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Woord vooraf
We zijn stilgezet. De overheidsmaatregelen wegens de coronacrisis grijpen
diep in op ons dagelijks leven. De dreiging van een onzichtbaar virus heeft
wereldwijd de economie, de politiek, het sociale leven, maar ook het religieuze
leven verregaand beïnvloed. Eerst was er nog hoop dat de kerken met Pasen
weer open zouden zijn, maar als snel bleek de omvang van de crisis groter dan
we ons aanvankelijk konden voorstellen.
Als redactie zijn we vlak voor de crisis al eerder stilgezet. Begin maart ontvingen we het schokkende bericht dat onze redactiesecretaris, Douwe Visser, in
kritieke toestand was opgenomen in het ziekenhuis wegens een zware hersenbloeding. Na weken van grote onzekerheid is zijn situatie momenteel stabiel,
maar wel ernstig. De verslagenheid bij ons als redactie is groot en in onze gebeden gedenken we hem en zijn familie.
Tijden van crisis doen een appel op de missie van kerken en gelovigen. De vele
acties en initiatieven van kerken en christelijke netwerken momenteel zijn
hartverwarmend. Ze laten zien dat mensen geïnspireerd door het evangelie,
praktische hulp willen geven en de eenzaamheid van mensen willen verlichten,
nu fysieke nabijheid niet mogelijk is. Door alles heen wordt zichtbaar dat het
heil van het evangelie alle aspecten van het leven omvat. Het is de liefde van
Christus die velen motiveert tot dienstbaarheid, beschikbaarheid en het tegemoetkomen aan de praktische en emotionele noden van mensen.
In dit themanummer staat de vraag naar het heil centraal: wat is de betekenis
van het heil in onze tijd en wie zit er (nog) op te wachten? Met de toegenomen
maatschappelijke betrokkenheid in veel missionaire prakijken kan de vraag
naar de onderliggende motivatie, het waarom van missionair werk naar de achtergrond verdwijnen of zelfs vermeden worden.
Voor ons redactielid Sake Stoppels was dit de aanleiding om dit themanummer
‘Waar zien we heil in’ samen te stellen met verschillende auteurs van twee
onderzoeksgroepen, verbonden rond het thema van het heil. We verwachten
dat de verschillende bijdragen uitnodigen tot discussie en gesprek binnen uw
eigen kerkelijke gemeente of missionaire activiteiten waarbij u betrokken bent.
Miranda Klaver (hoofdredacteur)
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Heil zien in het christelijk geloof
Inleiding op het themanummer
– door Sake Stoppels –
Het is druk op de markt van welzijn, geluk en levensoriëntatie. Ik schrijf
deze woorden in een tijd van de coronacrisis, die diep ingrijpt in mensenlevens en in onze samenleving. We worden stilgezet en allerlei fundamentele
levensvragen komen naar boven. We zoeken daarbij de antwoorden in heel
verschillende richtingen. De filosoof Charles Taylor spreekt in dit verband
van een ‘supernova-effect’. Vroeger waren onze levensbeschouwelijke kaders
redelijk overzichtelijk, maar nu zijn ze als een ster uiteengespat in een veelheid aan beschouwingen en zoekrichtingen. Daarbij is persoonlijke authenticiteit een belangrijk element: alleen datgene wordt gezocht en aanvaard wat
authentiek voelt. Velen combineren elementen uit allerlei tradities, zowel
religieus als seculier. Er wordt dan ook wel gesproken van multiple religious
belonging. Ons levensbeschouwelijke winkelwagentje rijdt met gemak over
vroegere grenzen heen.1
Te midden van al dit levensbeschouwelijke ‘geweld’ zoeken kerken hun weg.
Wat is hun specifieke bijdrage aan de bloei van mensenlevens? En aan het
floreren van samenlevingen? Stefan Paas formuleert de vraag heel puntig: is
er iets wat onze buren alleen maar kunnen vinden in de christelijke geloofsgemeenschap en nergens anders?2 En als dat er is, wat is het dan en is er dan
ook vraag naar? Of zou je Paas’ vraag helemaal niet meer moeten willen stellen en moeten we vooral op zoek gaan naar een ‘nieuw wij’, voorbij aan klassieke levensbeschouwelijke grenzen?
Met deze vragen zitten we midden in de thematiek van dit nummer. Op
korte noemer gebracht: wat is christelijk ‘heil’ in onze samenleving en wie zit
daar op te wachten? Ik formuleer de vraag met opzet wat scherp, want het
gaat hier om zeer fundamentele vragen waar we echt niet omheen kunnen.
Theologisch liggen hier grote uitdagingen. Die willen we – in alle bescheidenheid – oppakken in dit nummer. Kunnen we in onze tijd het evangelie zo
communiceren dat wij existentieel ontdekken dat het – om het met Paulus te
zeggen – hier gaat om ‘Gods reddende kracht voor allen, voor Joden in de
eerste plaats, maar ook voor alle volken’ (Rom. 1:16)?
1		
2

Zie bijvoorbeeld Ton Bernts, Joantine Berghuijs, God in Nederland 1966-2015, Utrecht 2016, hoofdstuk 5.
‘What is it that our neighbours can only find in the Christian community and nowhere else?’;
Stefan Paas, ‘Challenges and Opportunities in Doing Evangelism’, in: Gerrit Noort e.a., Sharing
Good News. Handbook on Evangelism in Europe, Genève: WCC, 2017, 41
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Dat vraagt om goed luisteren, om het aanvoelen van de tijdgeest en om een daarbij passende contextuele vertolking van het goede nieuws van Jezus Christus.
Korte introductie op de artikelen
Ik introduceer de artikelen kort. Het eerste is van de hand van Stefan Paas,
hoogleraar aan de Vrije Universiteit en de Theologische Universiteit
Kampen. Hij zet de zaak direct op scherp: het ontbreekt ons aan een overtuigend verhaal waarom het goed zou zijn ook anderen te bewegen tot geloof.
Wat schiet een mens op met het christelijk geloof? Voor onszelf als gelovige
is het misschien nog voldoende overtuigend, maar anderen val je er niet mee
lastig. Vernieuwde missionaire bezieling zal echter alleen ontstaan als we
ontdekken en ervaren dat ook het leven van anderen werkelijk gediend is met
het evangelie. Paas zoekt naar ‘heilsmaterialisaties’ die raken aan het leven
van (post)moderne mensen. Vanuit onze hopeloos gepolariseerde samenlevingen komt hij uit bij de droom van een verzoende mensheid.
Gert-Jan Roest, pionier, missionair denker binnen de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk en tevens verbonden aan de TU Kampen, onderneemt in het tweede artikel een vergelijkbare zoektocht: hoe kan het evangelie als heilzaam worden ervaren in onze tijd? Hij doet dat vooral autobiografisch: wat is er in mijn leven als gelovige in de loop der jaren verschoven?
Roest heeft – pionierend in Amsterdam – werkelijk naar anderen willen luisteren, maar ontdekte ook dat dat ingrijpend is: het knaagt gemakkelijk aan je
eigen visie en overtuigingen! Hij heeft die onveiligheid aangedurfd: ‘Dus
mijn geloof is een geschenk. Ik hoef niet bang te zijn dat ik mijn geloof kwijt
raak. Zelfs als ik denk dat ik het kwijt raak, word ik door een grotere Liefde
vastgehouden.’
Verkoopcijfers
Twee volgende artikelen zetten in bij verkoopcijfers van boeken rond geloof
en zingeving. Dergelijke cijfers laten de zoekrichting van mensen zien.
Welke boeken over ‘heil’ doen het goed?
Anneke Kloosterman-van der Sluys, docent aan de Christelijke Hogeschool
Ede, ontdekte dat in de bestsellerslijstjes van christelijke boekhandels Sarah
Young al heel lang onbedreigd aan kop staat. Wie is deze vrouw en wat
schrijft ze? Wat maakt dat er wereldwijd miljoenen exemplaren van haar dagboekjes zijn verkocht? Aanvankelijk wilde Kloosterman, een aantal christelijke bestsellers bekijken met het oog op het gepresenteerde ‘heil’, maar de
absolute en eenzame toppositie van Sarah Young deed haar besluiten zich
volledig te concentreren op deze ene auteur. Dat had ook te maken met de
ontdekking dat Young bij veel theologen helemaal niet bekend is. Bij het noemen van haar naam onder de theologen die ik tegenkwam, was er doorgaans
nauwelijks herkenning. Duidt dat op een kloof tussen waar theologen mee
komen en waar gemeenteleden kennelijk veel aan beleven?
6
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Harmen Jan Terwel, eveneens docent aan de CHE, keek naar de bestsellers
op het gebied van zingeving en levensoriëntatie bij Bol.com. Hij onderzocht
vier boeken die het heel goed doen of gedaan hebben: wat is het heil dat
lezers in deze boeken zoeken en – afgaande op de verkoopcijfers – kennelijk
ook vinden? En valt daarvan voor de christelijke traditie en voor kerken ook
iets te leren? In een afsluitend artikel pak ik een aantal thema’s uit de voorgaande vier artikelen op.
Onderzoeksprojecten
Dit nummer is geschreven door auteurs die betrokken zijn bij twee onderling verbonden onderzoeksprojecten rond ‘heil’. Aan de TU Kampen wordt
onder leiding van Stefan Paas door het Center for Church and Mission in the
West (CCMW) onderzoek naar ‘heil’ gedaan binnen het programma
‘Salvation in the 21th Century’.3 Onder mijn leiding doen we in het kader van
het lectoraat ‘Zingeving in nieuwe geloofsgemeenschappen’ aan de CHE
onderzoek naar de theologie en soteriologie van met name nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen.4 Deze concentratie op soteriologische thema’s
komt bepaald niet uit de lucht vallen. Er is noodzaak om in onze tijd op contextuele wijze na te denken over en gestalte te geven aan ‘heil’ vanuit de
christelijke traditie. Daaraan wil dit nummer in alle gepaste bescheidenheid
bijdragen.
Dr. Sake Stoppels is lector theologie aan de CHE (Ede) en wetenschappelijk beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. E: sstoppels@che.nl

3		
4

https://www.tukampen.nl/onderzoek/center-for-church-and-mission-in-the-west-ccmw/ (geraadpleegd 23 maart 2020)
https://www.che.nl/lectoraten/zingeving-geloofsgemeenschappen (geraadpleegd 23 maart 2020)
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Heil in de eenentwintigste eeuw
Een verkenning
– door Stefan Paas –

Foto: Matthew Schwartz (Unsplash)

Mag ik even met u praten?’ vroeg een student me na afloop van een lezing.
Hij vertelde me dat hij altijd enthousiast was geweest voor evangelisatie. Met
allerlei vormen was hij bezig geweest: zingen op straat, deur-aan-deur,
Alphacursussen. Maar de laatste tijd was de fut er wat uit. ‘Ik was er altijd
diep van overtuigd dat mensen persoonlijk “ja” moesten zeggen tegen Jezus,
maar op de een of andere manier kan dat me niet meer zo bezielen als voorheen’. Voor zover ik kon opmaken uit onze korte ontmoeting had zijn onzekerheid te maken met het verflauwen van zijn geloof in de hel als eeuwige
straf voor ongelovigen. Veel van zijn missionaire ijver was voortgekomen uit
een oprechte bewogenheid met dit eeuwig lot dat dreigde voor hen die Jezus
blijvend zouden afwijzen. Met het afbrokkelen van die zekerheid kon hij zich
ook niet meer zo motiveren voor evangelisatie. Olie voor zijn eigen lampje
had hij nog wel, maar de behoefte om die te delen met anderen was afgenomen. En daarover maakte hij zich ongerust.

8
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De crisis van zending en van het westerse christendom
Die ongerustheid – inmiddels omgeslagen in een zekere gelatenheid – kenmerkt de westerse missiologische reflectie van na de Tweede Wereldoorlog.
De verhouding tussen voormalige zendingsbases (‘the West’) en zendingsvelden (‘the Rest’) veranderde fundamenteel. Steeds meer werd duidelijk hoezeer zending vanuit westerse landen verweven was geweest met koloniale
machtsverhoudingen. Tegelijk raakten westerse samenlevingen vanaf de
jaren zestig steeds meer geseculariseerd. Een vraag als ‘waarom zou iemand
christen zijn?’ werd voorheen nauwelijks gesteld of alleen als opstapje naar
een vanzelfsprekend antwoord. Juist die vraag drong zich in toenemende
mate op, niet alleen vanwege rationele ondermijning van het christelijk
geloof in het westen, maar ook vanwege bezinning op de problematische
geschiedenis van de christelijke zending.
In die zin staat de crisis waarin zending is terechtgekomen voor een bredere
crisis die het christelijk geloof in het westen heeft getroffen. Veel christenen
hebben nog wel genoeg geloof voor zichzelf. Wellicht kunnen zij ook nog wel
uitleggen waarom zij zelf betrokken zijn bij een kerk of anderszins gelovig
zijn. Maar de zendingscrisis brengt iets anders aan het licht: het ontbreken van
een overtuigend verhaal waarom het goed zou zijn ook anderen te bewegen tot
geloof. Waarom zou iemand vandaag christen worden of blijven? Welk verschil
maakt de christelijke boodschap voor het leven hier en nu, en voor de toekomst
van de planeet? De christelijke missionaire beweging, zegt de Amerikaanse
missioloog James Scherer, ‘verkeert in een crisis omdat de grotere geloofsgemeenschap waartoe zij behoort zich in een langdurige staat van crisis bevindt.
(…) Grotendeels verdwenen zijn het eenvoudige geloof, het vertrouwen en het
activisme’ dat ooit de missionaire beweging bezielde. 1 Hij citeert Lesslie
Newbigin, die terugkeerde naar het geseculariseerde Engeland na een zendingsloopbaan in India: ‘Een diepgaande geloofscrisis binnen de westerse kerken heeft geleid tot een verlies aan vertrouwen dat er iets is in het christelijk
geloof dat zo belangrijk is dat mensen zonder dat verloren gaan’.2
Dit verlies aan innerlijke overtuiging heeft men nog een tijd buiten beeld
kunnen houden door zich te richten op structuren, methoden, modellen en
strategieën die nog ‘werken’ (d.w.z. kerkgroei genereren). Dat begon in kringen van de Wereldraad van Kerken en naarmate het verlies van geloofsvertrouwen doorvrat in meer conservatief-christelijke kringen zagen we ook
daar de aandacht in toenemende mate verschuiven naar modellen en voorbeelden.

1		 James A. Scherer, Gospel, Church, & Kingdom: Comparative Studies in World Mission Theology,
Eugene 1987, 21.
2 Lesslie Newbigin, ‘Mission to Six Continents’, in: Harold Fey (ed.), The Ecumenical Advance: A
History of the Ecumenical Movement, Volume 2, 1948-1968, London 1970, 171-197. Geciteerd in
Scherer, Gospel, 33.
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Zonder afbreuk te doen aan de bezieling waarmee dit vaak gepaard ging,
moeten we toch ook zeggen dat al die bezigheid met – noem eens wat –
groeigroepen, Alpha en jongerenkerken ook de aandacht afleidde van het
veel ernstiger probleem dat eronder schuilging: niet een falende strategie,
maar een afbrokkelend verhaal. Een gerichtheid op pragmatiek kan ons een
tijdje uit de storm houden wanneer er nog ‘successen’ te zien zijn. Maar
meer existentiële kwesties dringen zich onvermijdelijk op, naarmate de trucs
op zijn en de modellen niet meer zo werken als voorheen. De Duitse missioloog Henning Wrogemann zegt het heel puntig, in reactie op eerdere ervaringen met ‘structuren’ en ‘modellen’ in oecumenische kringen:
Spreken over ‘missionaire structuren’ (zoals in de zestiger jaren) is misleidend, omdat niet structuren, maar alleen bezielde, stralende, dat wil zeggen de glans van God weerspiegelende mensen missionair kunnen zijn.3
Al met al denk ik dus dat de crisis van de christelijke zending, die zich in de
tweede helft van de twintigste eeuw begon aan te dienen, staat voor de crisis
van het westerse christendom in het algemeen. Scherp geformuleerd gaat die
crisis niet allereerst over afnemende aantallen en impact, maar over het
afbrokkelen van een betekenisgevend verhaal, waarmee christenen de wereld
tegemoet gaan. Waar velen wellicht nog wel persoonlijk inspiratie ontlenen
aan hun geloof, is dit geloof in toenemende mate geprivatiseerd geraakt.
Andersom geldt ook: naarmate christenen groeien in de overtuiging dat de
christelijke boodschap niet alleen voor henzelf maar ook voor anderen werkelijk heil brengt, is een begin van vernieuwde bezieling aangeboord.
Heil
In de Bijbel verwijst ‘heil’ naar wat God heeft gedaan, doet en zal doen om
zijn schepping te ‘verlossen’ van de gevolgen van kwaad en zonde. Voor de
eerste christenen was dit heilswerk onlosmakelijk verbonden met het werk
van Jezus Christus. Deze verbinding was zo vanzelfsprekend dat die nooit is
bevraagd of bekritiseerd door enige belangrijke stroming in het christendom
– anders dan bijvoorbeeld de Drie-eenheid of de twee naturen van Christus.
Als gevolg daarvan doen de oecumenische credo’s geen leerstellige uitspraken over wat het heil precies is. Het enige wat de geloofsbelijdenis van NicéaConstantinopel erover te zeggen heeft, is dat ‘wij geloven… in één Heer Jezus
Christus… die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de
hemelen’ (www.protestantsekerk.nl). ‘Behoud’ is hier de vertaling van het
Griekse woord sotèria, dat ook met ‘redding’ of ‘verlossing’ vertaald kan worden.

3		

10

Henning Wrogemann, Den Glanz widerspiegeln: Vom Sinn der christlichen Mission, ihren
Kraftquellen und Ausdrucksgestalten. Interkulturelle Impulse für deutsche Kontexte, Berlin 2012, 73.
Cursivering door mij.
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De Latijnse vertaling van het Credo heeft hier salutis, wat in een aantal westerse talen het grondwoord is geworden voor ‘heil’ (salvation, salut, salvezza,
etc.). In deze geloofsbelijdenis staan de incarnatie, de bediening en de dood
en opstanding van Jezus zodoende in het teken van ons heil.
Wat ‘heil’ precies is en hoever het strekt, is daarmee nog niet direct duidelijk,
al kunnen we natuurlijk een en ander afleiden uit wat we in de Bijbel lezen
over Jezus’ bediening en de reflecties daarop in de brieven van het Nieuwe
Testament. Hoewel het bijbelse spreken over ‘heil’ veelkleurig en veelzijdig
is, is er wel een gedeelde structuur te zien. Een belangrijke studie beschrijft
de volgende ‘bouwstenen’ van het nieuwtestamentische spreken over heil: 4
(a) de relatie van mensen tot God is verstoord (scheiding, vervreemding, vijandschap, schuld, slavernij, dood), en wij kunnen dat zelf niet herstellen; (b)
God komt in actie en opent in zijn barmhartigheid en liefde werkelijke
mogelijkheden voor het herstel van de relatie met Hem; (c) de manier waarop dit gebeurt, wordt beschreven in een veelheid van beelden (betaling, offer,
bevrijding, overwinning, etc.), die allemaal voortkomen uit het Christusgebeuren; (d) er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan deze redding:
gehoorzaamheid, gedrag dat past bij de nieuwe familie van God; (e) gelovigen ervaren hier en nu al iets van de aanwezigheid van de nieuwe tijd die
met Christus doorbreekt in deze wereld. Hieronder zullen we zien dat juist
deze laatste dimensie ons vandaag opnieuw voor vragen stelt.
Dit is uiteraard een systematisering die geen recht doet aan het dynamische,
flexibele en beeldende heilsnarratief dat het Nieuwe Testament vertelt. Kort
geformuleerd, is dit een verhaal dat begint in het Oude Testament en dat vertelt hoe God zich inspant om zijn schepping tot haar bestemming te brengen. Dit verhaal van wat we ‘het Koninkrijk van God’ kunnen noemen, ontmoet allerlei weerstanden en met die weerstanden en de overwinning ervan
is het leven, sterven en opstaan van Jezus op een beslissende manier verbonden. Bij dit klassiek-christelijke heilsverhaal is het belangrijk om te zien dat
het gaat over toekomstig heil dat niettemin ook hier en nu in meer of mindere mate ervaren kan worden. Hier gebruikt de Bijbel de taal van ‘tekenen’ en
het ‘onderpand’ van de Geest. Op het niveau van alledaagse menselijke ervaring is er dus ook iets te beleven en te ondervinden dat de smaak heeft van
het komende Koninkrijk. Alleen zo kunnen we begrijpen hoe de Bijbel de
terminologie van ‘redding’ en ‘verlossing’ ook gebruikt voor lichamelijke
genezing, vreugde, herstel van waardigheid, bevrijding, onderlinge verzoening en dergelijke.

4

Jan G. van der Watt, ‘Soteriology of the New Testament: Some Tentative Remarks’, in: Jan G. van
der Watt (ed.), Salvation in the New Testament: Perspectives on Soteriology (Supplements to Novum
Testamentum, 121), Leiden/Boston 2005, 505-522. Zie ook (beknopt), James D.G. Dunn, Unity
and Diversity in the New Testament: An Inquiry into the Character of Earliest Christianity, derde
druk, London 2006, 30-31.

Inspirare juni 2020

11

Een klassiek bijbels voorbeeld is de genezing van de verlamde in de tempelpoort door de apostelen Petrus en Johannes (Hand. 3). Hier wordt ‘in de
naam van Jezus Christus’ een mens niet alleen hersteld in de relatie tot God
(hij krijgt weer toegang tot de tempel), maar ook in zijn waardigheid als
mens en kostwinner. Heel subtiel merkt de tekst op dat na zijn genezing ‘het
hele volk’ hem ‘zag’. Een anonieme en gemarginaliseerde bedelaar werd
weer een gezien man. In zijn daaropvolgende toespraak legt Petrus een verband tussen het komende Koninkrijk, door hem uitgedrukt met de term ‘het
herstel van alle dingen’, en het ‘volkomen gezond worden’ van de verlamde
man. Het laatste is hier duidelijk een teken of voorsmaak van het eerste.
Juist hierin, in de overtuiging dat het heil van God zich ook hier en nu manifesteert in ervaringen en veranderingen die door vrijwel iedereen (christen of
niet) als ‘goed’ en ‘heilzaam’ worden ervaren, ligt een belangrijke bron van
missionaire inzet. Als ik mij niet vergis, komen we hier ook op het spoor van
de oorzaak van wat hierboven de ‘crisis van zending’ is genoemd.
De erfenis van de Christenheid
Naar mijn idee is een belangrijke oorzaak van de crisis van zending in het
westen – en in bredere zin de crisis van het christendom – dat veel mensen,
inclusief christenen, niet meer goed weten wat iemand nu opschiet met christenzijn. Dit is wellicht een ietwat banale manier om het probleem te formuleren, maar ik denk dat het aardig in de buurt komt. Laat ik proberen te schetsen hoe dit probleem is ontstaan.
Westerse christenen hebben hun denken over heil en zending ontvangen uit
de inmiddels nogal haveloze boedel van de Christenheid. Dat wil zeggen, de
eeuwenlange verbinding van kroon, altaar en territorium sinds de bekering
van de Romeinse keizer Constantijn (312 AD) heeft in hoge mate gestempeld
wat wij onder ‘heil’ verstaan. Ik bedoel daarmee niet dat de Christenheid het
perspectief heeft verduisterd op Christus en het Koninkrijk. In hoeverre dit
het geval was, is onderwerp voor een ander artikel. Mijn punt is eenvoudiger:
de uitnodiging om christen te worden of te blijven was in de periode van de
Christenheid onlosmakelijk verbonden met het besef te behoren tot een
christelijke beschaving die in vrijwel alle opzichten superieur was aan andere
beschavingen. Van bekering ‘knapte men op’, zogezegd, omdat men op die
manier toetrad tot een culturele ruimte die een duizelingwekkende voorsprong had op de rest van de wereld in vrijwel alle opzichten.
Dit besef is aanwijsbaar vanaf de nadagen van het West-Romeinse Rijk, zoals
bijvoorbeeld Peter Brown laat zien in zijn magistrale studie The Rise of
Western Christendom.5 Christendom en Romeinse beschaving vormden een
eenheid, ongeveer zoals ziel en lichaam.
5		

12

Peter Brown, The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200-1000, Oxford 1996.
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Dit werkte twee kanten op. Aan de kant van de ontvangers was het duidelijk
dat aanvaarding van het christendom ook toegang zou verlenen tot een
wereld van indrukwekkende culturele macht en pracht. Door de eeuwen
heen zien we telkens hoe ‘heidense’ vorsten en stamhoofden zich bekeerden
tot het christendom, vaak met hun hele volk of stam, minstens voor een deel
aangetrokken door de zeer aardse (ofwel Europese) zegeningen die dit met
zich meebracht. Christendom was ‘macht’, macht over ziekte en de vruchtbaarheid van het land, maar desnoods ook over politieke vijanden. Aan de
kant van de zenders zien we eenzelfde diepe overtuiging dat het christelijk
geloof de ziel was van een indrukwekkende beschaving. Dat leidde soms tot
een zekere terughoudendheid om zending te bedrijven, vooral omdat men de
ontvangers niet ‘beschaafd’ genoeg achtte. Of het leidde juist tot een poging
om de ander gewelddadig te onderwerpen, waarna het proces van kerstening
in alle dimensies kon beginnen. Vaker leidde het tot pogingen om het hele
pakket van ‘christelijke beschaving’ – van bekeringsoproepen tot ziekenhuizen – te delen met andere culturen. Roland Allen, een invloedrijke missioloog aan het begin van de twintigste eeuw, beschrijft de reikwijdte van dit
westers-christelijke zendingsstreven. Het ging volgens hem om
… dingen als de organisatie en inrichting van scholen voor de volksopvoeding, van clubs voor het welzijn van jonge mannen en vrouwen, van instituties voor de verbetering van sociale omstandigheden in steden en dorpen, van bewegingen voor de verwijdering of verbetering van misstanden
zoals opiumgebruik, kindhuwelijken, voetbinding, dwangarbeid, overbevolking, ziekenhuizen voor de genezing van zieken, lezingen over volksgezondheid, of plannen voor de verbetering van de landbouw, en zo meer:
een oneindige lijst.6
Binnen Europa was dezelfde zendingsgeest zichtbaar in pogingen om arbeiders, armen, ontwortelden en dronkaards te verheffen. Ook hier was de verkondiging van het evangelie vanzelfsprekend verbonden met de overtuiging
dat bekering in alle opzichten heilvol was. Zendelingen debatteerden erover
wat prioriteit had, beschaving of bekering, maar zij waren het erover eens dat
bekering tot Christus deel uitmaakte van een ‘totaalpakket’, een ‘volkomen
herstel’.7
Het hoeft geen betoog dat er veel mis was met dit zendingsstreven, hoe goed
de bedoelingen vaak ook waren. Er is al veel gezegd over de gewelddadigheid
en het paternalisme van de Christenheid-zending. Vanuit orthodox-theologische hoek is er ook kritiek geleverd op de vermenging van motieven die kenmerkend was voor deze periode.
6

