vriend en latere biograaf Eberhard Bethge vertelt hij eerst hoe hij de laatste
maand persoonlijk heeft beleefd en dat de mensen vinden dat er zo'n rust van hem uitgaat, terwijl hij dat zelf vaak zo
anders beleeft. Maar het gaat eigenlijk heel goed met hem, zegt hij. Alleen zou hij graag zijn nieuwe theologische
opvattingen en hun consequenties met iemand willen bespreken, want hij heeft het idee dat er heel veel aan vastzit,
maar hij kan er met niemand over praten.
Dan gaat hij als volgt verder: ‘Ik kom niet los van de vraag, wat het christendom of wie Christus op dit
ogenblik voor ons eigenlijk is. De tijd dat je de mensen alles kon zeggen met woorden - theologische of vrome
woorden - is voorbij en ook de tijd van innerlijk en geweten, kortom de tijd van de religie. Wij gaan een tijd zonder
enige religie tegemoet. De mens, zoals hij op dit ogenblik is, kan eenvoudig niet langer religieus zijn. Ook degenen
die eerlijk van zichzelf zeggen dat ze religieus zijn, maken dit absoluut niet waar in hun leven; waarschijnlijk
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bedoelen ze met 'religieus' iets heel anders. Heel de christelijke verkondiging en theologie is negentien eeuwen lang
uitgegaan van het 'religieus a priori' van de mens. 'Christendom' is altijd een vorm (misschien de juiste vorm) van
'religie' geweest. Maar wanneer nu op zekere dag duidelijk wordt dat dit 'a priori' helemaal niet bestaat, dat het een
historisch-gebonden en voorbijgaande uitingsvorm van de mens was, als de mensen dus radicaal a-religieus worden,
wat betekent dat dan voor het 'christendom'? En ik geloof dat we al zover zijn. Hoe komt het bijvoorbeeld dat deze
oorlog geen religieuze reactie oproept, dit in tegenstelling tot alle andere oorlogen uit de geschiedenis? Heel het
fundament wordt weggebroken onder het ons vertrouwde 'christendom'; met religie kunnen we alleen nog terecht bij
enkele verlate ridders en een paar intellectueel onvolwaardigen. Zijn dat dan de weinige uitverkorenen? Moeten wij
ons vol ijver, verontrust en geïrriteerd storten op dit dubieuze groepje mensen om onze waar kwijt te raken? Moeten
wij een paar ongelukkigen in hun zwakke momenten verrassen en als het ware religieus verkrachten? Als wij dit alles
niet willen, als wij uiteindelijk gedwongen worden ook de westerse vorm van het christendom te zien als een
voorportaal op een volledige a-religiositeit, welke situatie ontstaat er dan voor ons en voor de kerk? Hoe kan Christus
Heer worden ook van de a-religieuze mens? Is dat mogelijk, een a-religieuze christen? Als religie niet meer is dan
een gewaad van het christendom - en ook dit gewaad verschilde sterk met de tijden - wat is dan een christendom
zonder religie?’
We laten het voorlopig even bij dit uitvoerige citaat. In deze brief en verschillende brieven die volgen, gaat
Bonhoeffer nog dieper en breder op de vragen in, maar het belangrijkste is in het citaat dat we gaven gezegd.
Wanneer we nu proberen te begrijpen wat in deze uiterst geladen woorden is gezegd, dan is dat nog niet zo
eenvoudig. We hebben hier meer te maken met inzichten, die rusten op diepe intuïties en vermoedens dan met
wetenschappelijk afgewogen woorden. Daardoor zijn deze woorden ook het voorwerp geworden van talloze
verschillende interpretaties. Vooral in de periode van de 'God-is-dood-theologie', de jaren zestig van de twintigste
eeuw, werden ze herontdekt en gebruikt om te pleiten voor een horizontale en immanente manier van geloven.11
Hoe lezen we deze woorden in een tijd van nieuwe religiositeit? Zijn ze nu verouderd omdat Bonhoeffer
ongelijk gehad blijkt te hebben? Naar mijn overtuiging is dit niet het geval. Wanneer Bonhoeffer schrijft: ‘Wij gaan
een tijd zonder enige religie tegemoet’, is dat wellicht in het vuur van het betoog te fors uitgedrukt. In ieder geval
denkt hij op dat moment niet aan allerlei vormen van religiositeit, zoals je die in onze tijd tegen kunt komen. Hij
heeft bij 'religie' en 'religieus' meer de associaties van de voorafgaande tijd. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer hij de tijd
van de religie ook omschrijft als de tijd van 'innerlijk en geweten'. Dan denkt Bonhoeffer aan de periode van het
christendom, die gestempeld werd door Kant en Schleiermacher. De eerste zag het geweten en de tweede zag het
innerlijk als de vindplaats van God. Zij staan op hun beurt in een lange traditie, waarin er vanuit gegaan werd, dat
ieder mens een zekere aangeboren natuurlijke godskennis bezat en een aangeboren zedelijk besef, dat met deze
godskennis te maken had. Het christendom werd gezien als de meest zuivere invulling van deze aangeboren kennis.
De kerk was de bemiddelaar van deze kennis en ze had daarin gezag, omdat ze innerlijk en geweten van de
mensen ten principale mee had. Maar nu schrijft Bonhoeffer: ‘De tijd dat je de mensen alles kon zeggen met
woorden - theologische of vrome woorden - is voorbij.’ Het formeel gezag van de kerk was sedert de Verlichting al
tanend. Maar materieel had ze nog wel gezag, omdat ze sprak in overeenstemming met innerlijk en geweten. Deze
laatste gedachte was trouwens wijd verbreid. Ik herinner me tenminste de uitspraak van een van de voorzitters van de
Gereformeerde Bond, ds. W.L. Tukker, die zei: ‘De gereformeerde prediking heeft niet het hart, maar wel het
geweten van het volk mee.’ Hij verklaarde daaruit mede, dat deze prediking zulke volle kerken trok, ook in de
steden. In zijn tijd was dat nog zo. Nu is dat al lang niet meer het geval. Zou dat iets zijn van wat Bonhoeffer voorzag
en bedoelde?
In andere taal dan waarin Bonhoeffer zich uitdrukte, gaat het in feite hierom: eeuwenlang heeft de Europese
mens geleefd met een referentiekader, een soort collectief bewustzijn, waarin God vanzelfsprekend aanwezig was als
Schepper van wie ieder mens afhankelijk is en aan wie ieder mens verantwoording schuldig is. Over de verdere
invulling waren de eeuwen door diepgaande meningsverschillen. Zo ontstonden de verschillende kerken en
godsdienstige stromingen. Maar het bredere kader stond voor iedereen min of meer vast. Het volstrekt revolutionaire
dat Bonhoeffer nu voorziet, is dat dit kader in elkaar stort. Daar komen dan heel grote nieuwe vragen bij hem uit
voort. Is de zaak waar het in het evangelie om gaat nu ook van haar fundament beroofd? ‘Hoe kan Christus Heer
worden ook van de a-religieuze mens? Is dat mogelijk, een a-religieuze christen?’ Deze vragen worden in het vervolg
nog met vele vermenigvuldigd. We laten die nu liggen. We willen in een laatste onderdeel nog ingaan op de vragen
die Bonhoeffer in het citaat hierboven aan de orde stelt in verband met de christelijke verkondiging en de
evangelisatie.
10.2.6. Geen religieuze basis meer?
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Wanneer het referentiekader van de Europese mens zo grondig veranderd is als door Bonhoeffer geschetst, welke
landingsbaan is er dan nog voor het evangelie? Bonhoeffer vreest dat de kerk zich zal richten op mensen die nog wel
religieus zijn, meestal uit angst of domheid, maar dat ze de grote meerderheid van de mensen die dit klimaat
ontgroeid zijn, niet meer zal bereiken. Ik vind dat een intrigerende vraag voor ons evangelisatiewerk. Durven wij een
analyse te maken van de typen mensen die wij bereiken en die we niet bereiken? Hebben wij een boodschap aan de
'sterken', mensen die niet uit zwakheid of angst de neiging hebben terug te vallen op een hogere macht? Of denken
wij dat deze laatsten meer Gods uitverkorenen zijn? Een andere vraag is of we in het gesprek met niet-religieuze
mensen proberen eerst weer een religieuze vloer te leggen om vervolgens het evangelie ter sprake te brengen als
bovenbouw van deze religieuze onderbouw?12
De hartstocht van Bonhoeffer is levenslang geweest en gebleven: het oorspronkelijke evangelie van Jezus
Christus en de daadwerkelijke navolging van Hem. Het christendom als bijzondere gestalte van algemeen menselijke
religiositeit bracht daar niet veel van terecht. Maar is het mogelijk de praxis van de navolging van Jezus aan de orde
te stellen los van het christelijk-religieuze interpretatiekader van de werkelijkheid? Veronderstelde Jezus zelf niet de
'religieuze' God? Of helpt een nieuwe aandacht voor het Oude Testament ons hier verder, een thema dat door
Bonhoeffer in zijn brieven ook uitvoerig aan de orde wordt gesteld?13
Zelf werd ik reeds in mijn studententijd diep geraakt door Bonhoeffers gevangenisbrieven. In die tijd, rond
1970, leken Bonhoeffers voorspellingen ook steeds meer uit te komen. In mijn praktijk als predikant daarna deed ik
echter de volgende twee ontdekkingen. Zij die niet meer 'religieus' waren, in de zin waarin Bonhoeffer daarover
sprak, hadden ook geen enkele interesse meer in het onderricht van de kerk. Blijkbaar heeft de kerk zozeer de geur
van religieus instituut aan zich, dat iemand, die het religieuze interpretatiekader van de werkelijkheid is kwijt geraakt,
ook het gevoel heeft daar nu niets meer te zoeken te hebben.
Omgekeerd ontdekte ik, dat heel veel mensen nog veel meer religieus waren dan Bonhoeffer meende te
voorzien en dat op twee manieren. Enerzijds zijn er nog steeds mensen aan wie de hele problematiek van de
Europese cultuur na de Verlichting voorbij gegaan lijkt te zijn. God als hoogste macht en persoon aan wie we
verantwoording schuldig zijn, een leven na de dood, hemel en hel behoren nog steeds tot de grondervaringen en
basisovertuigingen van hun menszijn. Je hebt het gevoel dat je hen alleen maar in verwarring brengt wanneer je je
uitgangspunt neemt in de crisis der religie. Anderzijds zijn er velen, die de christelijke traditionele voorstellingen niet
meer huldigen, maar die er zeker van zijn dat er een hogere macht is. Een religieuze bodem is sluimerend aanwezig
en het bodemleven kan door allerlei invloeden van buitenaf geactiveerd worden. Meestal wil men dan echter niet
meer terug naar de antieke voorstellingen van de kerk, maar zoekt men een religieuze beleving die pantheïstische of
pan-en-theïstische trekken draagt.14
Het beeld is dus wel wat genuanceerder gebleken, zoals ook uit verschillende hoofdstukken in dit boek
blijkt, die ingaan op de religieuze verschijnselen van onze tijd. Dat neemt niet weg, dat het mensentype dat
Bonhoeffer aanduidde als a-religieus ook terdege bestaat en dat de kerk nog steeds niet goed in staat is gebleken deze
mens te bereiken. Het blijft voor mij nog steeds de spannende vraag of de kerk hier niet méér op in zou moeten zetten
en of deze inspanning haar niet tevens zou helpen meer weerwerk te bieden aan allerlei hedendaagse religiositeit, die
niets met de navolging van Christus te maken heeft. De blijvende actualiteit van Bonhoeffer voor de kerkelijke
verkondiging en het apostolaat is zijn vraag: hoe zal Christus Heer zijn der wereld, zowel in haar religieuze als in
haar a-religieuze gestalte? De religieuze mens staat in ieder geval niet per definitie dichter bij Christus dan de areligieuze mens.
Met deze laatste opmerking zijn we dicht in de buurt van Karl Barth gekomen en diens religiekritiek.
Bonhoeffer vond dat Barth niet ver genoeg gegaan was in zijn spreken over de religie.15 We laten het hoe en waarom
van deze kwestie hier liggen. We wenden ons nu regelrecht tot Karl Barth. Eerst schetsen we zijn visie op religie.
Daarna gaan we in op zijn beroemd geworden discussie met Emil Brunner.
10.3. Barth en Brunner
10.3.1. Barth als criticus van de religie
In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw werd Karl Barth de grote criticus van de religie, de christelijke
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religie daarbij inbegrepen. Bij Barth speelt op de achtergrond dezelfde crisiservaring als bij Bonhoeffer. Ook voor
hem betekende de Eerste Wereldoorlog niet alleen de ondergang van een beschaving, maar ook het fiasco van het
cultuurchristendom, dat zijn uitgangspunt genomen had in het religieuze zelfbewustzijn van de mens. Barth ging de
crisis van de beschaving verstaan als het oordeel van de levende God over een christelijke cultuur die in feite een en
al opstand tegen Gods openbaring in Jezus Christus belichaamde.16
C. van der Kooi heeft aangetoond dat reeds in 1915 het kritische religiebegrip, dat later vanuit de KD zo
bekend is geworden, zijn intrede doet.17 In een brief aan Thurneysen, 4 november 1915, schrijft Barth weinig
meer te kunnen beginnen met kerkelijke feestdagen als de jaarlijkse bid- en boetedag en de herdenking van de
Reformatie waar het om de menselijke 'religie' gaat. Mensen hebben dit soort gelegenheden in beslag genomen
voor hun eigen belangen. Met de ware dienst aan God heeft het allemaal weinig meer te maken. Het begrip
religie staat tegenover positief functionerende begrippen als geloof, Woord Gods, rijk Gods en leven. In de
religie lijkt het wel om God te gaan, maar in feite is de mens er subject en laat hij God niet meer de ruimte.
Eigen ervaring en eigen instituut c.q. de kerk worden steeds belangrijker. Hij laat God niet komen, maar bergt
zich op in wat hem zelf eerbiedwaardig en heilig is geworden. De georganiseerde religie trekt in een
plechtstatige stoet de eeuwen door en het lijkt één en al beweging te zijn. Maar het is zinsbegoocheling. Want in
feite draait de mens telkens kringetjes om zichzelf.18
In de K.D wordt dit later breed uitgewerkt. Daar wordt religie beschreven als de geraffineerde menselijke
poging om zichzelf te rechtvaardigen en te heiligen ten overstaan van een eigenzinnig en eigenmachtig ontworpen
beeld van God. Religie is in geen geval een opstap naar de ware dienst aan God. Religie is ongeloof.19 Slechts door
het oordeel over al onze menselijke religie heen wordt de ware religie geboren. ‘Waar... kan een religie slechts
worden, en wel precies zo, zoals de mens gerechtvaardigd wordt, slechts van buitenaf... De ware religie is evenals de
gerechtvaardigde mens een schepping van de genade.’20 In die zin kan ook gezegd worden dat de christelijke religie
de ware religie is. Niet het christendom is de ware religie. Het christendom als menselijke onderneming valt onder
precies hetzelfde oordeel als alle andere vormen van religie. Maar het christelijk geloof als het vrije antwoord op de
vrije genade Gods is de ware religie.
De religiekritiek viel bij Barth aanvankelijk nog niet, maar later wel, samen met de afwijzing van elke vorm
van godskennis buiten de openbaring in Jezus Christus om. Toen dat steeds duidelijker werd, werd dat een
medestrijder van het eerste uur, Emil Brunner, te machtig.
10.3.2. Emil Brunner, natuur en genade
Toen steeds duidelijker werd hoe kritisch de theologie van Barth was, met name in zijn afwijzing van elke vorm van
natuurlijke godskennis en natuurlijke theologie, ging dat Emil Brunner, aanvankelijk met Barth een voortrekker in de
beweging van de dialectische theologie veel te ver.21 In zijn strijdschrift tegen Brunner heeft Barth zelf verklaard
mede verantwoordelijk te zijn voor de binnenkomst van 'natuurlijke theologie' in de kring der dialectische theologen.22 Dat verklaart waarschijnlijk mede waarom de botsing in 1934 tussen hem en Brunner zo fel werd. Om het
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gesprek hierover met Barth aan te gaan, publiceerde Brunner zijn geschrift Natur und Gnade. Zum Gespräch mit
Karl Barth.23 In zes punten vat hij samen waar het hem ten diepste om gaat.
1.
Het eerste punt gaat over het beeld Gods. Brunner's these luidt: formeel is het beeld Gods niet in het minst
aangetast. De mens is, zondig of niet, subject en verantwoordelijk. Materieel is het beeld Gods volledig
verloren gegaan. De mens is door en door zondaar en aan hem is niets wat niet door de zonde is bevlekt.
2.
Zijn tweede punt gaat over de schepping van de wereld. Die is volgens Brunner tegelijk openbaring,
zelfmededeling Gods. Door de zonde is dit niet veranderd. Ieder mens heeft ook een geweten, dat wil
zeggen: hij is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid. Op de een of andere wijze kent ieder mens de wil
van God. Anders zou hij ook niet kunnen zondigen. Er is dus een tweeërlei openbaring, een openbaring
door de schepping en een openbaring door Jezus Christus. Door de zonde is de eerste openbaring
onvoldoende gebleken. Daarom heeft pas de christen, dat wil zeggen de mens die tegelijk in de Christusopenbaring deelt, de rechte natuurlijke godskennis.
3.
In de derde plaats is er op grond van de tweeërlei openbaring ook onderscheid te maken tussen tweeërlei
genade, de reddende genade en de onderhoudende genade. Deze twee zijn wel weer met elkaar verbonden.
Door het geloof in Christus komen we er namelijk achter dat we, reeds voor wij de verlossende genade
leerden kennen, van de genade Gods geleefd hebben zonder deze recht te kennen, namelijk op de wijze van
de onderhoudende genade. Deze onderhoudende of algemene genade heeft een eigen plaats, zodat ook altijd
in lied en gebed de kerk deze onderhoudende genade geprezen heeft.
4.
In de vierde plaats moeten ook in verband met de onderhoudende genade de ordeningen ter sprake komen.
Er zijn ordeningen die regelrecht op de schepping zelf teruggaan, zoals het huwelijk, en ordeningen die met
de zonde te maken hebben, bijvoorbeeld de staat. Deze laatste hebben de bedoeling het leven, zoals het in
de schepping bedoeld is, voor de algehele ondergang te behoeden. Gelovigen beleven een diepte-dimensie
in deze ordeningen vanuit de Christus-openbaring, maar daarmee blijven het toch ordeningen, die behoren
tot het rijk van de schepping en niet tot het rijk van de verlossing.
5.
Brunners vijfde punt is, dat er in de mens een aanknopingspunt is voor de goddelijke genade der verlossing.
Slechts menselijke subjecten, geen stenen of dieren kunnen het Woord Gods horen en de Heilige Geest
ontvangen. Het gaat hierbij om een formeel, niet een materieel aanknopingspunt. Dat wil zeggen, het zegt
niets over 's mensen ontvankelijkheid voor de genade, wel over zijn aanspreekbaarheid. Omdat de mens
aanspreekbaar is, is hij ook schuldig wanneer hij de genade afwijst. Door zo'n leer van het aanknopingspunt
komt volgens Brunner het sola gratia van de Reformatie geenszins in gevaar. Integendeel, ze is noodzakelijke vooronderstelling voor alles wat verder te zeggen valt, want een mens die geen enkel godsbewustzijn
meer heeft, kan door het Woord Gods niet worden bereikt.
6.
In zijn laatste punt stelt Brunner dat in de verlossing onze schepselmatigheid niet te niet gedaan wordt, maar
juist tot haar bestemming komt. Het sterven van de oude mens, is het sterven van de zondige oude mens.
Het subject als zodanig, het zelfbewustzijn, wordt in en door het geloof niet opgeheven.
Brunner gaat op al deze punten het gesprek, maar ook het gevecht aan met Barth. Vooral in het vijfde en
laatste hoofdstuk van zijn geschrift maakt hij duidelijk waarom deze zaken voor hem geen academische
kwesties zijn, maar van levensbelang.Ten diepste vreest hij dat de kerk met de theologie van Barth in een
getto terecht zal komen. Wanneer zo negatief gedaan wordt over het natuurlijk godsbesef bij mensen, de
algemene religie en het natuurlijk ethisch besef, kan de kerk geen serieuze gesprekspartner meer zijn in de
cultuur, kan de kerk in haar verkondiging ook niet meer de loopplank uitleggen naar hen die buiten zijn.
10.3.3. Het 'neen' van Barth
Barth heeft op de publicatie van Brunner geantwoord met een buitengewoon fel geschrift met de korte titel, die niets
aan duidelijkheid te wensen overlaat: Neen.24 Om deze felheid te begrijpen is het nodig te weten, dat de zogenaamde
'Duitse christenen', zij die het nationaal-socialisme omarmden, het geschrift van Brunner, Natur und Gnade, waren
bijgevallen. Vooral zijn opkomen voor de scheppingsordeningen, huwelijk, gezin, overheid, sprak hen aan. Voor
Barth ging het hier om een nieuwe vorm van heidendom en in de strijd met de 'Duitse christenen' ging het hem om
zaken van leven en dood.
Wel zegt hij te begrijpen, dat Brunner zit met de vraag hoe de boodschap van het evangelie zal landen in de
moderne wereld. Maar hij zegt erbij, dat hij deze vraag toch niet van hetzelfde gewicht acht als de vraag naar de
inhoud van de boodschap. Integendeel. Volgens Barth zijn dit twee heel ongelijksoortige vragen. De vraag naar de
inhoud van de boodschap is allesbepalend. Wie het antwoord op deze vraag uit het evangelie zelf mag vernemen, zal
merken dat in dit evangelie ook gerekend is met zijn vraag naar het hoe van de overdracht. Het evangelie verkondigt
ons immers Gods onvoorwaardelijke 'ja' tegen de mens, dat aan al het vragen, tobben, twijfelen, zelfs ontkennen van
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de mens voorafgaat. ‘Zouden wij dan het 'hoe' ook maar een ogenblik buiten dat 'wat' kunnen zoeken?’25 Met andere
woorden, probeert Brunner niet van onderop een verbinding te zoeken met de moderne mens, terwijl God zelf in zijn
verzoening in Christus de brug reeds heeft geslagen? In feite ziet Barth alle zorg omtrent de vraag hoe de brug
geslagen moet worden als een onderschatting van Gods beslissende openbaring in Christus.
Letterlijk schrijft Barth: ‘Is hij (de moderne mens) en is dus de vraag hoe hem te bereiken niet 'opgeheven'
in het alleen beslissende 'wat': dat Christus voor hem gestorven en opgestaan is? Zouden kerk en theologie hem
daarmee geen oneer aandoen, wanneer ze hem in plaats van daarop dat hij aangesproken is, zouden aanspreken op
zijn aanspreekbaarheid?’26 En even verder schrijft hij: met niet-gelovigen, intellectuelen en moderne jeugd kan men
naar mijn ervaring het beste spreken, wanneer men er in alle eenvoud van uitgaat, dat Christus ook voor hen
gestorven en opgestaan is en dat daarom hun afwijzen van het 'christendom' ten laatste niet ernstig genomen moet
worden.
J.M. Hasselaar vertelt als voorbeeld van deze benadering het volgende: Als gevangenispredikant vroeg
Barth altijd gevangenen die ontslagen waren en die zich bij hem aandienden, gelijk door te laten naar zijn
studeerkamer... Dan zei hij: ‘We zijn het er toch over eens dat om te kunnen en mogen leven geen bankroof meer
nodig is?’27 Dit lijkt me een typerend voorbeeld hoe Barth in de kerkelijke praktijk zijn theologie volkomen trouw
was. Of het nu gaat om de intellectuelen, met wie Brunner te maken had of om bankrovers, met wie Barth zelf te
maken heeft, de werkelijkheid van intellectuele tegenspraak en banken beroven geldt niet als laatste werkelijkheid.
Barths 'neen' tegenover Brunner is daarom ten diepste niet gefundeerd in een andere theologie, maar in zijn
onvoorwaardelijke 'ja' tegenover Jezus Christus als Heer der wereld en daarom ook van alle theologie: Jezus
Christus, eersteling van de ganse schepping en daarom ook eerste woord in elke ontologie (zijnsleer).
Barth heeft hierin de overwinning op het subjectivisme van de negentiende eeuw gezien. De
geloofservaring 'Jezus is Heer' transcendeert tegelijk elke ervaring, omdat het eigenlijke subject in deze ervaring niet
mijn religieuze 'ik' is, maar Jezus Christus zelf. Zo heeft Barth een geheel eigen weg gevonden tussen een
scholastisch openbaringsbegrip enerzijds en een modern subjectivistisch openbaringsbegrip anderzijds. De gelovige
kan niet anders meer dan denken vanuit Jezus Christus als laatste grond der werkelijkheid. Andere
aanknopingspunten zoeken in het gesprek met de niet-gelovige is terugvallen achter deze uit genade zo beslissend
ontvangen kennis.
Er zou over deze thesen nog genoeg te vragen en te zeggen zijn, maar dat willen we nu niet doen. Het ging
erom de posities van Barth en van Brunner zo eerlijk mogelijk vanuit hun diepste geloofsmotieven te schetsen. De
felle discussie tussen Barth en Brunner was een momentopname, zeker gekleurd door de context van de Duitse
christenen en hun natuurlijke theologie. Later was Barth minder fel, maar de posities veranderden niet echt. Wel is
Barth levenslang met de vragen, die Brunner aan de orde stelde, bezig gebleven. Aan het eind van zijn leven heeft hij
geprobeerd meer recht te doen aan Brunners tegenwerpingen door zijn zogenaamde 'Lichterlehre' te ontwikkelen.28
Het gaat nooit om een aparte scheppingsopenbaring of oeropenbaring los van de openbaring in Jezus Christus. Hij is
het licht der wereld. Maar juist in dit licht kunnen ook de lichten van de schepping ter sprake komen. Barth trekt dan
de vergelijking met Genesis 1:3, het licht van de eerste dag, dat aan alles vooraf gaat en Genesis 1:14, waar over de
lichten aan het uitspansel gesproken wordt. Zij weerkaatsen het licht van de eerste dag. Zo is de schepping dankzij
Jezus Christus theatrum gloriae Dei.29
Weer later, in een soort aanvulling op de KD, gaat Barth bij de uitleg van de bede 'Uw Naam worde
geheiligd' nog een stap verder. Hier maakt hij het door Brunner steeds herhaalde onderscheid tussen het objectief
bekend zijn van God in de wereld en de subjectieve onkunde der mensen. Gods schepping is bepaald niet leeg en
stom. Gods naam is in de door Hem goed geschapen wereld reeds heilig - lang voordat de christenheid zich opmaakt
om zijn heiliging te bidden... Zou Hij niet in elke grashalm, in elke sneeuwvlok heilig zijn? Het subjectieve onbekend
zijn met God verandert niets aan het objectieve feit dat mens en wereld door Hem gekend zijn. Wat betreft de religies
komt hij dan, gelet op zijn scherpe religiekritiek van voorheen, tot de opmerkelijke uitspraak: ‘Wel danken zij hun
oorsprong alle aan de grote ambivalentie: dat God de wereld niet alleen subjectief onbekend, maar ook objectief
bekend is.’30
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Deze uitspraak wordt verder niet uitgewerkt. Wij kunnen daar vandaag wel op verder borduren. In ieder
geval is het niet in de lijn van Barth om te blijven steken in zijn 'nee' tegen Brunner. We verstaan dit 'nee' slechts
wanneer we twee dingen goed zien. In de eerste plaats dat het ingegeven was door de context, het doodlopende spoor
van het cultuurchristendom van de negentiende eeuw en het oprukkende nieuwe heidendom.
In de tweede plaats dat het 'nee' tegenover alle eigenwillige godsdienst opkomt uit het 'ja' van God om ons te
dienen in Jezus Christus. Barth is de theoloog van de restloze genade en daarom is hij de theoloog van het 'nee' tegen
elke poging om langs deze genade heen een weg naar God te zoeken. Hoezeer zijn 'nee' vanuit dit 'ja' gezegd was,
blijkt nog eens aan het eind van het leven van Brunner in 1966. Barth zegt dan tegen hem: de tijd waarin ik meende
je een 'nee' te moeten tegenroepen is lang voorbij, omdat wij allen immers daarvan leven, dat een groot en barmhartig
God tot ons allen zijn genadig 'ja' spreekt.31
10.4. Lessen voor het heden
We hebben in dit hoofdstuk geluisterd naar enkele theologen uit de twintigste eeuw, die intens met de vragen rond de
religieuze of juist a-religieuze mens zijn bezig geweest. Zelf kwam ik er bij de bestudering opnieuw van onder de
indruk hoe zij in hun denken enerzijds door nieuwe ontdekkingen in de Schrift, anderzijds door de context, zoals zij
die existentieel beleefden, werden bepaald. Daarom zou het ook niet ter zake zijn aan het eind van dit onderzoek de
vraag te stellen: wie had er nu gelijk? In plaats daarvan willen we de waarheidsmomenten van ieder nog eens op een
rij zetten en vervolgens proberen daaruit enkele conclusies te trekken voor het heden, waarin wij zelf staande op de
schouders van het voorgeslacht de roeping mogen vervullen.
10.4.1. Waarheidsmomenten
We beginnen bij Brunner, omdat hij het meest de klassieke posities inneemt. In zijn standpunten kwamen we veel
tegen, dat we ook in hoofdstuk 8 lazen, toen het over Calvijn en Bavinck ging. Brunner wil eraan vasthouden dat
God zijn schepping, wereld en mensen nooit heeft losgelaten en dat daar genoeg van te merken is voor ieder die dat
wil zien. Op deze basis is ook het gesprek mogelijk met de niet-gelovige en kan voorkomen worden, dat de kerk als
een soort sekte in een getto komt. Het is de vraag of Brunner deze waarheden wel te rechter tijd gesproken heeft. De
Duitse christenen maakten er misbruik van. Brunner zelf was echter bang, dat de grote invloed van Barth de
theologie mee zou slepen in een eenzijdigheid, die haar van steeds meer mensen zou vervreemden. Brunners hart
klopt voor het apostolaat en de apologetiek.
Barth heeft in de lijn van Paulus, Luther, Kohlbrugge en Kierkegaard ons duidelijker dan ooit ingescherpt,
dat religie voor zover het een menselijke onderneming is, de meest geraffineerde vorm van opstand tegen God is.
Door dit accent uit te vergroten, konden andere waarheidsmomenten minder tot hun recht komen, bijvoorbeeld het
feit dat er van religie geen sprake zou zijn als God zich niet ooit had bekend gemaakt. Tot deze erkenning komt Barth
pas aan het eind van zijn leven en dan nog schoorvoetend. Barth voelde het als zijn roeping dit voluit bijbelse accent
(de bijbel is vol van religiekritiek, anti-heidens en anti-judaïstisch) te laten horen in een tijd waarin het christendom
in Europa in de grote crisis terechtkwam. Er was een totale vernieuwing van kerk en theologie nodig, vond Barth.
Het goddelijke en het menselijke waren in het verleden al te zeer vermengd. Daarom moest nu radicaal ingezet
worden bij het bijzondere en unieke van de openbaring van God in Christus.
Bonhoeffer ten slotte was waarschijnlijk zijn tijd het meest vooruit. Hij vond in ieder geval, dat Barth en
Brunner een soort achterhoedegevechten leverden. Beiden gingen ervan uit dat de mens nog door en door religieus
was. Brunner meende hier iets mee te kunnen beginnen, terwijl Barth er vooral opstand tegen God in zag. Maar
Bonhoeffer zag een nieuw mensentype opkomen, dat niet meer zou ademen in de traditionele religieuze denkkaders,
bij wie het natuurlijke godsbesef en godsverlangen nauwelijks meer herkenbaar aanwezig zouden zijn.
Is het traditionele religieuze denkkader een voorwaarde om te kunnen geloven? Het gaat toch om de
concrete gehoorzaamheid aan Christus, het kritische evangelie? Hier raken de intenties van Barth en Bonhoeffer aan
elkaar. Maar Barth vindt niet dat men zich zo af moet tobben over de a-religieuze mens. God heeft immers in
Christus ook over deze mens ten goede beslist? Dat moet hem eenvoudig gezegd worden. Bonhoeffer noemt dit
echter 'openbaringspositivisme', dat wil zeggen dat Barth zich niet bekommert om de vraag naar de toegangen,
invalspoorten, landingsplaatsen. In deze kritiek zit een waarheidsmoment. Het waarheidsmoment van Bonhoeffer
zelf is zijn scherpe waarneming van het nieuwe mensentype en de hartstocht van zijn vraag: hoe kan Christus Heer
zijn van de a-religieuze mens?
10.4.2. Conclusies
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In onze tijd met zijn nieuwe uitdagingen moeten we niet aan de belangrijke stemmen uit het verleden voorbijgaan.
Wij spreken vandaag van een postmoderne cultuur waarin religie weer mag. Dat wil echter niet zeggen, dat de areligieuze mens, die Bonhoeffer voorzag, niet bestaat. Hij bestaat wel terdege en wel in twee gestalten. In de eerste
plaats in de gestalte van de velen, die niet meer kunnen geloven in God, hemel en hel, kortom al de traditionele
christelijke voorstellingen; het grote leger van agnosten. In de tweede plaats in de gestalte van hen, die religieus zijn
in die zin, dat ze gevoelig zijn voor transcendente ervaringen, maar voor wie het christelijk wereldbeeld en een
persoonlijk God geen rol meer spelen. De postmoderne religiositeit is vaak een predikaat van de anthropologie.
Bonhoeffer zou dit nauwelijks religiositeit genoemd hebben, omdat voor hem religiositeit te maken heeft met
afhankelijkheid en verantwoordelijkheid tegenover een persoonlijk God. We doen er daarom goed aan ons blijvend
te bezinnen op de vraag hoe wij de zaak waarom het gaat in het evangelie, de navolging van Jezus, aan de orde
kunnen stellen in een klimaat waarin veel of de meeste traditionele religieuze voorstellingen zijn verdwenen.
Het geluid van Barth hebben we in onze tijd ook nodig. We kunnen al te blij zijn met nieuwe religieuze
belangstelling. Juist ook de religieuze postmoderne mens is vaak zo uiterst geraffineerd bezig zich de levende God
van het lijf te houden. Elke religie waarin het gaat om bevrediging van de eigen behoeften is opstand tegen God. Dit
betekent echter niet dat we daarom de religieuze mens maar links moeten laten liggen. Integendeel, we zijn geroepen
tot een zo goed mogelijke communicatie. Pas dan wanneer de communicatie geslaagd is, kan het thema van de religie
als ongeloof aan de orde komen, in de pijnlijke, ontdekkende zin. In dat opzicht kunnen we blijvend van Brunner
leren. In hem brandde de hartstocht voor de communicatie. En omdat ieder mens schepsel van God is, is deze
communicatie ook mogelijk, zei hij.
We gaan bemoedigd door Brunner op weg om vervolgens de zaak van Barth aan de orde te stellen, zelfs bij
mensen die Bonhoeffer a-religieus noemt. Barth denkt echter te gemakkelijk over het probleem, dat dit 'ja’ ook door
mensen moet worden beaamd. Dit kan leiden tot luiheid op evangelisatorisch gebied. Geleerd door Bonhoeffer en
bemoedigd door Brunner zullen we vandaag moeten zoeken naar tekenen en verwijzingen, die postmoderne mensen
kunnen helpen in een ontkerstende wereld iets te ontdekken van de God en Vader van Jezus Christus. Het 'ja' van
God in Christus gaat ook hen aan. Na Bonhoeffer moet zending in Europa helemaal opnieuw beginnen.