7

Roland Allen, ‘Mission Activities Considered in Relation to the Manifestation of the Spirit’, in:
David M. Paton (ed.), The Ministry of the Spirit: Selected Writings of Roland Allen, London 1960,
89-113, m.n. 89-90.
Brian Stanley (ed.), Christian Missions and the Enlightenment, Routledge: London 2001.
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In zijn studie naar de motieven achter het zendingsstreven van de Britse
Great Revival (1698-1815) laat Johannes van den Berg zien dat de toenmalige
evangelicals zending zagen als alles wat bijdroeg tot het goede leven. Voor
hen kwam dat uiteraard neer op het delen van de Europese beschaving, die
weer vanzelfsprekend niet los verkrijgbaar was van innerlijke bekering.8
Zendingsmotieven werden dan ook sterk bepaald door (paternalistisch
gekleurd) medelijden met de ‘arme heiden’ en het verlangen om de minder
rijk gezegende medemens te laten delen in de christelijke beschaving. Van
den Berg vindt deze motieven te horizontaal, omdat ‘een sterk accent op
menselijk medelijden kan leiden tot een missionaire menslievendheid die
onder de maat blijft van het Bijbelse liefdegebod’. Immers, ‘de heiden is niet
geliefd vanwege zijn meelijwekkende staat, maar omdat hij het object is van
Christus’ liefde’.9 Men herkent hier een terechte zorg om instrumentalisering van het evangelie, maar tegelijk lijkt ook sprake van een zekere bloedeloosheid. Voor Van den Berg is compassie met de medemens vanwege diens
ziekte, verslaving of armoede blijkbaar iets anders dan de ‘ware liefde’, die
zich bekommert om het eeuwig wel en wee van de zondaar. Uit vrees voor
horizontalisering lijkt hier een versmalling plaats te vinden: heil gaat niet
over de ‘volheid van het leven’, maar over redding van de ziel.
Het volle heil
Naar mijn idee brengt deze historische analyse ons op het spoor van de crisis
die het westerse christendom heeft getroffen. Die crisis zien we zowel op het
niveau van de heilsboodschap zelf als op het niveau van de motivaties achter
zending. De christelijke heilsboodschap in het Nieuwe Testament gaat over
de ‘volheid van het leven’ (Joh. 10:10) en het volle evangelie is een ‘kracht’ die
wel degelijk ook te maken heeft met ‘tekenen en wonderen’ die hier en nu
iets laten ervaren van het toekomstige heil (Rom. 15:19). Deze nieuwtestamentische structuur is in het westen (en vaak ook elders) eeuwenlang als
volgt beleefd: de volheid van het leven was – met alle lek en gebrek – de volheid van de Europese christelijke beschaving en de verkondiging van het
volle evangelie vond plaats in de overtuiging en ervaring dat hier en nu reeds
iets geproefd kon worden van een kwaliteit van leven die voorheen ongekend
was. Momenteel zijn we echter beland in een cultuurfase waarin christelijk
geloof en Europese cultuur van elkaar zijn losgeraakt, om redenen die ons
hier verder niet hoeven bezig te houden. Het gevolg is dat voor veel christenen een overtuigend verhaal ontbreekt waarom iemand christen zou worden,
anders dan om redenen van hemel en hel.
Concentratie op hemel en hel konden de missionaire boot daarna nog wel
even drijvend houden. Een opwekkingsprediking waarbij het belang van de
ziel in alle toonaarden wordt benadrukt en een evangelisatiepraktijk waarbij
8
9
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het allereerst lijkt te gaan om redding van een eeuwig oordeel is de eerste
stap uit de missionaire cultuur van de Christenheid. Hier lijkt de evangelisatiepraktijk ‘zuiverder’ geworden, omdat hij minder uitgesproken is verbonden met een beschavingsideaal. Eventuele zegeningen die het gevolg zijn van
bekering worden dan getransponeerd naar het innerlijk leven (Billy Graham:
vrede in het hart). Maar naarmate de cultuur verder seculariseert en het
geloof in hemel en (vooral) hel afkalft, valt de bodem onder deze evangelisatiepraktijk weg. En dan zijn we weer bij de student die ik aan het begin van
dit artikel noemde. Waarom zou je moderne westerlingen, die alle zegeningen van een christelijke beschaving kunnen genieten zonder aan God of
gebod te doen, nog uitnodigen om christen te worden? En waarom zou je
zelf christen blijven? Wat voor verschil maakt het christenzijn nog in deze
wereld, afgezien wellicht van de enkeling voor wie bekering een daadwerkelijke verbetering van levensomstandigheden met zich meebrengt?
De missionaire crisis betaalt zich ook uit op het niveau van motivatie. Wie de
bovenstaande historische analyse op zich laat inwerken, ziet hoe christelijke
zending verweven was met simpele naastenliefde die functioneert in de sfeer
van geluk, gezondheid, lijden, onderdrukking, enzovoort. De motivatie tot
zending stijgt naarmate men meer overtuigd is dat de ander werkelijk iets
heeft aan het christenzijn, dat het hem of haar werkelijk tot welzijn strekt.
Een zending die enkel nog draait om verlossing van een (allengs vervagend)
laatste oordeel verliest al snel haar kracht.
De grote uitdaging voor de missionaire roeping van christenen in het westen
ligt dus hierin: hoe vinden we een nieuwe contextualisatie van de heilsboodschap? Anders gezegd: op welke manier kan vandaag, in onze samenleving,
het verhaal van Christus’ leven, sterven en opstanding weer middenin het
dagelijks leven komen te staan? Dit zal moeten gebeuren op zo’n manier dat de
verkondiging van het evangelie geloofwaardig verbonden is met heilservaringen, terwijl tegelijk die heilservaringen doorschijnend blijven tot Christus.
Hier verwijs ik naar de apostelen in Handelingen 3, die de verlamde man aan
een zeer aardse en lichamelijke vooruitgang helpen, maar dit doen ‘in de naam
van Jezus Christus’ en met uitzicht op de ‘wederopstanding van alle dingen’.
Een belangrijk deel van het antwoord ligt in de bezinning op de verhouding
van God tot zijn schepping en tot de westerse geschiedenis. ‘Wil’ God iets in
het hier en nu? Kunnen mensen Hem vinden in het midden van het leven,
of slechts aan de randen? En welke rol speelt God in de secularisatie van de
westerse cultuur? Met name die laatste vraag is cruciaal als we willen nadenken over de toekomst van het christendom in het westen. Op die vraag heb ik
uitgebreid gereflecteerd in mijn boek Pilgrims and Priests, zodat ik die hier
verder niet uitwerk.10
10 Stefan Paas, Pilgrims and Priests: Christian Mission in a Post-Christian Society, London 2019.
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In het kort: ik werk daar een missionair perspectief uit voor een christendom
dat als minderheid in de samenleving zich opstelt als een priesterschap, dat
bemiddelt tussen God en volk. Het gaat hier om een christendom dat hoopvol de weg aanvaardt die God gaat, een weg van verlies aan macht en instituties, een toekomst van kwetsbaarheid en dienstbaarheid.
Een ander deel van het antwoord ligt in een ‘dikkere’ heilstheologie dan
gebruikelijk is in het klassieke protestantisme, waar ‘heil’ vooral draait om
‘innerlijke verandering’. Miroslav Volf suggereert dat hier veel te leren valt
van het Pentecostalisme, met zijn nadruk op genezing van het lichaam en
bevrijding van kwade machten. Ook de bevrijdingstheologie, waar ‘heil’ de
smaak krijgt van sociaaleconomische bevrijding en rechtsherstel, is hierbij
een belangrijke gesprekspartner.11 Vandaag de dag zal ook het ecologische
aspect hierbij betrokken moeten worden.12 Uiteraard is het niet voldoende
om deze ongelijksoortige tradities aan elkaar te plakken en er lukraak uit te
winkelen. Hier is theologische integratie nodig, maar in elk geval laat dit zien
dat er christelijke stromingen zijn waar andere ‘heilsmaterialisaties’ zijn te
vinden dan die waarmee het Europese christendom vertrouwd was en verlegen is geraakt. Bovendien laat het zien dat christelijk denken over ‘heil’ nooit
los te verkrijgen is van ‘het verlangen van de volken’. Wat het heil van
Christus is op een specifieke plaats en in een specifieke cultuur, zal ook altijd
te maken hebben met wat daar nodig is, en wat daar als heil beleefd wordt. Ik
wil niet suggereren dat de christelijke boodschap geen tegenculturele kanten
heeft of dat het evangelie geen ‘dwaasheid en ergernis’ is voor velen. Maar
wanneer God zich bekommert om zijn schepping, zich in geen enkel volk
onbetuigd laat, en wanneer de Geest voor het evangelie uitgaat de wereld in,
kan het niet anders of het laat snaren trillen van verlangen en vreugde.
Van de rivier tot de einden der aarde
Wat zou vandaag in het westen een weg kunnen zijn om te komen tot een
vernieuwde heilsboodschap? Voor mij is duidelijk dat die boodschap er een
zal moeten zijn die zich niet ‘schaamt’ voor de naam van Christus. Tegelijk
zal die boodschap ook werkelijk als heil ervaren moeten worden, wil er een
opening ontstaan tussen het leven hier en nu en het komende Koninkrijk.
En ten slotte zal het een boodschap moeten zijn van een hoopvolle minderheid die niet langer probeert zending te bedrijven langs de weg van hegemonie.
Mijn eigen suggestie is om aan te knopen bij een sterke bijbelse lijn die ook
altijd de missionaire beweging heeft geïnspireerd, namelijk die van de eenheid van de mensheid. In de Bijbel komen we die tegen in allerlei toonaarden en beelden.
11 Miroslav Volf, ‘Materiality of Salvation: An Investigation in the Soteriologies of Liberation and
Pentecostal Theologies’, Journal of Ecumenical Studies 26 (1989), 447-467.
12 Zo Volf, ‘Materiality of Salvation’, 464-467.
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Denk aan de belofte aan Abraham, dat ‘alle volken’ zich in zijn naam vrede
zullen wensen. Denk aan de Psalm die spreekt van de regering van de vredevorst ‘van de rivier tot de einden der aarde’. Denk aan het visioen van Jesaja,
over de volken die optrekken naar Sion. Denk aan Jezus wiens eerste daad
was een gemeenschap te stichten van twaalf zeer uiteenlopende en tegenstrijdige karakters en belangen. Denk aan zijn gelijkenissen over maaltijden
en bruiloften, waar een bonte stroom van gasten aanzit. Denk aan het boek
Openbaring waar we een menigte zien van alle talen en uit alle naties, verenigd in aanbidding voor God en het Lam. Laat ik er direct bij zeggen dat
nergens uit de Bijbel blijkt dat wij die eenheid zullen scheppen; het is belangrijk om dit te onderstrepen in een postkoloniale tijd. Maar de droom van een
verzoende mensheid, die we terugvinden in de beste momenten van de zendingsgeschiedenis, kan wel een richting wijzen voor ons handelen en spreken op allerlei niveaus en het sluit aan bij veel stemmen in onze hopeloos
gepolariseerde samenlevingen.
Als heil verzoening is, vrede tussen de volken en in buurten, stuiten we op
een aantal grote vragen en obstakels. In onze post-imperiale tijd komen die
scherper naar voren dan ooit. Ik kan ze hier alleen kort aanstippen, zonder
ze echt uit te werken. Bijvoorbeeld, hoe kunnen misdadigers ooit verzoend
raken met hun slachtoffers? Bloedt deze wereld niet uit duizend wonden? Is
er geen sprake van diepe littekens: pijn, wraakgevoelens, onrecht? Maar dit
zijn niet de enige kloven in de mensheid. Denk ook aan de diepe kloven die
te maken hebben met welvaart, opleiding, etniciteit, achtergrond. Hoe kunnen mensen die zo ver van elkaar leven – fysiek of figuurlijk – ooit in vrede
leven? Of denk aan genderverschillen en culturele diversiteit. Hoe kan eenheid ooit gerealiseerd worden zonder diversiteit geweld aan te doen? Denk
aan religieuze tegenstellingen: kan dat, werkelijk samenleven als christenen,
joden en moslims? Wat bedoelen we überhaupt met ‘eenheid’ of met ‘vrede’?
Wordt die niet voortdurend gehinderd door machten die ons uit elkaar drijven en onze eigen ziel verscheuren?
Ik denk dat dit de vragen zijn van Jezus’ boodschap van het Koninkrijk en
tegelijk belangrijke vragen van onze cultuur. De eigenheid van de christelijke
boodschap kan hier profiel krijgen door te getuigen dat de boodschap van het
Koninkrijk niet los verkrijgbaar is van het leven, sterven en opstanding van
Jezus Christus. En tegelijk kan die boodschap gepresenteerd worden als een
weg om hoopvol en nederig te zoeken naar eenheid zonder de illusie van
heerschappij, onderdrukking, sentimentaliteit of morele arrogantie – kortom,
de telkens opdoemende ‘goddeloze’ versies van deze droom van vrede.
Sterker nog, ik denk dat deze boodschap primair opkomt vanuit ‘experimenten’ en ‘praktijken’, wanneer mensen zich inzetten voor vrede met elkaar, en
vervolgens niet weglopen voor of wegkijken van wat ze dan te zien krijgen
(ook in hun eigen hart). Het is mijn overtuiging dat een serieuze en volhardende inzet voor genezing van relaties (het christendom als ‘weg’, niet als
Inspirare juni 2020
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‘theorie’) volop aanleiding biedt om met elkaar (christenen en andersgelovigen) een serieus gesprek aan te gaan over wat daarvoor nodig is. In zo’n context zal zending de vorm krijgen van een diepgaande ontmoeting tussen
mensen en een kwetsbaar getuigenis van de christelijke partners in deze
gezamenlijke zoektocht.
Wat betekent het om ‘in de naam van Jezus’ te zoeken naar eenheid en
vrede? Wat kunnen christenen inbrengen in dit gesprek? Naar mijn idee bieden de incarnatie, het kruis en de opstanding ons een rijke taal die ons in
staat stelt om profetisch te reageren op een wereld vol onrecht, om gemeenschappen te bouwen van gebroken en zondige mensen, om onze eigen
zonde en egoïsme onder ogen te zien en om elkaar te helpen uit te vinden
wat het betekent om in vrede te leven zonder onszelf te laten uitwissen. Heil
is dan de ervaring – bij stukjes en beetjes – van heling, genezing, verzoening
en herstel van recht ‘in Jezus’ naam’. Het zou mij niet verbazen als de zoektocht naar vrede, in de vorm van een experimentele levensstijl, christenen de
overtuiging kan teruggeven dat heil inderdaad te vinden is in dat verhaal van
Jezus’ komst, sterven en opstanding. In elk geval bieden zulke experimenten
volop gelegenheid om te laten zien en te laten testen dat dit verhaal relevant
is. Bovendien is de toewijding tot naastenliefde het belangrijkste pad tot zelfontdekking. ‘Wie ernaar streeft de wil van God te doen, zal weten of mijn
leer uit God komt, of dat ik uit mijzelf spreek’, zegt Jezus (Joh. 7:17). Je zou
kunnen zeggen: het experiment ligt in het christendom besloten. Te vaak is
het heil gepresenteerd als een theorie, een aantal punten om te geloven.
Maar als het christendom een weg is, een ‘sociaal experiment’ van angstige
en zondige mensen in een van bloed en onrecht doordrenkte wereld, dan kan
het heil zich openbaren.
Gemeenschap is geen sentimentele droom. In onze wereld moet vrede voor
de poorten van de hel worden weggesleept. Dat zet alle vragen op scherp.
‘Hoe kan dan nog iemand gered worden?’ vroegen de leerlingen. Maar Jezus
zei: ‘Bij God zijn alle dingen mogelijk’.
Prof. dr. Stefan Paas is J.H. Bavinck hoogleraar missiologie en interculturele theologie
aan de VU in Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit
Kampen. Hij is directeur van het Center for Church and Mission in the West (www.
churchandmission.nl) E: s.paas@vu.nl en spaas@tukampen.nl
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Jezus in postmoderne kleren
Mijn verschuivende visie op heil
– door Gert-Jan Roest –

Foto: Dadalan Real (Unsplash)

‘Zou je iets willen schrijven over je verschuivende visie op heil? Niet primair
een theologische verantwoording, maar een meer persoonlijk gekleurd verhaal zonder al te veel voetnoten?’ Ik heb besloten dit te doen. Het voelt best
een beetje kwetsbaar, maar tegelijkertijd hoop ik dat een persoonlijk verhaal
ook herkenning oproept en aan het denken zet.
Eerst nog even een introducerende opmerking over dat woord ‘heil’. Mensen
die opgegroeid zijn in de kerk, zijn wel bekend met de woorden ‘heil’ en
‘Heiland’, maar deze woorden worden in het dagelijks spraakgebruik niet
veel meer gebruikt. Voor mij verwijst het woord ‘heil’ naar het ‘goede leven’,
het leven zoals God het bedoeld heeft in een wereld die tot bloei komt. Je zou
kunnen zeggen dat de Bijbel het verhaal vertelt hoe God deze wereld door
zijn liefde tot bloei aan het brengen is en hoe God daartoe het kwaad uit de
wereld verdrijft. Er zitten dus altijd twee aspecten aan ‘heil’, namelijk het
wegnemen van wat negatief is (het kwaad, zonde, dood) en het tot bloei brenInspirare juni 2020
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gen wat positief en goed is. Om als mensheid in een heilzame toestand te
komen (welzijn, geluk, voorspoed) moeten we ‘gered worden van…’ en ‘gered
worden tot…’. En degene die dit doet, wordt in oudere vertalingen ‘Heiland’
genoemd en in nieuwere vertalingen ‘Redder’: zowel God als Jezus (bijvoorbeeld Titus 3:4,6). Wat hieruit duidelijk wordt is dat ‘heil’ te maken heeft met
het hart van het christelijk geloof: een verstaan van wat God aan het doen is
in deze wereld, wat de toekomst is en welke betekenis de kruisdood en
opstanding van Jezus Christus hebben.
Luisteren en leren
Als ik, terugkijkend, mezelf de vraag stel waarom mijn visie op heil verschoven is, dan vermoed ik dat een bepaalde waarde in mijn leven daar sterk aan
heeft bijgedragen. Ik zou die waarde op verschillende manieren kunnen
omschrijven: interesse in hoe mensen denken, openheid om verrijkt te worden door andere religies en levensovertuigingen, werkelijk luisteren naar en
leren van mensen die anders in het leven staan, intellectuele en emotionele
empathie. Waarom deze waarde in mijn leven zo sterk heeft wortel geschoten, weet ik niet precies, maar al vanaf jonge leeftijd ontdekte ik dat het
belangrijk is in het zoeken naar waarheid om verschillende kanten van de
zaak te horen. Eugene Peterson vertaalt Spreuken 18:17 op deze manier: ‘The
first speech in a court case is always convincing – until the cross-examination
starts!’ (The Message). Deze waarde heeft ook invloed gehad op hoe ik het
werk in Amsterdam deed.
In 2002 kwam ik naar Amsterdam om daar, samen met anderen, missionair
te gaan pionieren en een gemeente te stichten (Via Nova). We gingen vooral
aan de slag met hoogopgeleide twintigers en dertigers. Een belangrijke waarde vanaf het begin van ons werk is geweest dat we werkelijk wilden luisteren
naar en leren van niet-christenen. Maar diep luisteren is niet ongevaarlijk. Je
kunt namelijk alleen diep luisteren als hart en verstand open zijn voor wat de
ander zegt. Dat maakt je kwetsbaar. Na een paar jaar kreeg ik dan ook angst.
Zou ik m’n geloof verliezen? Ik begon dieper aan te voelen hoe andere mensen in het leven stonden. Ik ontmoette mensen die totaal geen interesse hadden in religie of spiritualiteit. Ze genoten van het leven. Het christelijk geloof
leek hun achterhaald en saai. Ook ontmoette ik mensen die oprechte vragen
hadden over het bestaan van God en over problematische kanten van de
Bijbel. Ze benoemden hun moeite met een moralistische en veroordelende
kerk. Het onderwijs van Jezus vonden ze wel boeiend, maar ook het onderwijs van oosterse religies.
Ik herkende me in hun eerlijke zoektocht en begon steeds meer moeite te
krijgen met het feit dat we als christenen regelmatig heel grote uitspraken
doen, terwijl onze manier van leven niet altijd zoveel verschilt van onze
omgeving. ‘Gij geheel anders’? Ik weet nog dat ik op een gesprekskring in
gesprek was met een niet-christelijke vrouw (psychologe) die zo liefdevol en
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vredig in het leven stond dat ik dacht… ik zie meer vruchten van de Geest in
haar leven dan in dat van veel christenen, of dat van mezelf. Wat moet ik met
de uitspraak dat het evangelie een kracht Gods tot behoud is als ik zo weinig
diepgaande verandering in christenen zie?
Het werd een diepe worsteling. ‘Misschien moet ik wat minder intens luisteren en de vragen maar wat op afstand houden,’ begon ik te denken. ‘Als ik zo
doorga raak ik mijn geloof nog kwijt.’ Toen ik met dit soort vragen worstelde,
las ik een bijbeltekst die mij diep aansprak. Het waren woorden van Jezus:
‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.’ (Mk 8:35).
Plotseling zag ik dat de keuze om de vragen op afstand te houden een poging
was om mijn (geloofs-)leven te willen behouden. Ik wilde wat kostbaar voor
me was niet verliezen. Maar Jezus zegt dat juist deze weg op verlies uitdraait!
Hij belooft dat het opgeven van zelfbehoud tot nieuw leven zal leiden. Ik heb
toen in een gebed gezegd: ‘Heer Jezus, ik wil me opnieuw aan U toewijden
en met vasthoudendheid het koninkrijk zoeken. Ik ben bereid mijn geloof te
verliezen. Wilt U ervoor zorgen dat ik het zal behouden?’
Het voelde als een enorme sprong in het diepe, maar ik heb ontdekt dat ik
m’n geloof niet ben kwijtgeraakt. Steeds weer als ik denk dat ik het kwijtraak,
vlamt het weer op. Natuurlijk heb ik zelf een verantwoordelijkheid om het
geloof en de liefde vast te houden, maar ik besef dieper dan voorheen dat je
je eigen geloof niet in stand kunt houden. Jezus zei tegen Petrus: ‘Ik heb
voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken’. (Lk. 22:32) Ook mijn
geloof wordt in leven gehouden door het gebed van Jezus. Dus mijn geloof is
een geschenk. Ik hoef niet bang te zijn dat ik mijn geloof kwijt raak. Zelfs als
ik denk dat ik het kwijt raak, word ik door een grotere Liefde vastgehouden.
Door deze fase heen ontdekte ik dat ik de waarde van diep luisteren en open
in het leven staan niet hoefde op te geven. Ik begon het zelfs te zien als een
vorm van liefde. Ik ervaar zelf liefde als iemand die een andere overtuiging
heeft de moeite neemt om werkelijk naar mij te luisteren en van mij te leren.
Betekent het liefhebben van de naaste als jezelf dan ook niet dat ik op deze
manier met anderen omga?
Contextuele theologie
De waarde van luisteren en leren heeft ook impact gehad op mijn manier van
theologiseren. Het begon mij op te vallen hoe vaak orthodox-evangelische
theologie een gesprek is met de Bijbel en de traditie, maar niet met de eigen
context. Als men luistert naar stemmen uit de niet-christelijke context gaat
het vaak vooral om het weerleggen van die stemmen, niet om er ook van te
leren. Theologie wordt dan eenrichtingsverkeer.
Juist in gesprekken over heil speelt dit de theologie parten. Neem bijvoorInspirare juni 2020
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beeld gesprekken over de verzoeningsleer. Veel discussies over de verzoening
lijken ervan uit te gaan dat je het kan bespreken zonder de context erbij te
betrekken. We discussiëren dan over de Bijbel en de traditie, maar we begrijpen niet waarom er überhaupt sterke veranderingen zijn opgetreden in de
theologie van de verzoening. We zien dan over het hoofd dat een theologische visie op heil (soteriologie) ook altijd mede-gevormd wordt door de diepste vragen, angsten en verlangens van mensen in een bepaalde context. Zo
zie je dat er in de vroege kerk heel andere modellen werden gebruikt om de
verzoening uit te leggen dan bijvoorbeeld na de twaalfde eeuw, toen een juridische omwenteling in het westerse denken veel invloed kreeg. De weerstand
vandaag de dag in de westerse context tegen verzoening door voldoening
heeft ook te maken met een veranderde manier van denken ten opzichte van
de eeuwen waarin dit model ontwikkeld werd.1
Contextueel theologiseren betekent voor mij dat het gesprek met de nietchristelijke context een onopgeefbaar onderdeel is van de taak van theologie.
De missioloog Lesslie Newbigin zei eens dat veel theologie nog bedreven
wordt vanuit een Christendom-mindset waarbij je belangrijkste gesprekspartners altijd andere christelijke stromingen zijn. Zo positioneren reformatorische kerken zich bijvoorbeeld ten opzichte van rooms-katholieken en anabaptisten of positioneren huidige kerkverbanden zich ten opzichte van verbanden die dichtbij staan maar net andere accenten leggen. Hoe begrijpelijk
dit historisch gezien ook is, het zorgt ervoor dat de diepe vragen, angsten en
verlangens van mensen buiten de kerk steeds minder goed gehoord worden.
We zullen moeten leren theologiseren voorbij de Christendom-mindset.
Maar laat ik teruggaan naar een meer persoonlijke vertelling van mijn verschuivende visie op heil. Ik wil eerst kort aangeven waar ik tegen aanliep in
de orthodox-evangelische visie op heil en vervolgens laten zien hoe ik
gezocht heb naar verbreding, verdieping en contextualisatie.
Waar ik tegen aanliep in de orthodox-evangelische visie op heil
Ik ben opgegroeid in de orthodox-evangelische hoek van de kerk. Er is veel
wat ik meegekregen heb waar ik intens dankbaar voor ben. Ik mocht over de
liefde van God in Jezus Christus horen en kon het ervaren. Er was een sterke
concentratie op de Bijbel en woorden uit die Bijbel zijn voor mij nog steeds
een bron van inspiratie. Er was in de gemeente ook een ernst en diep besef
dat het geloof in God van ultieme betekenis was.
Op de achtergrond was er ook de dreiging van de hel en het eeuwige oordeel.
Dat had grote impact op mijn eigen denken. Ik kan me nog herinneren dat
ik een keer in mijn flat ‘s avonds voor het raam stond (ik woonde toen in St.
1
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Gert-Jan Roest, ‘Op zoek naar de toren in het midden: Verzoening in de westerse context,’ in:
William den Boer (red.), Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen? Christus Victor en verzoening door
voldoening in verleden en heden,TU Bezinningsreeks, 23, Amsterdam 2020, 177-187.
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Petersburg, Rusland) en duizenden lichtjes zag branden. Ik stond te huilen
omdat ik overtuigd was dat de meeste van de mensen in de huizen waar de
lichtjes branden, in de hel terecht zouden komen en eeuwig gepijnigd zouden worden. Het greep me zo aan, dat ik er niet meer goed mee kon leven.
Hoe kon ik ooit nog een avondje ontspannen en lekker uitgaan? Als ik wist
dat morgen de atoombom zou vallen, dan zou ik toch ook mijn slaap opgeven en de straat opgaan om iedereen te waarschuwen? Hoe kan je ooit nog
tijd nemen voor een hobby of voor een ‘normaal’ beroep? En waarom deed
God niet een beetje meer om mensen tot geloof te brengen, als ik me zo
inspande om te evangeliseren?
Waardoor mijn visie op de hel is gaan schuiven, is omdat ik zag dat dit
dogma mij een houding gaf die totaal anders was dan de houding van Jezus.
Onder invloed van dit dogma dacht ik: als je christen bent, ben je veilig, maar
als je ‘buiten’ bent, loop je gevaar. Bij Jezus zag ik echter dat hij het meest
kritisch was op de religieuze leiders die ‘binnen’ waren en enorm mild jegens
de hoeren en tollenaren die ‘buiten’ waren. De meeste waarschuwingen over
de hel richtte Jezus niet aan buitenstaanders maar aan ‘binnenstaanders’.
Ook mijn visie op de verzoening is gaan schuiven. Een samenvatting van de
visie waar ik mee opgroeide, wordt verwoord in de zogenaamde ‘bridge to
life’ (brug naar het leven) waarin God gepresenteerd wordt als barmhartig
maar ook rechtvaardig, liefdevol maar ook heilig. Deze benadering van de
verzoening ging gepaard met een grote nadruk op de ernst van het heil en de
dreiging van de hel. Ik merkte echter dat ik deze visie niet aan niet-christenen kon uitleggen. Hoezeer ik ook mijn best deed om genuanceerd over
deze visie te spreken, voor niet-christenen komt het toch vaak over alsof God
niet kan vergeven voordat Hij bloed ziet. En als ik vervolgens verder in
gesprek ging, liep ik – en anderen – steeds weer aan tegen de enorme onderliggende spanning in het beeld van God in deze klassieke verwoording. Dat
iemand zowel vol liefde als vol toorn kan zijn, vond ik niet moeilijk. Toorn
kan een functie van liefde zijn. Ik word ook boos op mijn kinderen, terwijl ik
zielsveel van ze houd. Maar in de klassieke verzoeningstheologie gaat het
niet over de spanning tussen liefde en toorn, maar om een spanning tussen
liefde en wraak, barmhartigheid en vergelding, vergeving en vernietiging in
de hel. Het leek voor mij net alsof God twee gezichten had. Je wist nooit helemaal zeker welke je aan zou treffen. Kan ik God werkelijk vertrouwen dat Hij
goed is, als Hij mij liefde geeft maar mijn ongelovige vriend dreigt te vernietigen in de hel? Opnieuw was het voor mij Jezus die de doorslag gaf. Jezus
zei dat God de Vader zelfs zijn vijanden liefheeft. Totale zelf-gevende liefde
aan vijanden… dat is Gods diepste hart. Geen God met twee gezichten, volgens Jezus. Door deze worsteling ben ik tot een verbreding, verdieping en
contextualisatie van mijn visie op heil gekomen.
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Een verbreding van mijn visie op heil
Mijn visie op heil is breder geworden dan dat ik had meegekregen vanuit
mijn orthodox-evangelische achtergrond. Laat ik twee facetten benoemen:
Meer dan de ziel alleen
Toen ik opgroeide, hadden de woorden ‘heil’ en ‘redding’ een bijna exclusief
geestelijke betekenis. Het ging er vooral om dat je ziel naar de hemel zou
gaan als je zou sterven. Ik kan me nog herinneren dat ik iemand zonder
christelijke achtergrond eens vroeg of zij wel eens nadacht over het einde van
de wereld of over haar dood. Ze keek me vol verbazing aan. ‘Ik kan nog niet
eens vijf jaar vooruit denken, laat staan over het einde van mijn leven of het
einde van de wereld.’ Nu kunnen we dit natuurlijk direct veroordelen en zeggen ‘maar je kunt ook morgen komen te overlijden.’ Maar dan beseffen we
nog niet voldoende hoe vandaag de dag in de authenticiteitscultuur het denken veranderd is. De focus is op het hier-en-nu komen te liggen. Wat in het
verre verleden heeft plaatsgevonden of in de verre toekomst zal gebeuren, is
niet echt relevant.
Nu is ook in de Bijbel de visie op heil niet zo exclusief geestelijk. Het woord
voor heil in het Nieuwe Testament wordt ten minste achttien keer gebruikt in
een situatie waarin Jezus een zieke geneest. De oorspronkelijke betekenis
van het bijbelse begrip ‘redding’ is daarom veel breder dan de geestelijke
lading die ik in m’n jonge jaren meekreeg. Het duidt op een bescherming
tegen zowel fysieke als geestelijke aanvallen. Heil heeft dus een lichamelijke
dimensie, maar ook een psychologische. In gesprek met de nieuwe spiritualiteit heb ik gemerkt dat daar voortdurend spiritueel-psychologische inzichten
worden gebruikt. Ik denk dat ze gelijk hebben dat de spirituele en psychologische dimensie veel overlap hebben, zonder te zeggen dat ze samenvallen.
Het is soms verbazingwekkend hoe een psycholoog soms dingen ziet die we
in de kerk geestelijk interpreteren. Zo heb ik zelf baat gehad bij de psychologie van Transactionele Analyse die spreekt over verschillende stemmen in
jezelf: de kritische stem, de zorgende stem, de aangepaste of rebelse stem, de
stem van het vrije kind en de volwassen stem. Ik heb in mijn leven behoorlijk geworsteld met een innerlijke kritische stem, die ik vervolgens vereenzelvigde met Gods stem. Daardoor miste ik een stuk innerlijke vrijheid en ik
ben lang genoeg pastor geweest om te weten dat veel mensen hier tegenaan
lopen. Nu ben ik door de waarheid dat God niet vereenzelvigd mag worden
met de kritische stem, innerlijk een stuk vrijer geworden. Dat heb ik ontvangen als een stuk heil en genezing. Moet dit heil strikt worden gescheiden van
het heil dat Jezus brengt of is het er werkelijk een onderdeel van (vgl. Joh.
8:32)?
Meer dan het individu alleen
De klassieke verzoeningsleer is vrij individualistisch. Luther en Calvijn zetten de mens als individu direct onder God en de kerk werd daarom een uit24

Inspirare juni 2020

wendig genademiddel om deze individuele redding te ondersteunen. In mijn
promotieonderzoek ontdekte ik echter hoezeer het individualisme een afgod
is in de huidige westerse context.2 In deze context wordt een te individuele
verzoeningsleer problematisch. Het christelijk geloof is een teamsport. Je
ziet dat ook in de vroege kerk. De mensen leefden als een familie, als een
alternatieve samenleving. In hun gezamenlijke leven werd het heil zichtbaar.
Mensen van buiten zagen de onderlinge liefde en realiseerden zich dat deze
alternatieve samenleving een ‘nieuwe weg’ was, waarin heil en redding
geproefd werden. Heil is meer dan individueel heil, het is ook sociaal. Of om
het nog scherper te zeggen: het is sociaal-economisch-politiek. Toen ik voor
mijn promotiestudie de contextuele theologie in de niet-westerse wereld
bestudeerde, werd ik getroffen door het feit dat veel westerse zendelingen
blind waren geweest voor de economisch-politieke dimensie van heil. Ze
kwamen op dezelfde schepen mee als die van de koloniale overheersers die
de volken onderdrukten en uitbuitten. Mensen werden tot slaven gemaakt en
de rijkdom van de kolonie vloeide terug naar het Westen.
Voor hen die een beetje bekend zijn met theologische ontwikkelingen, is
natuurlijk wel duidelijk dat ik hier het begrip ‘heil’ en ‘redding’ verbind aan
het koninkrijk van God waarin economische, sociale, politieke, lichamelijke,
psychologische en geestelijke dimensies aanwezig zijn, ja ook de natuur vol
wordt van shalom. Heil is een proces dat leidt tot heelheid in de hele schepping. Het is holistisch van aard. Dit alles relativeert het individu niet, maar
zet hem of haar tegen een grotere achtergrond. Mensen zijn namelijk geroepen om als priester-koning te leren leven, om in gemeenschap met God zijn
‘heil en zegen’ aan de omgeving door te geven. Christen-zijn betekent dat je
onder leiding van Jezus leert om als ambassadeur van Gods rijk te leven, om
liefdevolle transformatie in je omgeving te brengen. Dit is waar ons leven ten
diepste voor bedoeld is. Als je je leven laat inschakelen in deze bedoeling ben
je gered. Als je dat niet doet, dan mis je het diepste doel van je leven om God
te kennen en je leven te investeren in de toekomst van zijn eeuwige wereld
(koninkrijk). Je begraaft je talenten. Wat een verlies voor jezelf en je omgeving.
Een verdieping van mijn visie op heil
De verbreding van de visie op heil gaf me wel weer een hoop nieuwe vragen.
Want je merkt snel dat mensen vanuit andere religies of andere levensovertuigingen net zo goed heil kunnen brengen op het sociaal-economisch-politieke terrein en ook op het lichamelijke en psychologische terrein. Wat is dan
de plek van Jezus in dit alles?

2

Gert-Jan Roest, The Gospel in the Western Context: A Missiological Reading of Christology in Dialogue
with Hendrikus Berkhof and Colin Gunton, Studies in Reformed Theology, Leiden 2018.
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Voordat ik daarover iets zeg, wil ik het eerst over de Geest van God hebben.
Want als er iets van heil zichtbaar wordt op het sociaal-economisch-politieke
terrein of op andere terreinen, als iets van Gods koninkrijk doorbreekt – al is
het nog zo ten dele – dan is Gods Geest aan het werk. De Geest van God is de
brenger van heil. Zo zie ik tijdens de coronacrisis een enorme toename van
vrijwillige dienstbaarheid ten behoeve van anderen. Dit was ook de karakteristiek van Jezus’ leven en juist hierin werd Gods eigen leven zichtbaar (vgl.
Fil. 2:3-11). Natuurlijk besef ik dat de dienstbaarheid van mensen vandaag de
dag niet te vergelijken is met Jezus’ zelf-overgave tot in de dood, maar toch
zie ik de golf van dienstbaarheid in onze samenleving als een teken dat de
Geest van Christus aan het werk is.
Het is voor mij ontzettend bevrijdend geweest om over God meer te gaan
denken vanuit de Geest. Ik heb gemerkt dat veel christenen deïstisch over
God denken. God is Iemand daarboven die ons observeert en af en toe
ingrijpt… dat noemen we dan een wonder. God is een soort Alziend Oog, die
alle touwtjes in handen heeft en bepaalt wie er wanneer sterft. Dus alles wat
gebeurt, is Gods wil. Ik heb veel niet-christenen gesproken die niet in deze
God kunnen geloven. Ik kan er zelf ook niet (meer) in geloven. Het staat
haaks op hoe Jezus onze leerde bidden: ‘laat uw wil gedaan worden op aarde
zoals in de hemel’.
Voor mezelf en in gesprekken met anderen is het bevrijdend en behulpzaam
gebleken om over Gods Geest te denken als een stroom van liefde en leven.
Deze stroom van liefde en leven gaat vanuit de Vader naar de wereld en van
daaruit stroomt de Geest weer terug naar de Vader, waarbij al het mooie
wordt meegenomen in dank en lofprijs en alles wat gebroken is wordt meegenomen in voorbede waarbij de Geest zucht. Het is als een adembeweging:
uit-in-uit-in-uit-in. Als je nu meer adem in je eigen leven wilt, meer liefde en
meer leven, meer heil, dan is de vraag hoe je in het centrum van die stroom
van de Geest terecht komt. Want allerlei mensen proeven op z’n tijd iets van
die stroom, worden erdoor aangeraakt en in beweging gezet en vernieuwd,
maar de kerk heeft het geheim ontvangen hoe je voller kunt participeren in
die stroom, in de Geest van God, in Gods missie, de Missio Dei.
Het geheim van die stroom is namelijk Jezus. Jezus stond als geen ander in
het midden van de rivier van de Geest, ja hij was degene die de blokkade van
deze stroom heeft weggehaald, zodat de vernieuwing in zijn volheid de
wereld in kan stromen. Als ik hier een theologische lezing over zou houden,
dan zou ik je mee terug nemen naar de christologie van de vroege kerk. De
incarnatie van God de Zoon in Jezus Christus is het geheim waardoor God
en de wereld weer met elkaar verbonden zijn. Het kruis is wat er gebeurt, als
het leven van God verbonden wordt met het leven van deze wereld in haar
gebrokenheid en rebellie. Maar door de opstanding van Jezus vergeeft God
ons mensen en vernieuwt God de levensverbinding met deze wereld. Wij
26
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allen zijn al verbonden met God, ook niet-christenen. Zoals Paulus het zegt:
de wereld is al met God verzoend. Het is niet ‘je bent gered, als je gelooft’
maar ‘je bent al gered, geloof het nou, want anders blijf je innerlijk vervreemd en kan je niet participeren in de vernieuwingsbeweging van liefde.’
Daarom: laat je met God verzoenen.
Een contextualisatie van mijn visie op heil
Ik sprak in het begin al even over het belang van een contextuele soteriologie.
Het is belangrijk in de manier waarop we praten over heil, dat we spreken tot
het hart van postmoderne mensen. We hebben Jezus in postmoderne kleren
nodig.3 Laat ik kort een aantal richtingwijzers noemen die ik heb ontdekt in
mijn werk in Amsterdam:4
a.

b.

c.

d.

We leven in een authenticiteitscultuur, dat betekent dat mensen van
‘onderop’ denken. We zullen moeten leren om niet slechts over Jezus
‘van boven’ te spreken, vanuit overtuigingen en moraliteit, maar ook
‘van onder’, vanuit de spirituele weg die hij gaat en wijst.
In het modernisme hebben we de Bijbel vaak als een massief kennisfundament gebruikt. We zullen in het postmodernisme opnieuw moeten leren om de Bijbel te gebruiken om over Jezus te spreken. Het
geschreven woord vertelt over het Levende Woord.
Ik heb 17 jaar in Amsterdam met allerlei twintigers en dertigers
gesprekken gevoerd, maar de schuldvraag is niet de diepste vraag van
mensen. Ze worstelen wel met schaamte en machteloosheid. We zullen verzoening niet slechts rond de schuldvraag moeten opbouwen.
We zullen Jezus en zijn weg ook moeten laten zien als een hoopvol
alternatief voor de afgoden van de westerse cultuur: menselijke kracht,
individuele zelfontplooiing, welvaart en veiligheid. Jezus brengt heil
voor mensen bij wie menselijke kracht tekort schiet, zelfontplooiing
mislukt en bij wie welvaart en veiligheid bedreigd wordt. Als we dat
samen weer ontdekken, is het evangelie een hoopvolle boodschap voor
de hele wereld. Die boodschap kan ons in beweging zetten om hoop te
verspreiden te midden van allerlei bedreigingen en instabiliteit (zoals
nu tijdens de coronacrisis).

Ik realiseer me dat een meer persoonlijk verhaal vragen kan oproepen. Ik besef
ook dat voor theologen de verleiding groot is om alleen theologisch op dit verhaal
te reageren door te beoordelen of ze het eens zijn met de antwoorden die ik geef.
3

4

We hebben een Jezus met postmoderne kleren nodig, niet om een ‘naakte Jezus’ aan het kruis
aan te kleden, maar omdat niemand Jezus ‘objectief’ kan zien. We kijken altijd naar Jezus door
de bril van onze cultuur en context. Jezus heeft dus postmoderne kleren nodig, omdat hij anders
zonder dat we het beseffen rondloopt in moderne Europese kleren die vervreemdend zijn voor
onze tijdgenoten.
Voor een uitleg van het evangelie vanuit dit postmoderne perspectief, zie: Gert-Jan Roest,
Hoopvol leven: ontdek de weg die Jezus wijst, Amsterdam 2019 en Gert-Jan Roest, Open leven: ervaar
de weg die Jezus wijst, Amsterdam 2019
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Wat ik vooral hoop, is dat het aan het denken zet over de manier van theologiseren en de rol die we geven aan het leren luisteren naar stemmen uit onze
context. Of om het nog persoonlijker te maken: wat doe jij als spannende vragen je uit evenwicht brengen en je niet meer weet of je nog wel gelooft wat
en hoe je vroeger geloofde?
Dr. Gert-Jan Roest is wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het team Missionair Werk
van de Protestantse Kerk in Nederland en universitair docent missionaire communicatie aan de Theologische Universiteit Kampen. E: g.roest@protestantsekerk.nl; gjroest@
tukampen.nl
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Beelden van heil in bestsellers
rond zingeving en lifestyle
– door Harmen Jan Terwel –

Foto: Form (Unsplash)

‘Onze cultuur is bovenmatig geobsedeerd door onrealistische positieve verwachtingen. Wees gelukkiger. Wees gezonder. Wees de beste, beter dan de
rest. Wees slimmer, sneller, rijker, sexyer, populairder, productiever, maak dat
mensen je benijden en bewonderen. Wees perfect en uitzonderlijk en kak
nog voor het ontbijt twaalfkaraats goudklompjes uit, waarna je je selfie-klare
vrouw en je tweeënhalve kinderen gedag kust. Vlieg vervolgens in je helikopter naar je enorm bevredigende baan, waar je je dag vult met ongelofelijk
betekenisvol werk dat zeer waarschijnlijk op een dag de planeet zal redden.’1
Zo typeert Mark Manson onze cultuur. Als tegengif schreef hij het boek De
edele kunst van not giving a f*ck.2 Hij is niet de enige die een tegendraadse
weg zoekt die heilzaam beoogt te zijn voor mensen van deze tijd.
1		
2

Mark Manson, De edele kunst van not giving a f*ck: De tegendraadse aanpak voor een goed leven,
Amsterdam 2019, 9-10.
Oorspronkelijke titel The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a
Good Life, 2016.
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Daarom is het interessant te kijken welke heilswegen hedendaagse auteurs
schetsen en hoe zich dat verhoudt tot het heil dat in het christendom verkondigd wordt. Ik ben vooral benieuwd naar verhalen en inzichten die gretig
aftrek vinden. Boeken die je met gemak bestsellers kan noemen. Hiervoor
heb ik de boeken geselecteerd waarvan in 2018 meer dan 30.000 exemplaren
zijn verkocht binnen de categorie ‘lifestyle’ volgens de top 100 van de CNPB.3
Vier boeken bleven over.4 Via deze vier boeken analyseer ik – op volgorde van
verkoopcijfers – op welke manier ‘heil’ vandaag de dag wordt aangeboden.
Wat bevordert (of belemmert) volgens de auteurs het lichamelijke, geestelijke5, sociale en/of maatschappelijke welzijn van mensen? Na een beknopt
overzicht per boek zoom ik uit om overeenkomsten te schetsen van het heil
dat wordt gepresenteerd in de verschillende bestsellers.
Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt: rust vinden in een drukke
wereld – Haenim Sunim
Haemin Sunim is een Zuid-Koreaan en is een (zen)boeddhistische monnik.
Als hoogleraar heeft hij gedoceerd aan de kleine liberale kunstacademie in
Massachusetts, maar ook is hij actief op Twitter en Facebook. Sunim werd
benaderd door uitgeverijen om zijn geschriften in een boek te verzamelen.
Er zijn meer dan drie miljoen exemplaren van dit boek verkocht en het is in
verschillende talen vertaald. Het boek staat op nummer 9 in de top 100 best
verkochte boeken van 2018 in Nederland. Elk hoofdstuk heeft een vaste
indeling. Het hoofdstuk begint met een beschouwing, waarna er een reeks
korte boodschappen komt, gevolgd door een essay om te besluiten met een
aantal korte aanwijzingen om over te mediteren.
Door de meditatieve insteek kan het boek niet gezien worden als systematische of dogmatische verhandeling voor een bepaalde levenswijze, maar het
laat wel duidelijk het (zen)boeddhistische gedachtegoed zien. Volgens
Sunim is niets wezenlijk goed of slecht. De wereld is gewoon. We moeten
ons niet eindeloos verzetten tegen wat is, maar het compleet accepteren. Dit
is volgens Sunim het leven van een verlicht persoon. Het antwoord op de
subtitel ‘Rust vinden in een drukke wereld’ vind je dus ook niet in de wereld
op zich, maar in jouw benadering ervan. Hetzelfde geldt voor negatieve
emoties, waar Sunim aardig wat ruimte voor geeft. Deze emoties moet je
rustig observeren, zonder ze te willen veranderen. Op die manier veranderen ze vanzelf. Dit ‘zijn de dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor
neemt’.
3
4

5
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Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Deze organisatie publiceert elk jaar
een lijst met meest verkochte boeken in Nederland.
Het bucklistboek voor koppels en Het Pioppi dieet vielen af, omdat de eerste niet meer bevat dan een
lijst van dingen die je moet doen als stel en de tweede zich met name focust op voeding. Op
Ikigai: het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven na staan deze boeken ook in 2019 nog in
de top 100 van CNPB.
Hier doel ik op het immateriële, psychische of mentale aspect.
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Als we langzaamaan doen, zien we onze relaties, gedachten en pijn en
raken we er niet in verstrikt. Door een stap opzij te doen, door meditatie,
kunnen we ze waarderen om wat ze zijn.
De wereld is niet alleen, alles is ook met elkaar verbonden. Dit is een terugkerend thema in Sunims boek. De verlichte persoon overstijgt de dualiteit.
Hiermee bedoelt hij dat het individu niet afgescheiden is van de ander en
zelfs niet van de wereld. Dankbaarheid helpt om te beseffen dat we met
elkaar verbonden zijn en dankbaarheid maakt gelukkig.
Verder zijn er nog een heel aantal losse uitspraken/opdrachten die niet gelijk
aan het bovenstaande te koppelen zijn, zoals: ‘Ga naar de bioscoop’, ‘Ga een
uur eerder naar bed als geschenk voor je lichaam’, ‘Haal op weg naar huis ijs
voor het hele gezin.’6 Sunim heeft duidelijk een fascinatie voor het christendom. Dit blijkt uit het citeren van bijbelverzen, bezoek aan de Taizé-broeders
en het voelen van ‘een diepe eerbied en verbondenheid met Jezus.’7
Concluderend kan ik stellen dat heil bij Sunim neerkomt op het bereiken van
de verlichting. Verlichting betekent dat verkeerde percepties wegvallen.
Percepties zoals drukte, negatieve emoties, ego, dualisme, enzovoort.
Kortom, het heil richt zich bij Sunim vooral op het geestelijke aspect en is
verbonden met mindfulness. De rest – met name het sociale en soms het
lichamelijke aspect – vloeit daar uit voort.
De edele kunst van not giving a f*ck: de tegendraadse aanpak voor een goed
leven – Mark Manson
Twee miljoen bezoekers trekt de blogger, auteur en entrepreneur Mark
Manson op zijn populaire weblog. Zijn boek is een New York Times-bestseller.
Het is nummer 15 in de Nederlandse top 100 bestverkochte boeken van
2018.
Manson prijst zijn boek aan als ‘het boek voor zelfhulpboekhaters’. Daar
bedoelt hij mee dat hij niet wil fixeren op tekortkomingen en op onrealistisch
positieve verwachtingen, zoals die al klonken in het citaat waarmee dit artikel
begon. Dergelijke verwachtingen zijn volgens Manson illusoir. De sleutel tot
goed leven is volgens hem niet de obsessie met meer. Het is het inzien van
minder, van wat belangrijk en oprecht is. Om het met Mansons eigen woorden te zeggen: niet teveel ‘fucks’ geven om negatieve ervaringen en onbelangrijke dingen. Als we niets meer om dat soort dingen geven, werkt dat
bevrijdend volgens Manson. Hij ziet dit als ‘de tegendraadse aanpak voor een
goed leven’ (ondertitel).
6
7