DEEL III
TOLK EN GETUIGE VANDAAG

11.
‘Weten doe je in de kerk’
Schetsen voor missionair gemeente-zijn in een postmoderne samenleving
H. de Leede
11.1. Moet het anders?
Structurele en blijvende veranderingen in een samenleving of een kerk ontstaan in de regel vanuit een breed en
diep gevoelde noodzaak. Ze hangen eerst een tijd in de lucht, en dan breken ze door en worden concreet
zichtbaar. Dat kan soms in een korte tijd en versneld zo gaan. We schrijven dit hoofdstuk in de overtuiging dat
ingrijpende veranderingen in ons Nederlandse kerkelijke leven noodzakelijk zijn en onontkoombaar. ‘Het zit in
de lucht.’ Tot onze schade zullen we doen alsof er niets aan de hand is. We schrijven dit artikel tevens in de hoop
dat de signalen die wijzen op en die vragen om een andere gestalte van kerk-zijn in onze samenleving, ook
worden opgepakt.
Wij menen zulke signalen op te merken. We willen er zonder terughoudendheid over schrijven en de
consequenties voor de gestalte van kerk-zijn proberen te trekken. Deze bijdrage heeft dus iets van een
experiment. De reactie van de lezer en gesprekspartner is de proef op de som. Zal de lezer de schok der
herkenning ervaren of niet? We bedoelen de herkenning dat we inderdaad in een heel nieuwe, en zeker ten
opzichte van de laatste vier eeuwen en ook ten opzichte van enkele decennia geleden, radicaal andere fase van de
geschiedenis van de kerk terecht zijn gekomen of snel terecht zullen komen. En we bedoelen de erkenning dat
het daarom anders moet.
11.1.1. Einde van drie traditionele vormen van kerk-zijn
De kerk neemt in en met het oog op haar verkondiging en vormgeving (de kerkordening) te allen tijde een
gestalte aan die herkenbaar is in de culturele context van de eigen tijd. Wil zij immers iets te zeggen hebben, dan
moet zij verstaanbaar en herkenbaar zijn. Anders gezegd, om cultuur-vormend te kunnen zijn, moet de kerk
(ook) cultuur-volgend willen zijn. Dat was juist de missionaire kracht van de drie kerktypen die in de
geschiedenis van Nederland vorm hebben gekregen: de hiërarchisch geordende rooms-katholieke volkskerk, de
presbyteriaal-synodaal geordende protestantse volkskerk en de (neo-)calvinistische belijdeniskerken.
Naar onze overtuiging zijn deze drie, in de traditie gevormde, gestalten van kerk-zijn niet meer
toereikend om de uitdagingen aan te kunnen gaan waarvoor de voortgaande geschiedenis de christelijke
gemeente stelt.
Rooms-Katholieke Kerk
Bij de eerstgenoemde, de hiërarchisch geordende rooms-katholieke volkskerk, was er eeuwenlang, tot in de jaren
zestig van de vorige eeuw, sprake van een vrijwel volmaakte aansluiting van cultuur en kerk, van
burgerlijk/statelijk leven en kerkelijke invloed. Vrijwel alle 'natuurlijke verbanden' hadden een equivalent in de
kerkelijke handelingen. De geboorte vond zijn pendant in de kinderdoop/handoplegging; de overgang naar de
schooltijd had zijn ritueel in de eerste communie; de confirmatie markeerde de volwassenwording; bij de
relatievorming hoorde de kerkelijke inzegening van het huwelijk; bij morele overtredingen of misstappen in het
sociale verkeer was er de kerkelijke biecht en absolutie; in tijden van ziekte en bij het sterven/begraven was de
kerk aanwezig in de ziekenzalving, het sacrament voor de stervenden en de kerkelijke uitvaart. In feite had de
kerk zo het beheer over de cruciale momenten van het leven. Daarover had de kerk gezag. En dat gezag werd als
zinvol ervaren, wanneer en zolang de kerk dat gezag ook waardig was. En op dat punt is het kennelijk misgegaan
sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw.240
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We zijn in ons land sinds het einde van de jaren zestig van de twintigste eeuw getuige van een zeer snelle
leegloop van de Rooms-Katholieke Kerk en een sterke secularisering van wat eens het 'rijke roomsche leven'
was. Dat is de resultante van een proces met vele kanten. Maar er is veel voor te zeggen deze ontwikkeling ook
te lezen in het licht van het verlies van de relatie van kerk en culturele context. De rituele of sacramentele
vormgeving van de gang van de mensen door hun bestaan van wieg tot graf had kennelijk haar verworteling in
de spiritualiteit van de gelovigen verloren, en werd toenemend als betekenisloos of, erger nog: als kerkelijk
machtsmiddel ervaren. De begeleiding van het morele leven in de biechtpraktijk werd toenemend als wetticisme
en kerkelijke bemoeizucht beleefd. De hiërarchische gestalte van de kerk - lange tijd als een zinvol en zeer
effectief wapen in de emancipatie van het rooms-katholieke volksdeel beleefd - gingen velen ervaren als
volstrekt verouderd en/of verdrukkend (verplicht celibaat en uitsluiting van vrouwen uit het kerkelijk ambt). Nu

De Nederlandse Hervormde Kerk
Voor de tweede genoemde, de presbyteriaal-synodaal gestructureerde protestantse volkskerk, in ons land de
Nederlandse Hervormde Kerk, geldt in zekere zin hetzelfde verhaal als bij de rooms-katholieke volkskerk. Er
zijn wel een paar belangrijke verschillen. Ook hier geldt dat de kerk een onmisbare, en als zinvol ervaren,
betekenis had voor de vormgeving van het leven. Op de cruciale momenten van het publieke en private leven
was zij zichtbaar en hoorbaar aanwezig. Daarbij geldt wel dat de Nederlandse Hervormde Kerk, anders dan de
Rooms-Katholieke Kerk, een duidelijk nationaal karakter had. Ondanks de sinds de Franse Revolutie zich verder
doorzettende scheiding van kerk en staat, was de hervormde kerk aanwezig bij de hoogtepunten in het publieke
leven. En zeker in het geloofsgevoelen van velen binnen die kerk hoorde dat ook zo te zijn vanuit hun
theocratische visie op de verhouding van kerk en staat.241 Het is duidelijk dat de maatschappelijke en culturele
context zo radicaal veranderd is dat dit denken over kerk en staat, met daarbij aspecten als 'vaderlandse kerk',
'protestantse natie', bijna niet meer overdraagbaar is.242
Er is nog een tweede belangrijk verschil met de rooms-katholieke volkskerk. Bij de laatstgenoemde gaat
het om de sacramentele vormgeving en structurering van het leven door de kerk in haar rituelen. De Reformatie
beoogt iets anders, namelijk de heiliging van het leven door de kerk in haar prediking en catechese. Vandaar dat
de kerkhervormers bij de cruciale momenten van overgang – geboorte, volwassenwording, huwelijk, et cetera de nadruk legden op begrijpen en geloven. Zij gaven voor deze momenten daarom de onderwijzende formulieren
aan de kerk mee. Dat had te maken met de hoge greep die de Reformatie deed en waarvan zij zelf trouwens het
voorbeeld was. De Reformatie stelde de mens in diens persoonlijk staan voor God centraal. Het gaat erom dat
hij/zij God op de rechte wijze kent en dient. Die hoge inzet van de Reformatie stond zelf ook weer niet los van
de opkomst van de vrije en zichzelf bewuste burger.243 Deze inzet van de Reformatie bracht de vrije kerken in de
Verenigde Staten voort, in de zestiende en zeventiende eeuw ontstaan uit de vluchtelingen uit Europa, en
volstrekt los van de overheid.244
Maar de calvijnse Reformatie bracht in de culturele context van de Nederlanden ook nog iets anders
voort: de presbyteriaal-synodaal gestructureerde kerk met regenteske trekken. In de plaats van de hiërarchisch
gestructureerde kerk van Rome, kwam een kerk die bestuurd werd door colleges van vrije burgers. Van meet af
aan was daarmee ook een spanning gegeven. Zal de gereformeerde Reformatie betekenen dat de kerk werkelijk
geregeerd wordt door het geestelijk regiment van de kerkenraad en via de vertegenwoordigingen naar classis en
synode, dat wil zeggen door de ambten? Of zal het resultaat zijn dat de colleges van de notabelen, de burgers met
de kennis en de macht, het voor het zeggen gaan krijgen? De geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk
laat zien dat het laatste meestal het geval is geweest. Er ontstond een regenteske besturenkerk.245 Dit had ook te
maken met die genoemde inzet van de kerk van de Reformatie bij de heiliging van het leven en bij het geloof als
(ook) kennis, met als gevolg een grote nadruk op het onderricht. Deze inzet geeft aan de geleerde vrije burger
de rooms-katholieke volkskerk vrijwel verdwenen is, zien we deze kerk voor de keuze staan tussen een
conservatieve minderheidskerk die nauwelijks nog voeling heeft met waar het leven zich afspeelt of werkelijke
vernieuwing. Bij vernieuwing denken wij dan vooral aan het vruchtbaar maken van de tradities van die andere
gestalte van de Rooms-Katholieke Kerk: die van de kloosters, van de contemplatie, van de ascese, van de
spiritualiteit.
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We denken aan het gedachtegoed van Groen van Prinsterer en van de theoloog Hoedemaker in de
negentiende eeuw. De laatstgenoemde had weer grote invloed op het gedachtegoed van A.A. van Ruler. Het is
evident hoezeer de kerkorde van 1951 in zijn visie op het apostolaat doortrokken is van dit zelfverstaan van de
Nederlandse Hervormde Kerk. Deze kerk ‘richt zich’, uiteraard als 'Christus-belijdende volkskerk', ‘tot overheid
en samenleving…’, zo kan zij in haar kerkorde zeggen. Dat is, volgens deze theocratische visie op de verhouding
van kerk en staat, haar van God gegeven volste recht en haar roeping.
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Hiermee is natuurlijk niet gezegd dat daarmee de bijbelse boodschap: ‘De HERE regeert’ zijn betekenis zou
hebben verloren. Maar die geloofsbelijdenis dat God koning is en dat zijn koninkrijk komt en dat de aarde vol zal
zijn van de vrede en gerechtigheid van Christus, vraagt om een hernieuwde vertolking in onze veranderde
culturele context.
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En de Reformatie, zeker de calvijnse, heeft, omgekeerd, die vrije burger ook voortgebracht: die voor niemand
buigt dan alleen voor zijn God, en die desnoods daarom vluchteling wordt of emigreert.
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De sterke verworteling van de democratie in het protestantisme, is een andere vrucht van die inzet van de
Reformatie bij de enkele mens voor God.
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Regels (lees: beperkende maatregelen), die de burgerlijke overheden invloed gaven op de verkiezing van
kerkenraden, en op de beroeping van predikanten, en die spanningen veroorzaakten tussen kerkvoogdij en
kerkenraad, en niet het minst de nauwe band tussen (hervormde) kerk en overheid, bevorderden dit proces. De
periode 1816 tot 1951 staat hiervoor model: de kerk als belijdende gemeenschap des Geestes is gemuilkorfd door
de reglementenbundel, mede opgelegd door de koning.

een grote voorsprong op het gewone, ongeletterde volk. En een van die geleerde mensen in de samenleving was
de predikant. Als verkondiger van het Woord was zijn invloed groot en zijn status voornaam. Tegelijk was zijn
vrijheid als dienaar van het Woord ook weer beperkt: hij hoorde immers tot de notabelen. O wee, wanneer hij te
vaak dingen zei die het establishment van de notabelen tegen het zere been waren! Dan kwamen er
moeilijkheden.246
Er is naast veel kwaads - veelal verbonden met het genoemde regenteske karakter van de 'nationale
kerk' en met de macht én de onmacht van de predikant - ook veel positiefs te zeggen van deze presbyteriaalsynodaal gestructureerde 'nationale' kerk. De relatie tussen de kerk, casu quo het evangelie, en de cultuur was er.
Voor velen was de nationale kerk het orëntatiepunt voor geloven en leven, voor waarden en normen.247 De
culturele elite behoorde tot de 'nationale kerk'.
Het is duidelijk dat deze gestalte van kerk-zijn voorbij is. De kerkverlating is in de Nederlandse
Hervormde Kerk enorm geweest. Het volk is uit de vroegere volks-kerk verdwenen.248 Het is trouwens zelfs de
vraag in hoeverre het volk, met name het proletariaat - zowel de landarbeiders als de fabrieksarbeiders - ooit echt
een innerlijke binding met de hervormde kerk heeft gehad. Maar ook de culturele bovenlaag vervreemdde
(geruisloos) van de hervormde kerk. De levensbeschouwelijke en culturele oriëntatie vond de mondige,
zelfbewuste burger van de negentiende en twintigste eeuw meer en meer buiten de sfeer van de kerk. De
teloorgang van de vrijzinnige en van de ethische richting in de hervormde kerk - beide bij uitstek gekenmerkt
door dat zoeken naar de verbinding van evangelie en cultuur of van openbaring en werkelijkheid - is van deze
ontwikkeling het bewijs.
De beweging die uitliep op en die voortkwam uit de nieuwe kerkorde van 1951, en die een
gerevitaliseerde belijdende kerk van en voor het volk beoogde en zich richtte op de gehele Nederlandse
samenleving, was een laatste en niet geringe gestalte van die presbyteriaal-synodaal gestructureerde volkskerk.
Deze zo bedoelde 'Christusbelijdende volkskerk' evenwel is vastgelopen op de emancipatie en de ontkerkelijking
van de massa, én op de overwinning van het paradigma van de Verlichting in het denken van de intellectuele
bovenlaag. Deze laatstgenoemde, de cultureel toonaangevende bovenlaag, is zeer diep geseculariseerd. In het
publieke debat is het metafysische element verdwenen in onze cultuur. Het beroep op God in bijvoorbeeld de
wetenschap en aan de universiteit, is uitgesloten en was lange tijd zelfs haast verboden. Voor heel het publieke
leven geldt dat 'God is verdwenen uit… de universiteit, de kunst, de literatuur, de publieke media'. Daarmee is de
culturele bedding voor een zeer hervormde traditie - die van de theocratie, van de kerk die spreekt in de
samenleving, die van en voor het volk is, die in zijn missionaire élan heel Nederland bestrijkt in zijn parochiale
structuur - verdwenen.249 Een derde hierbij nog komend verschil met de Rooms-Katholieke Kerk is dat, juist
omdat de Reformatie alles zette op de kaart van de persoonlijke overtuiging en de heiliging van het leven
(publiek en privé), de secularisatie in protestantse kring ook harder aankomt dan bijvoorbeeld in de RoomsKatholieke Kerk. De mondig geworden burger wordt onkerkelijk.
De Gereformeerde Kerken in Nederland
Er is in onze context nog een derde gestalte van kerk-zijn, die van de (neo-)calvinististische belijdeniskerken.
Het voorbeeld daarvan zijn de Gereformeerde Kerken in Nederland; maar we vinden deze zelfde gestalte van
kerk-zijn in de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Historisch bezien
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Uit de levensbeschrijvingen van predikanten uit de Nadere Reformatie kunnen we die spanningsvolle relatie
tussen regenten en kerk goed aflezen. Zie bijvoorbeeld Otto de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, Nijkerk
1978, p. 233, 235-237 over Jodocus van Lodenstein en Koelman.
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Een in de eerste helft van de negentiende eeuw zeer invloedrijke theologische stroming in de hervormde kerk,
de Groninger richting, maakte er zelfs haar programma van: de openbaring van God is onze opvoeding tot
goddelijke mensen, en de bestrijding van misstanden in de samenleving. Deze stroming kon zo invloedrijk zijn,
omdat in vele gemeenten de culturele bovenlaag nog in de kerk en in de kerkenraad zat, en daar
(vanzelfsprekend) de dienst uitmaakte. Hetzelfde kan gezegd worden van de beweging van het Reveil. Deze
orthodox-protestantse beweging in de hervormde kerk met haar grote invloed op het diaconale werk vanwege de
kerk, kon die invloed hebben door haar verworteling in de bovenlaag van de samenleving.
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Met uitzondering van het orthodoxe gedeelte van deze kerk: maar dat is een verhaal apart, waar we bij het
derde type kerk-zijn nog op terug komen.
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De discussie naar aanleiding van de kerkorde van de komende Samen op Weg-kerken over de figuur van de
geboorteleden, is dus inhoudelijk bij uitstek een voorbeeld van een anachronisme. Het past bij een gestalte van
kerk-zijn die er binnen afzienbare tijd niet meer is. Hier geldt evenwel opnieuw wat we eerder onder noot 3
zeiden ten aanzien van de theocratie: één van de theologische noties achter de figuur van de 'geboorteleden' is die
van het eenzijdige verbond van God, waarin Hij trouw houdt tot in het duizendste geslacht. Die notie van de
onbegrensde liefde van God voor het verlorene vraagt om een vertolking binnen een andere culturele en
historische setting.

zijn deze alle ontstaan als emancipatiebeweging van een bepaald volksdeel: eenvoudige mensen, de 'kleine
luyden', die in hun religie, de religie van de belijdenis, hun identiteit hadden. En juist op dat punt vonden zij bij
het (kerkelijk en maatschappelijk) establishment, dus bij de regenteske Nederlandse Hervormde Kerk, geen
erkenning.250 Vervolgens verenigden zij zich rond hun belijdenis als beginsel. De Drie Formulieren van Enigheid
werden voor deze gelovigen tot akkoord van belijden, waarop men elkaar vond, waarop men zich beriep en
waaraan men elkaar hield. In zoverre weerspiegelen deze calvinistische belijdeniskerken een authentieke inzet
van de Reformatie: ieder mens, hoezeer ook een van de 'kleine luyden', staat persoonlijk voor God en is uniek.
Maar als gelovige in Christus, als uitverkorene, is hij in ultieme zin uniek en onvervangbaar. En krachtens zo
hoge adeldom – als een vrij en uniek kind van God - heeft hij ook een hoge roeping als nieuw schepsel van God.
De emanciperende werking die van dit zelfverstaan voor deze bevolkingsgroepen uitging, is niet gering geweest.
Er vormde zich een naadloze verbinding tussen een verstaan van de bijbel vanuit het beginsel van de drie
formulieren en een eigen gestalte van cultuur. Die eigen cultuur kreeg vorm en lange tijd werd het leven uit het
beginsel als zinvol ervaren.
Het laat zich raden dat, wanneer de emancipatie voltooid is, en vervolgens het culturele isolement dat
met dit type kerkvorming en sowieso met een proces van emancipatie gegeven is, niet meer nodig is of gewoon
wegvalt, het beginsel zeer snel aan inspirerende, motiverende en samenbindende kracht inboet. Het wordt soms
binnen één generatie als betekenisloos of zelfs onbegrijpelijk ervaren.251 Het is dan ook geen wonder dat deze
kerkformaties - de Gereformeerde Kerken in Nederland voorop, maar ook de Gereformeerde Kerken
Vrijgemaakt en de 'open' flanken van de Christelijke Gereformeerde Kerken - worstelen met hun identiteit.252 Er
is grond voor het sterke vermoeden dat dit type kerk zijn tijd gehad heeft. De culturele bedding voor dit gelovig
zelfverstaan ontbreekt meer en meer. Voor een nieuwe generatie gelovigen, ook binnen deze kerken zelf, is
bijvoorbeeld de gedachte ongeloofwaardig geworden dat Gods particuliere verkiezing, de reikwijdte van zijn
verbondsbeloften, de articulatie van het christelijk geloof volgens de Drie Formulieren en de grenzen van Gods
kerk, zo ongeveer samenvallen met de grenzen, de beginselen en de uitwerking ervan binnen de eigen kerken.
Het wil er gewoon niet meer in dat het zo zit. Het feit dat de grenzen van de eigen cultuur doorbroken zijn en het
besef dat ook het christelijk geloof vele culturele articulaties kent, zullen daaraan niet vreemd zijn.
Conclusie
Wij concluderen dat deze drie typen van kerk-zijn in onze Nederlandse context hun kracht, en zeker hun
missionaire kracht, verloren hebben. Onze culturele context is immers fundamenteel gewijzigd. Wij beseffen dat
het uitermate riskant is uitspraken te doen over de culturele verschuivingen waar wij zelf deel van uitmaken.
Toch is het niet te veel gezegd, wanneer wij de veranderingsprocessen in onze samenleving in die zin als nieuw
waarderen, dat ze zich zo snel voltrekken, op zo grote schaal (globaal of wereldwijd én lokaal: niemand kan zich
onttrekken) en zo totaal. In zekere zin zijn wij andere mensen aan het worden. Dat vraagt dus om een andere
gestaltegeving van het kerk-zijn. De missionaire situatie van onze tijd vraagt daarom.253
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We denken hierbij aan de druk vanuit de Hervormde Kerk, gesteund door de overheid tegenover de
afgescheidenen van 1834. Maar in 1944 was er (ook) sprake van een vergelijkbare spanning tussen een
vasthoudend kerkelijk establishment binnen de Gereformeerde Kerken en een aantal jongere theologen. Het
gevolg was de Vrijmaking en het ontstaan van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.
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Talloze malen is dit proces van ontmanteling van de gereformeerde zuil beschreven, onder anderen door de
godsdienstsocioloog Gerard Dekker. Bij het lezen van Geert Mak, De eeuw van mijn vader, ziet men het proces
als het ware 'live' aan zich voorbijgaan.
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Het is evident dat er in de laatste dertig jaar een nieuwe 'zuil' aan het ontstaan is: die van de bevindelijkgereformeerde of gesloten orthodoxe gelovigen in de rechterflank van de Nederlandse Hervormde Kerk en van
de Christelijke Gereformeerde Kerken, in de Gereformeerde Gemeenten en in enkele andere orthodoxgereformeerde kerken ter rechterzijde. Deze reformatorische zuil heeft enkele kenmerken die we eerder zagen:
emancipatie van een volksdeel met daarom een noodzakelijk isolement. Op andere punten verschilt deze
beweging echter van de voorgaande grote (neo-)calvinistische emancipatiebeweging: de reformatorische zuil is
minder een totaalvisie met culturele pretenties. Ze is in oorsprong althans meer naar binnen en op behoud
gericht. Haar oogmerk is niet allereerst de tijd, maar de eeuwigheid. Het zou wel eens kunnen blijken dat deze
zuil minder gevoelig is voor verval dan de neo-calvinistische. Wellicht ligt daar ook een (natuurlijk zijn er meer
aspecten aan) oorzaak van wat we in noot 9 constateerden: dat de gemeenten in de rechterflank van de
hervormde kerk veel minder last hebben gehad van daadwerkelijke ontkerkelijking. Zij houden het gewone volk
behoorlijk vast. Maar er is nauwelijks groei van deze gemeenten de eigen subcultuur. De reformatorische zuil is
evident minder missionair dan de neo-calvinistische was.
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Een revitalisering van de bestaande, historisch gegroeide gestalten van kerk-zijn is dan ook niet het adequate
antwoord op de missionaire situatie van dit moment. Het feit dat de klassieke gestalte van de oecumene - door de
kerkelijke en theologische tradities met elkaar in gesprek te brengen met het oog op kerkelijke eenwording -

11.1.2. Leven in een andere culturele context - niet omzien in nostalgie
Voordat we verder zoeken naar de invulling van die andere gestaltegeving van het kerkzijn, gaan we eerst nader
in op die culturele context waarin wij snel samen terecht komen. We veronderstellen voorkennis bij de lezer over
wat bedoeld wordt met postmodernisme.254 We geven daarom slechts een eigen waardering ervan als toeleiding
naar onze schets van een andere gestalte van kerk-zijn.
Vooral een ander levensgevoel
Bij het postmodernisme gaat het naar ons besef ook, en misschien wel vooral, om het ontstaan van een nieuw
levensgevoel. Cultuurhistorisch en filosofisch is het postmodernisme een uitloper van het modernisme, en
tegelijk een fundamentele kritiek daarop. Het is allereerst een uitloper van de ontwikkeling van de mens van na
de Renaissance en de Verlichting: de volle nadruk blijft ook in het postmodernisme liggen op de menselijke
zelfbeschikking en autonomie. In zekere zin is de nadruk op de mens als zichzelf bepalend subject nog versterkt.
Het kenmerk van de postmoderne mens is dat hij zijn eigen hoogst individuele levensbeschouwing samenstelt.
Dat doet hij eclectisch: hij stelt het levensbeschouwelijk boeket samen uit bloemen uit verschillende velden.
Daaruit blijkt zijn postmodernisme. De visie op het goede leven - met daarachter het antwoord op de
levensvragen 'wie ben ik?', 'waar kom ik vandaan?' en 'wat is mijn bestemming?' - ontleent de postmoderne mens
niet meer aan een voor-gegeven samenhangend systeem of een ‘groot verhaal’, waar hij in past en zich in voegt.
Daar zit juist zijn kritiek op de Verlichting en op de grote ideologieën.
De zogeheten 'grote verhalen' hebben veel beloofd dat zij niet hebben waargemaakt. De ontwikkelingen
van het liberalisme, en niet minder van het veelbelovende socialisme/communisme, hebben dat in de
geschiedenis van de twintigste eeuw laten zien. Daarom moeten deze 'grote verhalen' uit elkaar gehaald,
gedeconstrueerd, worden. We zouden ook kunnen zeggen dat ze van hun ideologische karakter ontdaan moeten
worden. De postmoderne mens kenmerkt zich door een haast instinctieve afkeer van voorgegeven ‘grote
verhalen’. Deze zijn verdacht en rieken naar intolerantie, naar het autoritaire en het exclusieve. Deze kritiek van
het postmodernisme op de eigen vader, het modernisme, zit als levensgevoel diep in onze moderne tijdgenoot.
Dat gaat evenzeer op voor de postmoderne gelovige: ook het christendom heeft immers een geschiedenis achter
zich van veel niet waargemaakte 'grote verhalen'. Dat besef zit ook bij veel eigentijdse gelovigen diep.
De mens als subject overvraagd?
Onze kijk op dit levensgevoel is dubbel. Aan de ene kant getuigt het postmoderne levensgevoel van een grote iksterkte. De mens is geheel verantwoordelijk voor de zingeving aan zijn eigen geschiedenis. In die zin trekt het
postmodernisme de lijn van het modernisme door. Renaissance en Verlichting impliceerden de ontdekking van
het 'ik'. De mens is, zichzelf bewust, het subject van zijn eigen geschiedenis. Maar, de denkers van de
Verlichting schonken daarbij in de grote ideologieën wel tegelijk het kader waarbinnen de mens zijn eigen
geschiedenis kon gestalte geven. Het postmodernisme impliceert echter een verheviging van de moderne nadruk
op het 'ik'. De mens moet immers niet alleen zelfbewust zijn, maar ook zijn eigen zingevingssysteem creëren. En
de (post-)moderne mens doet dat dan ook op vele terreinen. We denken aan de grote nadruk op menselijke
zelfbeschikking tot in de meest 'heilige' momenten van het leven toe: geboorte, relatievorming, ziekte en dood.255
Kortom, het postmodernistisch levensgevoel vooronderstelt een grote ik-sterkte. Maar: is dat reëel?

nauwelijks nog enthousiasmeert, en het feit dat het Samen op Weg-proces naar zijn organisatorisch-kerkordelijke
kant nauwelijks leeft, en het feit dat met name jongeren een geheel andere vorm van oecumene beleven in
bewegingen als van Taizé, dat alles is signaal dat wij voor een missionaire gestalte van kerk-zijn onze kracht
ergens anders moeten zoeken.
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Het eerste artikel van dit boek geeft in een opsomming van een groot aantal herkenbare verschijnselen een
sfeertekening van een levensgevoel, R. de Reuver gaat in zijn bijdrage in op het centrale kenmerk van
postmodernistisch denken, de terugwijzing van de 'grote verhalen'; A.H. van Veluw laat in zijn kritisch artikel
zien wat er kennistheoretisch gebeurt in een postmodern denkklimaat. In feite is zijn artikel een onderbouwing
van de gedachte dat het geloof in God en in een 'groot verhaal' ook kennistheoretisch geen onzin is.
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D66 is in ons politieke bestel de partij die bij uitstek past bij een postmodern levensgevoel. Enerzijds is deze
partij modern. De partij legt, in de lijn van de Verlichting, grote nadruk op de rationaliteit. Via rationele
afweging van argumenten, zoveel mogelijk zonder voorgegeven beginselen en zonder autoriteiten, kunnen wij
tot beslissingen komen. Anderzijds gaat deze partij, juist omdat zij geen ideologisch uitgangspunt erkent, het
verst binnen ons politieke bestel in de nadruk op de individuele menselijke zelfbeschikking wanneer het gaat om
vragen rond abortus, euthanasie, en om regelgeving inzake relatievorming (homo-huwelijk bijvoorbeeld).

We kunnen namelijk aan de andere kant ook spreken van een overspanning van de nadruk op de mens
als subject met als gevolg een ernstige ik-zwakte. Het is zeer de vraag of de mens wel in staat is zo autonoom en
mondig te leven als in het postmodernisme verondersteld wordt. Is dat niet, indien het al mogelijk zou zijn,
alleen weggelegd voor enkelingen, de mensen met een goede opleiding, met een sterk netwerk en een gedegen
culturele vorming? Maar zelfs dan nog is het de vraag of de mens, ook die postmoderne mens, wel zo autonoom
en zo zelf-bepalend is als hij denkt en als hem wordt gesuggereerd. Is er niet veel schijn-autonomie? Op alle
mogelijke manieren wordt de mens immers bepaald door factoren buiten zijn invloed. Dat geldt zeker in onze
door en door vertechniseerde leefwereld. Diep leeft in ons, (post-)moderne mensen, het besef slechts een klein
radertje te zijn in een enorme machine, die ook nog zeer kwetsbaar is. Het is daarom ook geen wonder dat een
echte grondangst van de moderne mens is dat hij inwisselbaar is en geen (blijvende) identiteit heeft. Wordt hij
niet overvraagd?
De humaniteit bedreigd
Het is duidelijk dat de humaniteit in onze postmoderne samenleving zeer bedreigd is. Enerzijds wordt er een
enorme last op de mens gelegd zich maatschappelijk waar te maken; anderzijds leeft hij met het besef op veel
dingen nauwelijks enig vat te hebben of er een zin aan te kunnen geven. Een gevolg is een zekere eeltvorming
ten opzichte van het 'grote lijden' in deze wereld. Er is bij ons een gewenning aan structureel onrecht.256 Daarmee
gaat gepaard een latent schuldgevoel over het gemis aan diepte in het bestaan en een breed gevoeld verlangen
naar de kunst van het 'goede leven'. Het echte leven moet toch meer reliëf, diepte en veelkleurigheid hebben dan
wat wij zoal op de tv zien!? Maar de macht van de verstrooiing is zo groot! Wie lukt het echt zich te onttrekken
aan de zuigkracht van 'het snelle dynamische leven van de moderne westerling'?257 De postmoderne tijdgenoot
ervaart aan den lijve dat welvaart niet automatisch geluk betekent.
De culturele context als uitdaging, weerstand en gemis
Ons zicht op het postmoderne levensgevoel is dus dubbel. Aan de ene kant veronderstelt het een grote ik-sterkte.
Aan de andere kant leidt het tot overbelasting van het 'ik'. Onze waardering van het postmodernisme is daarom
ook ambivalent.
Allereerst aanvaarden wij de postmoderniteit als een gegeven en als een uitgangspunt bij de
communicatie van het evangelie. Er zit ook iets heel positief uitdagends in dat radicale uitgangspunt in het
menselijk 'ik' en diens zelf-bepaling. En we zien het als een grote missionaire uitdaging om dit authentieke
streven van de postmoderne mens te honoreren vanuit een bijbels zicht op de mens als uniek schepsel en als
geroepene van God. De vertolking van het evangelie in de prediking en in de catechese van de christelijke
gemeente zal daarom naar onze overtuiging alleen gelukken wanneer zij aansluiting heeft op de voortdurende eis
aan de moderne mens om zijn eigen leven oriëntatie te geven, om authentiek en uniek te zijn, et cetera. Wat dat
verder impliceert zullen we hierna nog uitwerken. In elk geval vereist het een radicale subject-subjectgerichtheid in de vertolking van het evangelie. Wanneer de vertolking van het verhaal van het evangelie niet
duidelijk interfereert met het levensverhaal van de hoorder, dan mislukt de vertolking en houdt de postmoderne
hoorder het voor gezien. De postmoderne mens, die naar de kerk gaat, 'wil er wat aan hebben en er iets mee
kunnen'. Anders gaat hij niet meer.
Aan de andere kant verhelen wij niet dat er in allerlei gestalten van het postmoderne levensgevoel een
eigensoortige weerstand tegen het evangelie schuilt. We constateerden eerder al de bedreiging voor de
humaniteit in die grote nadruk op de menselijke zelf-bepaling. Die vereist een grote ik-sterkte, en heeft de mens
die in huis? Houdt het postmodernisme wel voldoende rekening met factoren als 'lot' en 'beperkte mogelijkheden
tot ontplooiing' bij ons mensen? Maar dat is niet het enige. Theologisch-antropologisch stellen wij ook de vraag
in hoeverre in het mensbeeld van het postmoderne levensgevoel nog enige sprake is van besef van
verantwoordelijkheid en dus ook van zonde en schuld, casu quo van boete en verzoening. We zien in onze
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Dit staat niet in tegenspraak met het ook breed gedragen protest tegen bijvoorbeeld 'zinloos geweld' in de
zogeheten 'stille tochten'.
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Het is nog een open vraag wat de zeer snelle ontwikkeling van de informatica en van de (globale) virtuele
wereld met mensen zal doen. Wat zich in elk geval aftekent, is een (voorlopige?) nieuwe tweedeling in de
samenleving tussen hen die de ontwikkelingen beheersen en kunnen bijbenen, en zij die er buiten staan. Het feit
dat deze tweedeling zich ook vertaalt in enorme verschillen in inkomen en status, en het feit dat deze
ontwikkelingen zich sterk autonoom en anoniem voltrekken - vaak buiten echte beïnvloeding door overheden
om: we denken aan de wereldwijde geldstromen via de beurzen - dat alles geeft ons wel gegronde reden tot
bezorgdheid.