Haemin Sunim, Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt: rust vinden in een drukke wereld,
Amsterdam 2017, 36, 45, 43.
Sunim, Dingen, 151.
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Het tegendraadse zit hem hierin: ‘Het verlangen naar een positievere ervaring is in wezen een negatieve ervaring. Terwijl daarentegen de acceptatie
van een negatieve ervaring in feite juist een positieve ervaring is.’8 Door het
najagen van de positieve ervaring benadruk je dat je iets ontbeert.
Geen ‘fuck’ geven maakt je echter niet apathisch, volgens Manson, want je
moet wel ‘fuck’ geven om zaken die er echt toe doen, zoals relaties, doelen en
waarden. Goede waarden zijn volgens Manson realistisch, sociaal constructief, inherent en beheersbaar. Veel dieper werkt hij ze niet uit. Een manier
om op die werkelijk zinvolle dingen te komen is jezelf de vraag te stellen
waar je pijn voor wil lijden en waarvoor je wil vechten. In het slothoofdstuk
komt Manson tot de kern vanuit zijn confrontatie met de dood. Hij beschrijft
de vroegtijdige dood van een goede vriend, daarnaast gaat hij zelf een letterlijke confrontatie aan met de dood. Dit doet hij door te balanceren op een klif
in Zuid-Afrika. Die confrontatie zorgde bij hem ervoor dat alle stompzinnige,
kwetsbare en oppervlakkige waarden in het leven in het niet vallen. De dood
is voor Manson het kompas om alle waarden en besluiten op af te stemmen.
Want door je te verzoenen met het feit dat je dood gaat en er niet meer bang
voor te zijn, zie je jezelf als iets wat groter is dan jij. Je kan je dan laten leiden
door waarden die je eigenbelang overstijgen. Dit brengt volgens Manson werkelijk geluk. Het gaat om het besef deel uit te maken van – en bij te dragen
aan – een groter geheel. Dit is, om het met Manson te zeggen, ‘fuckwaardig’
en staat in schril contrast met het idee dat jij en jouw problemen het centrum van het universum vormen.
Concluderend stel ik dat het volgens Manson heilzaam is dat we stoppen met
teveel ‘fucks’ geven om de triviale, oppervlakkige zaken in het leven, zoals
populair, rijk en productief zijn. We moeten volgens Manson slechts enkele
‘fucks’ geven om zaken die er echt toe doen, zoals relaties, waarden en doelen. Dat we daarbij soms door pijn en moeite heen moeten gaan, moet je
accepteren of daar zelfs er geen ‘fuck’ om geven.9 Op die manier wordt het
een positieve ervaring. Zie daar ‘de tegendraadse aanpak voor een goed leven’.
Ook bij Manson zien we dat het heil zich vooral richt op het geestelijke
aspect, een mentale houding. In de ‘zaken die er echt toe doen’ komt het
sociale aspect ook aan bod. Het lichamelijke en maatschappelijke aspect van
heil zijn vrijwel niet terug te vinden in deze bestseller.
Mindgym. Sportschool voor de geest: in 12 weken meer focus, rust én energie –
Wouter de Jong
Dit boek is nummer 30 in de top 100 van best verkochte boeken in 2018.
Opmerkelijk genoeg is dit de enige Nederlandse auteur. Naast auteur is hij
spreker, trainer en consultant.
8
9
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Manson, De edele kunst, 15.
Interessant is dat Manson dit ook koppelt aan de leer van Boeddha.
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Hij studeerde af in Nederlands recht en aansluitend volgde hij een opleiding aan de Amsterdamse Toneelschool. Vervolgens heeft hij meerdere
opleidingen gedaan tot trainer in compassie en mindfulness. De bedoeling
is dat je het boek in twaalf weken leest, waarbij je in elke week ‘training’
krijgt. Deze training behelst voornamelijk theorie, opdrachten, reflectie en
meditatie. Bij dat laatste kan je audiotraining gebruiken die bij het boek
zit.
De Jong stelt dat we in eerste instantie voedsel nog niet verbonden aan
gezondheid. Vervolgens verbonden we beweging nog niet aan gezondheid
en nu verbinden we mentale training (mindgym) nog niet aan gezondheid. Met zijn boek wil hij die verbinding maken. We zitten midden in de
stap naar de volgende ontwikkeling van materiële welvaart naar geestelijke
welvaart. Dit is volgens de Jong het hoogst haalbare.
De Jong stelt dat we beheerst worden door (destructieve) automatismen
die ervoor zorgen dat we kunnen overleven op korte termijn. Dit noemt de
Jong het ‘gevaarsysteem’ en het ‘jaagsysteem’. Deze systemen leveren
stress op wanneer ze niet beteugeld worden. De constante alertheid voor
de notificaties van de smartphone is hier een klein voorbeeld van. Er is,
volgens De Jong, ook iets wat ons uit die automatismen kan halen en dat
is het ‘zorg- en kalmeringssysteem’. Met mindgym train je het ‘zorg- en
kalmeringssysteem’. Het belang van dit ‘mentale sporten’ wordt in het
boek voornamelijk onderbouwd door wetenschappelijke onderzoeken.
Het trainen van het ‘zorg- en kalmeringssysteem’ wordt in een aantal
hoofdstukken geconcretiseerd. Door het trainen (lees: mediteren) van je
aandachtspier bouw je een fundament. De ‘onverdeelde aandachtspier’
zorgt ervoor dat je minder stress hebt, een betere impulsbeheersing, effectiever kan communiceren en emoties laat voor wat ze zijn. Dit zorgt, volgens De Jong, voor een goede basisconditie, vanwaaruit je kan gaan werken aan het versterken van compassiekracht. Met compassiekracht leer je
constructief omgaan met de moeilijke dingen in het leven en de daarbij
horende emoties. We zijn allemaal met elkaar verbonden en iedereen
heeft de verantwoordelijkheid de wereld een beetje beter te maken. Een
compassievolle houding (tegenover jezelf en anderen) levert volgens
onderzoek kracht, effectiviteit, geluk, gezondheid en veerkracht op. Deze
beide zaken – aandacht en compassie – komen voort uit het ‘zorg- en kalmeringssysteem’.
Het laatste deel van het boek bouwt voort op de voorgaande twee delen en
geeft technieken om te floreren in je leven, om zinvol en gelukkiger te
leven. ‘Geluksvaardigheid’ noemt de Jong dit. In deze laatste hoofdstukken
heeft hij eerst aandacht voor het vergroten en verdiepen van positieve
emoties, dankbaarheid en optimisme, vervolgens gaat hij in op een van de
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belangrijkste bronnen van geluk, namelijk ‘relatie’ en tot slot heeft hij het
over de ‘sweet spot van geluk’, dit is waar plezier, sterktes en betekenis
samenkomen. Dit is een concept dat we ook in de volgende bestseller
tegenkomen.
Concluderend stel ik dat het volgens De Jong heilzaam is om niet beheerst te
worden door automatismen die uit het gevaar- en jaagsysteem komen. We
moeten het andere onderdeel van onze geest trainen, namelijk het zorg- en
kalmeringssysteem. Dit brengt – onder andere – focus, rust en energie. Het
heil is ook bij de Jong vooral gesitueerd in de mentale (geestelijke) gesteldheid. Toch is het heil bij De Jong niet geheel en al immaterieel. Vanuit het
niets (hij noemt het ‘plotselinge tirade’10) besteedt hij een bladzijde aan het
welzijn van de maatschappij en de natuur. Maar ook dit koppelt hij aan ons
vermogen om compassie op te brengen. Eveneens besteedt hij aandacht aan
sociaal welzijn, dat ook geworteld is in de mentale gesteldheid, met name
compassiekracht.
Ikigai: het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven – Francesc Miralles en
Héctor García
Dit boek is tot stand gekomen door het duo Francesc Miralles en Héctor
García. Miralles woont in Barcelona en schrijft boeken en artikelen over
persoonlijke ontwikkeling. García’s passies zijn schrijven en fotografie,
sinds 2004 woont hij in Japan. Met dit boek willen zij de filosofie van ikigai vanuit het perspectief van toegankelijke psychologie en persoonlijke
groei overbrengen naar het Westen.11 Het boek staat op nummer 50 van
de bestverkochte boeken in
Nederland. In 2019 is dit boek uit de
top 100 verdwenen.
Diep hoef je niet te graven om erachter
te komen wat deze schrijvers als heilzaam ervaren. De titel verraadt het al,
met grote letters staat er ikigai. Dit is
‘het Japanse geheim voor een lang en
gelukkig leven’ (ondertitel). Volgens de
Japanse traditie geeft ikigai zin aan het
bestaan, het is de reden waarom je uit je
bed komt. Dit heeft te maken met een
passie en een uniek talent dat volgens
de schrijvers iedereen heeft.

10 Wouter de Jong, Mindgym. Sportschool voor de geest: in 12 weken meer focus, rust én energie,
Amsterdam 2018, 185.
11 Francesc Miralles & Héctor García, Ikigai: het Japanse geheim voor een lang en gelukkig leven,
Amsterdam 2016, 12.
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Ikigai blijft een tikkeltje abstract concept in het boek. De schrijvers hebben er
veel woorden voor nodig. Ik ben blijkbaar niet de enige lezer die het concept
nogal abstract vond, de schrijvers hebben naar aanleiding van dit boek honderden e-mails gehad12 en besloten om twee jaar later het boek Vind je ikigai
uit te brengen. Ik doe het met het eerste boek, maar het diagram van Marc
Winn dat in het boek en op de cover wordt weergegeven, maakt het iets concreter. Wanneer je je eigen ikigai hebt gevonden, dan heb je een ingrediënt
voor een lang en gelukkig leven.
Andere ingrediënten voor dit lange en gelukkige leven die de schrijvers hebben gevonden onder de eeuwelingen van het Japanse eiland Okinawa zijn
achtereenvolgens goede voeding, beweging, een sterk sociaal netwerk en tot
slot veerkracht en wabi-sabi. De laatste twee behoeven wat meer uitleg. Beide
moeten stress en spanning verminderen die zorgen voor versnelde veroudering. Voor wat betreft veerkracht zoeken de auteurs hun heil in het boeddhisme en het stoïcisme. Ze zien beide stromingen als een methodologie om het
welzijn te bevorderen. Dat doe je door het ego te verkleinen en negatieve
emoties te beheersen. Concreet passen de stoïcijnen ‘negatieve visualisatie’
toe, dat is je het ergste inbeelden wat mogelijk is om zo daarop voorbereid te
zijn. Om je te ontdoen van emoties en verlangens gebruikt het zenboeddhisme meditatie. Beide stromingen hebben een focus op het heden. De schrijvers stellen dat dit alles veerkracht bevordert. Daarnaast is voor de auteurs
het Japanse concept wabi-sabi belangrijk. Dit concept leert ons de schoonheid te zien van de vergankelijke, veranderende en imperfecte aard van alles
wat ons omgeeft, zodat we dat kunnen aanvaarden.
Al met al put het boek uit een heel scala aan levensovertuigingen, van het
stoïcisme tot de oorspronkelijke religie van Okinawa, het ryukyu-shinto. Ook
een heel scala aan grote denkers komt aan bod, van Boeddha tot Viktor
Frankl en van Steve Jobs tot Reinhold Niebuhr. Allemaal om op het spoor te
komen van een lang en gelukkig leven.
Concluderend kunnen we stellen dat een heilzaam leven voor deze auteurs
onlosmakelijk verbonden is met het hebben van een ikigai. Dit is de reden
waarom je uit je bed komt. Dit heeft voor de auteurs vooral te maken met
passie: het samenkomen van je talenten en je voorliefde voor bepaalde zaken.
Hier zien we dat het heil meer dan in de andere bestsellers is verbonden met
de materiële kanten van het bestaan. Dat zien we vooral in de hoofdstukken
die gaan over lichamelijk welzijn door gezond te eten en matig intensief te
bewegen. Ook het sociale welzijn komt aan bod, maar dat is echter geen centraal concept in het boek. Het lijkt alsof de schrijvers iets meer dan de andere
bestsellers kiezen voor een holistische benadering, waarin het geestelijke
welzijn – door het vinden van je ikigai – de hoofdrol speelt.
12 Francesc Miralles & Héctor Garcia, Vind je ikigai: breng het Japanse geheim voor geluk in praktijk,
Amsterdam 2017, 11-12.
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Concluderen en duiden
Wat bevordert volgens de onderzochte auteurs het lichamelijke, geestelijke,
sociale en/of maatschappelijke welzijn van mensen? Twee bestsellers (Sunim
en De Jong) gaan – volgens de ondertitel – over een specifiek onderdeel van
welzijn, namelijk rust. Deze rust is volgens de auteurs te vinden met behulp
van mindfulness. De twee andere bestsellers gaan – volgens de ondertitel –
over het leven. Manson heeft het over een goed leven en Miralles en García
hebben het over een lang en gelukkig leven. Ik zie hierin overeenkomsten en
verschillen. Bij Manson zie je geen aanwijzingen voor een lang leven. Wel
wijdt hij een hoofdstuk aan geluk: ‘geluk is een probleem’. Wanneer hij dat
uitwerkt in het hoofdstuk, stelt hij dat ‘geluk ontstaat door het oplossen van
problemen’. Geluk is volgens Manson niet iets wat je an sich moet nastreven.
Het is een bijproduct van het oplossen van problemen. Geluk is volgens
Miralles en García iets wat komt wanneer je jouw ikigai hebt gevonden.
Ikigai is hetgeen waarvoor je uit je bed komt en ligt in die zin behoorlijk
dicht tegen het ‘goede’ leven van Manson aan. De dingen die er werkelijk toe
doen. Concluderend zien we dus heilsboodschappen over rust en over goed,
gelukkig (en lang) leven.
Vier zaken vind ik kenmerkend voor deze heilsboodschappen. Ik som ze op
en vervolgens werk ik ze verder uit. Het heil dat de auteurs presenteren, gaat
allereerst over het hier en nu en is verweven met herkenbare problemen van
de postmoderne mens. Ten tweede, het individu wordt niet uitgeschakeld in
de uitwerking van het heil, het vraagt om een actieve rol van de mens. Ten
derde wordt het heil veelal geestelijk geduid. Tot slot is het heil dat de auteurs
presenteren, niet exclusief verbonden aan één bron of autoriteit, wel zijn er
voorkeursbronnen op te merken.
Hier en nu – actuele problemen
De bestsellers die ik heb gelezen, schilderden geen vergezichten. Het gepresenteerde heil is juist gesitueerd in het hier en nu. Je kunt er bij wijze van
spreken vandaag al wat aan hebben. Dat dit gedachtegoed breder in de
samenleving leeft, wil ik illustreren met een fragment uit de zeer succesvolle
tv-serie De Luizenmoeder. Het fragment waar ik op doel is een van de meest
serieuze fragmenten.13 Het is een gesprek tussen Volkert (de conciërge) en
Nancy (een luizenmoeder) tijdens het optuigen van de kerstboom. Het
gesprek duurt bijna twee minuten. Nancy gelooft dat er meer is tussen
hemel en aarde, een soort oerkracht. Volkert gelooft dat niet. Al ons zwoegen
is nergens goed voor, meent hij. Nancy zegt aan het eind: ‘... waarom zijn we
hier dan?’ waarop Volkert besluit: ‘tja… wil je mij de piek even aangeven?’
Waarop ze overgaan tot de orde van de dag. Ik geloof dat deze korte dialoog
goed illustreert hoe veel Nederlanders in het leven staan. De piek op de kerstboom staat voor niet veel meer dan het aardse hier en nu.
13
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De Luizenmoeder II, ‘Waar is het allemaal dan goed voor?’ 3 maart 2019, https://www.youtube.
com/watch?v=ykrVhwOEXQ0
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Meer dan dat is er niet, volgens het atheïstische standpunt, of er kan niet
over worden gesproken vanuit een agnostisch standpunt. Het heil dat wordt
geboden in de bestsellers, sluit hierop aan en geeft antwoorden op de ervaren
problemen van het hier en nu, namelijk: rust en een goed, gelukkig (en lang)
leven.
Actieve rol mens
In alle bestsellers is een actieve rol weggelegd voor de lezer. Dat de postmodern mens niet buitenspel wil worden gezet in het heil, kan ik goed illustreren door een interview met Rutger Bregman in dagblad Trouw.14
Bregman, vooral bekend van zijn boek De meeste mensen deugen, is een
jonge maar zeer populaire domineeszoon en schrijver-journalist. Hij heeft
het christelijk geloof achter zich gelaten. In het interview zegt hij: ‘Als je
dat geloof verliest, is dat niet leuk. Dan wordt onrechtvaardigheid veel
urgenter, dan denk je: als alle rechtvaardigheid niet van boven komt, maar
van beneden, dan moet ik nu veel harder gaan werken. Je wordt er activistischer van. Dat is voor mij de kern van atheïstisch zijn. Ik geloof dat het
goede uit ons mensen moet komen. We moeten het zelf doen.’
Het heil dat in de bestsellers wordt gepresenteerd, komt niet van buitenaf.
De mens wordt niet buitenspel gezet, er is actie vereist. Meditatie, de juiste
mindset of het zoeken naar je ikigai, het zijn allemaal dingen die de
auteurs aanmoedigen te doen. Met een boodschap van ‘het zelf moeten
doen’ kan je vandaag de dag een bestseller schrijven.
Het probleem en de oplossing zit in de mindset
De afgelopen decennia is er veel aandacht voor voedsel en bewegen. Als ik
de bestsellers bestudeer, lijkt er nog iets naast te komen. De Jong heeft het
over een ‘derde revolutie’: het mentale sporten. Opmerkelijk is dat drie van
de vier bestsellers het heil bijna volledig in ons eigen geest of mindset situeren. Ikigai combineert deze mindset met voedsel en beweging. Laat dit
iets zien van die derde ‘revolutie’? Het lijkt mij een redelijk vanzelfsprekende insteek in een welvarende, individualistische en seculiere samenleving.
Zoals ik net als stelde, zal in een dergelijke omgeving men geneigd zijn het
heil in zichzelf te zoeken in plaats van buiten zichzelf. In welvarende landen is doorgaans aan eerste levensbehoeften voldaan, daarom kan men
zich richten op hogere behoeften, die meer van doen hebben met het
immateriële.15 Deze bestsellers spelen in op deze behoefte.

14 Maaike van Houten, ‘Rutger Bregman: als ongelovige moet ik harder werken’, Trouw, 21-12-2019.
15 Zie de piramide van Maslow: A.H. Maslow, ‘A Theory of Human Motivation,’ Psychological Review
50.4 (1943): 370-396.
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Inclusief, maar met voorkeur voor...
Opmerkelijk vond ik dat alle auteurs putten uit een veelheid van bronnen.
Zo zag ik bij de boeddhistische Sunim een verbondenheid met Jezus, maar
spande de auteurs van Ikigai de kroon met een bricolage van een veelheid
en diversiteit aan bronnen. Het mag duidelijk zijn dat geen van de auteurs
een claim maakt over één absolute bron. Opmerkelijk daarbij is wel dat ze
allemaal in meer of mindere mate uit de boeddhistische traditie putten. Al
leunen drie van de vier boeken zwaarder op (soms populistische) wetenschappelijke inzichten dan op religieuze, het refereren aan het boeddhisme
doet het kennelijk goed. Deze fascinatie voor het boeddhisme zien we ook
terug in een onderzoek dat stelt dat bijna een kwart van de Nederlanders
van 18 jaar en ouder één of meerdere Boeddhabeelden bezit. Twee derde
daarvan hecht ook spirituele waarde daaraan.16 Dat is bijna 17% van de totale Nederlandse bevolking! Volgens het onderzoek God in Nederland gelooft
nog maar 14% van de Nederlanders in een persoonlijke God. 17 Het is te
kort door de bocht om deze onderzoeken met verschillende aanpak en uit
een ander jaar te vergelijken, maar het geeft wel te denken. Blijkbaar is er
een grote nieuwsgierigheid en openheid naar het boeddhisme, al weet men
niet eens altijd wat het precies inhoudt.18 Duidelijk mag zijn dat de bestsellers door een groot publiek niet per definitie terzijde worden geschoven om
hun oriëntatie op het boeddhisme.
Tot slot
Volgens de bestsellers leidt hun geboden heil tot rust en een goed, gelukkig
(en lang) leven. Vier kenmerken van het heil heb ik gevonden in de bestsellers. Het heil wordt door de schrijvers niet exclusief verbonden aan één
bron of autoriteit, het heil gaat over herkenbare – veelal geestelijke – problemen, wordt gezocht in het hier en nu en het individu speelt daarbij een
actieve rol. Gezien het feit dat deze boeken gretig aftrek vinden, durf ik wel
te stellen dat de boeken iets weerspiegelen van het verlangen en de behoeften van de postmoderne mens. Ik zal eerlijk bekennen dat ik mijzelf ook
ten dele in deze behoeften herken. De antwoorden die de bestsellers schetsen leken mij – in grote lijnen – ook best heilzaam. Ik heb dan ook met
veel interesse deze bestsellers gelezen. Wanneer ik de bestsellers in tweede
instantie wat kritischer beschouw, zie ik ook wel breuklijnen.
16 In opdracht van de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) heeft de onderzoeksafdeling
MediaOnderzoek & -Advies (MO&A) van de NPO in 2009 een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar boeddhisme in Nederland. De resultaten zijn te vinden op: Paul Hek,
‘Resultaten Enquête Boeddhisme in Nederland,’ Boeddhistisch archief: https://boeddhistischarchief.nl/wp-content/documents/Onderzoek/Onderzoek-NPO_Enquete_Boeddhisme_in_
Nederland_2010.pdf (10-4-2020).
17 Klaasjan Baas, ‘Onderzoek: Nederland is God kwijt geraakt.’ Visie https://visie.eo.nl/
artikel/2016/03/onderzoek-nederland-is-god-kwijt-geraakt (10-4-2020).
18 Arjen Lubach nam dat gebrek aan kennis op de hak in een van zijn uitzendingen, zie ‘Zondag
met Lubach’ (S08), ‘Boeddhisme’, 18 februari 2018, https://www.youtube.com/
watch?v=27eBUV34lvY
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Dan denk ik met name aan het perspectief van hoop op de lange termijn,
de zaken die niet maakbaar zijn en waarin het individu tekortschiet, of dingen die niet lukken. Hebben christenen daar iets te bieden? Ik denk het
wel. Om het met Leonard Cohen te zeggen: ‘There is a crack in everything.
That’s how the light gets in’.19
Harmen Jan Terwel, BTh, MEd, is docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij
verzorgt daar met name het sociaal-agogische aspect van de HBO-theologie opleiding.
E: jhterwel@che.nl

19 Leonard Cohen, ‘Anthem’, 1992, track 5 op The Future, Columbia, 1992, CD.
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‘Dicht bij Jezus’
Rust en intimiteit voor drukke mensen op zoek naar verbinding
– door Anneke Kloosterman-van der Sluys –

Foto (bijgesneden): Robert Nyman (Unsplash)

‘Door de intimiteit van onze relatie word je van binnenuit veranderd. Terwijl
jij je blik op Mij gericht houdt, vorm Ik je tot de persoon die Ik graag in jou
zie. Het is jouw aandeel om je over te geven aan mijn creatieve werk in jou,
en geen weerstand te bieden of sneller te willen. Laat mij de snelheid bepalen, en geniet van het leven dat Ik je geef. Houd in kinderlijk vertrouwen
mijn hand vast, dan zal de weg die voor je ligt stapje voor stapje zichtbaar
worden.’1 Dit is een citaat uit het boek dat de afgelopen drie jaar het meest
over de toonbank ging in christelijke boekhandels.
Christelijke bestseller in non-fictie
Het lectoraat ‘Zingeving in nieuwe geloofsgemeenschappen’ aan de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) doet vanuit diverse invalshoeken onderzoek naar manieren waarop mensen op zoek zijn naar heil en zin.
1 Sarah Young, Dicht bij Jezus, Dagelijks genieten van zijn nabijheid (Hoornaar: Gideon 2019), 40.
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In het kader daarvan deed ik onderzoek naar heil in populaire christelijke lectuur parallel aan het onderzoek van Harmen Jan Terwel die niet-christelijke
bestsellers onderzocht.
Om na te gaan welke non-fictie het goed doet in christelijk Nederland, ging
ik te rade bij de maandelijkse boekentoptien van het Nederlands Dagblad in
de afgelopen drie jaar.2 Onbetwist populair blijken dan de boekjes van de
Amerikaanse auteur Sarah Young. Het dagboekje Dicht bij Jezus is in alle drie
de jaren bijna maandelijks in deze top 10 te vinden. Bij navraag bij BCB
blijkt dit zelfs al zes jaar het geval te zijn.3 Ter vergelijking: een populair-theologisch boek dat het goed genoeg doet om in de top 10 te komen, staat daar
gemiddeld 1 à 2 maanden. Andere boeken die het ook goed doen in de top 10
zijn: Henk Binnendijk, Het meesterwerk van God (19 maanden); Precious &
Beloved (tijdschrift, 10 maanden), Tim Keller, Spreukendagboek (7 maanden); Ik zal er zijn (boek met afbeeldingen, spreuken en bemoedigende teksten van Sestra, 8 maanden); en de Gewone Catechismus (6 maanden). Geen
enkele publicatie kan dus in de schaduw staan van het succes van Dicht bij
Jezus.
Een zoektocht op internet leert al snel dat Young ook in de VS hoge verkoopcijfers heeft. Het dagboek dat in 2013 oorspronkelijk in het Engels verscheen
onder de titel Jesus Calling was in 2015 het bestverkochte devotionele boek in
de Verenigde Staten en er zijn wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren
van verkocht. Het boek heeft een goedlopende website4, een wekelijkse podcast, is uitgekomen in allerlei varianten en is zelfs verwerkt in een Devotional
Bible in de New King James Version.5
Opvallend genoeg is het dagboek van Young, ondanks de hoge verkoopcijfers,
vrij onbekend onder Nederlandse theologen en predikanten. Dit bleek onder
andere bij navraag door het Lectoraat tijdens een aantal bijeenkomsten met
predikanten en andere professionele werkers in de kerk. Vrijwel niemand was
bekend met de auteur. Van een willekeurige groep HBO-theologiestudenten
op de CHE bleek een groot deel het boekje juist wél te kennen.

2

Onderzoeksbureau GfK onderzoekt in opdracht van de Brancheorganisatie voor het Christelijke
Boeken- en muziekvak (BCB) maandelijks de verkoopcijfers van boeken in 80 christelijke
boekhandels in Nederland.
3		 De oplettende lezer zal hebben kunnen zien dat het Nederlands Dagblad sinds enige tijd achter de
titels een getal weergeeft, waarboven staat ‘aantal weken’. Dit blijkt echter niet correct te zijn. Dit
getal heeft betrekking op het aantal maanden. Met ingang van de maand maart van 2020 zal dit
wel correct in het Nederlands Dagblad verschijnen. In het geval van het boek van Young betekent
het getal ‘72’ van de top 10 in februari 2020 dus dat het boek al 72 maanden in de top 10 te vinden is.
4 www.jesuscalling.com
5		 https://www.amazon.com/Jesus-Calling-Devotional-Bible-Signature/dp/1418548626 (bezocht 11
maart 2020).
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De hoge verkoopcijfers maken nieuwsgierig naar wat het boek van Sarah
Young zo aantrekkelijk maakt. Wat maakt dat mensen zich massaal door dit
dagboek weten aangesproken? Welk heil treffen mensen in het dagboekje
aan?
Sarah Young
Sarah Young, afkomstig uit de Verenigde Staten, studeerde filosofie, psychologie en bijbelwetenschappen (MA, Covenant Theological Seminary St.
Louis). Ze is opgeleid als counselor. Samen met haar man was ze actief in de
zending in Japan en Australië. Momenteel woont ze weer in de Verenigde
Staten. Beiden zijn lid van de Presbyterian Church in America (PCA), waarvan de echtgenoot van Young predikant is.
Sarah Young is een auteur die zich ophoudt in de luwte. Interviews houdt ze
af vanwege haar kwetsbare gezondheid6 en omdat ze zich liever geheel wijdt
aan gebed en het luisteren naar de stem van Jezus.7 In 2013 verleende ze bij
hoge uitzondering haar medewerking aan een artikel voor Christianity Today
door per mail via haar uitgever een aantal vragen te beantwoorden. Daarnaast
komen we in de inleiding van Dichtbij Jezus iets te weten over haar leven,
haar zoektocht naar waarheid en haar ervaringen van ‘nabijheid van God’.
In Youngs geloofsbeleving speelt de natuur een belangrijke rol. Zo beleeft ze
tijdens een ervaring in de natuur een moment van omkeer als ze zich bewust
wordt van ‘een liefdevolle nabijheid’, waarop ze geheel tegen haar verwachting in, fluistert: ‘Lieve Jezus’. Daarnaast vormen boeken voor Young een
belangrijke inspiratiebron. Zo heeft The Secret of the Abiding Presence van
Andrew Murray8 haar diepgaand beïnvloed. Nog groter is de invloed van een
boek met de titel God Calling.9 Dit laatstgenoemde boek – waarnaar de verwijzing in nieuwe drukken van Jesus Calling overigens is verwijderd – bestaat uit
boodschappen die twee anonieme luisteraars van God beweren te hebben
ontvangen. Dit leidt Young tot de vraag of dit wellicht ook voor haar kan zijn
weggelegd. De gebedsdagboeken die ze tot dan toe bijgehouden heeft, ervaart
ze als ‘eenzijdige communicatie’: ‘Ik was als enige aan het woord. Ik wist dat
God door de Bijbel tot mij sprak, maar ik verlangde naar meer.’10 Als Young
6

In een interview met Christianity Today geeft ze aan dat haar gezondheidsproblemen nooit helemaal goed gediagnostiseerd zijn. Ze worstelt met hevige pijnen, heeft te maken gehad met kanker, heeft de ziekte van Lyme gehad en heeft last van duizeligheid. Om die reden is Young vaak
niet in staat haar huis te verlaten en brengt ze soms zo’n 20 uur per dag in één kamer van haar
huis door. ‘Sarah Young still hears Jesus calling’, Christianity Today 57 (2013), 41.
7 ‘Sarah Young still hears’, 41.
8 Dit boek roept christenen op om in stilte en eenzaamheid tijd met God door te brengen om zo
Zijn voortdurende nabijheid te ervaren. Andere boeken die haar beïnvloedden: Francis Schaeffer,
Ware wijsheid, en Catherine Marshall, Beyond Ourselves.
9 Een boek dat eveneens een grote populariteit gekend heeft. Oorspronkelijk geschreven in 1930
door twee anonieme vrouwen die bekend staan als The Two Listeners. Het boek wordt tot op de
dag van vandaag uitgegeven en verkocht en krijgt op diverse Amerikaanse webshops zeer positieve reviews.
10 Dit ‘verlangen naar meer’ is typerend voor de Keswick en higher life spiritualiteit, waarvan ook
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hierop besluit om met de pen in de aanslag te wachten op een boodschap,
begint een reeks van steeds meer boodschappen van God, die ze aan het
papier toevertrouwt. Deze boodschappen vormen het begin van Jesus Calling.
‘Ik wist dat mijn schrijfsels niet op dezelfde manier geïnspireerd waren als
de Schrift, maar ze hielpen mij om dichter naar God te groeien’,11 schrijft
Young in de inleiding. Ze vervolgt: ‘Nog steeds krijg ik persoonlijke boodschappen van God wanneer ik me op Hem richt.’ Het zoeken van Jezus’
nabijheid en het leven in rust en ontspanning zijn de rode draad in Youngs
spiritualiteit.
Haar lijfspreuk is Psalm 46:11. Ze leest hierin de oproep: ‘ontspan’, ‘laat los’,
‘wees stil’. ‘Dit is een geweldige uitnodiging van God om onze zorgen neer te
leggen en zijn nabijheid te zoeken. Ik geloof dat God nog meer naar deze
stille momenten met ons verlangt dan wij. Ik geloof ook dat Hij nog steeds
spreekt tot degenen die naar Hem luisteren en ik ben hierin voortdurend
afhankelijk van de hulp van de Heilige Geest’.12 Ook de dagboeken die Young
schreef als vervolg op Jesus Calling, geven blijk van deze focus.
Het is uitgever Thomas Nelson er veel aan gelegen om Youngs reputatie in
de Verenigde Staten hoog te houden. Op de website behorend bij Jesus
Calling wordt Sarah Young omschreven als ‘biblically conservative in her
faith and reformed in her doctrine’.13 Jesus Calling is niet alleen geschreven
om mensen te helpen verbinden met Jezus, het levende Woord, maar ook
met de Bijbel ‘the only infallible inerrant Word of God.’ aldus de website.14
Dit heeft ongetwijfeld te maken met de kritiek, die er – naast de ruime waardering – in de VS op het boek is gekomen. Die richt zich met name op de
vorm waarvan Young zich bedient. De dagboekstukjes zijn namelijk geformuleerd in de ik-vorm, zodat de lezer regelrecht door Jezus wordt aangesproken.15 Dat doet de auteur niet alleen bij wijze van stijlfiguur – zoals Jos
Douma in zijn recent verschenen boek Luister vandaag naar Mijn
stem – maar ze claimt daarbij dat ze daadwerkelijk boodschappen van Jezus
doorgeeft. Wel moet gezegd worden dat Young het goddelijke en universele
karakter van haar teksten relativeert door aan te geven dat ze niet gelooft dat
ze op dezelfde manier geïnspireerd zijn als de Schrift en dat haar schrijfsels
ook mede bepaald zijn door haar persoonlijke behoeften. Dat neemt niet weg
dat ze deze boodschappen van Jezus kennelijk van zodanige waarde acht dat
11
12
13
14
15

Andrew Murray een exponent is.
Young, Dichtbij Jezus, 11.
Young, Dichtbij Jezus, 12.
https://www.jesuscalling.com/author/ (bezocht 30 maart 2020).
https://www.jesuscalling.com/author/ (bezocht 30 maart 2020).
Zie o.a. https://www.whitehorseinn.org/2013/03/review-of-jesus-calling/ (bezocht 11 maart
2020), https://www.challies.com/articles/10-serious-problems-with-jesus-calling/ (bezocht 11
maart 2020) en https://redeemer.com/redeemer-report/article/jesus_calling_by_sarah_
young_a_review (bezocht 10 april 2020). Daarnaast wordt door diverse online auteurs New Agegedachtegoed aan Young toegeschreven en wordt de praktijk van het ontvangen van boodschappen door sommigen als occult geduid.
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ze die aan anderen doorgeeft. Boeiend genoeg roept Young haar lezers niet
op om zelf boodschappen van God te ontvangen. Kennelijk heeft de lezer
genoeg aan wat Jezus aan Young heeft geopenbaard.
De theologie van Dichtbij Jezus
Dat roept de vraag op wat de lezer dan van Youngs Jezus te horen krijgt. Het
is al bij het lezen van enkele bladzijden uit het aantrekkelijk vormgegeven
dagboek duidelijk, dat de dagboekstukjes een zeer bevestigend en waarderend karakter hebben. Zoals Young zelf al aangeeft in de inleiding, zijn de
woorden: ‘Jezus’, ‘nabijheid’, ‘vrede’, ‘vertrouwen’ en ‘dankbaarheid’ veelvuldig in het dagboek aanwezig. De lezer wordt bladzijde na bladzijde gewezen
op Jezus’ liefdevolle nabijheid. Typerend zijn dagboekstukjes als: ‘Ik roep je
steeds op om dicht bij Mij te zijn. Ik ken jouw behoefte aan Mij. Ik zie hoe
leeg je gedachten zijn als ze van Mij afdwalen.’16 of ’Kom tot Mij met al je
kwetsbaarheid, klaar om gezegend en gevuld te worden door Mijn nabijheid.
Ontspan je en voel de opluchting dat je bij Mij volkomen en oprecht kunt
zijn. Je hoeft niets te verbergen en niets te onthullen, want Ik weet alles al
over je. Je kunt met niemand zo’n relatie hebben als met Mij. Neem de tijd
om van die rijkdom te genieten en om je te koesteren in mijn gouden licht.’17
Christologie
Opmerkelijk zijn allereerst de plaatsen waar Jezus te vinden is, namelijk in
de natuur, in andere mensen en in je binnenste: ‘Soms kun je Me vinden in
je omgeving: in opgewekt vogelgezang, de glimlach van een geliefde of het
gouden zonlicht. Op andere momenten moet je je naar binnen richten
om Mij te vinden. Ik ben altijd aanwezig in jouw geest. Zie uit naar Mij,
praat tegen Mij, en Ik zal je gedachten verlichten.’18
Opvallend is dat de ‘ik-persoon’ – Jezus – in het dagboek vrijwel uitsluitend
over zichzelf spreekt. Af en toe is er aandacht voor de Heilige Geest (met
name als aanwezig in de gedachten van de lezer) en sporadisch gaat het over
‘mijn Vader’. In Youngs godsbeeld is weinig aandacht voor de unieke
Personen van Vader, Zoon en Heilige Geest en evenmin voor de onderlinge
relatie van de Vader en de Zoon. Haar godsleer en christologie vallen hoegenaamd samen. Dit leidt logischerwijs tot een zeer hoge christologie. De wijze
waarop Jezus getypeerd wordt, kenmerkt zich met name door abstracte en
algemene termen: almacht, alwetendheid, alomtegenwoordigheid, volmaaktheid, kracht en luister, onvoorwaardelijke liefde en nabijheid. Door deze
benadering is er weinig oog voor Jezus’ mensheid en aardse bediening.

16 Young, Dichtbij Jezus, 256.
17 Young, Dichtbij Jezus, 320.
18 Young, Dichtbij Jezus, 49.
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Het doet denken aan het beeld dat Hans Riphagen schetst van de christologie
in hedendaagse aanbiddingsmuziek: ‘De mens Jezus van Nazareth verdwijnt,
en daarmee ook de profetische Jezus, die controversieel, confronterend en
storend was.’19 De Jezus die door Young geschetst wordt, komt de lezer niet
kritisch tegen, maar is er voortdurend op uit de lezer van positieve gedachten
te voorzien.
Verwijzingen naar de historische Jezus zijn sporadisch aanwezig en zijn verpakt in aspecten van de klassieke verzoeningsleer. Zo schrijft Young:
‘Wanneer je je op onze relatie richt, onthoud dan dat Ik jou bekleed heb met
mijn gerechtigheid en heiligheid. Ik zie jou gekleed in deze stralende kledingstukken, die Ik met mijn bloed voor jou heb gekocht.’ Dergelijke verwijzingen naar de klassieke verzoeningsleer, komen ongeveer eens per maand
in het dagboek voor en lijken niet te functioneren in de verdere geloofsbeleving. Het lijkt geloofsgoed dat op de achtergrond aanwezig is, maar dat nauwelijks een rol speelt in het heil dat Young haar lezers dagelijks voorhoudt.
Heil
Dat heil bestaat veeleer in intimiteit met Jezus. De ik-persoon in het dagboek
belooft de lezer liefde, intimiteit, nabijheid, zingeving, vergeving, begrip,
vrede, veiligheid, rust, herstel en genezing, gebedsverhoring, vernieuwing,
overwinning, perspectief in moeilijke omstandigheden, hulp en kracht,
levensleiding, bescherming, bevrijding van angst en zorgen, een stralend
leven en uiteindelijk de hemel. Het eigenlijke heil is dus de intimiteit met
Jezus, waaruit zegeningen voortvloeien en waarvan de culminatie de hemel
is.20 ‘Het feit dat Ik met je ben, geeft (…) betekenis aan elk moment van je
leven.’21 Het valt op dat al de aspecten van het heil dat Young predikt gericht
zijn op het mentale en emotionele leven en dus een louter immaterieel
karakter hebben.
Kwaad
Dat geldt ook voor het probleem waarvoor dit heil de oplossing is. Kwaad is
voor Young niet het lijden in de wereld. Sterker nog, dat lijden heeft het
potentieel om mensen juist sterker te maken. Het wereldbeeld dat Young
schetst, is realistisch. De wereld waarin we leven is gebroken en zal ons
steeds weer confronteren met moeilijkheden, lijden en tegenslagen. Dit is
19 Een rake typering door Hans Riphagen in zijn analyse van hedendaagse aanbiddingsmuziek in
Soteria. Hans Riphagen, ‘Wie is ‘our God’? Een kritische analyse van godsbeelden in de
hedendaagse aanbiddingsmuziek’, Soteria 30 (2013), 4, 10. Riphagen analyseert hier de vijftig
meest gezongen aanbiddingsliederen in de Verenigde Staten in 2012. Het godsbeeld in deze
liederen vertoont sterke parallellen met het godsbeeld van Young. Een andere parallel is dat het
ook in deze liederen draait het om persoonlijke ontmoeting met God met een ‘onbemiddeld’
karakter. Een verschil is dat aanbiddingsliederen juist tot God gericht zijn, terwijl in Jesus Calling
de lezer door Jezus wordt aangesproken.
20 Al moet gezegd worden dat de hemel niet prominent aanwezig is in het dagboek. De focus ligt
meer op de nabijheid van Jezus in het hier-en-nu.
21 Young, Dichtbij Jezus, 43.
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echter geen probleem, want deze tegenslagen vormen voor de lezer evenzovele mogelijkheden tot groei: ‘Moeilijke omstandigheden zijn normaal in een
gevallen wereld. Verwacht ze elke dag. Verheug je in tijden van tegenslag, want Ik heb de wereld overwonnen.’22
Wat door Young wel als ‘kwaad’ wordt geduid, heeft vooral betrekking op
innerlijke gesteldheden: Jezus vergeten, een verkeerde focus hebben, voortdurend druk bezig zijn, zelf de leiding over je leven nemen, je zorgen
maken, kritiek hebben, klagen en zelfmedelijden. Typerend zijn uitspraken
als: ‘Gedachten die zich bezighouden met plannen, dienen de afgod van de
controle. Keer je af van deze afgoderij en richt je weer op mij.’
Mensbeeld
Het mensbeeld van Young kenmerkt zich door zwakte, leegheid, vrijheid en
verlangen. Mensen zijn behoeftig en leeg. Altijd verlangend. Dat verlangen
kan door niemand anders dan door Jezus vervuld worden. Jezus zal mensen
echter nooit dwingen zich door hem te laten vervullen, want je bent als mens
wezenlijk vrij: ‘Ik heb je een geweldige vrijheid gegeven en ook de mogelijkheid om te kiezen waar je je gedachten op wilt richten.’23
Spiritualiteit
Dat laatste is dan ook de kern van Youngs spiritualiteit: aandacht en focus,
gericht op Jezus. Het dagboek is in feite één grote aandachtsoefening waarbij
de concentratie gericht wordt op de ‘ik’ die in het dagboek aan het woord is.
‘Door de juiste gedachten te kiezen, blijf je dicht bij Mij’.24 De dagboekstukjes zijn een opeenstapeling van imperatieven die aansporen om Jezus’ nabijheid te zoeken, je op Hem te concentreren, Hem te vertrouwen, van Hem
afhankelijk te zijn en je voor Hem open te stellen. Daarbij ligt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de gelovige: ’Als je het gevoel hebt dat
Ik ver weg ben, dan weet je waar het probleem ligt. Mijn liefde voor jou is
constant.’25 Deze benadering is conditioneel: in ruil voor tijd en aandacht, ontvangt de gelovige vrede, bevestiging, levensleiding en andere zegeningen. Dat
is wat verwarrend, omdat tegelijkertijd een appel wordt gedaan op passiviteit
en overgave met de belofte van onvoorwaardelijke liefde, die een haast consequentieloos karakter heeft. ’Ik houd van je, ongeacht hoe goed je het doet. (...)
Jouw functioneren en mijn liefde zijn twee totaal verschillende zaken, begrijp
je. Ik heb je altijd liefgehad, met een onbeperkte, onvoorwaardelijke liefde, die
vanuit de eeuwigheid voortvloeit. Ik heb je gehuld in mijn mantel van de
gerechtigheid en dit houdt tot in eeuwigheid stand. (...) Daarom hebben jouw
prestaties als christen geen invloed op mijn liefde voor jou.‘26
22
23
24
25
26
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Young, Dichtbij Jezus, 39.
Young, Dichtbij Jezus, 44.
Young, Dichtbij Jezus, 45.
Young, Dichtbij Jezus, 117.
Young, Dichtbij Jezus, 128.
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Het is dan echter wel weer de gerichte aandacht van de lezer die voorwaarde
is om deze liefde te ervaren. Behulpzaam daarbij zijn bidden, prijzen, het
fluisteren van Jezus’ naam – ‘lieve Jezus’ –, het zoeken van momenten van
rust en stilte, ontspanning en dankbaarheid.27
Rust en ontspanning
Dat Dichtbij Jezus zich in een grote populariteit mag verheugen, is alleen al
duidelijk uit de hoge verkoopcijfers. Wellicht laat het succes zich deels verklaren doordat Young veel oproept tot rust en ontspanning te midden van lijden
en drukte. Youngs persoonlijke ervaringen met ziekte spelen in deze focus
wellicht een rol. Tegelijkertijd zijn de ervaringen die in het dagboek naar
voren gebracht worden, voor veel mensen herkenbaar. De stukjes sluiten aan
bij de dagelijkse praktijk van mensen, waarin iedereen in bepaalde mate wel
met lijden en ongemak te maken heeft. In termen van zingeving geeft dit
boek zowel alledaagse zin (‘Denk aan Mij bij alles wat je doet, dan baan Ik
voor jou de weg’28) als in termen van ultieme zin (’Als jij je bewust op mijn
nabijheid richt, vallen alle puzzelstukjes van je leven op hun plaats’29).
Dat hier behoefte aan is, is ook wat de populaire Vlaamse psychotherapeut
Dirk de Wachter vanuit zijn praktijk naar voren brengt: ‘De overdrive heeft
zich in onze samenlevingsstructuur binnengewerkt. Vanaf erg jonge leeftijd
wordt ons neurologisch systeem op de proef gesteld door een constante
hyperstimulering. Wildgroei aan impulsen wordt vergezeld van een stijging
in klachten als irritatie, oververmoeidheid, burn-out en psychiatrische symptomatologie – symptomen van een kwetsbaar en stressgevoelig bestaan. (…)
Waar kunnen we eigenlijk nog naartoe om te ontspannen aan de chaos? Als
de wereld voller wordt, wordt een rumoerloze plaats een schaars goed.’30 Het
is het te begrijpen dat de benadering van Young tegen deze achtergrond voor
velen een welkome verademing is, zoals ook verwoord wordt in een van de
vele vijfsterrenreviews van Jesus Calling op Amazon: ‘Best Devotional I’ve
ever had! Very encouraging. A nice change from the constant “challenging”
devotionals. It’s reassuring and perfect when it’s been a rough year/time in
life.’ Het doet denken aan wat de rooms-katholieke theoloog en psychotherapeut Patrick Lens in een interview aan de orde stelt:
De Kerk is heel veel bezig met de problematiek van armen en vluchtelingen, en terecht, maar wat moet ik daarmee bij de doorsnee overwerkte
Brusselaar?
27 Dankbaarheid is een kernthema in het dagboek en fungeert als sleutel tot het verdrijven van
allerlei verkeerde gedachten en gemoedstoestanden. De toonzetting van Youngs oproepen tot
dankbaarheid doet denken aan de manier waarop een magazine als Happinez aandacht voor dit
thema vraagt. Dankbaarheid als weg naar innerlijke rust. Cf. https://www.happinez.nl/spiritualiteit/waarom-een-dankbaarheidsritueel-in-de-avond-zo-kostbaar-is/ (bezocht 11 april 2020).
28 Young, Dichtbij Jezus, 42.
29 Young, Dichtbij Jezus, 43.
30 Dirk de Wachter, De wereld van de Wachter (Leuven: LannooCampus 2016), 35.
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Bij jonge gezinnen en Europese ambtenaren, die bij ons naar de kerk
komen, en die met een hectische agenda in hun hoofd zitten? Hetzelfde
bij de studenten met wie ik werk, ze staan aan meer druk bloot dan wij
vroeger. Zoveel gezinnen met tweeverdieners zitten mentaal aan hun plafond. Ook zij zijn in zekere zin slachtoffers van de globalisering en van
onze doldraaiende economie. Hoe kun je die mensen een oase geven?
Daar zijn we te weinig mee bezig. Er is een groeiende ‘periferie’ van existentiële, psychische en sociale armoede bij de bevolking. De Kerk moet
actueel zijn, akkoord, maar we moeten niet alleen preken over dingen die
je elke dag in het nieuws hoort.31
Het risico bestaat dus dat de kerk in alle drukte geen plaats van rust voor
mensen is, maar een extra item op de toch al overvolle to-do-list. In dat geval
is een ‘unchallenging’ devotional een aantrekkelijk alternatief.
Evaluerend
Het is de vraag hoe heilzaam Youngs alternatief uiteindelijk is. De spiritualiteit die door Dichtbij Jezus wordt aangemoedigd, is een spiritualiteit van intimiteit met Jezus. De aandacht van de lezer lijkt echter per saldo meer gericht
te worden op de eigen innerlijke focus op Jezus dan op de rijkdom van zijn
Persoon Zelf. In antwoord op de nood die De Wachter in bovenstaand citaat
schetst, brengt hij de behoefte aan een meester naar voren: ‘Een meester in
de ware zin van het woord is vooral iemand die er staat, die een spiegeling
voor je gedachten maakt en je doet twijfelen in die reflectie. Iemand die je
kennis geeft, maar die je ook doet wankelen en nadenken.’32 Hoewel De
Wachter dit betrekt op de meester van de lagere school, kost het niet veel
moeite in dit beeld ook de Meester uit de evangeliën te herkennen, Jezus die
met zijn discipelen onderweg is en onderwijs geeft, die bevestigende woorden spreekt, maar minstens even vaak confronteert en verontrust.33 Dat is
een andere Jezus dan de Jezus die door Young wordt voorgespiegeld.
Hoewel Young (en vooral Youngs uitgever) zich laat voorstaan op reformed
doctrine, kenmerkt haar spiritualiteit zich eerder door spiritualisme dat diep
verworteld is de Amerikaanse cultuur. Al lange tijd is er in de Amerikaanse
maatschappij een onderstroom aanwezig van spirituele zoekers die hun heil
zoeken buiten de gevestigde kerken in alternatieve vormen van spiritualiteit,
die het midden houden tussen occultisme, oosterse religies en positieve psychologie.34
31 https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/zen-in-de-kerk-een-wellnessaanbod-vanuit-christelijke-achtergrond-waarom-niet/article-longread-1540717.html?cookie_check=1581081607. (Bezocht
7 februari 2020).
32 De Wachter, De wereld, 56.
33 Cf. Tomás Halík, Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven, (Utrecht: KokBoekencentrum
Uitgevers 2018), o.a. op p. 21: ‘De geschiedenis die de Bijbel vertelt is geen liefelijke idylle, maar
een verontrustend drama.’
34 Robert C. Fuller, Spiritual But Not Religious, Understanding Unchurched America, (New York:
Oxford University Press 2001), 76.
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Kenmerkend voor deze stroming is de therapeutische inslag, die ook zijn
invloed laat gelden binnen de kerkmuren en die ook bij Young waarneembaar
is. Kenmerkend daarvoor is dat zowel de oorzaak als de oplossing voor menselijke problemen is te vinden in het eigen denken.35 In relatie tot Young doel
ik dan enerzijds op het bevestigende karakter, maar vooral ook de mentale
gerichtheid van het boek. Als de lezer negatieve gevoelens ervaart, wordt dat
veroorzaakt door een gebrek aan gerichte aandacht op Jezus. De oplossing
voor dat probleem ligt in het op de juiste wijze richten van de eigen aandacht
op Jezus, wat dan vervolgens resulteert in positieve gevoelens. Dit vestigt de
aandacht op de mentale en emotionele gesteldheid van het individu en leidt
zo tot een spiritualiteit die zich primair richt op persoonlijk welbevinden.36
God kan daarbij zomaar instrumenteel worden voor het menselijk welzijn.
Hoewel er vanuit het christelijk geloof zeker aandacht mag zijn voor het persoonlijke welzijn van de gelovige, gaat dit in de christelijke traditie hand in
hand met de aandacht voor de eer van God en de opbouw van de christelijke
gemeente in woord en daad.37 Een christelijke spiritualiteit die zich louter
afspeelt binnen de kaders van de menselijke geest, verliest zich maar al te
gemakkelijk in navelstaarderij en verliest de betrokkenheid op de wereld die
kenmerkend is voor het onderwijs van Jezus in de evangeliën. Zoals Kevin
Vanhoozer in zijn laatste boek Hearers and Doers terecht onder de aandacht
brengt: het gaat in de theologie om wat Christus deed voor ons én om discipelschap, ons leven in dienst van Hem in gemeenschap met de kerk.38 Het is
juist die gemeenschap van alle heiligen waarin mensen door de Geest de liefde van Christus leren kennen die alle kennis te boven gaat, zodat ze volstromen met Gods volkomenheid. (Ef. 3:19)
Drs. Anneke Kloosterman-van der Sluys is docent Dogmatiek en Hermeneutiek aan de
Academie voor Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede. E: agvdsluys@che.nl