cultuur hoe het proces van emancipatie ook tegen zijn grenzen oploopt. De seksuele openheid en vrijheid hebben
veel goeds gebracht, maar hebben ook geleid tot kille schaamteloosheid en onmacht tot ware tederheid in trouw
en liefde. De grote nadruk op verdraagzaamheid heeft ook - niet alleen! - geleid tot onverschilligheid. Zelfbewustheid is een groot goed, maar kan ook met zich meebrengen een geest van maatschappelijke concurrentie
en tussen-menselijke hardheid. Heeft dit, zo stellen wij, wellicht te maken met een gemis aan besef bij de
moderne westerse mens dat hij mens voor God en voor/met de medemens is, en dat dat verantwoordelijkheid en
zelfbeperking inhoudt? Er zijn dus publiekelijk zichtbare bedreigingen voor de humaniteit op te merken.
Ten slotte betekent het postmoderne levensgevoel nog op een andere wijze een verarming van het menszijn voor het aangezicht van God en de ander. Bij postmoderniteit hoort, zoals we eerder hoorden, dat de mens
feitelijk zonder traditie groot wordt / moet worden. Traditie vooronderstelt nu eenmaal een 'groot verhaal'. Maar
de door een traditie - bijvoorbeeld die van de uitleg van de bijbel - 'geijkte woorden' zijn per definitie verdacht
geworden. De postmoderne mens leeft dus zonder samenhangend groter verband waarbinnen de dingen van de
werkelijkheid van God-mens-wereld, en van: 'wie ben ik?', 'waar kom ik vandaan?' en waar ga ik naartoe?'
betekenis hebben en krijgen. Om die reden is het voor postmoderne mensen dan ook erg moeilijk geworden in
het zo gefragmentariseerde bestaan nog eventuele 'tekenen in de dingen' op te merken. Hoe kun je werkelijke
'aandacht' voor het geheim in de dingen hebben, wanneer er nauwelijks een referentiekader is, waarin de dingen
hun betekenis krijgen? In een situatie van religieus analfabetisme en van gemis aan historisch besef, wordt het
steeds moeilijker ervaring op te doen met het wezen van de werkelijkheid en dus ook met God.
11.2. Kan het ook anders?
Het moet dus in onze culturele context anders met de kerk. Maar kan het ook anders? Mag het anders? Dat is nu
de vraag. Daarbij gaat het in dit boek om het missionaire gehalte van de kerk. We beperken ons dus tot de vraag
in hoeverre onze gestalte van kerk-zijn de vertolking en de overdracht van het evangelie naar binnen (de
catechese, de toerusting van de gelovigen tot hun roeping in de wereld) en naar buiten (zending, evangelisatie,
apologie) bevordert of belemmert.
Onze conclusie is dat de drie door ons beschreven 'traditionele' vormen van gestaltegeving van de kerk
niet meer passen in onze culturele context. Zij zijn naar ons inzicht geen adequate vehikels meer voor het Woord
Gods en het heil in Jezus Christus in deze wereld.258 Bij alle drie geschetste gestalten van kerk-zijn hoort
bijvoorbeeld een bepaalde stijl van leren, die in snel tempo verdwijnt. 'Leren' betekent dan dat de leerling
ingeleid wordt in de traditie. Die is voorgegeven. Er is een 'groot verhaal' en er is een traditie van
betekenisgeving, waarbinnen het leven zin en vorm kreeg. Een van de kenmerken van deze stijl van leren is dat
de leraar - lees: de kerk, de dominee, de catecheet; maar ook: de ouders, de gemeenschap - de leerling doet
verstaan waar hij reeds in deelt.259 Een ander kenmerk of een andere vooronderstelling bij deze stijl van leren is
dat 'micro', 'meso' en 'macro' op elkaar aansluiten. We bedoelen daarmee dat de persoonlijke levenssfeer wordt
gedragen door de brede verbanden van de leefwereld (school, kerk, familie), en daarbinnen woorden, taal
ontvangt om de ervaringen van het leven zin te geven of de betekenis van de dingen te vinden. Deze grotere
verbanden op hun beurt worden in hun betekenis gevende functie weer gedragen door het collectief van het dorp
of de zuil. Daarin wordt de leerling ingeleid. En zo wordt het leven leefbaar.
Die eenheid des levens is voorbij. En daarmee behoort ook een bepaalde gestalte van het christelijk
geloof, met de overdraagbaarheid daarvan, tot het verleden. We denken hierbij aan de vaste leefgemeenschap
van de (groot)familie of van het dorp, aan de voorgegeven structurering van de relatievorming en van het
huwelijk, bij voorkeur binnen de eigen culturele context of de 'zuil', aan de vaste arbeidsverhoudingen en de
voorgegeven loopbaan, aan de vaste riten rond geboorte, volwassenwording, huwelijk, gezinsvorming, ziekte en
sterven/begraven. Bij al deze voorgegeven verbanden hoorden bijpassende waarden en codes. Leren is in deze
culturele situatie 'ingeleid worden in deze passende waarden en codes'. Dat alles is voorbij. En omzien in
nostalgie is onvruchtbaar. Een nieuwe bewerktuiging van de kerk is dus noodzakelijk. Die conclusie lijkt mij
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Dit beeld gebruikt Calvijn wanneer het gaat om ‘de uiterlijke hulpmiddelen door welke God ons tot de
gemeenschap met Christus nodigt en in haar houdt’. Zo luidt de titel van Boek IV van de Institutie over de kerk,
de ordening der kerk, de ambten, de prediking, de tucht en de sacramenten. De kerk is hulpmiddel, instrument,
voertuig als kerk van het Woord. Onmisbaar is zij, zoals een moeder onmisbaar is om kinderen te baren en op te
voeden. Maar nooit is de kerk doel in zichzelf: het gaat om God en het heil in Hem. En God heeft de kerk met
alles erop en eraan verkozen om voertuig te zijn waarlangs Hij afdaalt tot ons en waarlangs Hij ons opvoert naar
Hem toe. Vgl. Institutie Boek IV.I. 5 voor het beeld van het voertuig.
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De titel van een catechese-methode die in de jaren '70 in de kringen van de Gereformeerde Bond binnen de
NHKerk verscheen, droeg als titel Leren geloven. De theologische visie achter deze catechesemethode werd
sterk bepaald door de notie van het verbond van God en de daarmee gegeven continuïteit door de geslachten
heen. De gemeente is een leer-gemeenschap.

onvermijdelijk op grond van de culturele situatie in de voortgang der cultuurgeschiedenis in onze Nederlandse,
westerse wereld. Maar de vraag is dan: hoe?
11.2.1. Ontspannenheid ten aanzien van de kerkstructuur
Wij laten ons voor de ecclesiologie of de opvatting over het wezen van het kerk-zijn in dit artikel sterk leiden
door de theologie van dr. O. Noordmans (1870-1956). We halen twee elementen uit zijn ecclesiologie naar
voren.
Grote nadruk legt Noordmans erop dat de kerk eerst apostolisch was, voordat zij episcopaal of
presbyteriaal werd. De kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, en niet op het fundament
van bisschoppen en oudsten. Dat wil zeggen dat de meest elementaire gestalte van de kerk is: het twaalftal
apostelen (of: de zeventig) dat wordt uitgezonden in de wereld met de boodschap van het Rijk. Dat mag de kerk,
zo bedoelt Noordmans, nooit vergeten. Het meest oorspronkelijke beeld van het evangelie is: Jezus temidden van
de schare met het evangelie van het Koninkrijk, met als gevolg een stoet van volgelingen. In de verdere
bewerktuiging van de kerk - in de ambten en diensten, in de ordeningen - gaat het om de bijeenvergadering,
leiding en vertroosting van deze gemeenschap van volgelingen onderweg. Met andere woorden, de missionaire
beweging van God in deze werkelijkheid met het oog op het Rijk is het eigenlijke. En de roeping of het wezen
van de kerk is dan de publieke verkondiging van dit evangelie, de genezing van zieken, de dienst aan de armen
en de zorg aan elkaar. De functie van de kerkordening is de geloofsgemeenschap bij deze dienst bewaren en
daarin stimuleren.
Het tweede element uit Noordmans' ecclesiologie dat wij naar voren halen, betreft die kerkordening
zelf. Deze is variabel en open, maar niet willekeurig. Aan de ene kant is de vorm van de kerk open en variabel.
Er is niet één vaste en uit de bijbel, het Nieuwe Testament, af te leiden gestalte van kerk. We kunnen immers de
kerkorde niet uit de Handelingen der apostelen en uit Paulus' brieven aflezen, ook niet onze ambtsopvatting of
onze presbyteriaal-synodale kerkinrichting. Biblicisme is ook in deze een heilloze vergissing.260 Maar de
kerkordening is ook niet willekeurig en een zaak van eigen keuze, zo vervolgt Noordmans. Het is een vrucht van
nauwkeurig luisteren hoe in het actuele moment van de geschiedenis de vorm van het kerk-zijn zich aandient. In
elk tijdsgewricht, maar op sommige cruciale momenten in het bijzonder, staan wij voor de vraag welke de op dat
moment geboden gestalte van kerk-zijn is. En die wordt ons duidelijk wanneer we ons als kerk begeven in het
spanningsveld van de missionaire opdracht van de kerk. De kerkordening volgt dus de missionaire praktijk en
moet daaraan dienstbaar zijn. God werkt in deze wereld met het oog op zijn Rijk, en de kerk is daaraan
dienstbaar. De kerkinrichting moet weer op zijn beurt dienstbaar zijn aan deze dienst.
Dit alles samen geeft die ontspannenheid in de kerkvraag. Het is niet nodig een bestaande en beproefde
kerkstructuur te handhaven, wanneer blijkt dat zij niet (meer) functioneert.
11.2.2. Theologische onderbouwing
We hebben tot op dit moment geconstateerd dat het anders moet. De in de traditie gevormde gestalten van de
kerk hebben hun motiverende en dus missionaire kracht bij de postmoderne mens verloren. Het mag ook anders,
zo zagen we vervolgens. Onze bestaande kerkstructuur - liturgie, ambtsvisie, presbyteriaal-synodale ordening - is
niet 'de bijbelse', maar een in de actualiteit van het historische moment gevonden vormgeving. Dat te beseffen
geeft ruimte en ontspannenheid. Vervolgens vroegen we al een aantal keren hoe anders die gestalte van kerkzijn
in een postmoderne tijd dan wel is. Want die is niet willekeurig. Dat gaan we nu uitwerken.
Hierboven werd reeds duidelijk in welke richting we het antwoord moeten zoeken. Wil de kerk in onze
tijd hervinden waar het werkelijk om gaat en hoe zij heeft te zijn om haar dienst goed te vervullen, dan moet zij
eerst terug naar haar meest oorspronkelijke gestalte, de apostolische. Het wezen van de kerk is de dienst aan het
evangelie van het Koninkrijk. Dat laatste, de heilzame en werkzame tegenwoordigheid van God in deze wereld,
is primair, en de kerk in haar verkondiging van dat evangelie en in de genezing van de zieken, de vertroosting
van de ellendigen, et cetera, is daaraan dienstbaar. Wat impliceert deze concentratie op de apostolische dienst
van de kerk nu voor haar gestalte?
Buiten de kerk geen heil?
De stilzwijgende vooronderstelling bij heel veel in de traditie gevormde modellen van kerk-zijn, is dat het heil
van God in deze wereld werkelijkheid wordt via de kerk. Kort gezegd: God en zijn heil > de kerk > de wereld,

260

Vgl. voor het schriftberoep ten aanzien van de kerkorde O. Noordmans, Verzameld Werk Deel V, Kampen
1984, met name p. 358-402.

dat is de volgorde. De consequentie is dan dat er buiten de kerk geen heil is: extra ecclesiam nulla salus est.261
Dit kan dan nog weer naar twee kanten uitgewerkt worden. In de meer theocratische zin betekent het dat de kerk
in haar zendingsopdracht in de hele werkelijkheid orde op zaken stelt.262 Het kan ook verstaan worden in de lijn
van de piëtistische spiritualiteit: de gemeente is de ark des behouds, en door haar getuigenis en dienst in de
wereld worden nog mensen uit de duisternis weggeroepen tot het licht. En dat licht schijnt in de kerk. Hoe
verschillend ze ook zijn, bij beide is de stilzwijgende vooronderstelling, dat God met zijn heil via de kerk in deze
werkelijkheid komt.
Wat gebeurt er wanneer wij deze volgorde zouden omkeren: God komt met zijn heil in onze
werkelijkheid (zijn schepping en onze geschiedenis) en de kerk is daaraan dienstbaar? Er zijn goede redenen om
dat te doen. Ten eerste overschat de kerk in het klassieke eerste model, waarin God via de kerk tot de wereld
komt met zijn heil, zichzelf. De meeste kritische vragen aan de kerk richten zich dan ook op dit punt. Al te gauw
stelt de kerk zich dan namelijk op als de hoedster van het heil. Dat beheert zij. De volgende stap is die van de
intolerantie: de machtskerk duldt geen andere kerk, en zeker geen andere godsdienst naast zich. In de tweede
plaats onderschat het klassieke model de kracht en de betekenis van de andere godsdiensten. We denken hierbij
niet alleen aan hun aantal, maar vooral aan de inhoud. De andere godsdiensten drukken in hun aanwezigheid
alleen al uit dat er meer werkzaamheid is van God dan alleen via en vanuit de kerk.263 Kortom, het adagium van
Cyprianus, extra ecclesiam nulla salus est, onderschat wie en hoe God is.
God - wereld: een poging tot herformulering
God heeft met heel deze werkelijkheid te maken. Dat is de fundamentele belijdenis van de christelijke kerk. De
God van Israel is de Schepper van hemel en aarde, en zo de Levensbron van al wat leeft. Alles is geschapen door
het Woord, en daarom, zo belijdt de christelijke gemeente in de lijn van de proloog van het Johannesevangelie,
hebben alle dingen iets te maken met dat Woord, dat vlees werd: Jezus Christus. Er ligt een verlangen in de
werkelijkheid naar de bedoelde bestemming, zo formuleert een zeer oude traditie in de kerk. En is er niet heel
veel goeds en moois overgebleven in deze wereld? We denken aan het samenleven van mensen, aan harmonie en
aan schoonheid in de kunst. Dat alles moet toch iets met God te maken hebben. Zou de inspiratie van de
kunstenaar misschien iets te maken hebben met de inblazing door de Geest? En zou het herstel van een kapotte
relatie werkelijk niets te maken hebben met de Geest, de relatie-schepper bij uitstek?! De gereformeerde
theologie is altijd heel beducht geweest om dit mee te zeggen. Zij had zeker oog voor de werkzame
aanwezigheid van God in deze werkelijkheid, maar zag dat als Gods algemene openbaring krachtens zijn
algemene genade. Van werkelijk heil is alleen sprake 'in Christus', en dan hebben we het over de bijzondere
genade, de bijzondere openbaring, het geloof en de bekering.
Deze opdeling van Gods openbaring in een algemene en een bijzondere, krachtens zijn algemene en
bijzondere genade, houdt altijd iets onbevredigends. Is er dan een soort deling in God? En in zijn werk? Kunnen
we op grond van het bijbelse spreken over God zo onderscheid maken tussen God de Schepper en God, die
verlost? Is het niet juist zo dat die God die Israël uit Egypte bevrijdt, dezelfde is als de Schepper van de einden
der aarde, en dezelfde als die God die de wijsheid van een Arabisch vorst als Elihu ingaf, en door zijn Geest de
heiden Cyrus tot zijn knecht maakt? Is het ook niet een te eenvoudig schema op de werkelijkheid? We zouden
dan aan de ene kant de kerk hebben met de bijzondere openbaring en daarmee het heil, en aan de andere kant de
wereld. Die ligt onder Gods algemene goedheid, wanneer het gaat om de tijdelijke goederen, maar onder Gods
oordeel, wanneer het gaat om het eeuwig behoud. Zijn de spanningsvelden in de werkelijkheid niet te groot om
op zo'n eenvoudige noemer te brengen? We denken aan het onnoemelijke massale lijden in deze wereld, deels
door menselijk toedoen (wrang genoeg: juist door toedoen van het rijke = 'christelijke' westen), deels door
natuurrampen. Verliest hier niet een uitdrukking als 'voor eeuwig verloren' zijn betekenis, en mogen we hem dan
nog wel zomaar gebruiken?264
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Dit adagium van Cyprianus is de eeuwen door zeer bepalend geweest in het zelfverstaan van de christelijke
kerk. De drie, in de traditie binnen onze context ontstane, gestalten van kerk-zijn gaan feitelijk van deze
grondgedachte uit.
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Het grote gevaar van de gelijkstelling van kerk, Koninkrijk Gods en 'het christendom' of de christelijke
cultuur ligt dan dichtbij.
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Wat zou het ons brengen wanneer we tegen de werkelijkheid aankijken als werkelijkheid, waarin de
drie-enige God werkzaam aanwezig is als de Schepper, als de Verzoener en als de Verlosser? We (onder)scheiden daarbij niet meer tussen 'algemeen' en 'bijzonder'. Neen: God werkt en dan gaat het altijd om de God
van Israël, de bijzondere God. En zo staan wij in de werkelijkheid, die door God is geschapen, van Gods
aanwezigheid vervuld, tegen God in verzet, onder Gods 'neen' en onder Zijn 'ja'?265 In schepping en
geschiedenis, van Israël en de volken, gaat God zijn gang. Als de Schepper en Onderhouder. Maar zien we en
verstaan we de tekenen van schepping en van chaos? Horen we het zuchten van de schepping om de verlossing?
Als de Heer van de geschiedenis. Maar zien we waar God de Heer zijn schreden zet?266 De psalmen leren het ons
en het evangelie openbaart het ons, dat Gods voetstappen in de geschiedenis lopen bij de mens in de nood en niet
in de parades der overwinnaars. Als de Voleinder, die niet laat varen wat zijn hand begon, maar die door zijn
Geest rusteloos aanjaagt wat dreigt uit te doven, opschrikt wat zelfgenoegzaam rust, vertroost wat terneer
gebogen ligt.
De drie-enige God werkt in deze werkelijkheid: almachtig, alomtegenwoordig, alwetend, als de Vader, als de
Zoon en als de Geest. Maar: merken we Hem ook op? Daar is nu de kerk voor nodig. Want: weten doe je in de
kerk!
11.3. Wat moet anders?
Waar het in de missionaire situatie van onze postmoderne tijd om gaat, is dat mensen hun en onze levens- en
wereldwerkelijkheid anders gaan lezen en God daarin gaan opmerken. En daar zien wij de onopgeefbare plaats
en functie, ja: de roeping van de kerk. We benadrukken nogmaals dat dat van de in de traditie gevormde kerken
een andere wijze van zelfverstaan vraagt. De kerk staat niet tussen God en deze werkelijkheid in. Dat is te veel
eer voor haar. En het maakt alleen maar mismoedig in een tijd dat de zichtbare gestalte van de kerk verkleint.
Daarmee zou dus ook Gods werkzame aanwezigheid in deze wereld verkleinen.
Van ons wordt een ander zelfverstaan van de kerk gevraagd. Dat zal voorts tot uiting komen in de wijze
waarop dat vorm krijgt. In korte trekken geven wij een paar gedachten over de invulling. Het kernwoord daarin
is: dienst. De machtskerk, die met vanzelfsprekend gezag een 'groot verhaal' naar buiten bracht, is voorbij. Ook
nu gaat het om het grote verhaal van de God van Israël. Ook nu gaat het om gezag. Ook nu gaat het om
getuigenis. Maar: anders.
11.3.1. Dienst van de vertolking
Allereerst is de kerk kerk van het Woord. Haar voornaamste dienst is daarom die van de vertolking. Veel zal
geïnvesteerd moeten worden in de kwaliteit van de prediking. Maar dan is eerst een ander zicht nodig op wat
prediking in onze culturele context is en behoort te zijn. In de prediking (her-)interpreteren wij de
levenswerkelijkheid van de hoorders in het licht van het evangelie met het oog op verandering, c.q. een
doorbraak van het Koninkrijk Gods in bekering, verzoening, vertroosting. Daarbij staat de preekstoel feitelijk
wel in het kerkgebouw, maar eigenlijk staat zij op de Areopagus. De kerk is een groot deel van de samenleving
kwijt - de intellectuele bovenlaag, de grote massa, de armen - en de afstand tussen wat in de kerk gebeurt en op
de markt van het leven is enorm geworden. Maar dat mag niet betekenen dat de kerk en de prediking nog verder
naar binnen gericht raken. Want ook de kerkmensen zelf ervaren die kloof in zichzelf. Voor de publieke
verkondiging van het Woord betekent dit drie dingen:
1e. De prediking moet de grote (bijbel-)woorden van de christelijke traditie herformuleren of vervoegen in de
context van de eigentijdse levenswerkelijkheid. We wezen hierboven, als voorbeeld, al op een uitdrukking als
'voor eeuwig verloren'. In deze klassieke uitdrukking komen vele bijbelse lijnen samen: eindgericht, oordeel,
finale gerechtigheid en barmhartigheid. En er is veel verlorenheid zichtbaar in onze wereld: armoede,
natuurrampen, verdrukkende regimes die veel mensen tot verloren mensen maakt. We spreken zelfs van een
'verloren continent' (Afrika). Wanneer onze preken spreken moeten - en dat moeten zij: de bijbel reikt het ons

kringen en in het bijzonder in bepaalde pentecostale kringen leeft zo'n absolute tweedeling van de mensheid echt.
Maar het is evident dat dat niet in de lijn is van het schriftgetuigenis over het eindgericht. Wat we in noot 24
schreven naar aanleiding van de andere godsdiensten, vertalen we hier door naar de massa's van de armen en
ellendigen. Door deze massa perditionis, deze verworpenen der aarde, theologisch niet echt serieus te nemen,
wordt ons spreken over 'eeuwige verlorenheid' een holle frase. Maar daarmee verdwijnt een groot stuk echte
ernst uit het christelijk belijden.
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aan - over het goddelijk (eind-)gericht en verlorenheid, dan moeten zij deze werkelijkheid verdisconteren.
Anders gaat het over niets.
2e. De prediking moet de grote machtswoorden van deze eeuw ontmythologiseren in het licht van het evangelie.
Elke tijd en elke cultuur kent zijn 'toverwoorden', zaken waar niemand vragen bij mag stellen. Zulke woorden
zijn bijvoorbeeld in onze tijd groei, zelfbewustzijn, zelfontplooiing, mondigheid, recht hebben op, et cetera. Elke
tijd en cultuur kent ook zijn 'het is nu eenmaal zo'. In onze tijd: armoede in de derde wereld, ecologische rampen,
toenemend geweld, de drop-outs. In de publieke verkondiging brengt de kerk dit soort vanzelfsprekendheden tot
hun werkelijke essentie terug en stelt ze buiten werking. Goede prediking is excorcistisch.
3e. De prediking moet zo de ogen scherpen om de tekenen van Gods aanwezigheid in deze werkelijkheid te
verstaan, en de werkelijkheid zo in het licht van God stellen dat er tekenen in oplichten. Daartoe moet de
prediking (en het leerhuis, de catechese) taal aanreiken om dingen vanuit God een naam te geven. Goede taal
roept ook de beleving die daarbij hoort op. Goede taal ontsluit de werkelijkheid waarnaar zij verwijst. Eerder in
deze bijdrage stelden wij dat de in de traditie gevormde gestalten van kerkzijn missionair waren doordat de
'natuurlijke verbanden en overgangen van het leven' door het Woord of de sacramenten van de kerk hun
betekenis kregen. De missionaire roeping van de kerk is nu dat zij, met name in de publieke verkondiging, aan
de mensen weer taal geeft om de cruciale momenten van het leven opnieuw coram deo te beleven. Kortom,
prediking moet profetisch zijn, en dialogisch tegelijk.
De kerk moet zich veel meer inhoudelijk in het publieke discours begeven. En zij moet de leden van de
gemeente daartoe bewerktuigen. De kerk is de ruimte waar allereerst de dienst van de vertolking plaatsvindt. We
pleiten juist omwille van de missionaire gestalte van de kerk voor concentratie door de predikanten op hun
eigenlijke taak van de vertolking. Maar het kan geen kwaad wanneer de kerk opnieuw nadenkt over de figuur
van de doctor ecclesiae. Heeft de kerk niet die specifieke mannen en vrouwen nodig die in staat zijn om leiding
te geven aan de bezinning (publiek!) op de aanwezigheid van God, het heil van God, zijn 'ja' en zijn 'neen' in de
concrete levensvragen? En die daartoe aangesteld zijn? Want in de kerk gaat het erom dat mensen weer gaan
weten: onderscheiden, kennen.
11.3.2. Dienst van het pastoraat
Vroeger of nu: nood van ziekte en dood, zorg om ouders of kinderen, vragen over zin en doel, die blijven. En
daarmee blijft een aantal elementen van het pastoraat onveranderd nodig. De gemeente is een gemeenschap
waarbinnen men naar elkaar omziet in Gods Naam. En daarbinnen blijven de ambtsdragers hun specifieke plaats
houden vanwege hun ambtsgeheim, vanwege de biecht, de handoplegging, de voorbede en de zegen. Tegelijk is
er ook veel veranderd. Het traditionele huisbezoek in het kader van het opzicht - mensen stimuleren en/of
vermanen - zal steeds meer verdwijnen. Maar hetzelfde geldt voor het pastoraat als hulpverlening. Postmoderne
mensen hebben voor verschillende hulpvragen zo hun netwerken. Dat kan en moet soms de gemeente zijn, in het
bijzonder voor hen die geen mens hebben, maar het kunnen ook andere netwerken zijn.
Wat wij zien toenemen en missionair gezien zeer belangrijk vinden, is de hermeneutische kant van het
pastoraat, vaak rond de cruciale momenten van het leven - geboorte, doop, huwelijk et cetera - maar het kan ook
georganiseerd gebeuren in groothuisbezoeken. Daarmee bedoelen we de mensen te helpen de werkelijkheid van
hun leefwereld te 'lezen' in het licht van het evangelie. Is dat immers niet de grote vraag van velen buiten en
binnen de kerk: hoe krijg ik zicht op mijn eigen kleine verhaal in dat ene grote verhaal van God en mens? Hier
zien wij weer de specifieke taak van de predikant als pastoraal theoloog. Daarin moet evenals in de prediking
veel geïnvesteerd worden, opdat hij/zij in staat is menselijke situaties en Gods Woord tegelijkertijd te lezen.
11.3.3. Dienst van de catechese
De tijden van de traditionele catechese zijn voorbij. We bedoelen de tijden dat de jongeren van de gemeente
zich, mede door middel van de catechese, eigen maakten waar zij al in deelden: het grote verhaal zoals dat in de
traditie ter plaatse verstaan werd. In een postmoderne samenleving is de startsituatie in het leerhuis van de
gemeente zeer ongelijk en divers. Tevens vereist de culturele context, waarin overtuigingen, waarden en normen
vooral eclectisch bijeengehaald worden, een radicale subject-subject benadering. Catechese in een missionaire
situatie zal steeds meer de gestalte krijgen van een voortgaand leergesprek over de werkelijkheid voor Gods
aangezicht. Naar aanleiding van wat gebeurt, vraagt de catecheet samen met de catechisant waar God is in wat
gebeurt, waar keuzen gemaakt moeten worden en waar de kerk zijn eigen vragen voorlegt. Tevens is de
catechese een plaats om te oefenen in het leven voor Gods aangezicht, zowel liturgisch als ethisch. Er wordt
gebeden en naar elkaar omgezien, er wordt voorbede gedaan en er is een bepaalde stijl van samenleven in taal,
waarden en normen. Wat wij missionair en vooral voor de geloofsoverdracht naar jongeren toe zeer hard nodig
hebben, is een ‘christelijke halacha’, een bij de gemeente van Christus passende weg om te onderscheiden waar
het concreet nu op aan komt en dan keuzen te maken. Het gaat in de kerk erom te weten waar het op aan komt.

11.3.4. Ruimte om ervaring op te doen
Het laatste dat wij in deze concretisering willen onderstrepen, is dat de kerk in de postmoderne context een
ruimte moet zijn waar mensen ervaring op kunnen doen met een kwaliteit van leven die bij het Koninkrijk Gods
hoort. De Heilige is in ons midden. In de kerk kunnen we ervaring opdoen met de omgang met het heilige en de
Heilige. We denken aan de liturgie, de oefening in de stilte en de eerbied. Het kenmerk van Gods aanwezigheid
in onze wereld is het kruis. En Jezus heeft gezegd dat wij het meeste kans hebben Hem te ontmoeten bij de
hongerige, de naakte, de zieken, kortom: bij de kwetsbaren. In de kerk leren we omgaan met wat kwetsbaar en
broos is. We denken aan het pastoraat, aan de opvang van mensen in nood, maar ook aan het diaconaat, het
praktisch dienen van de Gekruisigde.
11.4. Is dat alles?
Missionair gemeente-zijn in een postmoderne samenleving, daar gaat het allemaal om. Verandert er nu in onze
optiek zoveel in de toekomst? Zo voor het oog niet. De bekende elementen van gemeente-zijn keren allemaal
terug: prediking, pastoraat, catechese, liturgie, diaconaat. Maar de inhoud van dat alles krijgt een bijgestelde
oriëntatie op het Koninkrijk Gods, zoals het zich baanbreekt in de geschiedenis. Daar zicht op geven, daar gaat
het allemaal om. In onze visie op een veranderde kerk in een veranderde context zetten wij in op versterking,
verbreding en concentratie van de inhoud, en op de dialogische communicatie met mensen ter plekke over
levensvragen voor het aangezicht van God. Want: weten doe je in de kerk. Met gepaste bescheidenheid en met
enig - nieuw - zelfbewustzijn mogen wij zeggen: waar anders?

12.
Luisterend leren over en weer
Over wederkerigheid
L.W. Smelt
12.1. Over en weer
Er is niets boeiender dan je te laten inschakelen bij zendings- en evangelisatiewerk. Je hebt immers met God te
maken, die zelf met zendingswerk is begonnen en die beloofd heeft het ook af te maken. Deze blijde wetenschap kan
telkens weer de ware ontspanning geven. Krampachtig denken dat het van jou afhangt is niet nodig. Je hebt ook te
maken met een variëteit1 aan mensen en (sub)culturen, die met het evangelie bereikt mogen worden. ‘Zending in zes
continenten’ roept uitermate veel uitdagingen en vragen wakker. Een wereld gaat voor je open.
Tegelijk is het vermoeiend. Je bent immers maar een klein beperkt mensje in die grote wereld van God.
Er is in de vorige eeuw zoveel veranderd en doordacht, dat je het niet meer bij kunt houden. De
paradigmawisselingen hebben elkaar snel opgevolgd. Telkens staat er weer een ander sleutelbegrip centraal. Ik
noemde al ‘zending in zes continenten’. Nederland is net zo goed zendingsland geworden. De ‘strijd voor sociale
gerechtigheid’ vlamde hoog op. Het kan toch niet waar zijn dat God die groeiende kloof tussen arm en rijk wil!
De ‘theologie van de bevrijding’ en de ‘black theology’ kwamen op. Toen bevrijding moeilijker was dan men
verwachtte, kwamen woorden als ‘ballingschap’ en ‘woestijn’ in beeld. Christenen kregen meer zicht op
zelfoverschatting en machtsmisbruik. De verlegenheid nam toe, vaak hand in hand gaande met tijdrovende
vergaderingen om zelf als kerk in Nederland te overleven midden in de vrieskou van de secularisatie. Nietchristelijke godsdiensten groeiden intussen echter in zelfbewustzijn. Mensen maakten steeds meer verre reizen.
De migratie- en vluchtelingenstromen gingen maar door. Door dit alles kreeg de ‘dialoog’ met andere
godsdiensten steeds meer aandacht. Tevens kwam ‘Evangelie en cultuur’ hoog op de agenda’s te staan en nog
steeds is dit het thema waar allerlei actuele discussies onder vallen. We zijn er tot onze schrik achter gekomen
dat niet alles evangelie was wat wij naar de Derde-Wereld landen hebben gebracht. Er zat ook al te veel westers
gedachtegoed bij, dat hand in hand ging met een al te dominante westerse economie.
Het is verre van leuk om de spiegeltjes, die vroeger als lokmiddel voor de inboorlingen meegenomen
werden, nu terugbezorgd te krijgen met de vraag om zelf eens goed in de spiegel te kijken. Met welke bril op lezen
jullie de bijbel? Wat zijn jullie vooroordelen en belangen? Brengen jullie wel echt offers of is jullie hemd nader dan
de rok? Welke aspecten van jullie boodschap zijn cultuurgebonden? En hebben jullie geen last van jullie heidendom?
Zending is zo ‘tweerichtingsverkeer’ geworden. Er is niet meer alleen sprake van mensen uitsturen naar overzee of
naar de grote stad, maar er komen vragen terug. Over én weer is nu het verkeer. Voornamelijk gaat dat via
‘bruggenbouwers’: de uitgezonden zendelingen en evangelisten. Zendingsavonden bestaan niet langer alleen uit
mooie plaatjes kijken, maar beogen vooral het nadenken over vragen die als een boemerang hier terug komen.
Broeders en zusters van overzee wordt de kans geboden om ons hier te ontmoeten. Er worden zelfs
uitwisselingsprogramma’s opgezet. Dit alles in het kader van het belangrijke sleutelwoord ‘wederkerigheid’.
Onder ‘wederkerigheid’ versta ik dat zendings- en evangelisatiewerk geen eenrichtingsverkeer meer is
maar tweerichtingsverkeer2. We zenden niet alleen mensen uit, maar we nemen ook huiswerk mee terug naar
huis. De wijze waarop het evangelie ingaat in een andere (sub)cultuur zet ons aan het denken over hoe dat ging
en gaat in onze eigen cultuur(fase). Of kijkend en luisterend naar migrantenkerken in eigen land vragen we
onszelf af wat we van hen kunnen leren. Voor, tijdens en na uitwisselingsbezoeken denken we samen na over
wat er met onszelf en onze gemeente gebeurt.
De systematische reflectie over wederkerigheid staat eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. Het is
mij opgevallen dat in het encyclopedische handboek van dr. J.A.B. Jongeneel, Missiologie (twee delen), ’s
Gravenhage 1986 en 1991, geen paragraafje over wederkerigheid te vinden is. In het standaardboek over
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’Er bestaat een essentiële culturele pluraliteit binnen de eenheid, die deel uitmaakt van de universele kerk. Het
is niet meer vanzelfsprekend dat de verschijningsvormen van het christendom alleen maar replica’s zijn van de
westerse kerk.’ Kwame Bediako, Jezus in de cultuur en geschiedenis van Afrika, Kampen 1999, p. 123.
2

Boeiend en informatief is het rapport dat de Commissie Wederkerigheid en Uitwisseling heeft geschreven voor
de MDO-afdeling van de SoW-kerken: 'Nieuwe wegen voor Zending en Werelddiakonaat: Wederkerigheid en
Uitwisseling'.
Verder wijs ik op het eerste nummer van jaargang 20 (1991) van Wereld en Zending met als thema: ‘Uitzenden van
mensen: Doodlopende weg of doorgaand proces?’

zendingswetenschap van D.J. Bosch, Transforming Mission, New York 1991 wordt alleen onder het kopje
Interculturation op pagina 455 het een en ander opgemerkt wat direct met ons onderwerp te maken heeft.
De theorie loopt dus achter bij de praktijk. Zolang mensen uitgezonden worden is er namelijk altijd een
vorm van terugkoppeling geweest naar de thuissituatie. Discussies tussen zendingswerkers en zendingsbesturen
zijn er altijd geweest. Wel is met het wegvallen van het westerse superioriteitsdenken de bereidheid toegenomen
om de kritische vragen van daar werkelijk door te sluizen en door te vertalen naar hier. Bijvoorbeeld de afdeling
Binnenland van de Gereformeerde Zendingsbond houdt zich er al jaren mee bezig. GZB en IZB hebben ook
gezamenlijk geprobeerd om missionaire vragen op de agenda’s van kerkenraden te krijgen en op
gemeenteavonden aan de orde te stellen. Er zijn in de jaren tachtig in Kampen twee boekjes verschenen in de
serie Kijk op zending (zendingsbezinning binnen de Gereformeerde Gezindte) die op onze thematiek ingaan. De
IZB bracht in 1983 het boekje uit getiteld Daar en hier, over de praktijk van de gezonden gemeente. Met name
de artikelen van J.J. Visser, W.J. Bouw en J.E. de Groot trachten de brug te slaan tussen daar en hier. Verder wil
ik hier noemen de noeste arbeid van dr. Th. van den End, De gereformeerde Zendingsbond 1901-1961
Nederland-Tanah Toraja, een bronnenpublicatie, 1985. De dissertatie van dr. B. Plaisier, Over bruggen en
grenzen, Zoetermeer 1993, is een duidelijk voorbeeld van reflectie over de praxis van daar, waar kritische vragen
naar hier uit voort vloeien. Bij het gedenken van belangrijke gebeurtenissen uit de (zendings)geschiedenis wordt
steeds meer de kans benut om terug te koppelen naar eigen situatie. Opvallend was bijvoorbeeld in 1992 de
stroom aan literatuur over 500 jaar zendingsgeschiedenis in Latijns-Amerika. Dit omdat Columbus in 1592
Amerika ‘ontdekte’. Ik verwijs u naar ‘Missionair Europa na 500 jaar’, Wereld en Zending, 1 (1992).
12.2. Kunnen leren is nog geen willen leren
Als het gaat om het leren missionair gemeente te zijn staan we er niet meer alleen voor. Immers de relaties, die we
met kerken in andere landen onderhouden, worden steeds meer gekenschetst door een gelijkwaardige zusterrelatie
dan door een moeder-dochter relatie. Over en weer gaan we bij elkaar op bezoek. Veelvuldig komen
zendingsarbeiders met verlof. Op vele zendingsavonden klonk de vraag: 'Wat kunnen wij in Nederland leren van de
kerk in Afrika, Latijns-Amerika of Azië?' In de lijn van de Kenyaanse theoloog John Mbiti placht de
zendingsarbeider als tegenvraag te stellen: 'Wílt u iets leren?'3
Tevens worden wij in eigen dorp of stad omringd door (wijk)gemeenten, die het missionair gemeente zijn anders
aanpakken dan wij. Wij kunnen van elkaar het nodige leren. Wíllen wij dit echter ook? Bovendien zijn de
zendingskerken van overzee naar ons overgevaren en ze presenteren zich onder ons als migrantenkerken.4 Wij
kunnen makkelijker dan ooit met anderlandse kerken in contact komen. Wíllen wij het ook?
De mogelijkheden om van zusterkerken te leren als het gaat om het missionair gemeente zijn, zijn dus
toegenomen. Dat heeft echter niet automatisch met zich meegebracht dat onze gemeenten een grotere
missionaire uitstraling kregen in eigen omgeving. Soms lijkt de verlegenheid er eerder door toegenomen. Soms
wordt de onwil ruiterlijk toegegeven, wordt er naar uitvluchten gezocht om de onwil te camoufleren of zelfs te
rechtvaardigen. Het risico is dus groot om het luisterend leren over en weer te vervangen door luisterend leren
over en sluiten. Luisterend leren moet geleerd worden en onderweg moet er veel afgeleerd worden. Dit heeft
alles te maken met de bekering zoals Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus die omschrijft als de
afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe.
Toch hebben het uitsturen van zendingsarbeiders (met hun pogingen hun leerervaringen terug te koppelen
of door te vertalen), het inzetten van evangelisten in de grote steden en de bezoeken over en weer positieve vruchten
opgeleverd als het gaat om wederkerigheid in het leerproces om missionaire gemeente te zijn. In dit hoofdstuk wil ik
daar vooral de schijnwerper op richten. Daarbij richt ik mij op het luisterend leren en niet op het luisterend dienen.
Dat laatste geschiedt immers nog nauwelijks wederkerig. Dus de vraag staat centraal wat onze gemeenten al
luisterend kunnen leren van zusterkerken overzee of in eigen land. Dit dient dan als stimulans om blijvend te willen
leren.
12.3. Leermomenten
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‘Mbiti waarschuwt voor het gevaar dat de kerk ‘kerugmatisch universeel’ is, maar ‘theologisch provinciaal’ blijft,
terwijl het centrum van het christendom van het noorden naar het zuiden verschuift… Wij kennen u theologisch. De
vraag is of u ons theologisch kent. Wilt u ons eigenlijk theologisch wel kennen?’ Geciteerd in Kwame Bediako,
Jezus in de cultuur en geschiedenis van Afrika, Kampen 1999, p. 124-125.