35 Katja Rakow, ‘Therapeutic Culture and Religion in America’, Religion Compass 7/11 (2013), 486.
36 Cf. Miranda Klaver in een interview met Tjerk de Reus: ‘De relatie van de mens met God kreeg
steeds meer trekken van een therapieverhouding, met God als je persoonlijke therapeut en coach:
Hij wil er helemaal voor je zijn. God helpt je, staat je bij, geeft je moed.’ In: ‘De evangelische
christen is zich thuis gaan voelen in de wereld’, De nieuwe koers (2020, no. 1), 23.
37 Cf. David Lonsdale ‘The Church as Context for Christian Spirituality’ in: Arthur Holder (ed.), The
Blackwell Companion to Christian Spirituality, (Malden: Blackwell Publishing 2005), 242.
38 Kevin J. Vanhoozer, Hearers & Doers, A Pastor's Guide to Making Disciples Through Scripture and
Doctrine, (Bellingham: Lexham Press 2019). Overigens opvallend dat Young als echtgenote van
een predikant in de PCA hiervoor zo weinig oog heeft en zich juist herhaaldelijk negatief uitlaat
over de invloed van de kerk en predikanten op het leven van gelovigen. Cf. Dichtbij Jezus, o.a. 276.
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Waar zien we heil in?
Reflecties bij de voorgaande artikelen
– door Sake Stoppels –

Foto : Claudio Schwarz-Purzlbaum (Unsplash)

Stefan Paas stelt een indringende vraag: wat schieten we in onze cultuur op
met christen-zijn? Hebben we dat voor onszelf helder en zo ja, wat is dan ‘de
winst’ die we ervaren? De student die hem opzoekt, is hier kennelijk onzeker
over, nu de eeuwigheid voor hem is weggevallen als beslissend verschil tussen de gelovige en de niet- of andersgelovige. De filosoof Arthur
Schopenhauer stelde dat als gelovigen zou worden voorgespiegeld dat er wel
een God bestaat, maar geen eeuwigheid, de meesten het geloof zouden
afzweren. Heeft hij gelijk? Is geloven dan toch vooral gebaseerd op angst? Of
is er toch iets meer te zeggen?
In deze slotbeschouwing pak ik een paar thema’s op die in de voorgaande
artikelen aan de orde waren of associatief bij me opkwamen. Het zijn er vier,
deels met onderlinge dwarsverbanden. Het eerste thema is de urgentie om
als gelovigen zelf als het ware het evangelie opnieuw te ontdekken: als het
inderdaad Gods reddende kracht is, waar en hoe zien we die kracht dan?
50
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Dogmatische beschouwingen op dit punt, hoe goed en trefzeker misschien
ook, bieden onvoldoende soelaas. Die kracht zal ervaarbaar moeten zijn in
ons (samen-)leven. We leven, zoals de Duitsers zeggen, in een Erlebnisgesellschaft. Er moet iets te ervaren zijn. De missionaire crisis vraagt, zoals
Stefan Paas met een beroep op Wrogemann mijns inziens terecht stelt, niet
om nieuwe missionaire structuren, methoden en technieken, maar om mensen die de glans van God weerspiegelen.
Een tweede thema is dat van rust. Veel mensen zoeken daarnaar en vinden
die op uiteenlopende plekken, zo blijkt vooral uit de artikelen van
Kloosterman en Terwel. Is er ook iets als evangelische rust? Een derde thema
is dat van de dood. Er zijn in deze coronacrisis goede redenen om daarbij stil
te staan. Is dit leven alles wat er is? Of biedt het vertrouwen dat onze vriendschap met de Eeuwige eeuwige vriendschap is (Harry Kuitert) een heel ander
perspectief op ons leven hier en nu? In de vierde plaats sta ik kort stil bij de
kracht van gemeenschap in een tijd waarin we vaak spirituele doe-het-zelvers
zijn geworden. Ik sluit af door terug te keren naar Stefan Paas’ student uit het
begin van zijn bijdrage.
Waarom zou ik blijven?
Een gebeuren in Johannes 6 is voor de kerk van nu heel uitdagend. Ik werk
graag met dit fragment, dus mogelijk val ik voor bepaalde lezers in herhaling.
Paas’ student in kwestie brengt me echter opnieuw bij dit verhaal. Jezus heeft
in Johannes 6 te maken met een leegloop van zijn beweging, want allerlei
leerlingen gaan niet langer mee. ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daar naar
luisteren?’ zeggen ze (vs 61). Jezus spreekt over zichzelf als het levende brood
uit de hemel en over zijn bloed als de ware drank. Voor velen is dat echter
onverteerbaar. Zij haken af. Daarop vraagt Jezus aan de twaalf: ‘Willen jullie
soms ook weggaan?’ (vs 67).
We horen het antwoord van Simon Petrus, maar de vraag is hier vooral een
uitdaging aan ons eigen adres. Waarom zou ik blijven? Wat in het christelijk
geloof is zo kostbaar, zo heilzaam, dat ik blijf? En zou het ook voor mensen
om me heen en voor de bredere samenleving van belang kunnen zijn dat ik
blijf en dat ik anderen uitnodig ook te blijven of te komen? Dergelijke vragen
moeten we in de kerkelijke gemeente aan de orde zien te krijgen. Dat kan
confronterend zijn, maar dergelijke vragen willen vooral catharsis oproepen,
loutering, zuivering. Ik realiseer me daarbij heel goed dat niet alles in ons
geloof onder woorden is te brengen. We moeten elkaar in verbale zin dan ook
niet overvragen. Niet alles is te zeggen en we moeten ook niet alles willen
zeggen, zeker niet als het om diepe dingen gaat. Maar misschien is ‘gezonde
sprakeloosheid’ ook niet het grootste probleem in onze kerken. Misschien is
het probleem wel eerder dat we elkaar ‘onder-vragen’, dat we het geloofsgesprek soms niet eens durven aangaan. Het persoonlijke verhaal van Gert-Jan
Roest is een mooi voorbeeld van zowel de angst die we hiervoor kunnen hebInspirare juni 2020
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ben (‘raak ik dan niet alles kwijt?’) als de winst die gelegen is in de moed om
wel onszelf – en anderen – onder ogen te komen. Roest is gebleven, met
overtuiging, maar wel anders dan voorheen…
Op dit punt ligt dus in mijn ogen een grote uitdaging voor kerken. Hoe kunnen ze een klimaat scheppen waarin veilig en eerlijk over geloof en geloofsbeleving kan worden gepraat? Missionaire communicatie kan niet zonder
interne geloofscommunicatie. Als we in het onderlinge geloofsgesprek de
kracht van het evangelie in mensenlevens en in samenlevingen (her)ontdekken, komen we ook uit bij het missionaire handelen van de kerk. Zijn er
goede redenen om ook anderen warm te maken zich te verbinden met Jezus
Christus en de gemeenschap rondom Hem? En zo ja, welke zijn dat dan?
Waar vroeger de angst voor een eeuwige scheiding een motief was om te blijven geloven, zien we dat nu veel minder. Als het christelijk geloof ‘winst’
oplevert, dan moet dat in onze authenticiteitscultuur met name hier en nu te
merken zijn. Hierboven haalde ik al de filosoof Arthur Schopenhauer aan. Je
zou vanuit zijn stelling de huidige ontkerkelijking kunnen uitleggen. Nietgeloven is een sanctieloze optie geworden. Dat maakt de vraag naar de
‘winst’ van toewijding aan Jezus Christus tot een urgente kwestie. Is deze
ervaarbare winst er en zo ja, hoe ziet deze er dan uit? Zondenvergeving?
Genade? Een bodem onder je bestaan? Eeuwig leven? Een radicale levensstijl? Wapen tegen prestatiedruk? Of moet je juist helemaal niet naar ‘winst’
willen vragen? Een eerlijk gesprek hierover in de gemeente kan ons echt verder helpen.
Rust bieden als grote uitdaging?
In zowel het artikel van Terwel als in dat van Kloosterman neemt het bieden
van rust een belangrijke plek in. Dat hoeft ook niet te verwonderen in een
hectische, vaak overspannen samenleving. De coronacrisis brengt – weliswaar gedwongen – iets van rust terug in de samenleving. Mensen horen
vogels fluiten en ademen daarvan op. Nu allerlei dingen wegvallen en worden afgelast, blijk je ook zonder te kunnen.
Intrigerend vind ik het citaat van de Vlaming Patrick Lens in het artikel van
Kloosterman. Hij legt een belangrijke spanning bloot: ook gelovigen kunnen
zich niet onttrekken aan de rat race die onze samenleving is. De overwerkte
Brusselaar komt niet naar de kerk om daar nog eens bepaald te worden bij
allerlei vormen van ellende. Hij zoekt rust en hoopt die in de kerk te vinden.
Onze veeleisende, prestatiegerichte samenleving maakt tal van slachtoffers,
ook onder ‘de sterken’. De behoefte aan een ‘rumoerloze plaats’ (De Wachter)
neemt toe. Jezus’ woord in Matteüs 11:28-30 over de rust die hij biedt aan vermoeide en belaste mensen, lijkt hier heel toepasbaar. Onze ziel vindt er
pauze, zou je kunnen zeggen.1 Het gaat hier echter wel om een heel eigensoortige rust.
1		
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In het Griekse woord dat we vertalen met rust, anapausis, zit ons woord pauze.
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De kerk is zeker een plek waar een mens op adem kan komen, maar dat is
dan wel de Adem van de Geest.
Het genoemde fragment uit Matteüs is de enige plek in de evangeliën waar
Jezus zijn leerlingen expliciet oproept om van Hem te leren (‘neem mijn juk
op je en leer van mij’). Vermoeidheid en – ook religieuze – (over)belasting
vormen dus paradoxaal genoeg een uitnodiging om bij Jezus in de leer te
gaan. De pauze die aan onze zielen wordt geboden, is niet die van de leunstoel, maar van de heroriëntatie. Zou dat leren, die heroriëntatie ook te
maken kunnen hebben met het ontwikkelen van een andere manier van in
het leven staan? Dat wil zeggen, gezond kunnen omgaan met en zo nodig
afstand nemen van de maatschappelijke druk om te presteren en mee te kunnen komen in wat we als ‘normaal’ beschouwen? Kan de christelijke gemeente een oefenruimte worden voor een contra-culturele wijze van leven en laten
leven? Of in termen van Stefan Paas: kan het in verbinding met de bredere
samenleving een ‘sociaal experiment’ worden? Of is de zondag vooral
bedoeld als adempauze om daarna weer volop mee te kunnen komen in de
vaak onbarmhartige hectiek van elke dag? In de woorden van Mark Manson
uit het artikel van Terwel: leert de kerk voldoende om f *cks te geven om
zaken die er echt toe doen, ook als dat maatschappelijk gezien misschien niet
heel handig is?
Eerherstel voor de eeuwigheid?
Ik trek dit denkspoor nog even door tot over de grens van onze dood. We zien
in het artikel van Terwel dat bij de vier onderzochte auteurs ‘het heil’ hier en
nu gestalte moet krijgen. Ze opereren binnen een min of meer gesloten
immanent kader. Als het hier en nu niet gebeurt, gebeurt het überhaupt niet.
Zo scherp zegt Roest het zeker niet in zijn artikel, maar bij hem is in de loop
van zijn theologische ontwikkeling het accent ook meer op het hier en nu
komen te liggen. Je bent gered, schrijft hij, als je je onder leiding van Jezus
laat inschakelen als ambassadeur van Gods rijk, dienstbaar aan je omgeving.
We zien hier dus het begrip ‘redding’ toegepast worden op het leven hier en
nu.2
Ik schrijf deze woorden kort na Pasen 2020. De dood is onmiskenbaar veel
dichterbij gekomen. Elke avond geeft het NOS-journaal in deze weken een
nieuwe tussenstand door van het aantal corona-doden. Het lukt ons in deze
tijden dan ook niet meer de dood buiten beeld te houden. Er is veel (doods)
angst in onze samenleving, want elke controle ontbreekt. Een onzichtbaar
minuscuul virus heeft ons maakbaarheidsideaal aan stukken geslagen en
houdt geweldig huis.

2

Gert-Jan Roest houdt overigens de eeuwigheid wel open, getuige zijn boek Hoopvol leven. Ontdek
de weg die Jezus wijst, Amsterdam 2019, 135-137.
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Dat brengt me bij de Vlaamse filosoof en germanist Guido Vanheeswijck. Hij
schreef in 2019 het boek Onbeminde gelovigen.3 De titel van het boek refereert
aan het boek Beminde ongelovigen van de eveneens Vlaamse auteur Anne
Provoost. Zij daagt daarin atheïsten uit om zich wat meer te profileren. Een
soft en vaag atheïsme heeft geen werfkracht. Wat nodig is, is een scherper
profiel dat onomwonden en zelfbewust wordt uitgedragen. In aansluiting
hierbij hekelt Vanheeswijck de vaagheid van veel christenen. Deze vaagheid
maakt hen ongevaarlijk en daarmee acceptabel in onze seculiere samenleving. Een beetje godsdienst kan geen kwaad, zolang het maar niet te veel sporen trekt in mensenlevens en achter de voordeur blijft, zo is de secularistische gedachte.
Vanheeswijck verwijst naar het immanente kader van Charles Taylor.
Gelovigen en ongelovigen leven zij aan zij binnen de ene en enige werkelijkheid. Alleen de zintuiglijke werkelijkheid telt. Transcendentie raakt gemakkelijk uit beeld, ook voor de gelovige. In een krimpende kerk is men vooral
bezig met organisatorische zaken en veel minder met wat Vanheeswijck
noemt ‘de laatste vragen’ rond God en mens, rond tijd en eeuwigheid en rond
eindigheid en oneindigheid. Hij voert in dat verband de Poolse filosoof
Leszek Kołakowski ten tonele die in een essaybundel de duivel een persconferentie laat geven waarin deze zich beklaagt over zijn onzichtbaarheid in de
kerk van nu. Theologen zwijgen hem dood uit angst voor ‘de laatste dingen’.
De duivel waarschuwt dat uiteindelijk ook God slachtoffer zal worden van
deze angst.4 Het geloof kan gemakkelijk een lege huls worden. Ruimte om de
diepte in te gaan – het op zoek gaan naar ‘de trage vragen’ – ontbreekt dan
doorgaans.5
De dood niet te ontlopen
Vanheeswijck noemt in dit verband ons omgaan met de dood. Als met de
dood alles ophoudt, geeft dat een enorme kramp. Hij haalt de dichter J.C.
Bloem aan die het mensenleven als volgt typeerde: ‘Het is even tussen twee
stilten luid geweest’. Is dat inderdaad alles wat we over een mensenleven
kunnen zeggen? Het leven als kort intermezzo tussen twee keer niks?
Vanheeswijck lijkt daar niet echt mee te kunnen leven en wendt zich tot –
deels atheïstische – dichters (Rutger Kopland, Anne Provoost, Christian
Wiman) die in woorden weten te vangen hoezeer we niet gebouwd zijn op
een definitieve dood en een onverschillig heelal.6

3		 Guido Vanheeswijck, Onbeminde gelovigen. Waarom we religieus blijven, Kalmthout 2019.
4 Vanheeswijck, Onbeminde gelovigen, 109, 110.
5		 Vergelijk hier Stijn van den Bossche, ‘Missionair geloven over vijftig jaar. Een zoektocht met
Tomáš Halík’, in: Inspirare, 2.1 (2020), noot 38, 40.
6 Vanheeswijck, Onbeminde gelovigen, 195-201.
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Maar moeten we dan vanuit het christendom de hemel in stelling brengen
om ons geloof weer wat beter te kunnen slijten? Wordt de eeuwigheid dan
een (nieuw) exclusief verkoopargument? Dan kan uiteraard de bedoeling niet
zijn. Wel is het goed hier ook theologisch over na te denken. Is het bijvoorbeeld reëel te veronderstellen dat een tanend geloof in een leven na dit leven
juist heel veel met onze beleving van ons huidige leven doet? Volkskrantcolumnist Bert Wagendorp schrijft dat zijn gelovige oude moeder van 87 vanuit haar geloof dat onze dood niet het laatste woord heeft, het coronavirus
recht in zijn smoel uitlacht. Hij kapittelt onze enorme angst voor het virus:
‘De strijd tegen corona is religie geworden: dag na dag worden de dogma’s,
geloofsartikelen en banvloeken in alle media herhaald. Wie daar vraagtekens
bij zet, wordt geëxcommuniceerd of uitgemaakt voor moordenaar.’7 Ook al
kun je aarzelingen hebben bij deze duiding, de paniek is overal voelbaar.
Heeft dat deels ook te maken met ons gesloten immanente harnas? Immers,
als dit leven het enige is dat we hebben, is het zaak er ook alles uit te halen,
de sterfdatum zoveel als mogelijk naar achteren te schuiven en de tijd van
leven maximaal uit te buiten. Wim Dekker merkt in dit verband op dat de
kerk niet vanwege een heel eigensoortig ethisch programma expressie is van
een tegencultuur, maar wel vanwege de (liturgische) viering van het eeuwige
leven. Die viering is een uitdrukking van de hoop waarmee ze leeft. ‘Het
beste komt nog – wie gelooft dat nu? Een christen!’8 We hoeven hier en nu
niet het onderste uit de kan en dat vertaalt zich dan (idealiter) in afwijkend
maatschappelijk gedrag. Zo kleurt de eeuwigheid het tijdelijke. Zou zo de
eeuwigheid voor Paas’ student weer terug kunnen keren als een heilzaam
element in zijn missionaire communicatie?
Ik blijf nog even bij dood en eeuwigheid vanwege de actualiteit. Ik kom daarbij uit bij de Tsjechische priester Tomáš Halík. Bij hem is het geloof in ‘de
laatste dingen’ een toetssteen voor de oprechtheid van ons geloof in God. Als
onze God de confrontatie met de dood niet aankan, dan staan we op het
meest kwetsbare moment in ons leven toch helemaal alleen op de planken.9
Maar Halík gelooft dat God in Christus zelf het onleefbare terrein van de
dood betreden heeft en het zo tot een ruimte van zijn aanwezigheid heeft
gemaakt:10
7

Bert Wagendorp, ‘Wanneer de dood je onverschillig laat, lach je het coronavirus recht in zijn
smoel uit’, in: De Volkskrant, 24 maart 2020. Zie https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/
wanneer-de-dood-je-onverschillig-laat-lach-je-het-coronavirus-recht-in-zijn-smoeluit~b5bcf88f/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email (geraadpleegd 2 april 2020).
8 Wim Dekker, Marginaal en missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk, Zoetermeer 2011,
179. Met een beroep op Charles Taylor schrijft de Duitse onderzoeker Philipp Bartholomä dat de
kerk niet al haar kaarten zal moeten zetten op het hier en nu, maar ook haar oriëntatie op en
geloof in het ‘Jenseits’ (‘gene zijde’) zal moeten communiceren. Zie zijn Freikirche mit Mission.
Perspektiven für den freikirchlichen Gemeindeaufbau im nachchristlichen Kontext, Leipzig 2019
9 Tomáš Halík, De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid, Zoetermeer
2016, 168.
10 Halík, De nacht, 166, 167.
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‘Ik vertrouw op God dat Hij mij ook over de laatste grens van mijn mogelijkheden niet in de leegte laat vallen.’11 Nog op een andere manier is het geloof
aan ‘een overzijde’ voor Halík heilzaam. Gods oordeel (‘vanwaar Hij komen
zal om te oordelen de levenden en de doden’) is een bevrijdende wetenschap:
‘Eindelijk een keer de hele en werkelijke waarheid over jezelf te weten
komen, over je leven en alles wat daarbij hoort. (…) De hoop dat niet wij,
maar de waarheid zelf het laatste woord zal hebben, is mij altijd voorgekomen als zeer bevrijdend.’12 Zou ook deze gedachte Paas’ student hebben kunnen helpen?
Heilzame gemeenschappen
Kort nog iets over het heilzame en tegelijk moeizame van gemeenschap.
Yvonne Zonderop schrijft in haar boek Ongelofelijk onder andere over de paradox van individualiteit en persoonlijke vrijheid als groepsdwang.13 We zijn
gedwongen vrij te zijn en onze eigen weg te zoeken. Roest spreekt in zijn artikel van de westerse afgod van het individualisme. Veel hedendaagse spiritualiteit is sterk individueel gericht. We zien dat terug in dit themanummer,
zeker bij Terwels auteurs, maar ook bij iemand als Sarah Young. Het lijkt bij
haar te draaien om Jezus en ik. Wat is hier de plaats van gemeenschap? Hoe
heilzaam is het dat je je deel weet van een groter geheel dat jou veel kan
geven, mede – paradoxaal genoeg – door jou te beperken in je persoonlijke
vrijheid en autonomie?
Tot slot
Veel valt er nog te zeggen naar aanleiding van de voorgaande artikelen. Denk
bijvoorbeeld aan het theologische huiswerk dat Roest ons in het slot van zijn
artikel meegeeft. Van belang is ook de bricolage-cultuur die we terugzien in
het artikel van Terwel: waarom zou je je in deze tijd van eindeloze keuzevrijheid beperken tot slechts één religieuze traditie? De ruimte in dit nummer is
echter beperkt en daarom concentreer ik me ter afsluiting heel kort vragenderwijs op Paas’ student uit het begin van dit nummer. Gaat het evangelisatievuur bij hem weer oplaaien bij Paas’ accent op de kracht tot verzoening en
verbinding die we bij Jezus kunnen vinden? En is hij geholpen met Roests
‘bekering’ naar een ander verstaan van het evangelie? De vragen aan deze student zijn uiteraard ook bedoeld voor de lezer. Als dit themanummer gesprekken rond deze vragen entameert, is het doel bereikt.