4

In het nummer van Allerwegen 29 (1998) 30, p. 37-47 schrijven vertegenwoordigers van de organisatie SKIN
(Samen Kerk in Nederland).

Ik wil nu eerst een aantal leermomenten noemen, die duidelijk maken hoe wij hier in Nederland aan het denken en
handelen worden gezet door intensieve contacten met anderlandse zusterkerken. Het is zelden zo dat het ‘luisterend
leren over en weer’ zomaar automatisch op gang komt. Er zijn prikkelende leermomenten voor nodig. Wij worden
ertoe geroepen om die bewust te zoeken. Niet verder kijken dan je eigen neus lang is, terwijl onze God een kleurig
boeket van kerkbloemen om ons heen heeft aangelegd, is mijns inziens zonde.
12.3.1. Meeleven met zendingswerkers en evangelisten
Een eenvoudig middel om leermomenten op te doen is het meeleven met hen die zendings- of evangelisatiewerk
doen. Zij doen dat immers niet in plaats van ons, maar namens ons. Zeker in een tijd dat persoonlijke contacten
hoog aangeschreven staan zullen deze brugfiguren tussen twee verschillende contexten nodig blijven. Een
gemeente is bevoorrecht als ze bij een uitzending van een werker is betrokken. Een gemeentelid is gezegend als
hij of zij in een thuisfrontcommissie zitting heeft. Werkers geven hun leerervaringen door op zendingsavonden,
in rondzendbrieven5 en in kerkbladen.6 Mijn persoonlijke ervaring is dat als zendingsvragen je eenmaal gaan
boeien, je er nooit meer van los komt. Ze hebben een eye-openend karakter.
12.3.2. Ontmoeting en uitwisseling. Voorbeelden.
Steeds vaker hebben westerse christenen de financiële mogelijkheden om zusterkerken te bezoeken. En soms
worden buitenlandse jongeren ertoe in staat gesteld om in Nederland op bezoek te komen. Ik bewaar zelf hele
goede herinneringen aan de uitwisseling van jongeren in het kader van de twee fasen van het HGJB-project 'De
stad zal bloeien' (1988-1990). Eerst stond het kerk- en schoolwerk in de derde-wereldstad Lima centraal en
vervolgens enkele missionair-diaconale projecten in onze Nederlandse grote steden. Door dit project hebben de
HGJB, GZB en IZB sámen een goede bijdrage gegeven aan de bewustwording van de grote-stads-zendingsproblematiek oftewel de ‘urban mission’7.
De laatste decennia hebben vele gemeenten goede contacten gekregen met zustergemeenten in OostEuropese landen. Over en weer worden bezoeken afgelegd. Het besef groeit dat we partners zijn wat betreft
zending en diaconaat. We beseffen ook steeds meer dat er haken en ogen zitten aan dit soort uitwisselingen. De
kloof tussen arme en rijke kerk wordt schrijnend voelbaar. Paternalisme kan in nieuwe gedaanten de kop
opsteken. Het gebrek aan tijd in onze haast-cultuur en de behoefte aan excentrieke toeristische ervaringen geeft
een uitwisselingsbezoek spoedig een 'hap-snap' karakter. Toch moet niet onderschat worden welke positieve
werking van persoonlijke ontmoetingen met mede-christenen uit andere culturen uitgaat. En hoezeer er een
klemmend appèl op ons afkomt om ons niet neer te leggen bij de veel te grote tegenstellingen tussen de twee
werelden, vanuit het geloof in die ene toekomst van Gods Koninkrijk. Met vijftien jongeren uit de gemeente
Wezep-Hattemerbroek beleefden wij in 1997 een onvergetelijke werkvakantie in Roemenië. Dat bezoek lag voor
de hand omdat een van onze gemeenteleden daar reeds enkele jaren werkte. Het initiatief had een
samenbindende werking tussen de vier wijkgemeenten. In een groep gebeurt er onderling een heleboel. Humor
en serieuze gesprekken gaan hand in hand. Opvallend is hoe vooral jongeren en doe-mensen, die niet van lezen
en vergaderen houden, uit de voeten kunnen in dit soort hulpprojecten. ‘Learning by doing’ is weer een
belangrijke vorm van leren geworden. Gaandeweg komt men er bijvoorbeeld achter hoe ingewikkeld en
fragmentarisch goed hulp bieden is.
Steeds meer burgerlijke gemeenten hebben een stedenband met een partnerstad. Het is een goede zaak dat
de kerken voorop lopen als het gaat om het in contact treden met elkaar. Zo heeft Ede een stedenband met Chrudim
in Tsjechië. Zomer 2000 is er voor de derde keer een gezamenlijk jeugdkamp. Contacten met liberale en orthodoxe
joden via georganiseerde ontmoetingen en dialoogprogramma’s zijn erg waardevol. Het is diep beschamend wat
onder het mom van ‘uitbreiding van het christendom’ en ‘jodenzending’ is uitgehaald in de geschiedenis. Vragen die
joden ons stellen zijn scherp en pijnlijk, maar leveren veel op in het luisterend leren. Reizen naar Israël worden ook
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Prof. J.M. van der Linde noemde deze de beste zendingsliteratuur, omdat theologie en praktijk daarin voortdurend
op elkaar betrokken worden.
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Een selectie uit onze rondzendbrieven en mijn artikelen in De Waarheidsvriend is te vinden in: L.W. Smelt en J.
Smelt-Hazeleger, Van Overzee, Kampen 1996. Het blijft noodzakelijk om naast de specifieke zendingsbladen ook
in kerkbladen leerervaringen door te geven. Een goed voorbeeld is de rubriek 'Zending: daar en hier', die
regelmatig in De Waarheidsvriend verschijnt. Zending en evangelisatie horen immers bij het wezen, het hart van
het gemeente zijn.
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De brochure Twee werelden, één toekomst (uitgave van GZB-HGJB-IZB in 1988) is onderdeel van dit
bewustwordingsproces.

steeds vaker gecombineerd met een bezoek aan een messias-belijdende joodse gemeente en een gemeente van
Palestijnse christenen. Inzicht in de bijbel en de politieke spanningen in het Midden-Oosten wordt zo vergroot.
12.3.3. Migrantenkerken
Wij hoeven geen verre reizen meer te maken om christenen uit andere landen te ontmoeten. Naast de aandacht voor
de groeiende Pinksterkerken in het zuidelijk halfrond vraagt ds. W. van Laar van de Nederlandse Zendingsraad
(NZR) terecht onze aandacht voor de migrantenkerken in ons eigen land. In kelders van de Bijlmer, in afgedankte
kerkgebouwen of dure gehuurde kerkzalen komen zij bijeen. Het is voor hen moeilijk aansluiting te vinden bij onze
protestantse kerken. Cultuurverschillen en onwil van beide kanten om met elkaar één gemeente te vormen spelen
een belangrijke rol. Ook al waren wij wars van apartheid in Zuid-Afrika, we vinden het wel best dat Ghanezen en
Latino's in aparte kerkdiensten bij elkaar komen. Wij hoeven toch immers niet onze rustige traditionele kerkdiensten
te laten ‘verstoren’ door die luidruchtige invloeden van uitlandse medelanders? Bovendien wil ieder christen steeds
meer alleen daar naar de kerk gaan waar hij of zij zich thuis voelt. Het ‘feel fine’ gevoel wordt een steeds
belangrijker criterium voor postmoderne mensen. En we hebben er letterlijk en figuurlijk geen tijd voor over om eens
een dienst van een migrantenkerk te bezoeken.
In de praktijk blijkt dus dat ieders culturele bepaaldheid in combinatie met een postmodern gekoesterde
vrijblijvendheid luisteroefeningen over kerkmuren en taalgrenzen heen zeer bemoeilijkt. De bijbelse roeping om
samen één te zijn in het ene lichaam van Christus, vinden we onhaalbaar. Geven wij nu de Amerikaanse 'Church
growth school' van McGavran tóch gelijk? Die leert namelijk dat het beter is voor de groei van de gemeente om je
slechts op één sociale klasse, taalgroep of (sub)cultuur te richten. Wil je twee of meer groepen tegelijk bereiken en
rond de ene avondmaalstafel krijgen, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijk en de kerk groeit niet.
12.3.4. Reformatorisch en evangelisch
Eigenlijk liggen de mogelijke leermomenten nog dichterbij. Er is bijna geen plaats meer, waar naast de oude
gevestigde kerken geen jonge vaak snel groeiende evangelische gemeenten zijn. Voor kennismaking met een
Peruaans aandoende wat informelere dienst hoeft een Edenaar bijvoorbeeld niet meer naar Peru. Dichtbij kan hij
kiezen tussen een variëteit aan evangelische gemeenten met ieder hun eigenaardigheden en liturgische vormgeving.
Dat de Nederlandse volksaard het met handgeklap enthousiaster deelnemen aan een eredienst onmogelijk maakt,
blijkt niet waar te zijn. Vooral jongeren doen spoedig vrolijk mee. We zien steeds meer overeenkomsten tussen de
evangelicale geloofsbeleving in Peru en die van Nederlandse evangelischen. Steeds gemakkelijker laten mensen hun
logge gezapige volkskerk los en kiezen voor een dynamische keuzekerk, die aan hun verlanglijstje voldoet. Het
individualisme en hap-snap-shop-gedrag van onze dominante postmoderne cultuurfase krijgt zo meer en meer
invloed. Een Peruaanse 'evangélico' en een evangelische Nederlander gaan qua geloofsbeleving steeds meer op
elkaar lijken. Beiden kregen moeite met de kinderdoop. Beiden stellen er prijs op (althans in de beginfase) te behoren
tot een warme meelevende gemeenschap. Beiden willen van harte eigentijdse liederen zingen in de dienst onder
aansprekende muzikale begeleiding. Een protestant in Nederland kan zich nog - mits bewust erop bedacht - afsluiten
voor de oprukkende evangelicalisering en EO-isering. In Peru zijn vrijwel alle protestantse kerken evangelische
kerken. Ze kunnen zich niet de luxe veroorloven om twee kampen te vormen: een reformatorisch en een evangelisch
kamp. In Peru is het nodig en heilzaam dat een reformatorisch christen reformatorisch zout inbrengt in de
evangelische pap. Kan het hier in Nederland niet verkwikkend en verdiepend zijn om evangelisch zout te doen in de
reformatorische pap? En hoe kan de heilloze versnippering tegengegaan worden? Dat zijn een paar vragen die in een
ontmoeting tussen reformatorische en evangelische christenen aan de orde kunnen komen. Naarmate er de
gezamenlijke verlegenheid groeit omtrent de vraag hoe we onze medelanders kunnen bereiken met het evangelie,
wordt de bereidheid groter om luisterend te leren over en weer. De Evangelische Omroep doet via conferenties over
‘De brug en de kloof’ en via het Project 2000 ‘Geloven in de toekomst’ een goede poging de knellende vragen onder
ogen te zien en tegelijk niet in kritische zelfreflexie te blijven steken.
In Ede bestaat een gebedskring waar voorgangers van reformatorische en evangelische kerken elkaar
ontmoeten. Het samen bidden voor ons verstedelijkte dorp ontmaskert ons in onze al te menselijke reacties op elkaar
van hoogmoed, angst of rivaliteit. Samen proberen we door te krijgen hoezeer de postmoderne tijdgeest vat op onze
(wijk)gemeenten heeft. Hoeveel er te verklaren valt aan toeloop en wegloop vanwege de ongelijktijdigheid waarin
gemeenteleden in de verschillende cultuurfasen staan en vanwege de karakterverschillen tussen mensen, die nu veel
meer invloed hebben in het gemeenteleven dan vroeger. Het wordt weer tijd - zo lieten wij ons door het boekje van
Ted Haggard, De Allereerste Opdracht, Vlissingen 1998, gezeggen - om buiten de muren van je eigen
kerkgenootschap tegenover niet-christenen te getuigen van Jezus Christus en voortdurend te beseffen wat de
kernzaken zijn van het christelijk geloof. Een gezamenlijk eenparig getuigenis 'maakt het moeilijk voor de inwoners
van ons dorp of onze stad om naar de hel te gaan'.
Als wij echter praten over gezamenlijke initiatieven wat betreft evangelisatie of gemeenteopbouw dan blijkt
hoe bepalend de financiële en institutionele factoren zijn. Vlak trouwens ons gaan voor eigen gelijk en onze

werkdruk niet uit. We hebben immers allemaal al de handen vol aan onze eigen gemeente. Ook voelen wij de pijn dat
we het met niet-orthodoxe of niet-evangelische kerken minder goed of zelfs slecht eens kunnen worden over de
centrale persoon en de kernzaken van het christelijk geloof. En dat hangt weer samen met het niet evenzeer
heengegaan zijn door de vragen die tijdens en na de Verlichting zich opdrongen.
12.3.5. Buitenlandse zendelingen in Nederland?
In de zomer van 2000 organiseert de Billy Graham Evangelistic Association de trainingsconferentie
AMSTERDAM 2000. Een paar duizend evangelisten uit de hele wereld zullen bij elkaar komen om bemoedigd
en toegerust te worden tot de wereldwijde zendingstaak. Ik herinner mij van een vorige conferentie een foto in
‘Trouw’ van een zwarte man die in een zwart pak evangeliseert op het strand in Zandvoort. Dat maakt in één
oogopslag het probleem van ‘Evangelie en cultuur’ duidelijk. Nederland is Ghana niet. Toch is er een groeiend
aantal buitenlandse christenen dat zich van Godswege geroepen weet om in het geseculariseerde Nederland te
evangeliseren. Die roeping zal wellicht vermengd zijn met het uitgekeken zijn op hun eigen thuissituatie en het
zich aangetrokken weten door meer welvaart. Daarmee kan echter dit betrekkelijke nieuwe gegeven niet van de
tafel geveegd worden.
Tijdens een bijeenkomst van oud-zendingsarbeiders van de GZB in 1999 werd dit als een beleidspunt
voor de toekomst ter sprake gebracht. Hoe gaan we om met bovengenoemde roeping van christenen uit
partnerkerken? Er blijken echter in de praktijk vele haken en ogen aan te zitten, die ik niet wil bagatelliseren. De
Raad voor de Zending heeft geëxperimenteerd met pastores uit Indonesië die hier gemeentepredikant worden. Er
zijn kortdurende bezoeken van delegaties uit zusterkerken in het kader van toerusting tot missionair gemeentezijn. Het is echter heel moeilijk om buitenlandse evangelisten hier voor een bepaalde termijn te werk te stellen.
Wordt het voor Nederlandse zendingswerkers al moeilijker om bepaalde landen binnen te komen, het is voor
buitenlanders altijd nog veel moeilijker om hier langer dan drie maanden te verblijven. Financiën, regelgeving,
taalproblemen en cultuurverschillen spelen een dominante rol. De ongelijkheid is schrijnend. Wij worden als
Nederlanders steeds reislustiger en kunnen overal naar toe. Arme broeders en zusters uit partnerkerken zijn
afhankelijk van ons beleid en onze bereidheid om ze toe te laten. Van wederkerigheid en gelijke kansen is op dit
terrein nog geen sprake.8 Het theoretisch bezig zijn met deze kwestie kan echter al een belangrijk leermoment
zijn als het gaat om het doorkrijgen van de knelpunten die bij ‘wederkerigheid’ een rol spelen.
12.4. Wat kunnen we luisterend leren?
Na enkele mogelijke leermomenten op een rijtje gezet te hebben, wil ik nu dieper ingaan op de vraag wat wij dan
inhoudelijk kunnen leren van onze contacten met buitenlandse en andersoortige zusterkerken met het oog op ons
missionair gemeente-zijn hier. Het zou trouwens boeiend zijn om onze zusterkerken te vragen wat zij daar
eigenlijk van ons geleerd hebben! Dat zou best nog wel eens mee kunnen vallen. Ik kan er nog steeds van onder
de indruk zijn hoeveel ‘gave’ christenen er in Nederland zijn; hoe rijk onze gereformeerde traditie is en dat wij
hier goede theologen hadden en hebben. Er is veel reden om dit positieve niet te laten ondersneeuwen onder al
datgene wat niet goed was of beter had gekund.
Wat betreft de leerinhouden beperk ik mij tot twee hoofdgebieden: de spiritualiteit en de christelijke
levenswandel.9 Deze beide zaken lijken mij van het grootste belang om kritisch staande te blijven in onze
postmoderne tijd. In paragraaf vijf ga ik nader in op het dichtbij de bron blijven om zo de spiritualiteit te voeden.
Het intercultureel bijbellezen maakt ons gevoeliger voor de hermeneutische vragen en doet ons verbaasd staan
dat de bijbel op telkens weer nieuwe situaties en cultuur(fasen) berekend is. Vervolgens ga ik in op het verband
tussen het kunnen volharden in de solidariteit met zusterkerken en de beleving van het ‘sola gratia’. Als derde
onderdeel van spiritualiteit wil ik de door ons onderschatte waarde van het samen bidden benadrukken. In
paragraaf zes wil ik op de noodzaak van een christelijke levenswandel wijzen in een tijd waarin ieder ‘doet wat
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Tussen Noord en Zuid is er nog steeds dus een eenrichtingsverkeer. Over wederkerige assistentie horen we
verdacht weinig meer. Zoveel kan er in korte tijd veranderen! Hoogstens is er vooruitgang in het bevorderen van
contacten tussen kerken in zuid. Dit moet dan vaak nog wel gestimuleerd en gefinancierd worden door westerse
zendingsorganisaties. Interessant blijft het studieproject o.l.v. E. Jansen Schoonhoven, Wederkerige Assistentie
van Kerken in Missionair Perspectief, Leiden 1977.
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Beperking houdt altijd keuzes in, die ook veel over de scribent zelf en zijn staan in zijn hedendaagse context
zeggen. Een voorbeeld van iemand die andere keuzes maakt of andere accenten legt is Paul van der Harst. Zie
zijn boeken Kerk steeds opnieuw, Vragen aan kerk en zending vanuit een pastoraal experiment in Nicaragua,
Oegstgeest 1991 en Mensen in de mangel, Kampen 1991.

goed is in zijn ogen’ of waarin we elkaar als christenen onderling wel eens te vrij laten en in vrijblijvendheid
blijven steken. Ik hoop dat ik daarmee niet verzeild raak in moralisme.
12.5. Spiritualiteit
12.5.1. De bijbel lezen we samen beter
Omdat de Heilige Schrift de bron en de norm is van ons gemeente-zijn, is het van vitaal belang dat wij die bijbel
goed lezen, uitleggen, doorvertalen en gehoorzamen. Buitenlandse zusterkerken stimuleren ons om de bijbel te
lezen. ‘Het valt op dat in alle evangelische kerken veel aan bijbelstudie wordt gedaan.’10 ‘...van het woord
verwacht men het, het woord versterkt in het geloof en door middel van het woord worden anderen voor Christus
gewonnen. Ik heb de indruk dat men hier de bijbel directer op zich af laat komen dan vaak in
Nederland.’11Voorbeeldig tonen zij aan dat een christen het alleen volhoudt als hij of zij dichtbij het Woord blijft
als bron van spiritualiteit. De bijbel brengt ons dichtbij God en dichtbij de mensen.
Wat betreft het uitleggen en doorvertalen van de bijbel hebben we pas in de vorige eeuw ontdekt hoe
belangrijk het is om samen met christenen uit een andere context de bijbeltekst te lezen. Geen enkel
kerkgenootschap, laat staan één enkele gelovige, heeft namelijk de hele bijbel begrepen en laat zich door de hele
bijbel gezeggen. Wie gegrepen is door het 'sola scriptura' heeft veel fiducie in de rijkdom van de schrift. Ze is op alle
situaties berekend. Elke cultuur(fase) en context attendeert ons op nieuwe aspecten in haar boodschap. Die bleken in
de Schrift al aanwezig, alleen wij hadden er nog geen oog voor of wij vergaten het getuigenis van gelovigen in
vroeger tijden die het er toen wél in hoorden.
We lezen allen de Schrift met een door context, cultuur, karakter en kerkelijke traditie bepaalde bril op en
gaan daarom - vaak onbewust - selectief met de bijbel om. We moeten als leden van de wereldwijde kerk van
Christus elkaar helpen om de bijbel niet te laten buikspreken. De fijngevoeligheid voor het profetisch doorlichten van
onze tijd(geest) en voor het 'beproeven der geesten' (1 Joh. 4:1) moet ontwikkeld worden. Tegelijk is er moed voor
nodig om in bepaalde situaties eenzijdig iets te zeggen. De gemeente van Christus mag immers geen kopie worden
van de heersende trend in de maatschappij. We moeten over en weer tot de erkenning komen dat het verstaan van de
bijbel én de analyse van onze situatie altijd tezamen in het geding zijn. Ik wijs op twee voorbeelden: a. Hoe lezen wij
samen de teksten die met de arm-rijk problematiek te maken hebben? b. Hoe lezen wij samen het boek Handelingen
der apostelen?
A. Arm-rijk problematiek
Armen zullen passages die gaan over arm en rijk niet spoedig links laten liggen of vergeestelijken.
Bevrijdingstheologen als Gutierrez, Boff en Miguez Bonino houden ons ontmaskerende spiegels voor. Ze
toonden aan dat deze problematiek niet een tweederangs- of bijzaak is in de heilige schrift, maar het wezen van
het geloof en kerk-zijn raakt. Ons hart zit vaak dichter bij onze portemonnaie dan ons lief is. De rijke man in de
gelijkenis van Lucas 16:19-31 is geen brute heiden, maar iemand die de wet en de profeten kent net als zijn
broers. Omdat hij de wet en de profeten niet gehoorzaamt; dit is, omdat hij Lazarus over het hoofd ziet en nooit
de betekenis van zijn naam (= God is mijn hulp) tot zich door laat dringen; dit is, omdat hij Jezus niet hoort, die
de wet en de profeten vervuld heeft en die zich als het ware in de arme Lazarus verstopt heeft, dáárom komt hij
in de hel terecht. Het is verbijsterend hoe snel het pleidooi van met name Gutierrez om de strijd tegen materiële
armoede te voeren vanuit de grondhouding van een ‘arme van geest’, het ‘geestelijk kindschap’, als de
voorlaatste mode is verdwenen. Hij bracht twee belangrijke lijnen uit de schrift bij elkaar.12 Ze kruisen elkaar op
Golgotha.
B. Handelingen der apostelen
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Gustavo Gutierrez, Theologie van de bevrijding, Baarn 1974, p. 212-222. Vooral zijn tweede boek Drinken uit de
eigen bron (Spaanse uitgave: Beber en su propio pozo, Lima 1983) is een stevig protest tegen het tegen elkaar
uitspelen van de horizontale en verticale dimensie van het evangelie. Het is mij opgevallen dat men nu vooral in de
orthodoxe hoek van de kerk (die aanvankelijk nogal wat kritiek uitte op Gutierrez) af en toe nog na wil denken over
sociale gerechtigheid in het licht van de bijbel.

Ik vestig de aandacht ook op een bijbelboek dat door ieder van ons onverdacht belangrijk wordt geacht voor ons
gemeente zijn: het boek Handelingen der apostelen. Zendingskerken bestuderen dit boek graag; halen er telkens de
motivatie en de strategieën uit om te evangeliseren. Verheugen zich met elke zondaar die tot geloof en bekering komt
en zich voegt bij een steeds groeiende gemeente.
Toen wij onlangs in een kring van predikanten doordachten over de boodschap van Handelingen, werden
wij bevangen door verlegenheid. Die enthousiaste bruisende beweging die uit Handelingen naar ons toestroomt was
voor ons eerder een koude douche. Zijn wij het missionair elan kwijtgeraakt? Hoe is dit dan gekomen? Kunnen we
het terugkrijgen? Of idealiseren wij de geestdrift en de groei van de eerste christengemeenten? Kan onze gemeente
groeien? Komt er wel eens iemand van buiten de kerk tot bekering? Als dat niet gebeurt, liggen we er dan wel eens
wakker van? En als dat wél gebeurt hoe komt de gemeente dat dan te weten? Mag er in de dienst van openbare
belijdenis een getuigenis gegeven worden?
Het is opvallend dat wij - anders dan onze broeders en zusters van overzee - vooral wijzen op het verband
tussen belijden en lijden in Handelingen. Overigens exegetisch gezien juist. Wij wijzen op de voortzetting van Jezus'
werk via de apostelen, met enerzijds de tekenen en wonderen die in Jezus' Naam geschieden en anderzijds de
weerstanden waarop het evangelie stuit. Wanneer de Heilige Geest de kerk over drempels heen wil krijgen naar
buiten, moeten ook innerlijke weerstanden overwonnen worden.
Maar de hoofdlijn van Handelingen is dat christenen voortdurend op de fronten staan. Daar vallen klappen, maar daar
geschieden ook juist tekenen van het Koninkrijk. Daar bloeien de vruchten en de genadegaven van de Geest. Dit
geeft ons veel te denken als het gaat om luisterend leren over en weer. Missiologie gaat aan de theologie vooraf. De
gemeente als wervende gemeenschap gaat vóór de kerk als instituut. Zending is nooit achterhaald.
Bij alle nadruk op het anders zijn van onze Nederlandse context en ons hoedend voor al te rechtlijnig
doortrekken van gedeelten uit Handelingen, mogen wij ons niet onttrekken aan het bevruchtend elan dat uit
Handelingen en uit onze zusterkerken naar ons toekomt. Het mag ons stimuleren en inspireren bij ons volharden in
het gebed, in de gemeenschap der heiligen (die de armoede bestrijdt!) en in het creatief zoeken naar wegen om in
woord en daad te getuigen van Christus in onze context. Daarbij is het van belang een goede raad van Kwame
Bediako ter harte te nemen. Hij wijst erop dat het voor ons verstaan van de Schrift nu van belang is datgene ter harte
te nemen wat in de tweede tot vierde eeuw na Christus te berde is gebracht.13 Nog een andere belangrijke tussenstap
is te letten op de niet-westerse theologie, die bezig is in het pluriforme, door de oorspronkelijke religies diep
beïnvloede, Afrika de betekenis van Christus duidelijk te maken.
12.5.2. ‘Sola gratia’ en solidariteit
Tijdens het laatste 'Praatje bij de haard' op 20 oktober 1999 in het inmiddels gesloten zendingshuis te Oegstgeest
gaven wij aan de aanstaande zendingsarbeiders onder andere het volgende door: Een blijvende (hoewel altijd
fragmentarische) solidariteit met armen en verdrukten en met medechristenen, die soms zo anders zijn, brengen wij
alleen op als wij zelf leren leven van het 'sola gratia'. Wie opbotst tegen onrechtvaardige structuren en lastige
medemensen, moet goed leren beseffen wie hij of zij zelf is. Hoezeer Gods genade de dragende grond is van zijn
bestaan. Zo vind je de juiste luisterende grondhouding om van buitenlandse situaties en personen te leren. Vanuit die
grondhouding staan wij op tot de vreugdevolle dienst aan de Here. Zo lopen wij minder de kans om te verzanden in
frustraties of te verzuren in verzuchtingen. Zo blijven wij onderscheiden tussen het 'mét tranen zaaien' (Ps. 126) en
het 'tranen zaaien'.
Het is veelbelovend dat het werkelijk leven uit 'genade alleen' telkens opnieuw verrassende openingen geeft
als het gaat om het echt zien van de materiële en/of geestelijke nood van je dichtbije of verre naaste. In die zin kun je
zeggen dat alleen die gemeenten, die iets gaan begrijpen van de schat van het reformatorische erfgoed, telkens weer
gestimuleerd zullen worden om - dwars tegen de tijdgeest in - oog en hart voor anderen te hebben en de vragen rond
sociale gerechtigheid nooit van hun agenda af te voeren. Het is voor christenen een test of zij iets van het ‘sola
gratia’ beleven wanneer zij de solidariteit opbrengen om anderen te helpen in hun nood, juist ook wanneer dat offers
vraagt. Het is zaak elkaar als christenen uit verschillende contexten daarop aan te spreken en elkaar te helpen dit
diepe geheimenis dieper te verstaan.
12.5.3. De waarde van het samen bidden
Hoe vind je de juiste grondhouding om van genade alleen te leven en zo te volharden in het liefhebben van de
naaste? Door letterlijk als biddende bedelaar te knielen naast medechristenen op dezelfde dragende grond van Gods
grondeloze barmhartigheid. Meer dan ooit worden wij als christenen uit verschillende culturen en cultuurfasen ertoe
aangespoord om 'samen met alle heiligen' de breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde Gods in Christus te
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bekennen, die ieders eigen beperkte en eenzijdige kennis van Hem te boven gaat (Ef. 3:14-21). Zijn liefde is de
onuitputtelijke bron waar onze spiritualiteit door gevoed wordt
Onze haast-cultuur berooft ons van het gebed. De vitaliteit en uitstraling van pinksterkerken,
migrantenkerken en evangelische gemeenten heeft vooral te maken met hun bewust tijd nemen voor het bidden en
het doen van voorbede. Ze schamen zich niet voor elkaars (alledaagse) zorgen en vreugden. Bidden om genezing,
bewaring in een gevaarlijke situatie en om verlossing van plaaggeesten en dwaalgeesten hoort helemaal bij het samen
gemeente zijn. De wekelijkse gebedsdiensten op dinsdagavond in Lima, waarbij de helft van de gemeente aanwezig
was, mis ik nu het meest. Opvallend was hoe zeer pastoraat, diaconaat, apostolaat en gebed daar in elkaar grepen als
schakels die horen bij dezelfde ketting. Wij worden in Nederland zozeer versnipperd door de veelheid van
activiteiten in kerk en maatschappij, dat wij via onze zusterkerken telkens opgeroepen moeten worden om ons te
bekeren van onze biddeloosheid en ons te concentreren op het ene nodige (Luc. 10:38-42), op Jezus die als
Hogepriester boven voor ons bidt (Luc. 22:32; Rom. 8:34; Heb. 7:25) en op de Heilige Geest die beneden met ons
zucht en in ons bidt (Rom. 8:26). Het zal aan de drie-enige God niet liggen!
De waarde van het samen bidden in een kringgebed (meer dan één persoon spreekt dan de gebeden uit) is in
Nederland wel ontdekt, maar het aantal kerkmensen dat eraan deelneemt is vaak nog relatief klein. Bij het bidden
hoort in Peru het vasten. Dat moeten wij niet al te gemakkelijk associëren met ‘rooms’ en ‘wettisch’ om er
vervolgens niet over na te hoeven denken. Terwijl we toch niet kunnen zeggen dat wij niet het risico lopen van de
buik onze god te maken! Het vasten kan ons helpen om ons meer te concentreren op God en zijn Woord. Vasten in je
eentje is moeilijk. Je moet er samen als gemeente afspraken over maken (er zijn vele vormen van vasten te
bedenken!) als het kan bij elkaar komen. Elkaar laten delen in je zorgen, vragen en vreugden. Datzelfde doel is er ook
als waken en bidden samengaat. Als gemeente neem je dan bewust een halve of hele nachtwake de tijd om te zingen,
te bidden en toerusting te ontvangen met het oog op het samen gemeente-zijn.
Bij bidden hoort het aanbidden. Aanbidden kost overgave en tijd. Daarom is het moeilijk voor ons.
Aanbidden kan heel goed in de vorm van zingen. Zingen is immers twee keer bidden! Het 'samen op zang' zou een
van de beste voorbereidingen zijn voor 'samen op weg'! Het is verheugend dat vooral jongeren elkaar over kerk- en
taalgrenzen heen vinden in psalmen en liederen en muziek, waarmee zij God aanbidden en aanroepen.
12.6. De christelijke levenswandel.
Aandacht voor het vitale belang van spiritualiteit is geen doel op zichzelf. Het gaat erom dat er gewandeld en
gehandeld wordt overeenkomstig Gods wil. Zo wordt God geprezen en de humaniteit bevorderd. Het gewone leven
en het leven met God raken op elkaar betrokken. De gemeente is een vormingsschool voor het leven. Er mag geen
scheiding zijn tussen de zondag en de maandag. Godsdienstig zijn is geen privé aangelegenheid. Samen mogen we
zoeken naar afspraken over een christelijke levensstijl, die niet-gelovigen tot nadenken stemt, want de groei in
spiritualiteit en heilige levenswandel staat in het kader van het missionair gemeente-zijn. Waar wij God en de naasten
liefhebben, wil God met zijn Geest wonen. Daar is Hij te vinden. Daar wordt heil verkregen (Ps. 133:3 berijmd). In
de omgang met God en het dankbaar en gehoorzaam dienen van God gaat het om de uitstraling naar buiten. De
gemeente van Christus verlangt er vurig en voortdurend naar dat ook anderen zich gewonnen geven aan God en hun
leven aan Hem toewijden.
In Latijns-Amerika groeien de protestantse kerken door de sterke nadruk op de spiritualiteit en de
levensheiliging. Een protestantse gemeente is een relatief kleine tegen-kerk waar je echt voor kiest, in tegenstelling
tot de grote logge rooms-katholieke volkskerk, waar velen vanaf hun geboorte bijhoren en waar ‘alles kan en alles
mag’. Het is opvallend dat de nadruk op het 'gij geheel anders' eerder de kerkgroei bevordert dan remt. Het nieuwe
leven met God kenmerkt zich door een aantal 'nieten': niet roken; niet drinken (geen alcohol); niet meedoen aan
feesten, waar gedronken en gedanst wordt; niet liegen; niet seksueel losbandig zijn; niet samenwonen. Deze 'nieten'
zijn afspraken van de leden der gemeente, waaraan men elkaar ook houdt. Dit alles met de positieve bedoeling om
afglijding naar de ‘wereld’ te voorkomen en om buitenstaanders te laten zien, dat het leven in gehoorzaamheid aan
God en zijn gebod een gezonder leven is; heilzaam voor het gezin; beter bestand tegen armoede en ziekten. De
sociale context speelt in die afspraken dus een belangrijke rol. Vooral mannen hikken aan tegen het breken met de
vroegere breed geaccepteerde zonden en slechte vrienden, maar na hun bekering (achteraf dus) zijn ze dankbaar dat
ze eindelijk uit de valstrik zijn bevrijd en heeft hun getuigenis een evangelisatorische uitstraling.
Spannend gaat het worden als de tweede en derde generatie christenen komt. Dan komen de zwakke kanten
van een keuzekerk met heel duidelijke ethische leefregels sterker naar voren. Blijkbaar maakt het veel uit of je zelf je
nieuwe levensstijl bewust doorleeft als noodzakelijk en heilzaam in je eigen context óf dat ethische regels en tradities
je opgelegd worden, zonder dat je het verband met je context en met de missionaire uitstraling ziet.
In orthodox Nederland is dit probleem nog groter. Wij willen onze christelijke levensstijl niet verliezen
en ons niet teveel aanpassen aan onze verwereldlijkte omgeving. Ter compensatie van de erkenning, dat wij
reeds te veel ‘afgegleden’ zijn, klampen wij ons steeds meer angstvallig vast aan een aantal uiterlijke
groepskenmerken. Daarbij voorkomen wij vaak niet dat er dingen op de spits worden gedreven. De polarisatie
slaat toe. We ontmoeten elkaar niet meer echt en we schrijven elkaar af. Bij deze concentratie op groeps- of