Dr. Sake Stoppels is lector theologie aan de CHE (Ede) en wetenschappelijk beleidsmedewerker binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. E: sstoppels@che.nl

11 Halík, De nacht, 165.
12 Halík, De nacht, 170, 171.
13 Yvonne Zonderop, Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie, Amsterdam 2018, 118.
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Recensies
Het land van Christus. Een Palestijnse theologie van het Beloofde Land. Inclusief het
Kairos-document ‘Uur van de waarheid’.
Yohanna Katanacho, KokBoekencentrum
Utrecht 2019, 120 blz., € 12,99
Yohanna Katanacho zoekt naar een
Palestijnse theologie van het beloofde land,
vanuit zijn eigen context, maar wel trouw
aan de Bijbel. Zijn uitgangspunt is robuuste
‘liefde’, liefde die gerechtigheid najaagt. Dat
is liefde voor zowel de Palestijnen als voor
Israël.
Katanacho is Palestijn en werkt als decaan
aan het Nazareth Evangelical College en als
academisch consultant aan het Bethelehem
Bible College. Hij noemt zichzelf evangelical.
Dat betekent voor hem dat hij Jezus Christus
persoonlijk navolgt, de autoriteit van de
Bijbel accepteert en uitgaat van de noodzaak
van persoonlijke bekering. Dat laatste heeft
hij zelf heel radicaal meegemaakt, van atheïst naar gelovige. Gezonde theologie kan
voor hem niet zonder een persoonlijke relatie met God.
Kathanacho is geboren in Oost-Jeruzalem
tijdens de zesdaagse oorlog. Hij is opgegroeid onder Israëlische ‘bezetting’. De
grootste uitdaging na zijn bekering was het
liefhebben van zijn vijanden, de Israëlische
soldaten met wie hij dagelijks werd geconfronteerd. Die context stempelt het leven van
Katanacho en dus ook zijn theologie. Hoe
lees je in die context de Bijbel met het oog
op de vraag wie er ‘recht’ heeft op het land
Israël/Palestina. De Joden of de Palestijnen?
Katanacho’s uitgangspunt is dat het land van
geen van beide is, dat niemand ‘recht’ heeft
op het land. Het land is ten diepste niet van
een van de partijen, het land is van God, of
nieuwtestamentisch gezegd: van Christus.
Hij is Heer van het land en wij zijn rentmeesters. Dat betekent dus, dat Joden en
Palestijnen vandaag geroepen zijn God in
zijn land te eren. Het land is een land van
geloof, vrede, verzoening en hoop. Elke politieke oplossing moet dat uitstralen voor
zowel Israëli’s als Palestijnen.
Dat laatste was de inspiratie voor Katanacho
om mee te werken aan het Kairos-document,
uit 2009. Dit document is als bijlage in het
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boek opgenomen. Het geeft de visie weer
van christenen uit een diversiteit aan
Palestijnse geloofsgemeenschappen op hoe
de kerk zou moeten reageren op de bezetting en het Palestijnse lijden. Een document
dat in westerse pro-Israël-kringen uiterst kritisch is ontvangen. Katanacho geeft in zijn
boek een theologische fundering van dat
document en gaat in op de kritische vragen.
Zo verduidelijkt hij de intenties en de
inhoud ervan. Hij is daarbij niet bang om
kritische vragen te stellen bij bepaalde formuleringen.
Het meest indrukwekkend vind ik zijn
lezing van de geschiedenis van Hagar in
Genesis 16 en 21. Het laat zien hoe een verhaal andere dimensies en klanken krijgt als
de context verandert. Hagar wordt door Sara,
de vrouw van Abraham, verdrukt en weggestuurd. Voor velen is dat niet te vergelijken
met wat er vandaag in het land gebeurt,
maar Katanacho doet het wel. Hij vergelijkt
de situatie van de Palestijnen met die van
Hagar, maar zonder bitter te worden en zonder in een slachtofferrol te vervallen.
Integendeel, hij laat zich juist inspireren
door de transformatie die er in Hagar plaatsvindt, doordat de (Engel van de) Heer haar
ziet en voor haar voorziet. Hagar, de slavin,
wordt geroepen om terug te keren naar Sara
om voor haar een zegen te zijn. Dat is haar
kracht in onderdrukking. Katanacho leest dit
verhaal als een aansporing voor Palestijnse
christenen ‘om hun ogen af te wenden van
de problemen die zij op hun weg ondervinden en ze te richten op de God in wie ze
geloven.’ ‘Zo kunnen zij een zegen zijn,
zelfs voor hun onderdrukkers’.
Het boek geeft stof tot nadenken. Hoewel
het soms bijbels-theologisch wel iets dieper
zou mogen en Katanacho de discussie meer
zou mogen voeren met de critici, zullen
vooral westerse christenen moeten leren
luisteren naar zijn betoog. Hij schrijft vanuit
de concrete existentie van lijden en spanning. Alles wat hij zegt heeft – in tegendeel
tot onze visie op het Midden-Oosten – direct
consequenties voor zijn dagelijks leven.
Omdat alle theologie – ook de onze – contextueel is, zullen we naar elkaar moeten luisteren en van elkaar moeten leren. Juist als je
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het niet (in alles) met elkaar eens bent.
Daarom is dit zo’n belangwekkend boek om
te lezen.
Bernhard Reitsma, hoogleraar Kerk in de context van de islam aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en lector Diversiteit en
Professionaliteit aan de CHE
Het christelijk geloof: Een eigentijdse introductie. Aad van Egmond, KokBoekencentrum,
Utrecht 2018, 428 blz., € 24,99
Afgelopen 19 april overleed Aad van
Egmond, jarenlang hoogleraar systematische theologie aan de VU. In 2018 liet hij
zijn laatste boek achter, een ‘eigentijdse’
introductie in het christelijk geloof. Waar dat
eigentijdse nou precies in tot uiting komt, is
op voorhand lastig te zien. De omslag doet
in ieder geval enigszins gedateerd aan. Het
bestaat uit drie grote delen die samen 66
paragrafen maken. Dat getal lijkt niet helemaal toevallig te zijn. Want de manier waarop Van Egmond het christelijk geloof uiteenzet, is door simpelweg de narratieven van
Oude en Nieuwe Testament langs te gaan
waarbij hij veel aandacht heeft voor de diversiteit en pluriformiteit van de bijbelverhalen.
Dat doet hij overigens met een sterk
Barthiaanse inzet: vanuit de herkenning van
Jezus als de Christus: ‘Het argument dat het
in het christelijk geloof niet om Jezus gaat
maar om God, veronderstelt dat je de verhalen over Jezus al gehoord hebt’ (19).
De titels van de drie grote delen – ‘De wortels,’ ‘het Koninkrijk,’ en ‘Geloven’ – zijn
behoorlijk ongelijksoortig. De ondoorzichtigheid van het boek als geheel, de precieze
bijdrage die Van Egmond wil leveren, alsook
het publiek dat hij voor ogen heeft, is onduidelijk. Het enige dat je kunt doen, is gewoon
gaan lezen. Wellicht is dat ook bewust. Het
verhaal lezende kom je tot inzicht.
Wat betreft het publiek: breed, randkerkelijk
en religieus geïnteresseerd. Van Egmond
legt veel uit en vermijdt theologisch jargon.
De paragrafen zijn ook kort, 4 tot 5 pagina’s
elk. Gesprek met andere theologen, bijbelwetenschappers is er niet, slechts verwijzingen in de eindnoten (waarvan het merendeel
verwijzingen naar bijbelteksten zijn). Daar is
wellicht ook het eigentijdse in gelegen. Van
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Egmond probeert voor mensen van nu op
een soepele wijze het christelijke verhaal te
vertellen aan de hand van de Bijbelse narratieven. Wat betreft de specifieke bijdrage:
een sterk bijbels-theologische uitleg en duiding waarin volop ruimte is voor de ontwikkelingsgeschiedenis (scheppingstradities,
profetenscholen, canonvorming etc.), zonder
een biblicistische hermeneutiek. Zijn inleiding op met name de Psalmen is heel sterk.
Het is wat dat betreft ook verfrissend om te
lezen dat de auteur het ‘aanraadt’ de Bijbel
ernaast te lezen (inclusief deuterocanoniek!).
Gewoon het verhaal brengen, gevoelig voor
de taal en cultuur en als zodanig waarderen.
Hierbij blijft de joodsheid van Oude en
Nieuwe Testament mooi staan. Enigszins
‘Amsterdamse school’ is de neiging om
bestaande vertalingen te corrigeren. Want
hoewel Van Egmond de NBV als uitgangspunt neemt, gaat daar, zoals verwacht, een
hoop mis. Dan de opzet: wortels verwijst
naar het OT, het koninkrijk naar het NT en
geloven blijkt een reflexief gedeelte waarin
enkele moeilijke vragen worden behandeld
(o.a. de betrouwbaarheid van de Bijbel, historiciteit van Jezus, schepping versus wetenschap).
Hoewel het lastig is om de verschillende
paragrafen samen te brengen tot één geheel,
is het duidelijk dat Van Egmond heel duidelijk een modern Godsbeeld wil neerzetten
dat past bij de eigentijdse mens, waarin liefde en vrijheid centraal staan. Daar komt die
aap van een ondertitel dan ook uit de mouw.
Met dit perspectief op het christelijk geloof
(en ook meermaals bij het lezen zelf) word
ik echter sterk herinnerd aan de manier
waarop Berkhof zijn Christelijk geloof (1973,
19937) schreef. Ook hier is de mens vooral
Gods bondgenoot en is God vooral uit op
menselijke vrijheid.
Overigens is Van Egmond geenszins oppervlakkig in zijn uitwerking, maar biedt hij
een gebalanceerd verhaal. De kerk als
gemeenschap van geloof en als onderdeel,
drager van het verhaal komt er echter zeer
bekaaid vanaf. Van Egmond heeft geen
woorden voor de kerkelijke praktijken die
handen en voeten geven aan de liefde en
vrijheid van God. De kerk lijkt meer een historische voetnoot bij het verhaal van Jezus.
Desalniettemin, voor de niet-theoloog die
gevoeliger wil worden voor de tekst van de
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Bijbel en het doorlopende verhaal is dit een
heel leuk boek om eens door te nemen.
Jan Martijn Abrahamse, docent systematische
theologie en ethiek aan de CHE en het
Baptisten Seminarium
Eén kerk. Weg uit de verdeeldheid. Bert
Loonstra, Buijten & Schipperheijn Motief
Amsterdam 2019, 159 blz., € 15,90
Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant:
één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/
Constantinopel uitgelegd. Bram van de Beek
en Herwi Rikhof, KokBoekencentrum Utrecht
2019, 220 blz., € 19,90
Bert Loonstra, christelijk gereformeerd predikant te Gouda, verlangt naar één kerk en
schrijft er een hartstochtelijk pleidooi voor.
Zijn uitgangspunt is dat kerkelijke verdeeldheid weliswaar bestaat, maar dat ze eigenlijk
onbestaanbaar is en dat we ons er niet bij
neer mogen leggen. Er moet iets gebeuren.
Er is immers maar één fundament. Daar
passen geen gescheiden kerken op.
Bovendien is de verdeeldheid van de kerk
een aantasting van Gods goede naam.
Eigenlijk heb je als (afzonderlijke) kerk
alleen bestaansrecht als je het bestaansrecht
van andere kerken aanvecht. Loonstra maakt
dan ook korte metten met de gedachte dat
het wel mooi en kleurrijk is om zoveel keuze
te hebben, zolang we elkaar maar niet verketteren. Nee, alleen als je reden hebt om
elkaar te verketteren omdat een andere kerk
de heilsweg verkeerd voorstelt, dan ben je
gelegitimeerd. En anders niet!
Na deze krachtige inzet, waaiert het boek
breed uit. Ik had een beetje het gevoel van
een beginnende prediker die in z’n preek al
z’n mooie vondsten en nieuw verworven
kennis heeft gestopt. En Loonstra weet veel!
Zo komt de ‘New Perspective on Paul’ langs,
Noordmans’ visie op de liturgie, de verstaanbaarheid van de kerkelijke boodschap voor
de postmoderne mens, zowel vanuit de
orthodoxie (Runia, Graafland, W. Aalders en
Wim Dekker) alsook vanuit bredere kring
(Bonhoeffer, Halík en Wiman), ‘The
Passion’, de ziel, de hemel, het kwaad,
schepping en evolutie. Over elk van die
onderwerpen worden zinnige dingen gezegd
en blijkt Loonstra goed thuis in de actuele
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discussies, maar als lezer raak je de draad
wel gemakkelijk kwijt. Mooi is zijn pleidooi
voor intellectuele nederigheid die tegenbewijs serieus neemt en probeert daarop een
eerlijk antwoord te vinden, tegenover dogmatisme dat de eigen geloofsovertuiging
beschermt door tegenargumenten verdacht
te maken, ze te negeren of ze te kleineren.
In de laatste twee hoofdstukken probeert
Loonstra zijn pleidooi concreet te maken.
Hoe ziet dat ene kerkelijke verband er dan
uit? Daarbij denkt hij niet zozeer vanuit een
bepaald omlijnd minimum of bepaalde kernen, maar zoekt hij naar de buitengrenzen
en de identiteitsbepalende criteria. Hij gaat
in op de ‘breuklijnen rondom Rome’ en de
‘waterscheiding met het baptisme’. Wat dat
laatste betreft merkt hij op dat zolang we
elkaar over en weer geen valse kerk (durven)
noemen, de doop niet kerkscheidend mag
zijn en we dus beide dooppraktijken binnen
één kerkelijke gemeenschap moeten kunnen
aanvaarden. Zo zouden er binnen de
gemeenschap van kerken diverse typen van
kerken kunnen bestaan. Binnen zo’n kerk is
ruimte voor tolerabele verschillen over de
kinderdoop, homorelaties en de vrouw in
het ambt. Het lijkt nog steeds op het denominationalisme, maar is toch minder
extreem, omdat het om één verband gaat.
Bovenop de beslisstructuren van de afzonderlijke kerkgemeenschappen pleit hij voor
een gezamenlijke ontmoetingslaag die niet
geheel vrijblijvend is, een convent of een
concilie. Het gaat hem om een kerkgemeenschap met ruimte voor verschil, maar ook
met een heldere gemeenschappelijke grondslag. Die laatste zoekt hij in een kernbelijdenis in de vorm van de Apostolische
Geloofsbelijdenis. Al met al lijkt wat hij
voorstelt behoorlijk in lijn met wat de afgelopen jaren is ontwikkeld binnen de Nationale
Synode. Ik denk dat dit boek zeer dienstbaar
kan zijn in het verder concreet maken van
de vorig voorjaar ondertekende ‘Verklaring
van verbondenheid’ in Dordrecht.
Een punt van aandacht vind ik wel dat
Loonstra in zijn uitwerking wel erg (christelijk) gereformeerd blijft en te weinig oog
heeft voor de dynamiek van geleefd en
geleerd geloof. Ik zou zijn zoeken naar buitengrenzen ook graag vervangen door kernen van belijden. De structuur die hij voorstelt, vind ik zeer de moeite van het overwe-
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gen waard, al vrees ik dat veel kerkgenootschappen (en zeker de rooms-katholieke
kerk) dit niet zullen meemaken.
Een poging om protestant en rooms-katholiek samen te brengen, wordt gedaan door
Bram van de Beek en Herwi Rikhof in Wij
geloven. Zij doen dit via een uitvoerige gezamenlijke uitleg van de geloofsbelijdenis van
Nicea/Constantinopel. Wie het werk van
Van de Beek kent met zijn concentratie op
de eenheid van God, het kruis, de ene kerk
en de Maaltijd, herkent veel. Het Symbool
wordt beschouwd als de leeswijzer voor de
uitleg van de Schriften. Die uitleg gebeurt
hier zeer grondig en er komt in tweehonderd bladzijden veel goede en gedegen theologie langs. Maar het is ook een heel eigenzinnige theologie, waarvan het maar de
vraag is of die verbindend werkt. Het zal bijvoorbeeld niet leiden tot een kerk met een
dubbele dooppraktijk, zoals bij Loonstra, en
er zullen er maar weinig zijn die het gelijk
van Gomarus, zoals hier bepleit, mee kunnen maken, laat staan over willen nemen.
Ook de gelijkschakeling van Geest en kerk
vind ik problematisch, zeker als onder kerk
vooral verstaan wordt ‘liturgie, ambt en
institutionele organisatie’ (166), inclusief de
bisschop van Rome als ‘laatste gezagsinstantie’ (169). Interessant trouwens dat de
auteurs spreken over handoplegging als ‘het
verlenen van de Heilige Geest’ en over ‘een
overdracht van de Geest door wie het ambt
gedragen wordt’ (170). Dat klinkt als de overdracht (‘impartation’) van de Heilige Geest
ten behoeve van bijzondere Geestesgaven en
kracht tot genezing in sommige charismatische kringen. Hier raken de uitersten elkaar.
Teun van der Leer, docent en onderzoeker aan
het Baptistenseminarium te Amsterdam
The Oxford Handbook to Ecclesiology. Paul
Avis (red.), Oxford University Press, Oxford
2018, 649 blz., £ 95.00
Op het eerste gezicht een imposant handboek, maar minder innovatief dan zou kunnen. Grofweg wordt er een vrij klassiek
ecclesiologisch paradigma gevolgd: eerst
worden de Bijbelse lijnen uitgezet, vervolgens krijgen de klassieke tradities hun kans,
daarna worden enkele invloedrijke twintig-
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ste-eeuwse theologen voor het voetlicht
gebracht en het geheel wordt afgetopt met
hedendaagse (interculturele) ontwikkelingen.
Hoewel zo’n bundel zich lastig laat reduceren, wil ik toch enig idee geven bij de
inhoud door een korte schets van de 28 bijdragen. Het inleidende hoofdstuk van Avis
zelf biedt een behulpzame inleiding in de
status quo en quaestiones van ecclesiologie en
oecumene. Hierin benoemt hij de uitdagingen rond de opkomst van missionaire ecclesiologie, feministische kritiek, de roep om
realisme, e.d. Vervolgens bijt R.W.L. Moberly
de bijbels-theologische spits van Part I af en
bevraagt op boeiende wijze de ecclesiologische appropriatie van het OT en zoekt naar
een bescheiden hermeneutiek waarin Israël
als Gods blijvende verbondsgemeenschap
overeind blijft. Loveday Alexander meent in
haar studie van de evangelieboeken dat deze
boeken wel degelijk ‘a profoundly ecclesiological sub-structure’ vertonen, hoewel ze over
Jezus gaan (55). Andrew Lincoln bespreekt
de Johannese literatuur in relatie tot ecclesiologie en benoemt hierin de missionaire
focus die verankerd ligt in de komst van God
door Zoon en Geest. Edward Adams geeft
een zeer boeiende analyse van het corpus
Paulinicum waarin hij een aantal vastgeroeste ideeën corrigeert, zoals de eenzijdige
focus op ‘household communities’ (141).
Gerald O’Collins hangt mij iets te nadrukkelijk de ‘rooms-katholiek’ uit in zijn introductie op de algemene brieven doordat hij iets te
geforceerd de roomse ecclesiologie daarin
wil teruglezen.
In Part II bespreekt Mark Edwards de
opkomst en versteviging van het pauselijke
ambt in de pre-Niceence periode. Andrew
Louth zoomt daarna in op de eigenstandige
ontwikkeling van de ecclesiologie binnen de
Oosterse Orthodoxie, waarin een sterk
accent ligt op de kerk als ‘vrouw’ als tegenover en als onderdeel van Christus.
Aansluitend een bijdrage van Norman
Tanner over de ontwikkelingen in de
Middeleeuwen waarin het pausdom zowel
zijn hoogtepunt bereikt in termen van
macht, alsook dieptepunten bereikt in de
vorm van onenigheid (Avignon-Rome), en
tegelijk daarmee allerlei vernieuwingsbewegingen van mannen én vrouwen oproept die
trachten de kerk terug te brengen bij de
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bron. Dorothea Wendebourg bespreekt de
protestantse wending aan de hand van een
relatief zeer gedetailleerde inzage in Luthers
ecclesiologie, gesteund door een veel kortere
schets van Melanchthon en Calvijn. Hierna
is het opnieuw Avis die nu de anglicaanse
ecclesiologie uiteenzet en argumenteert dat
deze Engelse ecclesiologische constructie
gezien moet worden als een rooms/protestants amalgaam. Meer eenduidig historisch
is vervolgens weer Ormond Rush en zijn
zeer leesbare verhandeling over de ontwikkeling van het ecclesiologisch denken tussen
Trente en Vaticanum II. Hij ‘duidt’ de totstandkoming van Lumen Gentium en de
ecclesiologische variëteit die daarachter
schuilgaat. Paul Fiddes geeft een inkijkje in
de baptistische ecclesiologie, waarin hij
vooral de kenmerkende verbondsecclesiologie historisch uitwerkt en laat zien dat lokale
‘autonomie’ een eenzijdig misverstaan is
van congregationalisme. De verkenning van
het methodisme door David Chapman is
dan weer meer een actuele bezinning à la
Avis’ eerdere bijdrage. Chapman merkt op
dat binnen het methodisme de nadruk altijd
meer heeft gelegen op soteriologie dan op
ecclesiologie, met als gevolg dat laatstgenoemde wat onderontwikkeld is gebleven.
Amos Yong sluit Part II af met zijn bezinning op pentecostale ecclesiologie. Hierin
speelt vooral de vraag of een diverse vernieuwingsbeweging wel een ‘ecclesiologie’ heeft.
Yong kan daarom niet anders dan een schets
geven van hoe zoiets eruit zou kunnen zien.
Part III behandelt achtereenvolgens de ecclesiologie van Karl Barth, Yves Congar, Henri
de Lubac, Karl Rahner (die reeds sterk
gewag maakte van de secularisatie en de veranderende context van de kerk als diasporagemeenschap), Joseph Ratzinger
(Benedictus XVI), in wiens lange carrière
het accent steeds meer op de universele kerk
kwam te liggen, de invloedrijke GrieksOrthodoxe theoloog John Zizioulas, die met
het idee van koinonia, waarin eenheid en
veelheid samenkomen, ook de koers heeft
bepaald van Faith & Order’s recente document The Church: Towards A Common Vision
(2013), Wolfhart Pannenberg en Rowan
Williams.
In Part IV volgen nog vijf actuele bewegingen. Eerst Elaine Graham die de balans
opmaakt na decennia van feministische kriInspirare juni 2020

tiek op patriarchale structuren. Zij bespreekt
Fiorenza, Ruether, Russell en Fulkerson en
komt tot de conclusie dat vrouwen enerzijds
de ‘backbone’ (547) van het kerkelijk leven
zijn, maar dat zij zich tegelijk langzaam
terugtrekken op hun eigen erf (‘womenchurch’) en dat dit ten koste gaat van het
Lichaam van Christus. Vervolgens een verkenning van de relatie tussen ecclesiologie
en de sociale wetenschappen door Neil
Ormerod. Hij doet een poging te komen tot
een theologische waardering van het sociale
terrein waarin hij de kritiek van Millbank
verwerkt. Hierna volgen LatijnsAmerikaanse, Aziatische en Afrikaanse perspectieven, wat op zich opmerkelijk is en de
eurocentriciteit van deze bundel verder
onderstreept. Michelle Gonzalez verkent de
bevrijdingstheologische lijn vanuit LatijnsAmerika (o.a. Gustavo Gutiérrez, Leonardo
Boff) en de kritiek dat deze beweging de
connectie met het grondvlak verloren is.
Vanuit Azië laat Simon Chan zijn licht schijnen over de grassroots-bewegingen die in het
elitaire ecclesiologische gesprek meestal ontbreken; bijv. de Japanse ‘No-Church
(Mukyokai) movement’ en de inheemse kerken in India die een mix van invloeden laten
zien. Chan bespreekt de spanning tussen
inculturatie en contrast-gemeenschap o.a.
aan de hand van Watchman Nee’s denken
over de lokale gemeenschap. Ten slotte een
rooms-katholiek Afrikaans perspectief door
Stan Chu Liu waar opnieuw die spanning
rond inculturatie op tafel ligt: ‘African
church or Church in Africa’? (621). Liu pleit
uiteindelijk voor een Afrikaanse ecclesiologische ressourcement en missie naar de
Westerse kerk.
Hoewel er in zo’n bundel altijd verschil moet
zijn, heb ik de ongelijksoortigheid (vooral in
Part II) regelmatig als storend ervaren.
Bijvoorbeeld de grofmazige schets van de
ontwikkelingen in de Middeleeuwen ten
opzichte van een gedetailleerde studie naar
Luther, naar een actuele bezinning op ‘anglicanisme’ door Avis en ‘rooms-katholicisme’
door Rush. Veel boeiende stemmen uit het
pletora van de Reformaties zijn opgeofferd
(o.a. Hus, Zwingli, A Lasco, Bucer,
Cartwright) en het continentale doperdom
(Hubmaier, Simons) is helemaal afwezig.
Sommige bijdragen zijn mijns inziens niet
geschikt voor een handboek: te weinig des-
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criptief en verkennend, teveel betogend van
karakter. De waarde van het genre handboeken dat de laatste twintig jaar het licht heeft
gezien, ligt volgens mij vooral bij overzicht
en inzicht geven. Van mij had Avis meer
mogen inzetten op een aantal thema’s die
het ecclesiologisch debat bepalen (bijv.
eucharistische ecclesiologie, missionaire
ecclesiologie, oecumene, secularisatie/postchristendom, kerk-staat, idealisme en Israëlkerk). Hiervoor had de serie moderne theologen wat mij betreft mogen wijken. Deze
keuze is toch behoorlijk arbitrair en biedt
minder de gelegenheid om diversiteit te
laten zien (alle theologen zijn man,
Europees en van ‘established churches’).
Daarbij komt nog dat namen ontbreken die
de ‘missional turn’ in de theologie en zeker
in de ecclesiologie vertegenwoordigen
(Lesslie Newbigin, David Bosch, Darrell
Guder). Uit de bijbelse verkenningen blijkt
nota bene de centraliteit van missie en interculturaliteit! Deze notie wordt echter in de
rest van de bijdragen nauwelijks uitgewerkt.
Hetzelfde geldt voor het ontbreken van
ecclesiologische reflectie op de post-christelijke context van de Westerse kerk, interculturele kerken en migrantenkerken, en de
opkomst van etnografische ecclesiologie. Dat
laatste is nu teveel weggestopt in Ormerods
bijdrage. Gemiste kans wat mij betreft om
de klassieke ecclesiologie, die vooral is gefocust op historische achtergronden, oecumene en confessionele structuren, meer te verbinden met de kerk van de straat en de
empirische praktijken zoals m.n. Nicholas
Healy, Pete Ward en Claire Watkins (wier
namen ontbreken in deze bundel!) hebben
bepleit. En wat te denken van de hele ontwikkeling en invloed van globaliserende
megakerken zoals Willow Creek, Purpose
Driven en Hillsong? Reflectie op deze internationale en urbane netwerk-kerkgemeenschappen wordt node gemist. Samengevat:
een handboek dat op veel vlakken een waardevolle introductie bevat met als noodzakelijke caveat dat niet elke bijdrage uitblinkt in
leesbaarheid en als geheel op kernpunten
behoorlijke leemtes vertoont.
Jan Martijn Abrahamse, docent systematische
theologie en ethiek Christelijke Hogeschool Ede
en het Baptisten Seminarium
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Zoenen en zegenen. Zoeken wat verloren
ging – genezen wat gebroken is. Rob van
Essen, Narratio Gorinchem 2017, 310 blz., €
22,50
(N.B. Sinds 1 januari is uitgeverij Narratio
gestopt. Het boek kan besteld worden via
secretariaat Ned. Lucasorde – Lucasorde@
gmail.com of www.lucasorde.nl – met gratis
verzending)
Emeritus-predikant Rob van Essen – al
decennia actief betrokken bij de Dienst der
Genezing in de kerken als voorzitter van de
Nederlandse Lucasorde van 1980-2017 –
bundelde wat hij in de loop der jaren schreef
over kerk en genezing. Op de omslag van
het boek zit de auteur bij een poppenhuis en
lego te genieten van het speelgoed van vroeger jaren, waar nu zijn kleinkinderen mee
spelen. Zo gaat dat met oude herinneringen.
En zo gaat dat ook met oude artikelen: goede
herinneringen voor de schrijver ervan, leesplezier voor de lezer die ze voor het eerst
onder ogen krijgt.
Te genieten valt er genoeg bij deze met
eigenzinnigheid gezegende schrijver, die
niet schroomt om zich uit te laten over
homoseksualiteit, maatschappelijke discussies, markante personen en natuurlijk over
de rode draad van dit boek: kerk en genezing. ‘Voor een mirakel moet je bij mij niet
zijn,’ roept Van Essen, wanneer hij schrijft
over het plotselinge overlijden van zijn
vrouw (302). En al eerder heeft hij aangegeven niets op te hebben met een woord als
‘gebedsgenezing’. Dat riekt voor hem te veel
naar genezingstaferelen van Amerikaanse
evangelisten op het Malieveld, waarbij veel
mensen teleurgesteld en beschadigd zijn
geraakt. Wat dan wel? Van Essen wijst op
een lange kerkelijke traditie van de ‘dienst
der genezing’. Daarin wordt genezing ervaren binnen een geheel van viering, ritueel,
pastoraat en diaconaat. En dan gaat het om
genezing in de breedste zin van het woord:
lichamelijk, geestelijk, in herstel van relaties
en door het scheppen van gelijke kansen in
de maatschappij. Voor die ‘dienst der genezing’ is gaandeweg meer ruimte gekomen in
de kerk en daar heeft Van Essen zelf in zijn
hoedanigheid als voorzitter van de
Lucasorde, een internationale kerkelijke
beweging rond genezing, het nodige aan bijgedragen.