modaliteitskenmerken (waarbij nog weer een reductie tot enkele 'shibbolets' optreedt zoals: liturgische
veranderingen in de eredienst; wel of geen hoed op in de kerk en wel of niet een lange broek voor vrouwen)
raakt de aandacht voor de evangelisatorische uitstraling steeds meer buiten het gezichtsveld. Omdat er zoveel
wankelt en kantelt is deze tendens wel te begrijpen, maar het is maar de vraag of het de zaak van God dient.
Bovendien vindt er een geweldige reductie plaats: wij zijn bijvoorbeeld wel strikt wat betreft een aantal regels
voor de zondag, maar in de rest van de week draait het zeker net zoveel als bij onkerkelijken om geld verdienen,
onze woonsituatie verbeteren en consumeren.
Het lijkt mij daarom nodig om onszelf af te vragen: dient ons zoeken naar een christelijke levenswandel
het missionaire doel? Hoe is de relatie tussen die heiliging en onze actuele context? Slaat die ergens op en maakt
die vragen los? Hoe kunnen wij elkaar als gemeenteleden helpen om gedragsregels vast te houden en uit te
vinden, die op de een of andere manier iets van het evangelie communiceren? Hoe blijven we alert op het
verschil tussen het naleven van traditionele gedragscodes en het doorleven van wat God nu van ons vraagt?
Gaandeweg is het ons duidelijker geworden, dat de christelijke vrijheid maar al te snel ingeruild wordt voor een
of andere vorm van verslaving. Vooral de verslaving aan geld en goed, de valkuil van het rijk worden zonder
God, verslaat zijn duizenden. Vrijheid wordt via en te grote vrijblijvendheid al spoedig tot losbandigheid. De
levensheiliging kan niet aan ieders individuele geweten overgelaten worden. Er is weer gemeenteberaad nodig.
Bewustmaking van de relatie tussen spiritualiteit, levensheiliging, missionaire uitstraling, het doorzien van de
tijdgeest en het inzicht in eigen context. Hoe moeten wij hier als christelijke gemeenten en gezinnen dan staande
blijven in de branding van deze tijd? Een paar gedachten:
1.

Inspirerende kerkdiensten, waarin Gods Woord ontdekkend en bevrijdend klinkt en waarin oprechte, diepe
bevinding en open, brede uitstraling hand in hand gaan, zijn van het allergrootste belang.

2.

Bijbel- en gebedskringen of andere regelmatige ontmoetingen tussen gemeenteleden zijn nodig om elkaar te
laten delen in de uitdagingen en zorgen van het gemeente-zijn en de christelijke opvoeding. Hoe kan de
afstand tussen de gemeenschap der heiligen rond de avondmaalstafel en het met elkaar eten en omgaan
doordeweeks verkleind worden? Hoe stimuleren wij elkaar om er nooit aan te wennen als er geen mensen
meer tot geloof en bekering komen? Hoe promoten we ‘vriendschaps-evangelisatie’?

3.

Beseffen wij 'dat geen enkel gezin het in deze postchristelijke samenleving voor elkaar krijgt de kinderen
een christelijke opvoeding te geven zonder zich te verbinden met andere, gelijkgestemde gezinnen
(minimaal drie) om zo een overzichtelijk subcultuurtje te vormen'.14 Het deel uitmaken van een subcultuur
is niet te vermijden. Belangrijk is wel ons ervan bewust te zijn in welke subcultuur wij vooral verkeren en
waarom. Dit kunnen ver(ant)woorden naar onze kinderen toe is belangrijk.

4.

Het is goed als gemeenteleden bepaalde afspraken te maken over onze christelijke levenswandel.
Bijvoorbeeld over de vragen:
Hoe doorzien we de brutale opmars van de kapitalistische groei-economie, die als een wals over ons heen
dendert en ons allen tot slaaf wil maken; tot een op geld en carrière beluste egoïst? Hoe gaan we dus om
met geld en goed?
Hoe gebruiken we genotsmiddelen: snoep, tabak, alcohol en geestverruimende middelen? Hoe gaan we om
met muziek, mode, zakgeld en uitgaan? De preventie en bestrijding van velerlei vorm van verslaving moet
immers hoge prioriteit hebben.
Hoe gaan we om met de televisie en de computer? Hoe stimuleren we elkaar in het lezen van goede lectuur
en literatuur, liefst inclusief een kritische bespreking?
Hoe leren we prioriteiten te stellen om niet gestresst te raken of versnipperd te worden door de veeleisende
pluriforme samenleving. Hoe vinden wij een goed evenwicht tussen aandacht voor gezin, werk en kerk?
Hoe voorkomen we dat ons vrijetijdsleven (sport, spel, vakanties, bijklussen) het leven met God en het
gemeenteleven teveel wegdrukt?
Hoe stimuleren we onze kinderen om naar goede ontmoetingsmogelijkheden tussen jongeren (b.v. het
plaatselijk jeugdwerk en jongerenconferenties) te gaan?
Hoe vieren we vreugdevol de zondag?
Hoe waarderen we onze gezondheid en hoe bestrijden we onze ziekten?
Hoe voorkomen we af te stompen voor de nood van medemensen?
Hoe leven we concreet mee met zending en (wereld)diaconaat?
Hoe voorkomen we een groeiende afstand tussen de generaties? Staan wij met de rug naar elkaar toe of zien
wij samen uit naar de komst van het Koninkrijk van God?

-
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Een spannende vraag is hoe wij bewaard blijven voor een wettisch moralisme wanneer wij het gevaar zien van een te
grote vrijblijvendheid wat betreft de christelijke levenswandel. Het gevoed worden in een authentieke christelijke
spiritualiteit is van vitaal belang. Zonder Christus kunnen we niets doen. Wie in Christus blijft draagt veel vrucht
(Joh. 15:5)! Luisterend leren over en weer is niet allereerst een opgave, maar een gave die ons in de navolging van
Christus geschonken wordt.

13.
Het grote verhaal en de kleine verhalen
Het grote verhaal doorgeven in de vorm van kleine verhalen
R. de Reuver
Op een goede dag stapt een Amerikaanse studente naar haar docente retorica met een probleem. Graag wil zij een
opstel van 500 woorden schrijven over Amerika, maar het lukt haar maar niet op gang te komen.Wat weet zij immers
over Amerika? Haar docente suggereert haar het onderwerp te versmallen tot haar eigen staat Montana en in het
bijzonder haar eigen woonplaats Bozeman, maar ook dit helpt haar niet verder. Een week later staat ze bij haar
docente met de trieste mededeling dat het haar weer niet is gelukt. Ze heeft nog geen letter op papier. Haar docente
doet opnieuw een voorstel: versmal je onderwerp dan tot de straat waarin je woont. Maar ook dit helpt niet. Na een
week heeft ze nog geen zin geschreven. Voor de derde keer staat ze met een blanco vel papier voor haar docente, die
haar geduld begint te verliezen. 'Je kijkt niet goed', zegt ze. 'Hoe meer je kijkt, hoe meer je ziet. Elk feit bevat een
oneindigheid aan hypothese. Beperk je onderwerp tot de voorgevel van één gebouw in de hoofdstraat van Bozeman,
de Opera bijvoorbeeld. Begin met de eerste steen links boven...' Een week later is het opstel af: 500 woorden over
Amerika, geschreven vanuit de muur van de Opera in de hoofdstraat van Bozeman.267
Dit voorval lijkt zomaar een aardige anekdote uit een boek. Toch geeft het veel weer. De Boer citeert dit
voorval omdat er een 'diepte schuilgaat in de gewone alledaagse werkelijkheid: het inspirerend vermogen van het
concrete detail'.268 Voor ons is dit verhaal illustratief voor het thema van dit hoofdstuk: het grote verhaal van 500
woorden over Amerika komt aan de orde vanuit het kleine perspectief van het kleine verhaal over het gebouw van de
Opera in de hoofdstraat in Bozeman.
Na het vaststellen van onze probleemstelling en het uitgangspunt voor dit hoofdstuk zien we eerst wat
kleine verhalen zijn en hoe deze functioneren. Vervolgens gaan we na hoe individualiteit en authenticiteit het geheim
van een ‘echt persoon’ bepalen. Hierna schenken we aandacht aan relationaliteit als voorwaarde voor een waarheid
die persoonlijk van karakter is. Na dit alles zullen we vanuit onze probleemstelling de tussenbalans opmaken om ten
slotte vanuit een theologisch kader enkele praktisch-theologische lijnen te trekken met het oog op de communicatie
van het evangelie in klein-verhaal-vorm.
13.1. Probleemstelling en uitgangspunt
Een van de kenmerken van onze postmoderne tijd is de kritiek op de grote verhalen. Een invloedrijke Amerikaanse
postmoderne denker is Richard Rorty (geboren in 1931 te New York). Hoewel hij bekend staat als een postmodern
denker typeert hij zichzelf liever als een ironisch pragmaticus.269 Zijn overtuiging is dat het project van de
Verlichting ten dele gelukt en ten dele mislukt is. Haar politieke doel was een geleidelijke sociaal-democratische
hervorming, die zoveel mogelijk hemel op aarde voor zoveel mogelijk mensen moest brengen. Dit doel heeft zij
redelijkerwijze bereikt. We leven in een van de best mogelijke samenlevingen.270 Met het tweede doel van de
Verlichting, het filosofische is het, volgens Rorty, heel anders gesteld. De Verlichting heeft de rede en de natuur op
de plaats van God gesteld. Dit is heilzaam geweest omdat het bevrijdend heeft gewerkt tegenover allerlei vormen van
angst, bijgeloof en irrationaliteit. Alleen was deze noodzakelijke correctie niet voldoende. Rorty ziet het als de fout
van de Verlichting dat zij in haar kritiek niet ver genoeg is gegaan. Ook de rede en de natuur zelf had zij onder
dezelfde kritiek moeten stellen als God. Rorty verstaat het dan ook als zijn taak om de lijn van de Verlichting door te
trekken en ook de natuur en de rede als even onnodig als God te behandelen en te kritiseren. Het westers rationalisme
gaat uit van de oude vooronderstelling dat de rede de mens inzicht verschaft in de natuur en zo kennis geeft van 'de
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Dit verhaal van R. Pirsig citeert Th. de Boer in het laatste hoofdstuk 'De Jacobsladder' van zijn Langs de
gewesten van het zijn. Zoetermeer 1996, p. 334v.
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Het onderstaande is ontleend aan zijn Spinoza-lezing die hij op 26 mei 1997 gehouden heeft in aula van de
Universiteit van Amsterdam. Rorty 1997.
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Deze typering is te begrijpen uit de mond van een blanke, 'geslaagde' Amerikaanse filosoof. Het is opvallend
dat het postmodernisme een filosofische stroming is die vooral in Amerika en West-Europa haar aanhangers heeft.
Een van onze kritiekpunten op de filosofie van Rorty c.s. is dat de kwetsbaren en armen uit de Amerikaanse
samenleving en zeker die van de Derde Wereld buiten het gezichtsveld blijven. Dit postmodernisme is daarom te
typeren als een elitaire eerste wereld filosofie.

Werkelijkheid, zoals de dingen op zich zijn'.271 Maar door deze geloofsveronderstelling krijgt de werkelijkheid een
onaantastbaar gezag waaraan de mens wel moet gehoorzamen. Deze objectieve waarheidsclaim van de natuur en de
rede wijst Rorty radicaal af. Het gaat niet om schijnbare objectiviteit, of deze nu afgeleid wordt vanuit God, de natuur
of de rede, maar om solidariteit.272 Onder solidariteit verstaat hij een gemeenschappelijke overeenstemming met de
werkelijkheid, een zo breed mogelijk subjectivisme ofwel een zo ruim mogelijk 'wij'. Wat wij wensen, en wat goed is
voor een zo groot mogelijk ‘wij’ is waar. De Verlichting moet geëxtrapoleerd worden tot een postmodern
pragmatisme: waar is wat mensen willen en goed is voor velen. Of, zoals eerder in dit boek gesteld: kennis ontstaat
doordat theorieën, paradigma's en onderzoekprogramma's 'op een gegeven moment worden herkend als goede
puzzeloplossers'.273 Pas als deze postmoderne shift274 heeft plaatsgevonden is, volgens Rorty, de Verlichting tot haar
doel gekomen.275 Het is duidelijk dat in deze visie de vraag of iets werkt de vraag naar objectieve waarheid heeft
verdrongen.
Vanuit deze culturele setting is er voor grote verhalen nog nauwelijks enige ruimte. Het grote verhaal is
immers het systematisch doordachte verband dat de kleine verhalen verbindt en opneemt in een totaal. Dit grote
verband geeft het kleine verhaal verband en zin en eist gehoorzaamheid. Juist in West-Europa zijn in onze eeuw de
gevolgen van deze grote verhalen zeer pijnlijk openbaar gekomen: de ideologieën, gedragen door hun eigen grote
verhalen, hebben de tol van miljoenen doden geëist en hebben niet gebracht wat ze beloofden te brengen.276 Tegen
deze achtergrond laat zich de opkomst van het postmodernisme mede verklaren. Het gevolg is wel dat niet alleen de
politieke, ideologisch gekleurde grote verhalen, maar ook de religieuze, inclusief het christelijke sterk onder druk zijn
komen te staan. Politiek en filosofisch zijn grote verhalen verdacht geworden. Al te snel vragen ze blindelingse
gehoorzaamheid, laten ze nauwelijks ruimte aan het individu en kleeft er bloed aan de handen.
Ook in de kerken is de verlegenheid met grote verhalen voelbaar. In 1997 organiseerde de Evangelische
Omroep een congres onder de veelzeggende titel 'De boodschap en de kloof'.277 In orthodoxe en evangelische kerken
en groepen bleek er een kloof gegroeid te zijn tussen de boodschap en de eigen verstaanshorizon en
werkelijkheidsbeleving. De woorden van het grote verhaal bleken niet langer zomaar over te komen. Ook als
predikant kun je deze ervaring opdoen. Geloof ik dit, wat zulke oude en goede papieren heeft en ook mijzelf
vertrouwd en lief is, eigenlijk nog wel? Zijn het niet al te grote en forse woorden die ik (s)preek? Wie deze
(post)moderne aarzeling niet vreemd is, herkent deze soms scherp en pijnlijk bij de communicatie van het evangelie.
Het is opvallend dat onder dit culturele gesternte het lopende verhaal van ds Nico ter Linden in grote oplagen wordt
verkocht.278 Blijkbaar vindt een niet dogmatische wijze van navertellen van de bijbel wel een gewillig oor.
De vraag waar wij in onze tijd voor staan is die naar het grote verhaal. Is er sowieso nog een groot verhaal?
En als er geen groot verhaal meer is, zijn er dan nog wel kleine interessante verhalen te vertellen? Het geciteerde
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De term paradigmashift gebruiken wij in de lijn van D.J. Bosch. Deze Zuid-Afrikaanse missioloog heeft deze
term en denkwijze overgenomen van H. Küng. Küng verdeelt de geschiedenis van de christelijke kerk in zes
paradigma's. Bosch gaat een stap verder en noemt, in de lijn van Th. Kuhn ook de culturele context waarin iemand
ademt een paradigma. Grote culturele veranderingen van denken en beleven duidt Bosch aan als 'paradigm shift'. In
de theologie volgen de paradigma's elkaar niet een voor een op, maar zijn oude paradigma's nooit verleden tijd en
kunnen mensen voor verschillende situaties verschillend paradigma's hanteren. D.J. Bosch, Transforming Mission.
Paradigm Shifts in Theology of Mission, New York 1997 (1e druk 1991), p. 181-189 en 349-362.
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Vanuit deze visie van Rorty is het juist om het postmodernisme te zien als een stroming binnen het
rationalisme. Zij brengt hierbinnen een noodzakelijke correctie en voltooiing aan. Beide komen voort uit de
Verlichting. Rorty zet 'postmodernisme' zelf dan ook bewust tussen haken. Rorty 1997.
276

Helaas zijn er vele voorbeelden te noemen, van rechts tot links, van christelijk tot niet christelijk. We
noemen slechts de kruistochten, de dictaturen van Pinochet, Hitler en Stalin.
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Het verslag van dit congres is door de Evangelische Omroep als boek uitgegeven. A.G. Knevel: De
boodschap en de kloof. Communicatie van het evangelie in een postmoderne tijd, 1997.
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Nico ter Linden: Het verhaal gaat... , 1: De Thora, Amersfoort 1996; 2: Het verhaal van Marcus en het
verhaal van Mattheüs, Amersfoort 1998; 3: De verhalen van richters en koningen, Amersfoort 1999.

verhaal over de studente met haar opstel over Amerika zet ons op het spoor dat wij willen volgen: in onze cultuur is
het onze opdracht om het grote verhaal in klein-verhaal-vorm, fragmentarisch te verwoorden.
13.2. Het kleine verhaal
Tijdens mijn praktijk als predikant was ik eens getuige van de onschatbare waarde van het kleine verhaal. Het was
voor het Paasfeest. Als dominee was ik gevraagd de begrafenis te leiden van een oude vader en opa die plotseling
was overleden. Ik kende de man nauwelijks. In de kerk kwam hij niet, hoewel hij wel bij de kerk behoorde en er bij
zijn dood zeker een dominee moest zijn. De emotie van de familie was heel anders dan die van mij. In de aula van
het rouwcentrum moest er afscheid genomen worden van vader en opa. Nog een laatste blik en de kist werd gesloten.
Het laatste afscheid volgde in een geladen stilte. Alle stemmen zwegen. Wat moest ik straks zeggen? Opstandigheid
liet weinig ruimte aan de opstanding. In de klemmende stilte klonk plotseling de heldere stem van een van de
kleinkinderen van opa. Terug van z'n opa-in-de-kist huppelde hij door de gewijde stilte en met een blij gezicht zong
hij z'n op school geleerde paaslied: ‘Klap in je handen van blijdschap, dit is de dag die Jezus geeft, dit is de dag van
je leven, dit is het feest dat Jezus geeft. Jezus is opgestaan en Hij leeft, Hallelujah! Jezus is opgestaan en Hij leeft,
Hallelujah!’ De drukkende stilte van het afscheid was geheel verbroken. Iedereen had met ingehouden adem
geluisterd. Een glimlach en een traan verschenen op de gezichten van velen. Machtiger kon het grote verhaal van de
opstanding niet klinken dan in het fragment van deze zingende kinderstem.
Wat maakte dit kleine verhaal - model voor vele andere kleine verhalen - nu zo kostbaar en waardoor raakte
dit lied nu zovelen, ook al getuigde het lied van een vreemde werkelijkheid? Het eerste dat dit gebeuren zo bijzonder
maakte was dat dit kleinkind dit lied in deze situatie ongedwongen en spontaan zong. Niemand had hem hiertoe
aangezet. Spontaan zette hij het lied in. De echtheid was te proeven. Hier was geen enkele grootspraak of opsmuk,
maar kinderlijke eenvoud en oprechtheid aan het woord. De echtheid en authenticiteit maakten grote indruk.
Authenticiteit is een eerste kernwoord als het om kleine verhalen gaat.
Het tweede dat trof was de kinderlijke eenvoud in het gebeuren. Het jochie somde niet een van buiten
geleerd betoog over de opstanding op, maar hij zong eenvoudig zijn op school geleerde paaslied. Een lied dat hij
blijkbaar graag zong. Dat was hem aan te zien. Hij zong een lied dat bij hem paste, ook al zal hij de inhoud van de
woorden maar enigszins begrepen hebben. Ook het bijzondere moment verraste. Hij had z'n opa voor het laatste
gezien, draaide zich om en huppelde al zingend weg. De authenticiteit van de jongen en de kwetsbaarheid van het
moment maakten indruk. Het plaatste deze kleinzoon in het volle licht: wat hij zong was ondergeschikt aan wie het
zong. De diepte en breedte van het lied gingen zijn begrip verre te boven. Dit lied paste bij zijn individu.
Individualiteit is dan ook het tweede woord dat de kleine verhalen gezag geeft.
Het derde dat onderstreept moet worden is de relationele sfeer waarin het gebeuren zich afspeelde. De
kleinzoon kende zijn opa goed. Het was zijn opa. En alle aanwezigen kenden deze jongen. Dat nu juist déze
kleinzoon bij de kist van zijn opa, de vader van vele aanwezigen, dit lied zong, maakte de familie stil en raakte hen.
Geen vreemde, ook de predikant niet, kon indringender het evangelie communiceren dan deze jongen. De boodschap
was geen opgelegde leer, maar een persoonlijk lied van een van de eigen familieleden. Het derde woord dat we
willen onderstrepen is relationaliteit: de persoonlijke ontmoeting maakte deze gebeurtenis zo bijzonder voor de
aanwezige familieleden.
De drie genoemde woorden: authenticiteit, individualiteit en relationaliteit willen we nu nader bekijken. De
eerste twee zijn de noodzakelijke voorwaarden om een echt persoon te zijn. De derde leidt tot een eigen
waarheidsbegrip, namelijk die van een persoonlijke waarheid.
13.3. Over authenticiteit en individualiteit
In deze paragraaf nemen we de twee bovengenoemde begrippen authenticiteit en individualiteit samen. Als het gaat
om een ‘echt persoon’ veronderstellen deze begrippen elkaar. Immers bij een ‘echt persoon’ gaat het om een persoon
met een eigen individualiteit die echt, authentiek, is. Echtheid is in onze cultuur een hoge waarde. Een verhaal moet
bij iemand passen en niet een van buiten geleerd lesje zijn.
Nu zijn waarden als individualiteit en authenticiteit geen vanzelfsprekende grootheden in de cultuur en in de
theologie. Voordat wij deze begrippen als waarden aanvaarden, moeten ze eerst op hun eigenheid onderzocht
worden. Veel onderzoek naar deze begrippen is gedaan door de Angelsaksische filosoof Charles Taylor.279 Volgens
hem moet de oorsprong van de authenticiteit gezocht worden in de tijd van de Romantiek, de tegenbeweging van het
rationalisme. Zij zag niet de rede als hoogste waarde voor de moraal, maar de 'innerlijke stem'. De mens is een wezen
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In 1983 publiceerde hij Sources of the Self, een cultuurgeschiedenis waarin de waarde van de individualiteit
nadrukkelijk wordt gesteld. Voor ons onderzoek volgen wij zijn latere Malaise van de Moderniteit. In dit boek
verdedigt hij de waarde van authenticiteit en individualiteit tegen het vele misbruik dat van deze begrippen wordt
gemaakt.

met innerlijke diepten. Met deze diepten moet de mens in contact komen om de eigen authenticiteit te kunnen
ontdekken. Aanvankelijk was deze innerlijke diepte van de mens geen bedreiging voor het Godsgeloof. Voor Calvijn
is het christelijk geloof nog heel sterk in twee delen te vatten: 'de kennis van God en de kennis van onszelf'.280 Deze
eenheid is in de Romantiek niet volgehouden. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) heeft het gevoelen van zijn tijd
scherp verwoord. De moraal kwam niet langer voort uit een stem van buiten de mens, maar uit de stem van de natuur
in de mens. Ieder is daarom vrij om zelf te beslissen in alles wat hem of haar aangaat, zonder zich te laten bepalen
door externe invloeden. Dit intieme contact van de mens met zichzelf is fundamenteler dan iedere externe morele
verplichting en geeft de mens een diepe vreugde en voldoening.281 De zelfkennis is zo niet meer gefundeerd in God,
of gebaseerd op de bijbel, maar gegrond in het diepste innerlijk, in de mens zelf. G.J. Herder (1744-1803) ging nog
een stap verder. Hij stelde dat ieder mens een oorspronkelijke manier van menszijn bezit, waardoor hij een eigen
maat heeft die zijn eigen wijze van menszijn bepaalt. Het hoogste doel van het leven is leven naar deze eigen maat
van menszijn. Het model om naar te leven kan de mens alleen in zichzelf vinden. De bron voor originaliteit is trouw
zijn aan zichzelf. Slechts vanuit een zoeken en vinden van de eigen originaliteit kan een mens tot zijn bestemming
komen. Vandaar de noodzaak voor ieder mens zijn eigen beslissingen te nemen en zijn eigen gang te gaan. Taylor
wijst hierbij ook op de verandering van de waardering van de kunst.282 Ging het vroeger in de kunst om de
verbeelding, nu gaat het veelmeer om de artistieke creatie. Kunst als schepping en de kunstenaar als schepper van
diepe innerlijke waarden. Juist ook in de kunst geldt de norm van originaliteit. 'Artistieke creatie wordt de paradigmatische wijze waarop mensen tot zelfdefinitie komen'.283
Deze sterke nadruk op authenticiteit is ons inziens niet zonder gevaar. Het is niet verwonderlijk dat de
aanvankelijke relatie tussen het diepste innerlijk van de mens en God niet vol gehouden kon worden. Zoals in het
rationalisme de rede steeds meer op zichzelf kwam te staan en zelfs substituut voor God werd, zo kwam in de
Romantiek het eigen innerlijk steeds meer op zichzelf te staan, los van God. Wat ik voel en vind, heeft groter gewicht
dan wat mij vanuit de (christelijke) traditie en de Schrift wordt gezegd.
Taylor signaleert dat er nogal eens misbruik wordt gemaakt van individualiteit en authenticiteit. Drie
vormen van misbruik noemt hij: individualisme, relativisme en fragmentatie. De grote nadruk op de eigen
originaliteit leidt gemakkelijk tot individualisme. Een grote nadruk op onszelf kan het leven vlak en arm maken
doordat de betrokkenheid op de ander grotendeels weg valt. De ander is immers niet noodzakelijk voor het verstaan
van mijn levensdoel. De wereld lijkt niet groter te zijn dan die van mijn eigen 'ik'.284 Een tweede gevaar, als uitloper
van het individualisme, is het relativisme. Als iedereen zijn eigen doel en waarheid heeft dan heeft, kennistheoretisch en moreel, iedereen gelijk. De waarheid van een ander behoeft men zo nodig niet meer te bestrijden.
'Ieder heeft het recht zijn eigen levensstijl te ontwikkelen, gebaseerd op zijn eigen gevoel voor wat werkelijk
belangrijk en waardevol is'.285 In de onderlinge communicatie rest er zo niet veel meer dan ieders kleine
(levens)verhaal beleefd aan te horen. Alle kleine verhalen zijn op deze wijze even waar, mits ze echt zijn. Als derde
bezwaar tegen deze radicale authenticiteit noemt Taylor het 'fragmentisme'.286 Waar de eigen originaliteit centraal
staat, raken de gezamenlijke doelen gemakkelijk uit het vizier. Een politieke en maatschappelijke onverschilligheid
zijn de keerzijde van deze houding. Ook de kerken merken dit maar al te goed. Als instituut en organisatie spreken zij
steeds minder mensen aan. Nederland wordt steeds minder kerks. Zelfs voor de democratie als zodanig is
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Calvijn 1931: 1 De ondertitel van het eerste hoofdstuk van de Institutie luidt: 'Dat de kennis van God en de
kennis van onszelf ten nauwste aan elkander verbonden zijn en hoe zij onderling samenhangen' (Institutie I.1.1).
Calvijn stelt dat beide wel van elkaar te onderscheiden zijn, maar dat er eigenlijk geen rangorde is aan te brengen.
Godskennis leidt tot zelfkennis en omgekeerd! Wel werden beide ontleend aan de bijbel.
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Deze term is een uitbreiding van 'fragment', een geliefd woord als het om kleine verhalen gaat. Taylor, a.w.,
p. 110-121.

fragmentisme niet ongevaarlijk. Zonder belangstelling voor de gemeenschappelijke partij en zaak verliest een
democratie haar samenhang.287 Taylor noemt dit de malaise van de moderniteit.
Is dit alles nu een reden om authenticiteit te wantrouwen en individualiteit onder curatele te stellen? In de
kerken is deze reactie te bespeuren. Individualiteit wordt al snel gezien als bedreiging van de waarheid en van de
traditie.288 Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om individualiteit een eigen plek te geven, zonder hiermee de
eigen traditie en het geheel van de samenleving te ontwrichten. Toch ligt hier wel een uitdaging waar de cultuur ons
voor stelt. De vraag waar we ons voor gesteld zien is: hoe kunnen we individualiteit en authenticiteit zo een plaats
geven dat zij recht gedaan worden, zonder het einde van alle tegenspraak te worden? Ook hier helpt Taylor ons
verder. De malaise van de moderniteit bestrijdt hij niet door individualiteit te diskwalificeren, maar door haar in het
juiste kader te plaatsen. Nadrukkelijk wijst hij op de onontkoombare horizonten die ieder mens nodig heeft om mens
te kunnen zijn.289 Menszijn is dialogisch van karakter. Alleen vanuit de ontmoeting en in gesprek met de voor mij
'significante ander' ontwikkelt een mens zijn identiteit. Personen van wie ik houd en die van mij houden zijn van
wezenlijk belang voor de ontwikkeling van mijn identiteit en originaliteit. Zaken krijgen belang en worden begrepen
vanuit een voorgegeven horizon. De ontplooiing van het eigen ik vindt plaats tegen deze achtergrond. Deze
horizonten zijn onontkoombaar, zij geven de dingen waarde en zin en richten mijn keuzes. 'Ik kan mijn identiteit
alleen definiëren tegen de achtergrond van de dingen die er toe doen (...). Authenticiteit is niet de vijand van eisen die
opkomen van buiten het zelf; ze veronderstelt zulke eisen'.290 Waar deze horizon wegvalt vervalt individualiteit tot
individualisme en verwordt authenticiteit tot een opgeslotenheid van de mens in zichzelf, tot flirten met
platvloersheid en zelfafstomping.291 Individualiteit staat dan ook niet in het onbepaalde vrije veld van het eigen ik,
maar wordt gericht door de verstaanshorizonten waartegen het zichzelf kan ontplooien. Het wordt bepaald door het
concrete speelveld waarin het staat.
Vanuit een andere invalshoek kan men deze notie ook duiden als relativistische of perspectivische kennis.292
Feiten en analyses hebben hun waarde in het verband van de theorie waarbinnen ze hun plekje krijgen.293 Kennis is
niet afhankelijk van de waarnemer - de individualiteit - maar van de voorgegeven axioma's - de verstaanshorizonten die als uitgangspunt worden gehanteerd. De voorgegeven verstaanshorizon is van groot belang voor de ordening en
waardering van kennis. Zo bezien ligt de betekenis van de (kleine) verhalen van en over God niet in feitenclaims die
in deze verhalen worden gelegd, maar in haar oriënterend vermogen. 'Zij helpen gelovigen hun weg te vinden door te
stimuleren, inspireren, bemoedigen enz.'.294
Uit het bovenstaande is duidelijk dat individualiteit en authenticiteit verstaanshorizonten nodig hebben om
niet te ontsporen maar binnen het christelijk geloof een eigen plaats te kunnen ontvangen. Twee verstaanshorizonten
kiezen wij als wezenlijke speelruimte voor de ontwikkeling van de eigen individualiteit en authenticiteit, tot het zich
kunnen ontwikkelen van een echt persoon.
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Het is kenmerkend dat in ons land het opkomstpercentage bij de verschillende verkiezingen terugloopt.
Taylor wijs op de apathie ten opzichte van de landelijke politiek en op het opmerkelijke feit dat in Amerika er meer
wetgeving plaats vindt vanuit de rechtszaal met de juridische processen dan vanuit het parlement met de politieke
debatten, a.w., p. 114v.
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Illustratief voor deze stelling is het debat dat in de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk in
mei 1999 werd gehouden over het recht van individuele gemeenteleden om van de ene (wijk)gemeente zich te laten
overschrijven (perforeren) naar een andere (wijk)gemeente. De individualiteit werd in deze discussie al heel snel
tegenover het kerkrecht gesteld. Door sommigen werd de schijn gewekt dat er duidelijk tussen beide gekozen moest
worden.
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Taylor gaat hier duidelijk een andere weg dan postmoderne denkers als M. Foucault en J. Derrida die iedere
bestaanshorizon ontkennen. Voor hen is het enige dat rest jezelf. Taylor 1996: 50 en 67. Zie voor een uiteenzetting
over het postmodernisme met haar belangrijkste vertegenwoordigers hoofdstuk 1 in deze bundel.
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L.J. van den Brom, De ezel van Buridan. Kerntheologische veranderingen, theologie en keuzes, in: Solidair
en solide. In gesprek met H.W. de Knijff, Kampen 1997, p. 53. Relativistisch wil zeggen dat het gerelateerd is aan
een denkkader, of een set theorieën. Het staat in een relatie. Relatief moet dus niet opgevat worden als voorlopig.
293

D.J. Bosch noemt dit, in navolging van M. Polanyi, fiducialy framework., a.w., p. 358-361.
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Van den Brom, a.w., p. 56.

De eerste verstaanshorizon, of axioma dat het denken wil richten is de klassieke notie van de mens als
beelddrager Gods. Deze horizon scherpt het menszijn vanuit de ontmoeting en confrontatie met de Ander. Naar het
woord van Genesis 1:27 schiep God de mens naar zijn beeld en gelijkenis. De hele bijbel door, ook na Genesis 3,
komen we deze grondlijn voor het menszin tegen (zie bv Gen. 5:1, 9:7 en Jak. 3:9). Volgens deze notie is het
beslissende van het menszijn dat hij in relatie staat tot God. Zonder deze reële betrokkenheid op God ontgaat de mens
zijn wezen en werkelijkheid. Deze relatie is essentieel en constitutief.295 Hij is afbeelding van de Eeuwige en mag
Hem representeren. Vanuit deze unieke relatie tot God komen de eigen individualiteit en authenticiteit van de mens
tot hun recht. Deze relatie maakt de mens uniek. Alleen van de mens geldt dat hij naar het evenbeeld van God
geschapen is. De unieke waarde van ieder mens is hiermee gesteld. Deze verstaanshorizon is essentieel om de waarde
van ieder mens hoog te houden. Deze perspectivische geloofskennis schept levensperspectief.
Als tweede verstaanshorizon noemen wij de kerk.296 Juist de kerk, als voorgegeven verstaanshorizon, ziet de
mens opgenomen in een van Godswege zinvol bestaan. In de identiteit van de kerk, met Schrift en traditie, ligt de
mogelijke ruimte voor een eigen authentieke geloofsexpressie. Dit stelt wel eisen aan de wijze van kerk zijn.297 Zij
moet ruimte bieden aan een persoonlijke ontmoeting met God en elkaar, waardoor het eigen symbolisch
universum298 geijkt en verrijkt kan worden. Juist de kerk moet de ruimte zijn waar de ontmoeting met een
significante ander plaats kan vinden. In deze ontmoeting komt er ruimte voor een ontmoeting met dé significante
Ander, God. Als criterium voor deze wijze van kerk zijn geldt dat er ruimte moet zijn voor de individualiteit en
authenticiteit van de een, en dat het (andere) gemeentelid een significante voor de ander moet willen zijn. Vanuit
deze wijze van kerk zijn, stellen wij: met zo’n kerk meer mens.
13.4. De waarheid is persoonlijk
Dat ook de christelijke traditie nooit los van de cultuur haar eigen weg gegaan is, blijkt onder andere uit de nadruk op
de rede in de gereformeerde geloofstraditie. Heel nadrukkelijk draagt deze traditie de sporen van het Humanisme en
de Verlichting. Dit moet niet verstaan worden als een vermindering van haar inhoudelijke zeggingskracht, maar als
een teken van haar concreet staan in de werkelijkheid. Theologie is geen steriele wetenschap, maar reflexie op het
concrete leven met God. Hierdoor behoort zij bijdetijdse kleding te dragen. Een van de kledingstukken die aan
vervanging toe is, is die van de rationaliteit. In de reformatorische theologie heeft de ratio een grote rol gespeeld.
Nadrukkelijk stelde zij dat de ratio, hoewel door de zonde van God af gericht, een ongeschonden geschenk van de
Schepper is. De ratio werd hierdoor het instrument waarmee met grote precisie leerstellige onderscheidingen
aangebracht werden. Bijbelteksten werden geciteerd als bewijsplaatsen voor de zuivere leer. Zo kreeg het grote
verhaal van het christelijk geloof vaste vorm in een nauwkeurig uitgebalanceerde geloofsleer.299 Dit grote
geloofsverhaal werd de toetssteen voor ieder geloofsverhaal en -ervaring. Dat deze wijze van theologiseren weinig
ruimte laat aan individualiteit en creativiteit behoeft geen betoog. Vanuit het voorgegeven rationele kader bood het
grote verhaal van de geloofsleer slechts ruimte aan de kleine verhalen van gelovigen voor zover zij het grote verhaal
bevestigden.
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J.P. Versteeg, Geest, Ambt en Uitzicht, Kampen 1989, p. 43.
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Wij ontlenen deze visie o.a. aan G.G. de Kruijf. Tijdens een beraadsdag van de Samen op Weg-kerken op 4
maart 1999 over 'God in Nederland' heeft hij dit, in de lijn van Taylor, in zijn stellingen over 'de authenticiteit van
de kerk' nadrukkelijk gesteld.
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Bij de concrete mogelijkheid voor deze wijze van kerk zijn staan we stil in § 13.6.
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Wij ontlenen deze term aan A. van de Beek. 'Met een symbolisch universum wordt bedoeld het geheel van
voorstellingen, ervaringen, structuren die het beeld van de werkelijkheid van iemand vormen, waardoor hij ervaren
kan en waardoor hij zich uitdrukken kan'. Zie: A. van de Beek, Schepping de wereld als voorspel voor de
eeuwigheid, Baarn 1996, p. 60. Wij kiezen voor deze uitdrukking omdat zij (1) ruimte opent voor eigen
authenticiteit; (2) sterk de nadruk legt op wat een mens door anderen en door God als geschenk wordt aangereikt en
(3) relationeel van karakter is. Van de Beek noemt hierbij de opvoeding, de verhalen die men hoort en dat wat men
aan ethiek van mensen ziet, a.w., p. 59-62. Voor de nadruk op deze receptieve levenshouding zie ook Van de Beek,
Wonderen en wonderverhalen, Nijkerk 1991, p. 220-227.
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Een prachtig voorbeeld van zo'n uitgebalanceerde geloofsleer als groot verhaal van het christelijk geloof is de
Reformierte Dogmatik van H. Heppe. Elke locus uit de geloofsleer wordt gefundeerd in een aantal nagenoeg
mathematische 'Belegstellen' uit de bijbel en uit de traditie.

In onze eeuw heeft Karl Barth dit rationele kader van de theologie sterk gekritiseerd.300 Zijn grote verhaal
stelde hij in een ander kader, namelijk dat van de kerk die zich met haar verkondiging in de wereld geplaatst weet.301
De (post)moderne cultuur heeft het individu met zijn leven en beleven in het centrum van het denken geplaatst. Of dit
een ontwikkeling is die vanuit het verstaanskader van het christelijk geloof alleen moet worden bestreden is zeer de
vraag. Het is duidelijk dat een sterke nadruk op de autonomie van het individu geen dienst bewijst aan het evangelie.
Boven is erop gewezen dat dit trouwens ook geen recht doet aan de eigen individualiteit van een mens. De
relativistische autonomiteit is een van de grote oorzaken van de malaise van de moderniteit. Slechts binnen het kader
van een bepaalde verstaanshorizon kan een individu tot zijn of haar recht komen. Het is dan ook van groot belang in
welk speelveld een mens staat. De discussie moet zich daarom niet concentreren op de vraag of de mens met zijn
leven en beleven in de belangstelling mag of kan staan, maar in het midden van welk kader, speelveld hij staat, of in
het perspectief van welke horizon zijn leven glans krijgt. Waar de christelijke traditie op grond van het bijbels
getuigenis spreekt over de (ook de zondige) mens als kroon op Gods schepping, daar kan de nadruk op de mens
nooit afgedaan worden als onbijbels. Juist het christelijk geloof stelt de waarde van ieder mens als individu zeer
hoog, vanwege zijn bepaaldheid als beelddrager Gods. Bovendien is in de gereformeerde traditie, naast de
orthodoxie, ook altijd sterk de nadruk gelegd op de geloofsbeleving van iedere afzonderlijke gelovige. Juist in deze
traditie besefte men maar al te goed dat de waarheid 'een voet te hoog'302 kan zitten. Dit besef legde de nadruk op de
noodzakelijke geloofsbeleving en bevinding. Weliswaar mocht deze bevinding de geloofsleer niet scheef trekken,
maar functioneerde zij wel als noodzakelijk correctie van een sterk orthodox geloofsperspectief. Niet de rationaliteit
maar de persoonlijk ontmoeting met God is het voorgegeven verstaanskader van de waarheid. De waarheid is
persoonlijk303. Zeker in onze cultuur is het noodzakelijk rationele begrippen te herijken in relationele categorieën.304
Geloven is leven in een persoonlijke relatie met God. Hij, die zichzelf in het hart laat zien in Jezus Christus, is in zijn
verkiezende liefde de 'significante Ander' die de mens zijn eigen identiteit wil laten ontdekken. De ontmoeting van
deze significante Ander is wezenlijk voor de individualiteit van de mens. Niet aan een leer over God of over de
verzoening of aan een diffuus religieus beleven kan mijn hart zich hechten maar aan deze concrete God die mij in
Christus Jezus in al mijn feilen en falen vergeeft en draagt.305
De ontmoeting en ervaring van God geeft ruimte aan de communicatie van het evangelie. Deze
communicatie is geen oproep zich te voegen in een voorgegeven vastliggende leertraditie, maar een getuigenis in
woorden en daden door middel van een klein persoonlijk levens- en geloofsverhaal. Juist wie zelf vanuit de
ontmoeting met de Ander weet iemand te mogen zijn, heeft in de ontmoeting met een ander iets te zeggen. Dit ietste-zeggen-hebben heet in de bijbel getuigen. De sterkte van dit getuigenis ligt in de kwetsbaarheid van de getuige.
Niet slechts het verhaal van de getuige, maar het feit dat deze getuige dit zegt door te spreken of te zwijgen en daar
helemaal voor in te staan, maakt het getuigenis zo waardevol. In het Oude Testament baseerde men er de rechtspraak
op. Zelfs één van de grondregels van Gods Koninkrijk luidt dat niemand een vals getuigenis tegen zijn naaste mag
spreken, maar geroepen is tot een goed getuigenis (het negende gebod). Deze getuigenissen zijn geen grote alles
omvattende beschouwingen, maar kleine verhalen over wie God is. Hoe Hij zich heeft laten kennen in Jezus en hoe
Hij mij, individueel maar ook in de liturgie van de christelijke gemeente aanspreekt. De Psalmen zijn een prachtig
voorbeeld van deze kleine verhalen. Zij zijn niet bedoeld om te systematiseren tot een groot verhaal, maar zijn
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Zijn theologie moet verstaan worden vanuit het gesprek met deze traditie. Niet voor niets schreef hij het
voorwoord in de heruitgave van de Reformierte Dogmatik van Heppe in 1935.
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Nadrukkelijk heeft Barth zijn monumentale grote verhaal Kirchliche Dogmatik genoemd.
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Met dit gezegde wilde men aangeven dat de waarheid niet een zaak van het hoofd en het verstand moet zijn
maar, een voet lager, van het hart.
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Niet alleen de ethische theologie heeft dit accent gelegd, binnen de Gereformeerde Bond heeft H. Jonker dit
sterk benadrukt. Hij heeft dit samengevat in de uitdrukking 'Waarheidsverwerkelijking', zie: Theologische praxis,
problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij, Nijkerk 1983, m.n. p. 85-117 en 213-280. Treffend is de
positie van Jonker aangegeven met de uitdrukking 'Ervaren waarheid' in: J.H. van de Bank e.a., Ervaren waarheid.
Opstellen aangeboden aan dr. H. Jonker, Nijkerk 1984, p. 7-8. J.M. Hasselaar typeerde Jonker vanwege dit accent
als behorend tot de gereformeerd-ethische school in J.H. van de Bank, a.w., p. 50.
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We delen in deze de visie van W. Dekker. Zie: De boodschap en de kloof. Hermeneutische overwegingen bij
de christologie van Van de Beek in: H.M. Kuitert en A. van de Beek e.a., Jezus bij hoog en bij laag. De christologie
van Van de Beek en Kuitert, Kampen 1995, p. 103.
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A. van de Beek kritiseert vanuit dit persoonlijke Gods- en geloofsbegrip de christologie van Kuitert in: De
verre of nabije God, in: H.M. Kuitert en A. van de Beek e.a.; a.w., p. 22-23.

gebeden van de enkeling of van de gehele gemeente op de toonhoogte van de klacht of van de lofprijzing. In de
Psalmen uiten en ‘innen’ de gelovigen hun leven met de Here God, zodat zij weer op kunnen ademen. Het zijn egodocumenten gevormd door een levende ontmoeting met God en zijn gemeente. Juist hierdoor zijn het sterk
communicatieve kleine verhalen. Ze getuigen van God en willen gezongen worden voor God om zo het symbolisch
universum en de individualiteit van de zanger zelf en van degene die het lied hoort, te verrijken. Vanuit deze
persoonlijke levenservaring groeit er ruimte voor het dogma als neerslag van geloofsgetuigenissen van mensen in
concrete levenssituaties. Zo komt het grote verhaal van God in klein formaat aan de orde en licht in al die kleine
verhalen iets op van het grote verhaal van God. In de kleine verhalen over God komt zo het grote verhaal van God
aan de orde.306
13.5. De tussenbalans
De vraag waar we in dit hoofdstuk een antwoord op zoeken is of er nog een groot verhaal bestaat en als dit zo is of
we dit grote verhaal dan in onze postmoderne cultuur in klein verhaal vorm kunnen doorgeven. Het eerste waar we
ons rekenschap van moeten geven is wat we verstaan onder 'het grote verhaal'. Vaak wordt zonder enige discussie
aangenomen dat in de postmoderne cultuur 'het grote verhaal' niet meer bestaat. Slechts in bepaald opzicht is deze
constatering terecht. Als onder 'het grote verhaal' een alles omvattend concept wordt verstaan dat het hele leven doel
en zin geeft is de bewering juist. De sterk ideologisch gekleurde totaalconcepten zijn, nadat zij (letterlijk) hun
miljoenen hebben verslagen, ten grave gedragen. Of dit einde betreurd moet worden is de vraag. Theologieën die
geen ruimte laten aan het eigen verhaal van het individu dragen een sterk ideologisch karakter terwijl de bijbel zelf
een boek is vol kleine mensenverhalen die zijn 'ontvangen uit de Heilige Geest' en 'geboren uit'307 de levende
ontmoeting van God en mens. Zijn alle grote ideologieën en theologieën niet af te wijzen als hybris van de rationele
mens? Zijn zij niet een menselijke greep naar de macht? Onze eeuw heeft ons voorzichtig gemaakt tegenover al te
grote verhalen. Voor christenen is dit niet iets nieuws. In het hooglied der liefde schreef Paulus al zo'n twee duizend
jaar geleden dat al ons kennen onvolkomen en ten dele is (1 Cor. 13:12). We hadden dus beter kunnen weten.
Hiermee is nog niet gezegd dat er geen groot verhaal meer is. De grote rationele ideologische verhalen zijn
dood, maar het grote verhaal van God is nog springlevend. Dit is niet een groot gesloten verhaal, maar een verhaal
over een Persoon die de wereld draagt in liefde en geduld en die het leven van individuele mensen 'oorsprong en doel
en zin'308 geeft. Het grote verhaal is het verhaal van God, die zich in Jezus Christus laat kennen en die de mens door
zijn Geest aan het woord laat komen. In deze ontmoeting ligt de geboorte van het kleine verhaal. Een klein menselijk
verhaal, met een sterk antwoord karakter, gericht op de communicatie met anderen. Binnen de gemeente van
Christus in de lofprijzing309 en buiten de gemeente van Christus als getuigenis van 'Gods goedheid die mij staande
houdt'.310 De apostel leert ons al dat deze verhalen in hun aard klein zijn. Slechts tezamen met alle heiligen is iets te
vatten van de lengte en breedte, hoogte en diepte van de liefde van God in Christus. Een liefde die alle verstand te
boven gaat (Ef. 4:18,19). Deze verhalen veronderstellen het grote verhaal van God, de Eeuwige, maar zijn zelf klein
en fragmentarisch. In de cel van zijn gevangenis heeft Dietrich Bonhoeffer, ver voordat er sprake was van een
postmoderne cultuur dit fragmentarische voorvoeld en positief geduid. Hij schreef in 1943 vanuit zijn cel 'bij dit alles
blijft onze geestelijke existentie een torso. Het gaat er maar om, of aan het fragment van ons leven nog te zien is, hoe
het geheel ontworpen en bedoeld was en uit welk materiaal het bestaat. (...) Als ons leven maar in de verte lijkt op
zo'n fragment (als 'Die Kunst der Fuge', rdr), als daarin ten minste één kort ogenblik de verscheidenheid, de
groeiende veelheid van thema's samensmelt tot harmonie, als maar van begin tot eind het grote contrapunct wordt
vastgehouden zodat aan het slot hoogstens nog het koraal: 'Vor Deinen Thron tret' ich allhier' kan worden ingezet,
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Het 'van God' moet niet tegenover het 'over God' geplaatst worden, als twee zegswijzen voor een theologie
van boven en een van beneden. Vanuit het besef dat geen mens onmiddellijke toegang tot de HERE God heeft,
stellen wij dat het spreken van God aan de orde komt in het spreken over God. Het 'van' sluit het 'over' dus in.
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We kiezen hier bewust voor een formulering analoog aan de klassieke formulering van het Apostolicum
betreffende de incarnatie. Zij vormt ook het spreken over het Woord.
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Gezang 1:4 (Liedboek voor de Kerken).
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Van de Beek, a.w. 1999, p. 22.
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Psalm 107:1 (Liedboek voor de Kerken).

dan willen wij niet klagen over ons fragmentarisch leven maar er blij om zijn'.311 Vanwege contextuele noodzaak en
uit bijbelse overtuiging312 kiezen wij dan ook positief voor de communicatie van het evangelie in klein verhaal vorm.
Een tweede positief resultaat dat we in deze tussenbalans nog willen noemen is de nadruk op het
persoonlijke. Met nadruk willen wij stellen dat het een misverstand is te menen dat de nadruk in onze cultuur op het
individu als concurrerend met de bijbelse waarheid verstaan moet worden. Juist de noties van de ontmoeting met
God als constituerend voor de identiteit van het menszijn en de noodzaak van ervaren waarheid maken het geloven
voor ieder persoonlijk tot een unieke gebeurtenis.
13.6. Enkele praktisch-theologische lijnen
In deze slotparagraaf willen wij vanuit het voorafgaande enkele praktisch-theologische lijnen trekken. Deze lijnen
willen de plaatselijke gemeenten helpen bij de communicatie van het grote verhaal in klein verhaalvorm. Twee
grondlijnen zijn hierbij van groot belang. Deze twee lijnen tekenen samen de contouren van de christelijke gemeente
die in een postmodern klimaat het evangelie wil communiceren.
De eerste is de lijn van de mens als uniek schepsel van God met zijn eigen individualiteit313 en de tweede is
die van de gemeente als lichaam van Christus. Wij kiezen bewust voor het Paulinische beeld van de christelijke
gemeente als lichaam van Christus (Rom. 12:4,5 en 1 Cor. 12:12-31) omdat in dit beeld het wezen van het kerk zijn
wordt bepaald door de eigenheid en de onderlinge verbondenheid in Christus van de afzonderlijke leden van de
gemeente.314 In dit beeld komen individualiteit en collectiviteit op een prachtige wijze bijeen. Uit de kruising van de
lijnen van deze twee grondlijnen tekenen zich drie belangrijke figuren af.
De eerste figuur is die van het individu met zijn originaliteit. Ieder lid van de gemeente heeft een eigen
plaats als lid van het lichaam. Ieder mag er in zijn eigenheid zijn. Deze eigenheid is zelfs noodzakelijk voor het
lichaam (1 Cor. 12:17,18), voor het samen kerk zijn. Toch staat ieder lid niet op zichzelf, maar heeft slechts een
functie in het geheel van het lichaam. De tweede figuur is dan ook die van de significante ander. Slechts in
verbondenheid met vele andere leden krijgt het ene lid waarde en functie. De anderen zijn noodzakelijk om de
waarde van het ene lid tot volle gelding te laten komen. Deze onderlinge relaties zijn spiritueel van aard. Zij worden
gevoed door het samen gemeente zijn, door de gezamenlijke lofprijzing en dienst. Dit beeld nodigt ieder individu uit
om met de eigen originaliteit in de geloofsruimte van de gemeente spiritualiteit te oefenen, anderen te ontmoeten en
geloofservaringen te delen.315 In de wijde ruimte van de geloofsgemeenschap is de coherentie en richting316 bepaald
door de derde figuur, als richtingscoëfficiënt, dè significante Ander: God. Of om het in de beeldtaal van de gemeente
als lichaam van Christus te zeggen, de gerichtheid op het hoofd van het lichaam: Christus (Ef. 4:15,16). Dit hoofd
bepaalt de identiteit van het lichaam.
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D. Bonhoeffer, Brevier, Baarn 1987 (1e druk 1968), p. 300.

312

Niet om ontologische maar om epistemologische redenen.
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We sluiten hier aan bij de Ontwerp-ordinanties van de SoW-kerk. Ordinantie 2 opent met 'Een gemeente is de
gemeenschap die...' (Ord. 2.1.1). Zie: Ontwerp-ordinanties, behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde
Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 1997.
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Hendriks kiest bewust voor een ander beeld voor de gemeente, nl. de herberg. Het beeld van het lichaam wijst
hij af omdat er naar zijn mening teveel een type gemeente mee wordt aangeduid die eindeloos de weg van de
harmonie zoekt en waarin men een te naïef vertrouwen in gemeenteleden heeft. In deze gemeente is volgens
Hendriks de pastor vooral procesbegeleider, J. Hendriks, Gemeente als herberg. De kerk van 2000 – een concrete
utopie, Kampen 1999, p. 99-101, 123. Ons inziens doet Hendriks hiermee geen recht aan de oorspronkelijke
Paulinische bedoeling van dit beeld. Dat in de praktijk van het kerk zijn dit beeld op deze wijze heeft
gefunctioneerd is duidelijk. Het beeld dat Hendriks zelf kiest is mij te vrijblijvend. In een lichaam kan geen lid
gemist worden, of er in een herberg een kamer leeg blijft is niet wezenlijk van belang.
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Hendriks ziet als meest wezenlijke behoefte in onze samenleving, die vol is van sociale differentiatie,
individualisering en praktisch agnosticisme, de roep om spiritualiteit, een plek van ontmoeting en gesprek en ruimte
voor geloofservaring. Hij vangt dit in het begrip koinonia. Hendriks 1999, a.w., p. 25-52.
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H. de Leede, Calvinisme en oecumene. Enkele richtingwijzers voor gereformeerde belijders in de
toekomstige verenigde kerk, in Kontekstueel, 13/2, p. 8-15 (1998).

Dit theologische concept heeft praktisch-theologische consequenties voor het geheel van het gemeente zijn.
Zij biedt ruimte aan de eigen originaliteit en individualiteit van mensen en leidt tot een veelheid aan vormen317,
zonder dat de cohesie gaat ontbreken. Op een vijftal praktisch-theologische velden willen wij ten slotte de lijnen
doortrekken.
1.

De eredienst. De erediensten zullen een grote mate van verscheidenheid moeten vertonen willen zij recht
doen aan het bovenstaande. Niet in iedere dienst behoeft het op dezelfde wijze toe te gaan. Zeker de
avonddiensten bieden goede mogelijkheden tot meer diversiteit. In de gereformeerde traditie zijn de
leerdiensten hier al een goed voorbeeld van. Onze tijd vraagt naast deze diensten ook heel nadrukkelijk om
diensten waarin o.a. stilte, lofprijzing en het persoonlijk getuigenis een grote(re) rol spelen. Deze (bijbelse)
noties worden door onze cultuur opgeroepen en kunnen niet worden genegeerd. Waar de kerk als instituut
geen ruimte weet te geven aan de eigen geloofsindividualiteit en -originaliteit van mensen, zal zij steeds
minder mensen weten vast te houden. Dit vraagt om ‘het aanbod’ van gevarieerde erediensten waarin
ruimte is voor verschillende stijlen van liturgie, zonder gemeenteleden tot deelname aan alle vormen van
eredienst ‘te dwingen’. Als alle afzonderlijke diensten maar dienstbaar zijn aan de opbouw van het geheel
van de gemeente.
De prediking. Juist ook aan de prediking stelt onze cultuur hoge eisen. De prediking als beschouwing of
betoog vindt nauwelijks nog gehoor. Overigens is het de vraag of prediking en beschouwing of betoog
elkaar wel verdragen. Prediking is concrete verkondiging van de grote daden Gods in deze wereld en in
concrete mensenlevens. Met name in onze tijd ligt de kracht van deze verkondiging in het fragmentkarakter.
Vanuit concrete gebeurtenissen of levenservaringen van mensen worden deze daden inzichtelijk en
herkenbaar als verstaanshorizonten. Het plaatje van het kleine verhaal vanuit een concreet bijbelgedeelte is
bij uitstek geschikt om te fungeren als significante ander, waardoor het licht van dè significante Ander valt.
De prediking zal hiervoor sterk verhalend318 van karakter moeten zijn, zodat de ander zijn eigen leven hierin
kan spiegelen en in zijn 'symbolisch universum' verrijkt kan worden.
De toerusting. Het kringwerk heeft in deze tijd vele mogelijkheden, mits het voldoet aan een aantal
voorwaarden. Ten eerste zal het ruimte moeten bieden aan mensen zodat zij zich helemaal uit kunnen
spreken. Vervolgens zal het een plaats moeten zijn waar iemand een significante ander kan ontmoeten. De
deelnemers en (zeker) de kringleider zullen bereid moeten zijn elk-ander ruimte te bieden het eigen
authentieke levens-, en geloofsverhaal in te brengen alsook zelf een significante ander te zijn. Een tegenover
waaraan de ander zich kan spiegelen, zich tegen kan afzetten en / of zich door kan laten verrijken. De
ontmoeting met anderen van de kring en de ‘a/Ander’ van het bijbelverhaal moet tenslotte een spirituele
spits hebben. Individualiteit, ontmoeting en spiritualiteit zijn wezenlijk voor toerusting in de boven
geschetste zin. Het is treffend dat in het omgaan van Jezus met zijn discipelen veel van het bovenstaande is
terug te vinden. Telkens weer stuurt Jezus zijn leerlingen, met hun eigen gaven, er op uit. Gaandeweg zullen
zij en de schare wel ontdekken wie Jezus is. De klein-verhaal puzzelstukjes zullen steeds beter aan elkaar
blijken te passen.319 Het is de kunst om vanuit een levende ontmoeting van personen die vanuit de bijbelse
verhalen op de lezer af komen, tot verdieping van kennis en geloof te komen.320
De catechese. Wat boven gesteld is over de toerusting geldt in nog sterkere mate voor de catechese.
Jongeren staan immers midden in de branding van de moderne cultuur en zijn door hun scholing en
kritische inslag extra gevoelig voor ‘het klimaat’ van het groepsgebeuren. Het is dan ook essentieel voor het
welslagen van de catechese dat jongeren ruimte ontvangen om hun eigen levens- en geloofsvragen aan de
orde te stellen. Hun vragen moeten aan de orde kunnen komen tegen de horizonten van God en zijn

2.

3.

4.
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De Leede stelt nadrukkelijk dat de kerk in de toekomst 'een grote diversiteit en flexibiliteit zal vertonen', a.w.,

p. 15.
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Hiermee bedoelen we niet dat er in de preek slechts verhalen verteld moeten worden, maar dat de prediking
meer vertellend dan beschrijvend van aard moet zijn. 'Een preek is geen toespraak over de tekst van een drama,
maar - omgekeerd - een uitbeelding van het drama in een tekst', J.J. van Nijen geciteerd bij Hendriks, a.w., p. 70.
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Dekker, a.w., p. 102. Deze methode vormt de achtergrond van het bijbelstudieboekje dat ik schreef voor
kringen met mensen die niet zoveel kennis aan het Evangelie hebben. Vanuit concrete klein-verhaal-ontmoetingen
met Jezus komen lezers zelf tot de ontdekking van het grote van Jezus. Zie: R. de Reuver: Op zoek naar het geheim.
Bijbelstudies over Jezus, IZB, Amersfoort.
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Een goed voorbeeld van een cursus die dit beoogt is de cursus die uitkwam in het kader van het jaar met de
bijbel De bijbel in grote lijn. Een ontmoeting met vier kleurrijke personen. Haarlem, 1999. Vanuit ontmoetingen
met Abraham, David, Maria en Paulus komt de hele bijbel aan de orde.

Koninkrijk.Van de catecheet wordt gevraagd een significante ander voor de jongeren te willen zijn. Iemand
in wie zij zich kunnen spiegelen, van wie zij van kunnen leren, maar ook iemand met wie zij volop van
mening mogen verschillen. Deze vorm van catechese vraagt veel van de catecheet. De habitus van de
catecheet is van groot belang. Zij zal open, flexibel, authentiek, uitdagend en uitnodigend moeten zijn,
gericht op de jongeren. Als leerstof kan ons inziens veel aan de orde worden gesteld, zowel uit de Schrift
en de traditie van de kerk als uit de leefwereld van jongeren, als bij alles de vraag naar de relevantie voor
het concrete leven van de jongeren maar wordt gesteld. Telkens zal het de vraag zijn of wat geloofd wordt
ook werkt. Op deze wijze kan de catechese, ook in een postmodern klimaat, een uitstekende
ontmoetingsruimte zijn waar de levensvragen van jongeren aan de orde komen.
Ten slotte het pastoraat. Het is opvallend dat juist in onze tijd de behoefte aan het pastoraat groot is. Hoewel
de kerk als instituut slinkt en er steeds minder mensen tot de kerk behoren, groeit het pastorale werk. De
behoefte aan een echte ontmoeting waarin de pastor gesprekspartner wil zijn is groot. Juist in het pastoraat
kan het hele leven in klein verhaal vorm aan de orde komen en is het de rol van de pastor dit concrete leven
te stellen in de ruimte van God en zijn Koninkrijk.321 Ook van de pastor wordt op deze wijze veel gevraagd.
Niet de pastor maar de pastorant staat in het middelpunt. Van de pastor wordt gevraagd om, als tegenover,
het symbolisch universum van de pastorant te verrijken. Evenals van de catecheet wordt van de pastor een
open, flexibele, authentieke en spirituele geloofshouding gevraagd. Mede vanwege de grote behoefte van
velen in onze postmoderne cultuur aan een betrouwbare en oriënterende gesprekspartner zal de kerk het
pastoraat (weer) tot haar kerntaken moeten rekenen.

5.

Op deze wijze kunnen zowel de eredienst, de prediking, het kringwerk, de catechese als het pastoraat in een postmodern klimaat missionair zijn. Velen, in en buiten de kerk, tot zegen.
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Hendriks spreekt over de pastor als 'mens Gods - iemand die op God gericht is', met een missie. Deze missie
ziet hij als ruimte maken voor God en zijn Koninkrijk, a.w., p. 73.

14.
Van pretentie naar presentie
Pleidooi voor een zendingshouding van de kerk
C.M. van Loon
14.1. Een uitroepteken bij de samenleving, een vraagteken bij de kerk
De positie van de kerk in de huidige samenleving is uiterst boeiend en zonder meer kansrijk. Het
postmodernisme biedt allerlei aanknopingspunten voor het christelijk geloof. De grote vraag is echter, of het ons
als kerk lukt om tot een andere instelling te komen, om een andere rol te gaan innemen, waardoor we die kansen
ook benutten.
In drie zinnen is dat de boodschap van dit hoofdstuk. Kort gezegd komt het erop neer, dat bij de
samenleving een uitroepteken wordt gezet, en bij de kerk een vraagteken. Weliswaar mogen we leven vanuit het
vertrouwen dat Christus zelf zijn kerk in stand houdt. Daarbij hoeven we geen vraagteken te plaatsen. Het
vraagteken betreft wel de bereidheid van de kerk om de kansen te benutten die de postmoderne samenleving
biedt. Die kansen zijn er! Dat is het uitroepteken. In dit hoofdstuk gaat het erom deze overtuiging te
onderbouwen en te illustreren. De route die daarbij gevolgd wordt is de volgende. Eerst duid ik kort een aantal
aspecten van de postmoderne cultuur aan, die naar mijn idee kansen bieden voor de kerk. ervolgens probeer ik
aan te geven hoe wij als kerk deze kansen zouden kunnen benutten. Dit deel van het hoofdstuk is geschreven
vanuit een bepaalde houding, een gezichtspunt dat wellicht heel wat vragen op kan roepen. Kun je de cultuur wel
zozeer vanuit de kansen benaderen als in dit hoofdstuk gebeurt? Is dat niet te optimistisch? In het volgende deel
leg ik daarom rekenschap af van het gebruikte gezichtspunt. Ten slotte volgen nog voorbeelden uit de praktijk,
hoe vanuit de beschreven houding gedacht en gewerkt kan worden.
14.2.

Kansrijke aspecten van de postmoderne cultuur

Het postmodernisme is een veelzijdig en veelkleurig verschijnsel, dat op vele manieren omschreven kan worden.
Naast het postmodernisme zijn ook andere manieren van denken en leven van belang in de huidige samenleving.
Zo is bijvoorbeeld de modernistische kijk op de werkelijkheid bepaald nog niet uitgestorven. Niettemin heb ik de
indruk, dat juist die verschijnselen die typerend zijn voor onze cultuur op een zinvolle wijze aan het begrip
‘postmodernisme’ gekoppeld kunnen worden. Met name in de eerste hoofdstukken van dit boek is het
postmodernisme al uitgebreid besproken. Daarom volsta ik hier met het aanduiden van enkele aspecten ervan,
die mijns inziens voor de kerk kansen bieden.
a.

Het gevoelsmatige heeft ten opzichte van het rationele aan belang gewonnen. Verstandelijke
argumenten zijn bij het nemen van beslissingen vaak minder belangrijk dan emotionele factoren, in
ieder geval in vergelijking met enkele decennia geleden. Het kan ook anders liggen: wellicht waren de
emotionele factoren in het verleden even belangrijk, maar werden zij in het maatschappelijk verkeer
veel minder als legitieme overwegingen bij beslissingen beschouwd.

b.

Deze laatste opmerking heeft alles te maken met de behoefte aan authenticiteit. De stormloop in de
jaren zestig tegen ‘heilige huisjes’ was met name een protest tegen schijnheiligheid. In toenemende
mate is er een klimaat gegroeid waarin ieder zegt wat hij of zij denkt. Taboes zijn er nauwelijks meer.
Het gaat om echtheid: menen we wat we zeggen, en zeggen we ook wat we denken?

c.

Het belang van acceptatie: door de pluriformiteit van de samenleving en het ineenstorten van de
ideologieën is er een grote behoefte aan tolerantie. Het wegvallen van kaders, met name zichtbaar in de
ontzuiling, heeft mensen teruggeworpen op zichzelf. De vraag naar de eigen identiteit is centraal komen
te staan. Op het krampachtige af hechten mensen aan een eigen stijl en imago. Deze komt bijvoorbeeld
tot uiting in kleding, inrichting van huis en tuin, auto, vrijetijdsbesteding. Het individuele karakter van
het persoonlijk imago maakt mensen echter kwetsbaar en extra gevoelig voor afwijzing. Behoefte aan
acceptatie betekent ook een grote nadruk op tolerantie: we moeten elkaar accepteren. Dit leidt tot een
sterke allergie voor vormen van theologie waarin één bepaalde lijn van denken als de enige waarheid
wordt gezien.

d.

Het ‘einde van de grote verhalen’ heeft ook geleid tot ontkerkelijking. Doordat de kerk op afstand is
komen te staan, is de boodschap van het evangelie voor velen onbekend. God speelt in de levens van

veel mensen op de een af andere manier een rol, maar vaak niet op de traditionele manier. Doordat een
meerderheid van de bevolking niet-kerkelijk is, is dit ook de normale situatie geworden. Dit heeft een
aantal belangrijke consequenties. In ieder geval hebben verreweg de meeste mensen niet het idee dat ze
zich moeten verontschuldigen voor het feit dat ze geen lid zijn van een kerk. Ook het besef van zonde
als verstoring van het contact met God en overtreding van zijn geboden is nagenoeg afwezig. Noties van
God zijn vooral vriendelijk en liefdevol ingevuld: God als symbool van het goede, het licht, de vrede.
e.

Veel mensen hebben er grote moeite mee om zich vast te leggen. Het vertrouwen in ‘de grote verhalen’
is weg, maar evenzeer is het vertrouwen in mensen afgenomen. Zo hebben mensen er moeite mee om
lid te worden van club A, want wie zegt dat dit de ware is? Is een keuze voor club A niet een keuze
tegen club B, die ook best wat goeds in zich zal dragen? Veel instituties ondervinden hiervan de
gevolgen. Verenigingen kampen met een gebrek aan leden, en zeker aan mensen die zich voor enkele
jaren willen verbinden aan een bestuursfunctie. Ook politieke partijen kampen met een dalend ledental.
Bovendien veranderen mensen gemakkelijker dan vroeger van groep. In het interpersoonlijke contact is
er eveneens een angst om zich te binden. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de neiging om een huwelijk
uit te stellen of er vanaf te zien.

f.

Het einde van de ‘grote verhalen’ heeft een openheid gegeven voor het ‘kleine verhaal’. Omdat de
grotere kaders, normen en waarden zijn vervaagd, moet iedereen een eigen weg vinden. Het is daarom
interessant om te weten hoe anderen hun leven invullen. In de media is veel ruimte voor human interest:
televisieprogramma’s en tijdschriftreportages gaan veel meer dan vroeger over het persoonlijk leven van
mensen.

g.

Er is een grote openheid voor het transcendente: bovennatuurlijke verschijnselen staan volop in de
belangstelling. Daarbij maken veel mensen erg weinig onderscheid tussen de verschillende bronnen
waaruit wordt geput. Onbekendheid met de christelijke traditie en de behoefte om niet te veroordelen
geven in combinatie met elkaar een grote openheid voor een breed spectrum van religieuze en semireligieuze verschijnselen.

14.3. Mogelijkheden voor de kerk om kansen te benutten
Het is niet moeilijk om vanuit het christelijke denken een negatief standpunt in te nemen ten aanzien van het
postmodernisme. De kritiek richt zich dan met name op de scepsis ten aanzien van waarheid, waardoor ook de
waarheidsclaims van het evangelie en van Jezus Christus zelf ter discussie worden gesteld. Onmiskenbaar neigt
het postmodernisme naar relativisme. Openheid ten aanzien van het transcendente is veelal vooral openheid voor
gnostiek en oosterse religie. Kerkverlating kan moeilijk positief geduid worden en de reserve om tot verbanden
toe te treden kan worden geïnterpreteerd als onverschilligheid. Kortom: er zijn redenen te over om het leven als
christen in een postmoderne cultuur vooral als een probleem te bestempelen.
Het komt de zending (en de zendeling) echter nooit toe, een cultuur af te schrijven. De zendeling neemt
de cultuur waarin hij of zij zich begeeft niet als eindpunt, maar wel als uitgangspunt. In dit onderdeel probeer ik
met een zendingsbril op naar de cultuur te kijken, een bril waarvan ik in §14.4. verantwoording zal afleggen. Dat
er in de cultuur struikelblokken liggen voor het evangelie, is wel duidelijk. Maar welke wegen zijn er tussen die
struikelblokken door? In alle voorlopigheid zou het volgende over de genoemde aspecten kunnen worden
opgemerkt.
a.
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Het toegenomen belang van het emotionele ten opzichte van het rationele vormt een barrière voor een
manier van communicatie van het evangelie, die vooral woordgericht en argumentatief is. Veel
evangelisatiewerk ligt in deze lijn. Ook van het gereformeerd protestantisme kan worden gezegd dat het
sterk gericht is op het woord. Toch is het zeer de vraag of de communicatie van het evangelie via
argumentatie wel een geschikte weg is. Zeker, Paulus schrijft: ‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het
horen door het Woord van Christus’ (Rom. 10:17). Geloof kan niet groeien en tot bloei komen buiten
het Woord om.
Het is echter bepaald niet onbijbels om het beginpunt van geloof vooral te zoeken in het ‘geraakt zijn’,
getroffen zijn.322 In de bijbel vinden we voorbeelden van mensen die tot geloof kwamen doordat zij
werden overtuigd met argumenten (bijvoorbeeld de joden in Thessalonica over wie Lucas vertelt in
Handelingen 17:4), maar evenzeer komen we mensen tegen die nog nauwelijks iets wisten, maar op
beslissende wijze werden geraakt door wat zij meemaakten (bijvoorbeeld Nathanaël en Zacheüs).
William James beschrijft in zijn beroemde boek The Variaties of Religious Experience (1902) de
Vergelijk A. van de Beek, De adem van God, Nijkerk 1987, p. 9-21.

bekering als een vooral emotioneel gebeuren. Men hoeft James’ theorie niet geheel te onderschrijven,
om wel te onderkennen dat het gevoelsmatige aspect in een bekeringsproces van groot, zo niet
doorslaggevend belang is. De manier waarop getuigen van Christus zich opstellen is veelal meer
beslissend dan de inhoud van hun boodschap.323 Uit een klein onderzoek onder jongeren die tot geloof
waren gekomen, bleek dat alle twaalf de geïnterviewden getroffen waren door de positieve sfeer tijdens
christelijke bijeenkomsten.324
Het kan frustrerend zijn als christenen in evangelisatiewerk merken, dat zij een discussie kunnen
winnen, maar dat hun gesprekspartner vervolgens aangeeft toch niet geïnteresseerd te zijn in een
vervolg, omdat ‘het’ hem of haar ‘niets zegt’. Deze frustratie kan vertaald worden in kritiek op het
postmodernisme met zijn grote nadruk op het gevoel, maar evenzeer kan deze frustratie aanleiding zijn
om de manier van evangelisatie kritisch onder de loep te nemen.
Het komt erop aan, dat wij als kerk manieren vinden om mensen te laten ervaren, te laten meemaken, te
laten proeven wat het evangelie inhoudt. Dit stelt vragen aan de gereformeerde liturgie, die wat dit
betreft in het nadeel lijkt te zijn ten opzichte van de evangelische en de rooms-katholieke. In beide
laatstgenoemde tradities wordt minder eenzijdig de nadruk gelegd op het gehoor dan in de
woordgerichte gereformeerde liturgie. Is het mogelijk om in de lijn van de gereformeerde traditie de
bijbel een gezaghebbende en centrale plaats te geven in de eredienst, en tegelijkertijd meer ruimte te
bieden voor de ervaring?
De consequenties reiken echter verder dan de liturgie. Worden mensen positief verrast in de ontmoeting
met christenen? Ervaren mensen dat christenen het goede met hen voor hebben, als buren, collega’s,
familieleden? Wat merkt een dorp of een stadswijk van een kerkelijke gemeente? Ondervindt men dat
de kerkelijke presentie een positieve invloed heeft op de samenleving? Vragen als deze zijn voor
christenen persoonlijk en voor christelijke gemeenschappen essentieel.
b.

De toegenomen nadruk op authenticiteit, en de daarmee gepaard gaande afbraak van taboes heeft
ongetwijfeld een hedonistische kant. Zijn wie je bent, doen wat je voelt en lekker vindt, ‘eruit gooien’
wat je denkt, het kunnen evenzeer uitingen van grofheid en onbeschaamdheid zijn als van authenticiteit.
Het paradoxale van de postmoderne cultuur is echter, dat de authenticiteit die zozeer centraal staat, sterk
begrensd wordt door de behoefte om een persoonlijke identiteit, een persoonlijk imago op te bouwen.
Dit imago is immers kwetsbaar en vraagt om een consequente invulling. Het is daarom de vraag of
sociale druk in onze cultuur minder groot is dan in eerdere perioden. De invulling is alleen anders:
waakte de omgeving er vroeger voor dat het individu de groepsnormen niet overtrad, nu waakt het
individu ervoor binnen de groep de zelfgekozen normen strak te blijven hanteren.
Voor de communicatie van het evangelie heeft de nadruk op authenticiteit grote betekenis. Lag in
eerdere perioden vooral de nadruk op de inhoud van iemands geloof, nu gaat het om de echtheid
daarvan. Die echtheid blijkt vooral in open, persoonlijk contact. Enerzijds wordt geloofscommunicatie
door deze ontwikkeling eenvoudiger. Christenen die het moeilijk vinden om hun geloof onder woorden
te brengen, kunnen evenzeer belangrijke getuigen zijn als christenen die verbaal sterk zijn in de
vertolking van de christelijke boodschap. Anderzijds komt de authenticiteit van iemands geloof pas tot
uiting in intensievere contacten. Juist op dit punt lijkt er in de Nederlandse cultuur sprake te zijn van een
probleem. Christenen hebben veelal weinig diepergaande contacten met niet- of andersgelovigen.
Mogelijk speelt de historie van verzuiling hierbij op de achtergrond nog altijd mee.
Waar deze contacten echter groeien, liggen juist door de behoefte aan authenticiteit mogelijkheden voor
geloofscommunicatie. Aan de kant van de christen kan een authentieke houding veel illustreren van wat
het betekent om gelovige te zijn.325 Authenticiteit, eerlijkheid, openheid werkt aanstekelijk, waardoor
aan de andere kant de niet-christen authentiek kan zijn in het contact. In de praktijk blijkt dit ook in een
aantal gevallen een aantrekkelijke kant van het omgaan met christenen: het gevoel jezelf te kunnen
zijn.326

c.

De behoefte aan acceptatie en tolerantie kan op allerlei gebieden botsen met de cultuur van gevestigde
christelijke gemeenten. In de eerste plaats kan dit gebeuren op het terrein van de ethiek: allerlei ethische
keuzes die in de samenleving breed geaccepteerd zijn, stuiten bij veel christenen, met name in de
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Niet voor niets besluit A. van den Beukel zijn boeken De dingen hebben hun geheim (Baarn 1990) en Met
andere ogen (Baarn 1994) beide met de beschrijving van enkele geloofsgetuigen. Het zijn met name de
levens van deze getuigen geweest die Van den Beukel beslissend hebben geraakt.
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Betty Heynis (redactie), De gevonden Vader, Kampen 1996, p. 104.
325
Zie Piet Schelling, Tegen de stroom in, Zoetermeer 1996, p. 74. Schelling wijst met name op het belang van
echtheid van een pastor in contacten met (potentiële) kerktoetreders.
326
Zie ook Heynis, a.w., p. 79-80.

orthodoxie, op weerstand. Te denken valt aan ongehuwd samenwonen, homoseksuele relaties, abortus,
euthanasie, zondagsarbeid en dergelijke. In veel gevallen is er sprake van afwijzing en daardoor
verwijdering. In de tweede plaats botst het tolerantiedenken met de behoefte om de uniciteit van het
christelijk geloof te onderstrepen. Immers, de bijbel verkondigt Jezus als ‘de weg, de waarheid en het
leven’ (Joh. 14: 6). Zo kunnen de behoefte aan acceptatie en tolerantie als struikelblokken voor het
evangelie ervaren worden.
Eén van de frappante elementen van het evangelie is echter juist de onvoorwaardelijke acceptatie door
Jezus van mensen die op ethisch vlak hemelsbreed van Hem verschilden. In de omgang met Jezus bleek
dit een doorslaggevende factor voor de ‘hoeren en tollenaars’. Als christenen zullen wij ons goed
moeten realiseren, dat de ethische keuzes van tijdgenoten veelal door hen zelf niet als zonde beleefd
worden. Het vereist een ingrijpende omslag in het denken, om te kunnen accepteren dat de ander andere
keuzes maakt, omdat deze keuzes in de ogen van die ander goed zijn. Pas door de ontmoeting met
Christus en door groeiende bekendheid met het evangelie kan er een gesprek op gang komen vanuit een
zelfde uitgangspunt. Gezamenlijk kan dan worden nagegaan, of de keuzes die de ander eerder maakte
inderdaad strijdig zijn met de bijbelse boodschap. Dat gesprek is ook voor degenen die al langer
christen zijn spannend. Veel kwesties liggen in de praktijk ingewikkelder dan ze op het eerste gezicht
lijken. Bovendien is er ook in christelijke kring vaak geen eenstemmigheid op ethisch gebied.
Gezamenlijk in de bijbel op zoek gaan naar de normen van God vereist openheid, eerlijkheid en
bereidheid om te luisteren, naar elkaar, maar vooral naar het Woord zelf.
Een dergelijke instelling is ook van belang in het contact met mensen die er moeite mee hebben Jezus te
erkennen als de enige weg tot God. Van iemand die geen band heeft met Christus, kan niet verwacht
worden dat hij of zij het christendom erkent als uniek en de enige waarheid. In een multireligieuze
samenleving valt tolerantie veeleer als deugd te waarderen. Door de ontmoeting met Christus kan de
visie op andere godsdiensten veranderen. Anders gezegd: het is niet redelijk om van iemand te
verwachten Christus als de enige weg naar God te erkennen, voordat die persoon Christus kent. Toch is
dit wat er gebeurt, als de ‘overtolerantie’ als blokkade voor het evangelie wordt ervaren. Vanuit de
gezamenlijke binding aan Jezus Christus kan het tot een herwaardering van andere religies komen. Ook
dit is weer een spannend proces. Immers: ook niet-christelijke religies zullen wel degelijk
waarheidselementen bevatten, al zal een christen hen als heilswegen afwijzen.
Het gaat er om, dat de ander geholpen wordt om zicht te krijgen op Jezus Christus, Hem te leren kennen
en met Hem een relatie aan te gaan. Vanuit deze ontmoeting zal veelal zijn of haar visie op ethische
vragen en op de verhouding tussen de godsdiensten veranderen. Dit geeft veel vrijheid aan christenen
(ook aan kerken, kerkenraden, predikanten) om ten volle de ander te kunnen accepteren, zonder zich
verplicht te voelen om de ander te bekritiseren op diens ethische keuzes en tolerantie ten opzichte van
andere religies.
d.
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Ontkerkelijking en onbekendheid met de boodschap van het evangelie zijn op zichzelf nooit positief te
waarderen, maar bieden wel een nieuwe uitgangspositie. De openheid ten opzichte van het evangelie is
meestal groter als er geen religieuze dwang in het spel is of is geweest, dan wanneer dat wel het geval is
of was. De populariteit van allerlei cursussen die een inleiding bieden op het christelijk geloof heeft
onder meer te maken met het feit dat de inhoud van het christelijk geloof voor velen onbekend is.
Nieuwsgierigheid naar die inhoud is een belangrijke motivatie voor deelname aan dergelijke
cursussen.327
De sterke ontkerkelijking vraagt om een ingrijpende verandering in de manier van denken binnen de
kerken. Veelal gaat men ervan uit, dat een niet-kerkelijke medeburger zich op de één of andere manier
toch wat schuldig voelt over de geringe mate van kerkelijke meelevendheid, of zelfs de afwezigheid
daarvan. Vaak wordt over deze groep mensen gesproken in termen van ‘aanspreekbaar zijn op’: ‘X is
nog wel ergens op aanspreekbaar’, ‘Je kunt X daar wel op aanspreken.’ Dit taalgebruik geeft aan dat
men hoopt op een verborgen schuldgevoel. Met name komt dit naar voren in situaties waarin nietkerkelijk-meelevenden contact zoeken met de kerk: huwelijken, begrafenissen, kerstdiensten.
Het kan ook volstrekt anders. Ieder zoeken van contact met de kerk is in een geseculariseerde
samenleving als de onze uitzonderlijk en daarom in principe positief. Zo kan het feit dat veel mensen
alleen tijdens het kerstfeest een kerk bezoeken, gezien worden als een probleem, maar ook als een kans.
Tijdens de kerstdagen zitten de kerken vol, zelfs al wordt er nauwelijks extra publiciteit aan de diensten
gegeven! Als een familie na een overlijden een beroep doet op een pastor, en vraagt of deze een dienst
wil leiden, kan juist dat moment een mogelijkheid bieden voor het geloofsgesprek. Deze benadering
Gedacht kan worden aan de Alpha-cursus (uitgave IZB/Evangelische Alliantie/Youth for Christ) , de cursus
De Bijbel in grote lijn (uitgave IZB/Evangelische Alliantie/Nederlands Bijbelgenootschap), de cursus
De Mens (uitgave Agapè) en de Oriëntatiecursus christelijk geloof (uitgave IZB/IFES-Nederland).

gaat uit van de onkerkelijkheid als normale situatie, en van de kans die gelegen is in elke vorm van
toenadering. Hierdoor ontstaat een klimaat van meer openheid en gastvrijheid.
e.

Als mensen moeite hebben om zich te binden betekent dit niet dat zij geen behoefte hebben aan
bepaalde mensen en groepen. Juist op dit punt spelen vaak negatieve ervaringen uit het verleden een rol
(echtscheiding, rivaliteit tussen groeperingen of kerken, enzovoorts). Juist in een postmoderne
samenleving kost het opbouwen van vertrouwen veel tijd. Als christenen en kerken dat vertrouwen
waard blijken te zijn, neemt de geloofwaardigheid van het evangelie daarmee ook ingrijpend toe. Hoe
vaker mensen teleurgesteld zijn, hoe langer het duurt voor zij hun vertrouwen geven, hoe ingrijpender
voor hen de ervaring dat de ander hun vertrouwen niet beschaamt. Dit vraagt veel van christenen
persoonlijk en van kerken. Juist op dit vlak heeft de kerk zo vaak gefaald, door onpastorale contacten en
niet nagekomen beloften. Een radicale toewending tot de ander, trouw in contacten, een dienstbare
instelling zijn juist met het oog op het vertrouwen van het allergrootste belang.

f.

De openheid voor ‘kleine verhalen’, nieuwsgierigheid naar wat er speelt in het leven van de ander, biedt
ons als christenen waardevolle gelegenheden. Juist hierdoor is het mogelijk om veel te laten zien van de
manier waarop het geloof bij onszelf functioneert. Daarvoor zijn contacten nodig die dieper gaan dan de
oppervlakte. Maar zelfs betrekkelijk oppervlakkige contacten kunnen tot verrassende ontmoetingen
leiden. Wie zichzelf meer dan gebruikelijk openlegt en ook tijd inruimt voor de ander, kan tot de eigen
verbazing en verrassing veelal een heel levensverhaal te horen krijgen. Niet alleen willen velen de
‘kleine verhalen’ van anderen horen, er is vaak ook een grote behoefte om het eigen levensverhaal te
vertellen.
De combinatie van dit punt met het vorige is van belang. Als christenen in open contacten de ander het
gevoel geven de boodschap te willen opdringen, schaadt dit het vertrouwen. De ander zal dan minder
onbevangen informeren naar het ‘kleine verhaal’ van de christen, uit angst niet alleen te horen hoe de
ander zijn of haar geloof zelf beleeft, maar meteen ook te worden opgeroepen dit geloof te gaan delen.
De openheid voor het ‘kleine verhaal’ van de christen, inclusief de rol van geloof hierin, blijft groot als
de christen de grens naar de ander niet op ongepaste wijze overschrijdt. Dit is echter geen nadeel: juist
het doorgeven van het eigen verhaal maakt de christen tot een getuige. Zo kan voor de ander duidelijk
worden hoe geloof in een mensenleven functioneert. Als dit positief op hem of haar overkomt, ontstaat
vroeg of laat de openheid om daar voor zichzelf meer van af te weten.

g.

Wat de openheid voor het transcendente betreft, kunnen soortgelijke dingen worden opgemerkt als bij
punt c. Het ontbreken van religieus onderscheidingsvermogen kan iemand die geen band heeft met
Jezus Christus niet worden kwalijk genomen. Het gaat dus om de ontmoeting met Hem, niet om het
uitspreken van oordelen over andere vormen van religie. Vanuit de ontmoeting met Christus komen
andere religies vanzelf in een ander licht te staan.

14. 4. De zendingshouding van de kerk
In het vorige onderdeel is met betrekking tot een aantal aspecten van het postmodernisme duidelijk gemaakt hoe
deze niet als bedreiging, maar als kans kunnen worden gezien. Het gaat hierbij om een zoekproces. Er zijn
vanzelfsprekend veel meer aspecten die kansen bieden aan de kerk. Ook is de praktijk ongetwijfeld vaak
weerbarstiger dan hierboven geschetst. Het gaat mij er echter om, duidelijk te maken dat een benadering van de
cultuur mogelijk is, waarin vooral aandacht is voor de kansen, en de focus niet ligt op de hindernissen voor het
evangelie, terwijl tegelijkertijd ook de negatieve kanten van de cultuur niet uit het oog worden verloren. Die
benadering noem ik hier de ‘zendingshouding’.
Wie op deze manier de cultuur benadert, moet zich rekenschap geven van de onderliggende keuzes die
in deze houding besloten liggen. In twee onderdelen worden nu enkele van die keuzes toegelicht. De eerste
keuze betreft de manier waarop de solidariteit met de cultuur wordt verbonden met de antithese ten opzichte van
de cultuur. De tweede keuze betreft de manier waarop de leer van de Triniteit, de Drie-eenheid, wordt
geactualiseerd.
14.4.1. De zendingshouding als verbinding van antithese en solidariteit
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd in Nederland veel gediscussieerd over de manier waarop de kerk
in de wereld diende te staan. Terwijl vooral in de Gereformeerde Kerken in Nederland, in navolging van
Abraham Kuyper, de gedachte van de antithese werd benadrukt, werd in hervormde kringen veelal de nadruk
gelegd op de solidariteit van de kerk met de wereld. Met name in de beweging van de ‘Doorbraak’ was dit het

geval. Christenen zouden uit hun verzuilde isolement moeten komen, om ten volle dienstbaar te zijn aan het
geheel van de samenleving.
In 1956 schreef dr. H. Berkhof in het tijdschrift Wending een artikel getiteld ‘Antithese en
solidariteit’.328 Het is de moeite waard om in het kader van dit hoofdstuk wat uitvoeriger bij dit artikel stil te
staan. Immers, ook in de Doorbraak wilde men de cultuur meer vanuit een open en positieve houding gaan
benaderen. Ook toen was dat een zoektocht, evenals dat nu het geval is. Berkhof reageert in dit artikel met name
op het verwijt, dat de Hervormde Kerk te weinig oog zou hebben voor de antithese, zoals die in het Nieuwe
Testament naar voren wordt gebracht. Dit brengt Berkhof tot een principiële analyse van de begrippen
solidariteit en antithese, beide onder de gezichtspunten van schepping, zonde, genade, liefde en verwachting.
Wat de solidariteit betreft concludeert Berkhof, dat de gemeente deel uitmaakt van de ene geschapen wereld en
met de wereld verbonden is in de zonde tegen God. Met betrekking tot de genade zegt de gelovige: ‘Hij is een
verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld’ (1 Joh. 2: 2). De
gemeente deelt de liefde van God voor de wereld, en verwacht in de toekomst ‘een nieuwe aarde waar
gerechtigheid woont’ (2 Petr. 3: 13). Kortom: gezien vanuit deze vijf gezichtspunten is de gemeente één met de
wereld.
Ook het begrip antithese wordt door Berkhof geanalyseerd. Hij schrijft: ‘Gemeente en wereld staan in
dezelfde feitelijkheid, maar zij beleven en interpreteren die niet op dezelfde wijze.’329 Zo beleeft de wereld in
tegenstelling tot de gelovige het leven niet als een scheppingsgave, en erkent ze niet samen met de gemeente
schuldig te staan tegenover God. De boodschap dat God haar genade geeft is voor haar ergerlijk en vreemd. De
liefdedienst van de daad, en zeker die van het Woord, wordt door haar afgewezen, en met een
toekomstverwachting die alleen gave van boven is en door het gericht heen geschonken wordt, kan zij niets
beginnen. Berkhof concludeert dat de antithese een feit is, waar de gemeente mee geconfronteerd wordt, juist als
zij zich solidair met de wereld opstelt. De gemeente mag echter nooit de antithese tot beginsel verheffen. Zelf
mag zij zich nooit distantiëren van de wereld, ook al distantieert de wereld zich van de gemeente. De gemeente
representeert Christus en zal dus in zijn voetspoor het lijden moeten dragen. Berkhof signaleert echter het gevaar
dat de nieuwe nadruk op solidariteit ontaardt in ‘kleurloze wereldgelijkvormigheid’ en pleit daarom voor een
‘onbevreesde oriëntatie op de Heer zelf’.330
Wie de ontwikkeling van de ‘Doorbraak’-beweging in de geschiedenis nagaat, kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat er weinig overgebleven is van de vele idealen. De waarschuwing van Berkhof blijkt terecht
te zijn geweest: van het levensbeschouwelijke element is in de algemene, niet-confessionele stromingen in de
samenleving weinig overgebleven. Kan dit te maken hebben met de manier waarop de begrippen solidariteit en
antithese werden ingevuld en met elkaar werden verbonden? In het betoog van Berkhof is de antithese geen
keuze van de gemeente, en zij mág dat ook niet zijn. Die antithese overkomt haar. Het begrip solidariteit wordt
wel enigermate ingevuld als keuze van de gemeente, maar alleen onder het gezichtspunt van de liefde kiest de
gemeente voor de dienst aan de wereld. Gezien vanuit de andere perspectieven is de solidariteit van de kerk met
de wereld eigenlijk een vanzelfsprekendheid.
De begrippen solidariteit en antithese worden actiever ingevuld vanuit de zendingshouding. Een
zendeling is een geroepene. Hij of zij kiest ervoor om een bepaalde cultuur (of subcultuur) binnen te gaan, vanuit
het verlangen om in die cultuur de liefde en de boodschap van God met de mensen te delen. Daarbij staat het
vanaf het begin vast dat de zendeling anders is, anders was zending immers overbodig. Tegelijkertijd is het ook
duidelijk dat de zendeling zich niet aan de cultuur kan onttrekken, waarin hij of zij zich begeeft. Deze cultuur
vormt het uitgangspunt. De zendeling kan kritiek hebben op de cultuur, maar hij of zij zal zich realiseren, dat de
cultuur pas kan veranderen als de mensen in die cultuur veranderen. De zendeling is niet primair geroepen om
tegen de cultuur te protesteren, maar om in die cultuur te zoeken naar mogelijkheden voor het evangelie.
Ten opzichte van het betoog van Berkhof wordt in de zendingsgedachte de volgorde waarin solidariteit
en antithese zich openbaren, omgekeerd. Bij Berkhof komt de antithese naar boven, als de gemeente zich solidair
toont met de wereld. De zendeling is zich vooraf al bewust van de antithese, en zoekt vanuit zijn of haar anderszijn naar mogelijkheden voor solidariteit. Dr. John Stott noemt in dit verband het woord ‘heiliging’, en geeft aan
dat dit woord in de bijbel twee betekenissen heeft. De ene betekenis is ‘zich distantiëren van iedere vorm van
kwaad’, een betekenis die aansluit bij het begrip antithese. De andere betekenis is ‘apart gezet worden voor een
taak’, zoals ook Christus zichzelf voor ons geheiligd heeft (Joh. 17:19). Deze betekenis sluit aan bij het begrip
solidariteit. Wij zijn dus ‘afgescheiden van de wereld om dienstbaar te zijn aan de wereld’.331
Als de houding van de gemeente in de wereld beschreven wordt in termen van zending, versterkt dit
zowel de antithese als de solidariteit. De antithese wordt versterkt, doordat gemeenteleden een zekere afstand
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nemen tot de maatschappij waarin zij wonen. Zij accepteren het feit dat zij anders zijn dan hun omgeving. Dat
betekent in onze cultuur, dat wij als uitgangspunt (niet als eindpunt) accepteren, dat wij in een seculiere
samenleving wonen. De zendeling beperkt zich in het uiten van zijn of haar kritiek op de cultuur, omdat vooraf
al vaststond dat die cultuur anders is. De solidariteit met de wereld wordt echter door de zendingshouding ook
versterkt. Immers: de gemeente weet zich geroepen door God zelf, om zijn evangelie door te geven. De
zendingsinstelling is minder gericht op de confrontatie en meer op de punten van overeenstemming tussen
christenen en niet-christenen, meer gericht ook op de behoeften van de ander. In dat kader komt vooral de vraag
op hoe en waar het evangelie relevant zou kunnen zijn voor deze mens, in zijn of haar omstandigheden.
Het is deze zendingshouding die (zij het niet met dat woord) werd bepleit in het basisdocument van het
‘Belmont-beraad’, een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de achterban van de Evangelische Omroep
en de Evangelische Alliantie elkaar treffen. Dit basisdocument werd op 8 oktober 1998 gepresenteerd onder het
motto ‘Van pretentie naar presentie’.332 De voorbereidende werkgroep wilde hiermee uitdrukking geven aan de
noodzaak van een nieuwe verhouding tussen kerk en samenleving. ‘Pretentie’ slaat op een houding waarin de
samenleving en de hedendaagse cultuur hoofdzakelijk worden beschouwd als negatief en ook minderwaardig.
Het woord ‘presentie’ drukt de bereidheid uit om niet alleen contacten te verdiepen met de omgeving, maar ook
‘present’ te zijn, daar waar mensen hulp nodig hebben, daar waar mensen behoeften hebben aan contact en
ondersteuning. Een tweede omschrijving van dezelfde omslag in het denken, zoals geformuleerd bij de
presentatie van het document, luidde: ‘Niet defensief, maar dienstbaar.’ Dat is iets anders dan ‘Niet defensief,
maar offensief’. In het woord ‘offensief’ zit nog altijd de gedachte van de gesloten confrontatie. Het gaat er nu
juist om, open, creatief, innovatief, verrassend en dienstbaar in de samenleving aanwezig te zijn. Niet als een
veroordelende instantie tegenover de samenleving, maar als deel van de samenleving, zoals het zout in de
gelijkenis van Jezus zich verspreidt door het voedsel.
Als de kerk meer en meer op die manier in de samenleving aanwezig is, als christenen persoonlijk zich
zo opstellen in hun omgeving, brengt dat ongetwijfeld, evenals in de Doorbraak, het risico met zich mee van
verwereldlijking. ‘Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet’, luidt het spreekwoord. Daarom is naast de
solidariteit ook steeds de antithese van belang. De kerk staat meer dan voorheen voor de opgave van
geloofsverdieping. Een meer open kerk moet ook meer radicaal zijn. Als het geloof geen levende realiteit is in
het leven van gemeenteleden, waarom zou hun ‘kleine verhaal’ dan een illustratie van het evangelie vormen?
Hooguit kan dan voor niet-christelijke vrienden of kennissen duidelijk worden, dat mensen die regelmatig naar
de kerk gaan precies zo denken en handelen als zij. Of dit een aanstekelijke werking heeft, valt zeer te
betwijfelen.
Geloofsverdieping, versterking van de eigen wortels, is nodig op meerdere niveaus. Op het persoonlijke
vlak vraagt een opener levenshouding van christenen om een hechtere band met God en een intensivering van
het geloofsleven. Maar ook op het vlak van de theologie is versterking van de wortels nodig. Een kerk die zich
meer op de presentie in de cultuur richt, heeft des te sterker behoefte aan een contextuele theologie. In liberaaltheologische kringen lijkt op dit punt een voorsprong te bestaan. Daar waar klassieke geloofsstandpunten botsen
met opvattingen uit de hedendaagse cultuur, wordt door liberale theologen echter vaak gekozen voor het laten
vervallen van het dogma (bijvoorbeeld: de godheid van Jezus, het bestaan van een duivel en van een hel, de
realiteit van wonderen). Vanuit een orthodox-christelijk standpunt is dit geen bevredigende oplossing, omdat
juist de bijbelse boodschap in haar totaliteit wordt beleden als reddende waarheid. Het gaat er in de orthodoxchristelijke theologie om, de relevantie te vinden en te formuleren van klassiek-christelijke dogmata voor
mensen in een postmoderne samenleving. Als voorbeeld van een dergelijk dogma kan de betekenis van het kruis
worden beschouwd.333
14.4.2. De zendingshouding als uitvloeisel van de trinitarische theologie
Is de hierboven omschreven omslag in het denken, ‘van pretentie naar presentie’, alleen een vorm van strategie,
geboren uit de pragmatische overweging dat de ‘presentie’ misschien tot meer missionaire vrucht zal leiden? Of
kan deze verandering ook theologisch worden gefundeerd? Is het immers geen bijbelse gedachte dat het
evangelie niet naar de mens is (Gal. 1:11)? Staat het Woord van God niet haaks op de verlangens en gevoelens
van mensen, zodat de verhouding tussen kerk en samenleving wel gekenmerkt moet zijn door de antithese
alleen?
Bij het beantwoorden van deze vraag is het allereerst van belang, dat wij ons de achtergrond realiseren
van deze antithetische benadering. Deze benadering heeft haar focus op de leer van de verzoening door Christus
en de redding door genade alleen. In dat kader staat ook de tekst uit Galaten 1. Terecht wordt door Paulus en in
de christelijke traditie gesteld, dat het belijden van zonde en het ontvangen van genade om niet, omwille van
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Christus’ offer, tegen de natuur van mensen ingaat. Het erkennen van fouten gaat in tegen de menselijke trots,
het leven vanuit de verdienste van Iemand anders, strijdt met het besef van eigen verantwoordelijkheid. Wie het
evangelie van zonde en genade gemakkelijk accepteert, heeft het waarschijnlijk nooit goed doordacht.
De lijn van de verzoening in Jezus Christus is echter niet de enige bijbelse lijn die ons iets duidelijk
maakt over de omgang van God met mensen.334 Ook in de bijbel is er naast de antithese de solidariteit. De basis
daarvoor ligt in de Drie-enige God zelf. God openbaart zich als een drie-enig God. Welke andere aspecten van
de openbaring van God kunnen ons helpen bij het doordenken van de verhouding tussen kerk en samenleving?
a.

God openbaart zich allereerst als de Schepper, die mensen schiep naar zijn beeld en gelijkenis. Ook al is
het beeld van God gebroken en verduisterd door de zonde, in de grondstructuur van het mens-zijn is de
afbeelding van God zichtbaar. In déze zin is het evangelie wèl naar de mens. Dat is ook onze ervaring.
Immers: als wij inderdaad onze trots opzij zetten en in diepe dankbaarheid het geschenk van Gods
genade aanvaarden, worden we méér mens, komen we tot onze bestemming. Als mensen in onze
omgeving dat in een open contact merken, daardoor gefascineerd zijn, kunnen we op dat moment méér
zeggen dan dat het evangelie toch niet bij hen zal landen, omdat het niet naar de mens is. Pascal schreef
over een vacuüm dat hij in ieder mens aanwezig achtte, een leegte die alleen God kan vullen. Vanuit de
schepping gedacht zijn Schepper en schepsel op elkaar aangelegd. Deze gedachte is minimaal een
nuancering van het absolute antithese-denken.

b.

Jezus Christus komt in de bijbel niet alleen naar voren als degene die de schuld verzoent. Dat is wel zijn
meest essentiële werk. Maar juist om dat werk te kunnen doen kwam Hij op aarde, werd Hij mens onder
mensen. De incarnatie van Jezus Christus sluit nauw aan bij de gedachte van de dienende presentie. Dat
de incarnatie uitmondde in het kruis, geeft aan dat er inderdaad sprake is van een fundamenteel conflict
tussen licht en duister. Maar dat heeft Jezus er niet van weerhouden de weg van de menswording en
ontlediging te gaan. Zo mag ook de gedachte aan vijandschap tegen het evangelie ons niet weerhouden
van een actieve, creatieve, dienstbare opstelling in de samenleving.

c.

Door de Heilige Geest doet God zijn werk in de harten van mensen. Wij belijden dat het de Geest is, die
het geloof bewerkt in mensenharten. Hij is het die begint. Dat betekent ook dat de Geest in allerlei
mensenlevens Gods werk aan het voorbereiden is. Zo werkt de Geest niet alleen binnen, maar zeker ook
buiten de grenzen van de kerk. Dat geeft ons een andere kijk op de wereld om ons heen. Paulus, die in
Korinthe dreigde ontmoedigd te raken door allerlei tegenstand, kreeg door God een ander beeld van zijn
omgeving aangereikt: ‘Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, … want Ik heb veel volk in deze
stad’ (Hand. 18:10). Paulus mocht zich niet terugtrekken in een isolement, want de Geest was voor hem
uitgegaan en had al veel mensen voorbereid op de ontvangst van het evangelie.
Het werk van de Geest herinnert ons ook aan het genadekarakter van het geloof. Het is bepaald niet
vanzelfsprekend dat mensen geloven. Integendeel, het is een wonder als iemand tot de belijdenis van
Jezus Christus als Heer komt. Wij kunnen mensen het gebrek aan geloof niet kwalijk nemen. Hooguit
kunnen wij onszelf de vraag stellen of wij als kerk voldoende als wegwijzer gefungeerd hebben. De
normale situatie is dat mensen niet geloven. Geloof ontvangen is genade. Vanuit dit gezichtspunt is het
onlogisch en ongepast om verwijtend te staan ten opzichte van geseculariseerde mensen om ons heen.
Ons past, integendeel, een houding waarin we levende heenwijzingen zijn naar Gods goedheid.

Deze bijbelse lijnen brengen reliëf aan in het denken over kerk en samenleving. Dat er sprake is van
weerstand ten opzichte van het evangelie, is een feit. Maar er is ook openheid, en deze bijbelse lijnen zetten ons
ertoe aan om daar actief naar te zoeken en de openheid te benutten. De weerstand tegen het evangelie mag ons
nooit in een isolement laten belanden. Integendeel, juist omdat we weten dat de boodschap van zonde en genade
moeilijk te accepteren is, moet uit ons hele leven des te meer de liefde van God zichtbaar worden. Het
vertrouwen dat we daarmee bij de ander winnen, vertrouwen ten opzichte van onszelf, maar zeker ook ten
opzichte van God, kan mogelijkerwijs zo sterk worden, dat die ander daardoor bereid is ook tot die moeilijke
overgave aan God te komen.
14.5. Presentie in de praktijk
De omslag ‘van pretentie naar presentie’ verandert de kerk van een geïsoleerde groep mensen, defensief, gericht
op overleving van het eigen instituut, met een negatieve kijk op de buitenwereld, in een gemeenschap die
verrassend en creatief haar omgeving probeert te dienen. Vanuit de zendingshouding verdoezelt zij haar identiteit
niet, integendeel, juist deze identiteit stimuleert haar in het dienen en geeft daaraan een specifiek karakter. In dit
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laatste gedeelte van het hoofdstuk zal ik aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk maken om welke
omslag het mij gaat. Het zijn voorbeelden uit de praktijk, want veel gemeenten en organisaties hebben in
meerdere of mindere mate wel iets gerealiseerd van een dergelijke open, dienstbare houding naar hun omgeving.
Tegelijkertijd staat elke gemeente en christelijke groepering zelf voor de vraag hoe zij een dergelijke manier van
kerk-zijn en christen-zijn gestalte kan geven. De voorbeelden zijn dan ook alleen bedoeld om de lijn van denken
te illustreren.
a.

Presentie betekent: niet alleen tegen van alles zijn, maar vooral innovatief nadenken over goede
alternatieven.
Een klassiek voorbeeld op dit gebied is de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Wie
tegen abortus is, moet méér doen dan protesteren. De VBOK biedt daadwerkelijke hulp, en zoekt samen
met ongewenst zwangere vrouwen naar een goede oplossing voor de situatie van henzelf en van hun
kind. Iets dergelijks kan gezegd worden van de ‘hospices’, de instellingen waar terminale patiënten in
een liefdevolle en persoonlijke omgeving de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen, waardoor
een wens tot euthanasie kan worden voorkomen.
Op individueel niveau kan worden gedacht aan de manier waarop christenen omgaan met collega’s. Zo
vertelde iemand me, dat zij altijd moest afhaken wanneer haar collega’s een uitje met de afdeling
planden. Meestal ging het om uitstapjes op zondag naar gelegenheden waar zij als christen niet wilde
komen. Vervolgens was bij haar het idee ontstaan om zelf mee te gaan draaien in de organisatie,
waardoor zij haar ideeën zou kunnen inbrengen. Dat veranderde haar positie van een randfiguur die om
godsdienstige redenen meestal afwezig was, in een kernlid van de groep, die met goede ideeën kwam.
Christelijke organisaties, gemeenten en christenen persoonlijk kunnen zichzelf steeds de vragen stellen:
waarom doen mensen dingen waar ik tegen ben? Wat is de behoefte die daarachter ligt? Kan ik of
kunnen wij in deze behoefte voorzien op een manier die met het evangelie in overeenstemming is?

b.

Presentie betekent: verworteling in de gemeenschap, de samenleving van buurt, dorp of wijk.
Velen klagen dat de kerk in de samenleving een marginale positie gekregen heeft. Het is echter zeer de
vraag of dit een noodlot is, dat over de kerk heengekomen is, of dat de kerk zich ook niet heeft
ingespannen voor een eigen rol in de buurt, de wijk of het dorp. Kerkelijke leidinggevenden en
christenen in het algemeen doen er goed aan, om contacten te leggen of te versterken met allerlei
organisaties, die in een bepaalde wijk of in een bepaald dorp de sociale structuur in stand houden. Te
denken valt aan buurtverenigingen, wijkcentra, onderwijs, gezondheidszorg, burgerlijke gemeente,
wijkagenten, ouderenverenigingen, vrouwengroepen, winkeliersverenigingen, bedrijven, et cetera. In
veel plaatsen zijn platforms waar vertegenwoordigers van al deze maatschappelijke geledingen elkaar
treffen.
Aandacht voor de buurt en de wijk kan zich uiten in activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Zo zijn
er christenen die jaarlijks voor de mensen in hun straat een nieuwjaarsreceptie organiseren. Een
stadsgemeente organiseert een dergelijke receptie voor de eigen stadswijk. Een gemeente in een
nieuwbouwwijk werkt samen met de winkeliersvereniging van het nabij gelegen winkelcentrum, zodat
het kerkelijk centrum tijdens de braderie open is voor wie een kop koffie wil drinken. Samenwerking
met scholen kan resulteren in kerk-en-school-diensten. Ter voorbereiding op de kerstviering in de kerk
organiseert een christelijke school in een oudere nieuwbouwwijk een excursie voor de jongste groepen
naar het kerkgebouw. De voorganger zorgt voor een creatief programma, waarin de betekenis duidelijk
wordt van de kansel, de bijbel, de liederenborden, het orgel, enzovoorts. Ter voorbereiding op het
paasfeest kregen kinderen van allerlei scholen (protestants, katholiek, openbaar) op uitnodiging van de
wijkgemeente St. Joriskerk in Amersfoort een informatief en creatief programma in deze oude stadskerk
aangeboden. Een gemeente in Zeist zag aan de overkant van de weg een nieuwbouwwijk verrijzen en
richtte het kerkelijk centrum in als servicepunt: een plaats om gereedschap te lenen, kinderen onder te
brengen tijdens het klussen en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie.
Gastvrijheid en dienstbaarheid in buurt en wijk kan vele gezichten hebben. Niet zelden vertellen mensen
die op latere leeftijd christen worden over christelijke buren bij wie zij in hun kindertijd over de vloer
kwamen, en aan wie zij positieve herinneringen overhielden, ook met betrekking tot het christelijk
geloof. Christelijke activiteiten voor kinderen (zoals een vakantie-bijbelclub) kunnen ook op latere
leeftijd vruchten afwerpen. Met het oog hierop kan ook nauwelijks voldoende het belang van het
onderwijs worden benadrukt. Christelijk onderwijs, en ook godsdienstonderwijs op openbare scholen
bieden geweldige mogelijkheden om kinderen uit betrekkelijk seculiere gezinnen vertrouwd te maken
met de christelijke traditie. Daarnaast is het onderwijs in zijn totaliteit van groot belang voor de
ontwikkeling van mensen. Steeds meer blijkt er behoefte te bestaan aan mensen die zich hiervoor
belangeloos inzetten, in besturen, medezeggenschapsraden en andere organen, en ook voor het
uitvoeren van bepaalde taken.

Belangeloosheid is in al deze vormen van dienstbaarheid een sleutelwoord. Verworteling in en
dienstbetoon aan de gemeenschap zijn geen trucjes om tot betere missionaire resultaten te komen. Het
gaat om werkelijke presentie: er zijn voor de ander, vanuit de liefde van Christus.
c.

Presentie betekent: noden en behoeften signaleren en erop ingaan, zeker als anderen dit niet doen.
Er zijn situaties bekend uit de eerste eeuwen van het christendom, dat bij een pestepidemie iedereen de
stad ontvluchtte, behalve de christenen. Zij bleven om de zieken te verzorgen. Toen in de vorige eeuw
iedereen de melaatsen op het eiland Molokai (Hawaï) liet verkommeren, bood pater Damian Deveuster
zich aan om er te gaan werken. Hij bouwde er een bloeiende samenleving op.
De Stichting Epafras trekt zich het lot aan van Nederlandse gevangenen in het buitenland. Daardoor is
ds. Joop Spoor inmiddels een bekende Nederlander geworden. Het is mede aan deze stichting te danken,
dat de Nederlandse overheid meer aandacht aan deze groep gevangenen gaat besteden. Voor kerken en
ook voor christenen persoonlijk komt het steeds weer aan op de vraag: waar is nood die wij tot op
zekere hoogte kunnen lenigen? Een christelijke studentengroep trok zich het lot aan van een oudere
dame, die pas haar man was verloren en geen kinderen had. Nadat ze weduwe was geworden en
noodgedwongen was opgenomen in een verpleeghuis, raakte deze vrouw in een depressie. Het waren
met name de bezoekjes van de studenten, die haar door deze periode heenhielpen.
Het Leger des Heils heeft een lange traditie op het gebied van hulp aan randgroepen. Ook allerlei
instellingen voor verslaafdenzorg (zoals Stichting De Hoop) bieden hulp aan met een duidelijke
identiteit, terwijl van de cliënten niet wordt gevraagd deze te onderschrijven. Wel worden zij in de
gelegenheid gesteld om met het christelijk geloof kennis te maken.

d.

Presentie betekent: samen met mensen die anders of niet geloven nadenken over levensvragen.
Wie in huis-aan-huis-bladen ziet hoeveel cursussen en informatiebijeenkomsten worden aangeboden
vanuit een esoterische, New-Age-achtige achtergrond, duizelt het. Opvallend is, dat het meestal gaat om
activiteiten die gericht zijn op mensen met heel specifieke behoeften: mensen die gespannen zijn, last
hebben van stress, mensen die zware verantwoordelijkheden dragen, enzovoorts.
In enkele gevallen hebben gemeenten cursussen opvoedingsondersteuning gegeven voor een breed
publiek, en meldden zowel christenen als niet-christenen zich als deelnemers. Veel vragen bleken
parallel te lopen. Bovendien ontstonden boeiende gesprekken over zingeving, normen en waarden.
Dergelijke cursussen zouden ook kunnen worden gegeven op terreinen als het omgaan met stress, het
geven van leiding, levenskunst. In diverse plaatsen zijn rouwverwerkingsgroepen waarin mensen met
verschillende levensbeschouwelijke achtergronden participeren.

e.

Presentie betekent: gelegenheden bieden om het christelijk geloof te verkennen.
Gemeenten en christenen die open, creatief en dienstbaar in hun omgeving staan, zullen zonder twijfel
worden geconfronteerd met mensen die interesse hebben in het christelijk geloof. Het komt erop aan
plaatsen te creëren waar deze mensen zich vrijblijvend en oriënterend nader in het christendom kunnen
verdiepen en kennis kunnen maken met de kerk. Inmiddels zijn diverse kennismakingscursussen
verschenen (zie hierboven, onder punt 14.3d). Daarnaast is het ook van belang dat er vieringen of
diensten zijn, die een laagdrempelig karakter hebben. Dit kan tot uiting komen in allerlei details: een
folder met uitleg van de liturgie, gastheren en gastvrouwen bij de ingang, uitleg van onderdelen van de
dienst. Laagdrempeligheid begint altijd met de vraagstelling: wat ervaart een gast die hier voor het eerst
aanwezig is en niets weet van wat een kerkdienst inhoudt? Een dergelijk denkproces is zeer
verhelderend. Het komt erop aan de uitkomsten ervan serieus te nemen en waar nodig de situatie aan te
passen.

f.

Presentie betekent: gebed
Toen de apostelen in de eerste gemeente het te druk kregen, werden er taken gedelegeerd naar de zeven,
zodat de apostelen zich aan hun kerntaken konden wijden: de bediening van het Woord en het gebed
(Hand. 6:4). Kennelijk vond men het gebed zo belangrijk, dat hiervoor een substantieel deel van de
kostbare tijd van de apostelen werd ingeruimd. Lucas vermeldt echter niet, dat de dienst van het gebed
werd beperkt tot de apostelen. Gebed is bij uitstek een dienst die door iedereen kan worden
waargenomen. Het gebed in het verborgene leidt echter niet tot een beloning, en juist daarom is het een
vorm van dienstbetoon bij uitstek. In de bijbel worden aan het oprechte gebed voor de naaste vele
beloften verbonden.

De gegeven voorbeelden kunnen met vele worden aangevuld. Het gaat er in dit onderdeel slechts om de
denkwijze te illustreren. Gemeenten die zich in deze richting ontwikkelen, doen er goed aan tegelijkertijd na te

denken over de versterking van de eigen wortels (zie punt 14.4.1). Zo wordt de zendingshouding versterkt en
ontstaat er een dubbele beweging: dichter bij God, dichter bij mensen.

15.
Hoe verder?
W. Dekker en D.Ph.C. Looijen
Een laatste hoofdstuk ter afronding. Niet als de vijftiende roos die aan het boeket wordt toegevoegd, maar als het
elastiek en het cellofaan waarmee een veelkleurige, bonte ruiker bijeengehouden wordt – vergezeld van een
speech, die gehouden wordt alvorens het boeket wordt overhandigd.
De schrijvers van de voorgaande hoofdstukken hebben een veelheid aan informatie verzameld, ze hebben
ontwikkelingen die gaande zijn geschetst, ze hebben problemen en kansen in kaart gebracht en hebben ons
meegenomen op de zoektocht naar begaanbare wegen in de tijd. De vraag die, na alles gelezen te hebben, gesteld
mag worden is wat we ermee kunnen. Dat is op zichzelf al een reactie die bij het huidige tijdperk hoort. De
studie om de studie beoefenen, als een l'art pour l'art, lijkt ongepast tenzij het enig nut oplevert. Toch hebben
alle scribenten een grote studie-ijver aan de dag gelegd en getoond daar ook veel plezier aan te beleven. Want op
de achtergrond leeft de passie om de zaak van God in deze wereld verstaanbaar aan de orde te stellen.
Wat we ermee kunnen? De bezinning vraagt om een doorvertaling naar praktijk en beleid. Wij willen in de nu
volgende paragrafen enkele voorzetten geven, met het oog op het toekomstig beleid van de IZB.
15.1. De cultuur
Een van de opvallende zaken in dit boek is dat de cultuur waarin wij thans leven eenvoudig als uitgangspunt
aanvaard wordt. De postmoderne cultuur wordt omschreven en geanalyseerd om vervolgens vooral de
uitdagingen op te pakken die deze cultuur biedt voor de missionaire gemeente vandaag. De ene scribent is
optimistischer gestemd dan de andere, wanneer het gaat over de nieuwe kansen die juist deze cultuur biedt. Maar
niet één scribent vervalt in cultuurpessimisme. Dat is op zichzelf een opmerkelijk gegeven. Er kunnen ook
vragen bij gesteld worden. Immers de postmoderne cultuur is tegelijk ook de postchristelijke cultuur. Dat geldt
wellicht meer voor West-Europa dan voor Amerika. Aan dit verschil zou al een hele studie te wijden zijn.
Betekent dit verschil dat het probleem inderdaad niet zit in het postmodernisme, maar in het postchristelijke? In
Europa zijn deze twee gegevenheden echter momenteel geheel verweven? De vraag kan dus gesteld worden of in
dit boek niet minstens hierover een systematische uiteenzetting had moeten staan.
Wanneer de postmoderne cultuur tegelijk ook de postchristelijke cultuur is, gaat het dan niet om een
unieke situatie in de zendingsgeschiedenis? Zijn prechristelijke heidenen niet heel andere mensen dan
postchristelijke heidenen? Met deze vraag kan een andere diep ingrijpende vraag verbonden worden. Die vraag
wordt in de gemeenten waar de IZB zich mee verbonden weet ook af en toe gesteld. Het is de vraag of we niet te
optimistisch zijn, wanneer we verwachten dat er thans in Nederland nog veel mogelijkheden voor zending
liggen. Zou het ook kunnen zijn, dat we thans een periode van afval van het christelijk geloof meemaken, waarin
van de christelijke gemeente vooral volharding en standvastigheid gevraagd wordt? Hebben we geen verkeerde
verwachtingen, wanneer we Nederland zien als zendingsland met vele nieuwe kansen? Ligt Nederland misschien
onder het oordeel der verharding en is de taak van de gemeente thans vooral het gebed dat de verharding zal
worden weggenomen en dat ze zelf bewaard zal worden in het uur van de beproeving?
We moeten eerlijk zeggen, dat wanneer deze vragen gesteld worden, zij ons in verlegenheid brengen.
Ook hierin horen wij namelijk bijbelse noties. Er zijn echter een paar andere dingen bij te zeggen, die de zaak
gecompliceerder maken en misschien ook hoopvoller! In de eerste plaats is er geen waterdichte scheiding tussen
gemeente en wereld. De weerstanden, vragen en twijfels, die onze cultuur heeft met betrekking tot het christelijk
geloof, vinden we evenzeer in het hart van de gemeente en in ons eigen hart. In de tweede plaats zijn in de
postchristelijke cultuur nog veel restanten van het christelijk geloof bewaard gebleven, waar we in de
missionaire praktijk op voort kunnen borduren. In de derde plaats groeien nieuwe generaties op, die niets tegen
het christelijk geloof hebben, omdat ze er ook nooit enige relatie mee gehad hebben. Bovendien is onze
samenleving multi-religieus en multi-cultureel geworden. Massief spreken over een postchristelijke cultuur, die
in verval is en de ondergang nabij, is ons daarom niet mogelijk. Dat neemt niet weg, dat hier nog veel vragen
ligggen. Gemeenten, die meer de nadruk leggen op het isolement vanwege de bijbelse noties van pelgrimage en
vreemdelingschap, moeten zeker hun vragen blijven stellen. Omgekeerd zullen wij dan vragen of dit isolement
ook een missionaire strekking heeft. Wordt in dit isolement een heilgeheim bewaard, dat buitenstaanders
nieuwsgierig kan maken? Het orthodoxe jodendom heeft de eeuwen door, juist in zijn nadruk op het isolement,
ook werfkracht gehad. Hetzelfde geldt van de kloosterorden met hun strenge regels.
Wanneer het gaat over de gemeenten, die de IZB steunen, zal het vooral van belang zijn of we elkaar
kunnen blijven herkennen in onze liefde voor de schat van het evangelie. We zullen dan ook de verscheidenheid
van gaven en roeping bij elkaar waarderen. De een heeft vooral de gave van het bewaren, de ander van het
uitdelen. Met deze laatste opmerkingen zitten we al midden in de thematiek die we in een tweede paragraaf aan
de orde willen stellen.

15.2. De gemeente
Opvallend is hoe de meeste bijdragen in deze bundel lijnen trekken naar de christelijke gemeente. Soms is
daarmee de kerk bedoeld, als het brede verband dat zich als landelijk instituut manifesteert. Meestal heeft men
echter de plaatselijke gemeenschap van christenen op het oog. Voor de assistentie aan die plaatselijke gemeente
weet de IZB zich medeverantwoordelijk. In het beleidsplan 1998-2003, getiteld Wie weg is wordt gezien, is dat
nadrukkelijk verwoord:
Met het oog op de eer van God en het behoud van mensen, richt de IZB zich bij het missionaire werk in Nederland
op het assisteren van de gemeenten. Wetend van de unieke verzoening in en door Christus is de gemeente
draagster van het evangelie. De IZB assisteert de gemeenten bij het betuigen van de Naam van de drie-enige
God, bij het vertolken van het evangelie van het Koninkrijk Gods dat in Christus Jezus nabij gekomen is, en
bij de uitnodiging tot de weg naar Gods Koninkrijk jegens hen die het evangelie niet (meer) kennen.
De vraag die zich hier ten aanzien van de gemeenten voordoet is over welke gemeenten het dan precies gaat.
Kon voorheen eenvoudig gezegd worden dat de IZB zich in zijn contacten richt op hervormde gemeenten met
een hervormd-gereformeerde signatuur, in deze tijd moet geconstateerd worden dat dit spectrum zich verbreed
heeft. Deels door ontwikkelingen binnen deze sector zelf, waarin niet langer sprake is van een eenduidige
vormgeving en beleving, deels ook door ontwikkelingen in de breedte van het kerkverband door het Samen op
Weg-proces. Het element van de ongelijktijdigheid komt voortdurend aan het licht. Een bezinning als in deze
bundel gaat aan sommige gemeenten en voorgangers volstrekt voorbij, andere beginnen er aarzelend over na te
denken en weer andere zien het als een welkome handreiking in een proces van denken en veranderen waar ze al
jaren mee bezig zijn. Hier doet zich dus het opvallende verschijnsel voor dat we samen wel in een zelfde
werelddeel en in een zelfde tijd leven, maar daar toch heel verschillend in staan. Zelfs het onderscheid tussen
stad en platteland gaat hier niet op, omdat men in agrarische gebieden soms plaatsen aantreft waar men zich
volop uitgedaagd weet door de tijd, terwijl men in de steden gemeenten tegenkomt die zich angstvallig isoleren
van hun omgeving.
In hoeverre kunnen dan de in deze bundel aangereikte adviezen toegepast worden? Er zal een klimaat
voor moeten bestaan waarin ruimte gevonden wordt voor een kritische zelfreflectie. Een besef geroepen te zijn in
een bepaalde fase van de wereld- en cultuurgeschiedenis, waarbij ieder de eigen gaven mag ontwikkelen. De IZB
zal in de toekomst dan ook steeds meer inzetten op het leveren van ‘maatwerk’. Dit betekent dat waarschijnlijk
meer mensen nodig zullen zijn om de gemeenten te assisteren.
15.3. Vorming en toerusting
Juist waar wij de gemeente zien als draagster van het evangelie, moet zij er voor toegerust worden dit evangelie
over te dragen op getrouwe getuigen en uit te dragen in de wereld om haar heen. Daarom blijven vorming en
toerusting van groot belang. Verheugend is dat dit niet alleen ervaren wordt door individuele gemeenteleden,
maar dat ook leidinggevenden in de gemeenten zich hier steeds meer bewust van worden.
De nadruk die in enkele voorgaande hoofdstukken gelegd wordt op gebed en lofprijzing, op charismata en
gemeenteopbouw, op bekering en navolging, kan alleen geconcretiseerd worden als prediking en pastoraat dit
ondersteunen. Dan gaat het nog niet eens om bepaalde vormen van evangelisatie, maar is er een natuurlijke
houding waarin men iets uitstraalt van het leven met God. Het zal dan ook veel meer gaan om het oefenen in een
vrijmoedige levensstijl en om het aandacht geven aan de kleine verhalen, de persoonlijke noten die het leven van
het geloof soms ook zo vrolijk maken. Het zijn verrassend vaak individuele gemeenteleden, van alle leeftijden,
die aan hun getuigenis vorm weten te geven. Als een glimlach van de Geest gaat dit proces 'vanzelf' door. Dat
neemt niet weg dat de IZB in de toekomst nog meer dan in het verleden wil inzetten op de toerusting van
christenen om in een postmoderne cultuur op een adequate manier het geloof te kunnen delen met anderen.
15.4. Meervormig gemeente-zijn
De vraag is of mensen die belangstelling krijgen voor het evangelie zich moeten aansluiten bij een plaatselijke
gemeente. Maar al te vaak blijkt dit een bron van frustratie. Veelal is men al blij als mensen belangstelling tonen.
Hen meenemen naar een kerkdienst krijgt hoogstzelden een vervolg. In de praktijk geeft men deze doelstelling
een zeer lage prioriteit. Er gaan stemmen op om de gedachte maar helemaal achterwege te laten en nieuwe
gelovigen nieuwe gemeenten te laten vormen.
Toch zou het jammer zijn als het kerkgebouw als plek van samenkomst zo snel wordt opgegeven. Zal ze
niet op meervoudige wijze kunnen dienen als huis van de gemeente? Waar zowel op zondag als op andere dagen
op verschillende wijze samenkomsten zijn, waar de bijbel opengaat, gebeden en gezongen wordt? Kerkinterieurs
zullen daarop aangepast moeten worden. Gemeenten die geleerd hebben traditie en nieuwe vormgeving naast
elkaar een plek te geven, hebben gemerkt dat mensen hier graag aan deelnemen. Tegelijk wordt ons vandaag

misschien wel afgeleerd om ons al te zeer te hechten aan de kerk als gebouw. Als huis om in te wonen is het
bijbels gezien vooral de gemeente die een woonplaats van God in de Geest mag heten. De soms
gemarginaliseerde gemeente kan bescheiden samenkomen in een kring of als een huisgemeente. In sommige
stadsdelen staan geen kerken meer. Hooguit heeft de wijk nog een buurtgebouw. In een dergelijke situatie
gemeente zijn zou veel meer erkenning mogen genieten van officiële kerkelijke zijde.
Op weer geheel andere wijze dient de kerk een eigen gestalte te krijgen in nieuwbouwwijken. Wil men
aansluiten bij de stijl en het leefpatroon van de bewoners, dan mogen de samenkomsten in dit gebied een eigen
gezicht hebben. Een kerk dicht bij de mensen. Maar al te vaak wil de centrale gemeente echter dat een kopie ontstaat van wat reeds bestaat. Wat ons betreft mag er meer ontspannen en creatief omgegaan worden met de
kerkstructuur. Een en ander hangt nauw samen met de vraag of de mogelijkheden van gemeentestichting in sterk
ontkerkelijkte gebieden (opnieuw) onderzocht kunnen worden. Wil de kerk ernst maken met de missionaire
roeping in eigen land en wil zij daar zijn waar mensen zich bevinden, dan zullen er nieuwe vormen van
kerkelijke presentie bedacht moeten worden.
Al met al verkeren we momenteel met ons werk in een soort grensgebied tussen evangelisatie en
zending. Soms komen mensen terug, die vervreemd waren. Ze hopen dat de gemeente nog net zo is als vroeger.
Veel vaker groeit er belangstelling voor het evangelie bij mensen die geen kerkelijke cultuur kennen. De IZB zal
in de toekomst theologisch en praktisch bezig moeten zijn met de vraag hoe hiermee om te gaan.
15.5. Van evangelisatie naar zending
Toen de IZB vijfenzestig jaar geleden werd opgericht, ging het in eerste instantie om zending binnen de kerk. Men
wilde de gereformeerde prediking brengen in gebieden, waar wel een kerk was, maar meestal van vrijzinnige
signatuur. In latere tijd kwam heel Nederland in het vizier, omdat alle gemeenten, ook de meest orthodoxe, te maken
kregen met een steeds bredere rand. De bedoeling was nu vooral onder deze rand te werken in de hoop mensen terug
te winnen voor het evangelie en de kerk. Evangelisatie werd onderscheiden van zending. In de zending ging het om
het brengen van het evangelie aan hen, die het nog niet eerder hoorden. In de evangelisatie ging het om het brengen
van het evangelie aan hen, die daarvan vervreemd waren. Het was een soort kerkelijke kustvaart. Na vijfenzestig jaar
is de situatie ingrijpend gewijzigd. Daarvan legt het boek ‘Uitgedaagd door de tijd’ op elke bladzijde getuigenis af.
Heel het boek gaat ervan uit, dat Nederland zendingsland geworden is. Hoewel er af en toe een randkerkelijke wordt
teruggebracht, is het totaalbeeld toch veel meer dat de kerk zelf een randverschijnsel geworden is. Het normale beeld
is, dat mensen niet bij de kerk behoren.
Vanuit deze nieuwe situatie zal de IZB in de eenentwintigste eeuw verder moeten denken en handelen.
Wanneer Nederland zendingsland geworden is, dan gaat het om niet minder dan een nieuwe inculturatie van het
evangelie. Dan komen alle oude vragen omtrent inculturatie terug, zoals die ooit en rol speelden toen Nederland voor
het eerst gekerstend werd. Welke gewoonten en gebruiken binnen de Germaanse cultuur en godsdienst achtten de
zendelingen bruikbaar en welke verwierpen zij? Hoe kijken wij daar achteraf tegenaan? Wat kunnen we leren van de
Heliand, de oudste op schrift gestelde evangelievertolking voor de Saksen? Wat betekende de kerstening van het
heidense midwinterfeest tot het kerstfeest?
Behalve van de kerstening van Europa in de achtste eeuw valt hier ook te leren van de
evangelieverkondiging in andere culturen en van het inculturatieproces, dat in Afrika en Azië nog volop aan de gang
is. Daarom zal de IZB in de toekomst nog veel meer inhoudelijk contact moeten hebben met die organisaties, die zich
met zending buiten Europa bezig houden. Een los naast elkaar voortbestaan van GZB (Gereformeerde
Zendingsbond) en IZB is eigenlijk op de lange duur niet goed denkbaar. Ook hecht de IZB grote waarde aan een
gezamenlijke bezinning op deze vragen binnen het MDO-orgaan van de Samen op W eg- kerken.
15.6. Zending losser van de gemeente?
Een spannende vraag hierbij is of in verband met deze grootse en nieuwe uitdaging alle kaarten op de
missionaire gemeente gezet moeten worden. We willen niet terug achter datgene wat we juist in de afgelopen
jaren geleerd hebben: heel de gemeente is geroepen tot getuigenis en dienst in de wereld. Een gezonde gemeente
is een gezonden gemeente. Toch vraagt een nieuwe inculturatie ook om specialisatie. De zending moet daarom
wel met de gemeente verbonden blijven, maar niet teveel in de gemeente opgesloten worden. We zullen in de
toekomst meer en meer behoefte hebben aan ‘echte’ zendelingen die zich met veel geloof en creativiteit durven
wagen in het experiment van de nieuwe inculturatie. De IZB zou wellicht hierin het voortouw kunnen nemen.
Per slot van rekening heeft de IZB met zijn evangelisten al een aantal echte zendelingen in huis. Maar wordt het
geen tijd voor een meer professionele scholing van deze zendingswerkers? Zou het Hendrik Kraemer Instituut
daar in de toekomst ook een rol in kunnen gaan spelen? Zou er niet een aparte afstudeerrichting kunnen komen
voor predikanten, die zendeling in eigen land willen worden? Waarom is de figuur van de predikant-evangelist
uit de kerkorde van 1951 nooit uit de verf gekomen? Moeten er op dit punt geen nieuwe initiatieven komen?

Onze indruk is dat over de hele linie in de kerk nog een ‘omdenken’ moet plaatsvinden. In de kerkorde, in
de theologische opleidingen, in de landelijke organisatie, gaan we nog steeds niet uit van de kerk als Gods
instrument om de wereld, die anders leeft, denkt en gelooft, te bereiken. De IZB wil graag in de voorhoede staan
om dit noodzakelijke proces van ‘omdenken’ vorm te geven. Niet omdat we pretenderen het allemaal zo goed te
weten. Wel omdat we geloven in nieuwe kansen, die God ons geeft. Nederland, zendingsland. Een grootse
uitdaging. De meest spannende vraag is of we werkelijk belang hebben bij deze uitdaging. Of houden we het
liever een beetje rustiger? We besluiten met de wens dat het boek dat u in handen hebt, de onrust voorlopig
wakker zal houden.
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