Levensloop en artikelen, lopend van 1982 tot
2016, getuigen van een veranderende
omgang met het onderwerp genezing in de
kerk. Het is onvermijdelijk dat er veel overlap in de artikelen zit. Wie een paar krenten
uit de pap wil, wijs ik in ieder geval op het
artikel ‘Hoe antwoordt God?’ (106-110) met
een mooie, persoonlijke theologische
geloofsbelijdenis van de auteur. De artikelen
‘De dienst der bevrijding’ (163-174) en
‘Zestig jaar dienst der kerkelijke genezing’
(287-299) bieden uitstekende overzichten
van relevante ontwikkelingen en de personen daarbij.
Van Essen spreekt graag van ‘handtastelijk
heil’. Wanneer God heelt en verzoent, dan
mag dat lijfelijk, met gebaar en zalving, worden uitgedrukt. Daarom ook de titel: zoenen
en zegenen. Ik had, met de recente #MeToodiscussie voor ogen, wel meer willen lezen
over de begrenzing van een heilzame lijfelijkheid of over de heling van slachtoffers
van niet-heilzame handtastelijkheid.
Eén ding nog: de auteur is ernstig behept
met de spatieziekte (barbie poppen, Lucas
Orde, Bethlehem kerk). Wanneer de kerk
met het onderwerp van genezing niet altijd
goed raad weet, dan had hier toch zeker een
eindredacteur moeten genezen wat aan
woorden gebroken is.
Theo Hettema, theoloog bij het Protestants
Landelijk Dienstencentrum en het Seminarium
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
Dienst van bevrijding. Catholic Charismatic
Renewal International Services Leerstellige
Commissie, Helmond 2019, 150 blz., € 14,00
Wat me telkens weer treft in de RoomsKatholieke Kerk is het besef deel te zijn van
een gemeenschap die wereldwijd en de eeuwen door bestaat. Inzichten worden getoetst
aan de traditie en worden internationaal
besproken. Dat geeft een breed draagvlak
aan keuzes die gemaakt worden, en voorkomt dat mensen er op hun stokpaardjes
vandoor gaan. Nadeel is misschien dat het
ook iets van een compromis heeft. Maar als
we vertrouwen dat de Geest tot de gemeenten spreekt, heeft het samen afstemmen ook
de mogelijkheid dat er werkelijk duurzame
lessen worden geleerd. Zo wil ik graag deze

handreiking ontvangen.
In dit boekje wordt uiteengezet welke plek
de dienst der bevrijding in de kerk kan hebben. Dat is duidelijk onderscheiden van
exorcisme, dat door gewijde ambtsdragers
moet worden gedaan die daarvoor zijn aangewezen. Maar de invloed van het kwade uit
zich niet alleen in bezetenheid. Het komt
ook aan het licht in allerlei stoorzenders, die
inspelen op onze ervaringen. En op dat vlak
heeft de charismatische vernieuwing al heel
wat geleerd. Hier wordt geen verdediging
van de dienst der bevrijding gegeven, maar
wordt deze ingebed in de leer en het werk
van de kerk. Het is dus gericht op hen die
zich inzetten voor het delen van de vrijheid
die het evangelie brengt. En het durft daarbij
kritisch te zijn naar de huidige cultuur, waar
breuken in relaties veel mensen verwonden,
en waarin vele vormen van verslavingen
zijn.
Bijbelse onderbouwing, theologische context, lessen uit de geschiedenis en pastorale
richtlijnen willen een goede omgang met de
dienst der bevrijding stimuleren, die gezien
wordt als wezenlijk onderdeel van evangelisatie (40). In de manier waarop de invloed
van het kwade op het leven van mensen
wordt beschreven, herken ik veel van wat ik
ook al geleerd heb binnen de Werkgroep
voor Gebedspastoraat ‘in Christus heel’. Dat
invloed van het kwade tot uiting kan komen
in sterke negatieve emoties, in dwangmatige
denkpatronen, in gedrag, in bezitterige of
ongezonde relaties met anderen of met
objecten. Daarin werken de invloed van
zonde en verkeerde keuzes, kwetsing in relaties en overlevingsmechanismes op elkaar
in. Het ontdekken van die samenhangen is
een belangrijk deel van de dienst der bevrijding. Ontmaskeren van wat ten onrechte
voor waar is aangenomen, is daarin belangrijk, en vooral ook het eerlijk erkennen van
eigen keuzes. Onderkennen van keuzes die
gemaakt zijn, belijden van schuld en ontvangen van vergeving is daarin fundamenteel.
Bevrijdend is het ontdekken van wat ten
onrechte werd geloofd, en wat het leven in
een verkeerd licht zette. Daarom is ook
innerlijke genezing vaak nodig en het aanleren van nieuwe reactiepatronen, gevoed door
de Geest. Voor het begeleiden van mensen
op deze weg, biedt deze publicatie goede
handreikingen. Ik hoop dat dit gelezen
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wordt in de breedte van de kerk en christelijke organisaties, zodat wij allen erdoor verrijkt worden.
Reinhard van Elderen, PKN-predikant te
Eemdijk
Wat is heilig? Christendom voor mensen
van vandaag. Rowan Williams, Berne Media
Heeswijk Dinther 2018, 256 blz., € 19,90
Het lezen van Rowan Williams' boek Wat is
heilig confronteerde mij direct met mezelf:
‘Goede dingen zijn uiteindelijk slechts
bereikbaar als je er de tijd voor neemt’ (78).
Het bijzondere is dat het lezen van dit boek
en het schrijven van een recensie nu net
slecht uitkomen met ‘mijn’ planning! En laat
dit boek nu gaan over contemplatie en
reflectie! Williams is een interessant denker,
theoloog, filosoof en dichter. Ik volg
Williams een beetje sinds ik in 2017 een
lezing van hem bijwoonde in DeZinnen in
Den Haag. Williams toonde zich in die
lezing een kundig spreker, behoedzaam
manoeuvrerend tussen de particulariteit van
religie in de samenleving en de publieke
stem van religie in de seculiere samenleving. In 2018 bezocht ik volksvertegenwoordigers van de Europese Volks Partij (EVP) en
daar bleek dat Williams’ stem door middel
van zijn boek Faith in the public sphere een
inspiratiebron was voor het verkiezingsprogramma van de EVP voor de Europese verkiezingen van 2019. Ik was dus wel
benieuwd hoe Williams in dit boek de lezer
‘een voorproefje’ van zijn gedachten over
heilig leven geeft.
Heilig leven voor Williams is een sacramenteel leven; God neemt het initiatief om zijn
liefde te delen en mensen belichamen die
liefde in de samenleving. Het is een leven in
een gemeenschap, een gemeenschap die
zich voedt door gebed, Woord en eucharistie.
De centrale plaats van gemeenschap wordt
vanaf hoofdstuk 1 benadrukt met als hoogtepunt hoofdstuk 4 over de Benedictijner
Regel. Gebed beschrijft Williams door
accent te leggen op luisteren (hoofdstuk 3)
en door de verbinding met iconen (hoofdstuk 8). Bij het Woord zien we Williams’
sterke schrijverstalent door te laveren tussen
de uiterste posities (biblicistische en vrijzin-
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nige) en een soort van synthese te beschrijven in hoofdstuk 3. De eucharistie krijgt bijzondere aandacht in het deel over Teresa van
Avila (hoofdstukken 9, 10 en 11), een inspirerend voorbeeld voor Williams.
Williams toont zich een belezen, deskundig
en begenadigd historicus, theoloog en filosoof. Hij duikt de diepte in en analyseert kritisch de voorbeelden die hij aanhaalt. Daar
zit dan misschien ook wel een valkuil,
namelijk dat de rode draad niet altijd helder
is. Wellicht heeft dat ook te maken met de
vorm van het boek, namelijk een aantal
essays. De lijn en de keuzes van de beschreven personen worden niet helder toegelicht.
Aan de andere kant is het juist vanwege zijn
diepzinnig analyse zeker de moeite waard
om te lezen.
Albrecht Boerrigter, Algemeen Secretaris van de
Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Gereformeerde Ethiek. Herman Bavinck,
KokBoekencentrum Utrecht 2019, 976 blz.,
€49,99
Samen met Abraham Kuyper wordt Herman
Bavinck gerekend tot de voormannen van
het neo-calvinisme dat eind negentiende,
begin twintigste eeuw in Nederland
opkwam. Zij wilden in reactie op de moderne theologie van hun tijd enerzijds teruggrijpen op het historisch calvinisme en anderzijds vernieuwen. Kuyper en Bavinck hadden daar beiden hun eigen stijl en methode
voor. Bavinck wordt gezien als de meer irenische en verbindende van de twee, in
tegenstelling tot de meer polemische en programmatische Kuyper. De vierdelige
Gereformeerde Dogmatiek van Bavinck wordt
gezien als een standaardwerk en is in de
loop van de twintigste eeuw meerdere keren
opnieuw uitgegeven. Bavincks theologie
staat bekend om zijn pneumatologische
nadruk, wat onder andere constructief uitwerkt in zijn openbaringsleer. Bavinck heeft
naam gemaakt als dogmaticus, maar heeft
tijdens zijn leven ook structureel ethiekcolleges gegeven. Dit werk, zijn Gereformeerde
Ethiek, is een uitgave van zijn eigen collegedictaten. Ondanks de uitgebreide redactie
blijft het oorspronkelijke karakter duidelijk
zichtbaar.
Het werk begint met een inleiding. Verder is
Inspirare juni 2020

het boek onderverdeeld in vier delen: (1) de
mens voor de bekering, (2) de mens in de
bekering, (3) de mens na de bekering en (4)
de levenskringen, waarin het zedelijk leven
zich heeft te openbaren.
In de inleiding beschrijft Bavinck de verhouding tussen dogmatiek en ethiek en het eigene van gereformeerde ethiek. Deel 1 geeft
een theologische antropologie, die fascinerend genoeg soms heel gereformeerd overkomt, soms vooral negentiende-eeuws. Deel
2 gaat over het geestelijk leven en hier ligt
theologisch gezien, denk ik, het meest interessante materiaal. Bavinck steekt namelijk
sterk in bij de navolging van Christus. Als
(ana)baptist is het interessant te lezen hoe
hij dit aanpakt. Enerzijds is hij kritisch op
dopersen, anderzijds laat hij veel dezelfde
geluiden horen en waardeert hij sommige
zaken expliciet. Zo beschrijft hij de dopersen
als een protestantse kloosterorde en noteert:
‘Toch werd op de kweking en voeding en
bewaring van het geestelijke leven de grootste nadruk gelegd.’ (192) Overeenkomsten
met een doperse visie zie ik in een kritische
houding ten opzichte van de ontwikkelingen
tussen kerk en staat in de vierde eeuw en de
impact hiervan op het geestelijk leven van de
kerk (222-223). Verschillen blijven anderzijds bestaan in de houding ten opzichte van
de staat, bijvoorbeeld als het gaat om de eed
en het rechtvaardigen van doden in een oorlog. Voor een doper blijft het vreemd dat
iemand doden (zelfs in een oorlog) niet
direct op de navolging van Christus betrokken wordt. Vanuit Bavincks eigen denken is
dit helder: het gaat om een andere levenskring.
Deel 3 gaat over de mens na de bekering en
de inhoud van het christelijke ethische
leven. Hij laat zich hier zien als een klassiek
gereformeerd ethicus door te werken vanuit
de Tien Geboden. Interessant is wel de driedeling die hij aanbrengt in plichten jegens
God, vervolgens plichten jegens onszelf en
ten slotte plichten jegens de naaste.
Deel 4 beschrijft de verschillende levenskringen. Bavinck noemt de familie, maatschappij, kunst en wetenschap, staat, kerk
en mensheid, het Godsrijk. Alleen het
hoofdstuk over familie is geschreven en uitgegeven in deze publicatie. De andere
levenskringen vormen lege hoofdstukken.
Dat is wel jammer, met name Bavincks visie
Inspirare juni 2020

op het Godsrijk, juist vanuit een ethisch perspectief, had mij fascinerend geleken om te
lezen.
Hoe is dit werk nu te waarderen? Was het
een nodige uitgave, ruim 100 jaar na dato?
En wat is de theologische meerwaarde voor
de theologie anno 2020? De nadruk van
Bavinck op navolging vind ik buitengewoon
interessant. Mede omdat hij hiermee een
aantal klassieke calvinistische dilemma’s
tussen rechtvaardiging en heiliging overstijgt. Het nodigt ook uit tot theologisch
gesprek met de anabaptistische traditie die
theologisch gezien volop werkt vanuit de
navolging van Christus. Recentelijk is hier
ook een proefschrift over verschenen van
Jessica Joustra aan de Vrije Universiteit
(Reformed and Anabaptist Dialogue on the
Imitation of Christ. Exploring the Thought of
Herman Bavinck and John Howard Yoder on
Following the Example of Jesus, VU
Amsterdam 2019).
Maar verder is het een dik boek, opsommerig, regelmatig ontzettend negentiendeeeuws in gedetailleerdheid (vgl. de paginalange opsomming van de verschillen tussen
man en vrouw, 619-621), op andere momenten laat hij voor de hand liggende vragen
weer liggen. Een grappig voorbeeld: als het
gaat over het gebruik van alcohol beschrijft
hij uitgebreid de verschillende soorten sterke drank, waar en hoe het gebrouwen of
gedestilleerd wordt, hoeveel belasting er op
geheven wordt en ga zo maar door. Kortom,
een overvloed aan trivialiteiten. Anderzijds
als het gaat over de christelijke houding ten
opzichte van de oorlog, noemt hij de hele
discussie over rechtvaardige oorlog sinds
Augustinus niet eens en is hij in een paar
zinnen klaar. Daarnaast komt het eigene van
Bavincks benadering ook nog niet altijd naar
voren in dit vroege werk.
Dus voor ethisch geïnteresseerden is het te
gedateerd en te willekeurig. Voor liefhebbers
van het neo-calvinisme en Bavinck is het
zeker een interessante uitgave. Er wordt
gewerkt aan een Engelse vertaling. Ik ben
benieuwd wat die gaat uitwerken.
Daniël Drost, baptistenvoorganger te Deventer
en docent en onderzoeker aan het Baptisten
Seminarium, Vrije Universiteit, Amsterdam
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Vruchten van de Bron. Geloven, hopen en
bovenal liefhebben. Marius Noorloos,
KokBoekencentrum Utrecht 2019, 96 blz., €
14,99
Wie de boeken van Marius Noorloos (Leven
uit de Bron, Groeien uit de Bron) kent, zal in
dit boek veel herkennen. Dezelfde gedrevenheid, de aandacht voor het lezen van de
Bijbel, de omgang met God, het geloofsgesprek. Maar ik kom niet echt van de indruk
af, dat dit een soort schetsboekje naast de
grote werken is, met voorstudies en nog niet
uitgewerkte schetsen. Zo biedt dit boek
gedachten, verbonden aan wat we al van
hem kennen, maar heel schetsmatig, soms
niet meer dan de opbouw van een bijeenkomst. Wie de overige werken niet kent,
vindt hierin dan ook niet zoveel.
Als het gaat over Bijbellezen en meditatie,
heb je meer nodig dan een puntenlijstje voor
de opbouw van een bijeenkomst. Je proeft in
wat Noorloos schrijft zijn passie, zijn dringende oproep om geworteld te blijven in het
Woord, en zijn verlangen dat de Schrift een
belangrijke rol vervult in wat de gemeente
aanbiedt aan vorming en toerusting. Maar
voor zicht op hoe je dat kunt uitwerken,
grijp je naar wat hierover grondiger geschreven is, zoals naar het Handboek christelijke
meditatie (onder redactie van Lex Boot) of
naar de werken van bijvoorbeeld Kick Bras.
Deel 2 over vruchtbare vertolking geeft een
aantal preekschetsen van Noorloos, van preken die hij gehouden heeft. Daarin laat hij
zien wat hij belangrijke aandachtspunten
vindt.
In wat hij schrijft over de vorming van predikanten, proef ik opnieuw zijn verlangen dat
hun opleiding en vorming zich niet beperkt
tot academische vaardigheden, maar ook
hun persoon en hun persoonlijk geloof
betreft. Hij richt daarbij ook de aandacht op
de samenhang tussen biografie en de weg in
het geloof. Een boeiende vraag, maar een
schets van zeven pagina’s biedt weer te weinig om het te kunnen uitwerken. Hij maakt
nog de prikkelende opmerking dat de visie
en het beleid van de synode van de
Protestantse Kerk niet herkenbaar zijn in
het curriculum van de PThU (102). Dat doet
hem zeer: er wordt wel gesproken over
gemeenteopbouw en wat daarvoor nodig is,
maar het wordt niet concreet gemaakt. Van
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de aanpak die blijkt uit zijn andere werken,
verwacht hij heel wat: een vaccin tegen secularisatie. Want wie geworteld is in de
omgang met God, in de eigen persoonlijkheid die daarin gevormd is, kan authentiek
spreken over leven met God.
Noorloos heeft gegeven wat hij te geven
heeft. En wie zou zijn verlangen naar een
gemeente die bloeit rond de Bron niet
delen?
Reinhard van Elderen, PKN-predikant te
Eemdijk
Leven in Christus. Over de betekenis van het
verhaal van Jezus. Hans Burger, Van Wijnen
Franeker 2017, 320 blz., € 27,50
De subtitel van het boek, een bewerking van
het proefschrift van de auteur, zet de lezer
gemakkelijk op het verkeerde been: met ‘het
verhaal van Jezus’ bedoelt de schrijver niet
diens voorbeeldige levensverhaal, waaraan,
opererend vanuit een modieus narratief
paradigma, ons levensverhaal naar eigen
inzicht kan worden gespiegeld. Het verhaal
van Jezus bestaat voor hem uit Jezus’
koninklijke aardse optreden, dat, als verlossende climax op de bewogen geschiedenis
van God met zijn volk Israël, zich verdicht
tot enkele theologisch belangrijke gebeurtenissen uit het einde van diens leven, die
voor zijn volgelingen betekenis krijgen wanneer zij in de weg van het geloof daarin gaan
delen.
Die gebeurtenissen zijn Jezus’ dood en
begrafenis, zijn wederopstanding en zijn
hemelvaart. Zij worden ónze dood (met de
gekruisigde Christus sterven wij mee voor
onze zonden en sterven wij af aan de zonde
en de wet), onze begrafenis (met Hem leggen wij ons oude leven in het graf), onze
wederopstanding (met Hem staan wij op tot
nieuw leven, nu reeds naar de inwendige
mens, maar eenmaal ook lichamelijk) en
onze hemelvaart (met de hemelse Heer is
ons leven verborgen in God en zijn wij
gesteld boven de geestelijke machten),
omdat Jezus de plaatsbekleder is, die zich in
zijn verlossend handelen identificeert met
een schuldige mensheid en haar vervolgens
in gemeenschap met Hem een nieuwe identiteit geven wil.
Burger onderscheidt in Jezus’ plaatsbekle-

ding vier momenten: substitutie, representatie, eenheid en participatie. De eerste twee
begrippen hebben betrekking op de Heer,
die plaatsvervangend zijn leven geeft voor
zondige mensen, maar dat doet als hun vertegenwoordiger, zodat zij in verbondenheid
met Hem een nieuwe toekomst tegemoet
kunnen gaan; het derde begrip (eenheid)
duidt de verbondenheid in de Geest aan tussen Jezus en de zijnen, waardoor zij kunnen
delen in zijn verhaal; het vierde (participatie)
richt de aandacht op degenen die in de weg
van het geloof deel krijgen aan Christus en
aldus steeds meer aan Hem gelijk worden.
Van de genoemde kernmomenten uit het
‘verhaal van Jezus’ wijdt Burger, uitvoerig de
vele Schriftgegevens besprekend, een apart
hoofdstuk aan Jezus’ dood, het heilsfeit
waarin substitutie en representatie met elkaar
verweven zijn. Jezus’ opstanding, vanuit het
oogpunt van de representatie (de nieuwe
Adam!) minstens zo belangrijk, ontvangt her
en der wel aandacht, maar krijgt jammer
genoeg geen uitgebreide zelfstandige behandeling.
De bijbelse bronnen die de auteur gebruikt
om de eenheid met Christus toe te lichten,
zijn enerzijds het evangelie van Johannes,
met zijn spreken over het ‘blijven in
Christus’ (de omslag van het boek bestaat uit
een afbeelding van ranken die groeien uit de
wonden van de verrezen Christus, vgl. Joh.
15) en anderzijds de brieven van Paulus, voor
wie de gemeente ‘ín Christus’ is, hetgeen in
verschillende paulinische metaforen, o.a. die
van ‘het lichaam van Christus’, doorklinkt.
De participatie ten slotte wordt eveneens toegelicht aan de hand van de brieven van
Paulus, die behalve over het ‘in Christus’
zijn ook veelvuldig spreekt over hetgeen de
gemeente ‘met Christus’ in het heden deelt
(inclusief het nog onvolmaakte van het lijden) of in de toekomst delen zal.
Met zijn boek vraagt Burger terecht aandacht voor het nieuwtestamentisch gezien
zeer belangrijke, maar in de prediking vaak
ondergesneeuwde, thema van het nieuwe
leven dat geleefd wordt in verbondenheid
met Christus, in wie een brede waaier aan
heil te vinden is. De deelaspecten van deze
waaier, rechtvaardiging, adoptie, nieuwe
geboorte, heiliging, verlossing en verkiezing,
die Burger tegen het einde van zijn boek in
de genoemde volgorde als ‘beelden van heil’

bespreekt (waarbij zijn interpretatie van de
rechtvaardiging als een delen in het eerherstel van Christus m.i. eenzijdig bouwt op
een smalle nieuwtestamentische basis en te
weinig rekent met de rechtvaardigende betekenis van Christus’ dood), zijn in de gereformeerde theologie – zij het in iets andere
vorm – meestal gepresenteerd als losse weldaden van heil, zonder de meerwaarde te
benadrukken van de gemeenschap met
Christus zelf en de transformerende werking die daarvan uitgaat.
Dat Burger de lezer bij het belang van dit
laatste bepaalt en zich daarbij, gezien zijn
stijl en taalgebruik, expliciet richt ook op de
niet-theologisch geschoolde belangstellende,
kan de kracht en het bestaansrecht van dit
boek genoemd worden. De uitnodigende
bevlogenheid waarmee hij over Christus en
diens heil spreekt, geeft aan het boek een
doorleefde warmte. De introducties en
terugblikken op de verschillende hoofdstukken en paragrafen, bedoeld om de lezer de
rode draad van het betoog niet te doen verliezen, hadden door hun uitgebreidheid en
veelvuldigheid op mij een averechts effect.
Desalniettemin is dit een aanbevelenswaardig boek, dat van de niet-theologisch
geschoolde lezer het nodige vraagt, maar aan
degene die het serieus bestudeert ook het
nodige geeft.
Harmen U. de Vries, PKN-predikant te
Amsterdam-Buitenveldert
Who is an Evangelical? The History of a
Movement in Crisis. Thomas S. Kidd, Yale
University Press New Haven 2019, 191 blz., $
26.00
Thomas Kidd publiceerde met Who is an
Evangelical? een spannende en overzichtelijke kennismaking met de geschiedenis en
theologie van het evangelicalisme. Kidd –
een van de meest vooraanstaande historici
op dit gebied – is openhartig over zijn eigen
anliegen (evangelical, Southern Baptist, wit,
man, academicus) en schuwt de pijnlijke
punten (slavernijverleden, segregatie, racisme, machtshonger én Trump) niet. Zo
nuanceert hij de relatie met de Founding
Fathers (Jefferson, Franklin) die vaak vanuit
‘mutual benefaction’ en ‘entrepeneurship’ de
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goedkeuring van evangelicals zochten (34-35,
43). Hij zwijgt niet over de verstrengeling
tussen slavernij en het met name Zuidelijke
evangelicalisme en het gebrek aan support
voor de burgerrechtenbeweging in de jaren
zestig. Opvallend is zijn sterke verbinding
tussen evangelicalisme en pentecostalisme.
Nadrukkelijker dan andere historici lijkt
Kidd de ervaring van de Geest als kenmerkend neer te zetten. Kidd probeert nadrukkelijk het evangelicalisme van z’n witte en
masculine imago te ontdoen; niet alleen de
Afro-Amerikaanse, maar ook de
Spaanstalige en Chinese gemeenschappen
worden betrokken als onderdeel van de
geschiedenis. Kidd weigert verder er een
exclusieve ‘mannengeschiedenis’ van te
maken. Herhaaldelijk passeren invloedrijke
vrouwen (van Hutchinson, Moon en
McPherson tot Beth Moore) de revue.
Misschien nog wel het meest in het oog
springend is de manier waarop Kidd in zijn
genealogische behandeling van het evangelicalisme probeert aan te tonen dat de verstrengeling tussen evangelicalisme en politieke macht problematisch is omdat het
getuigeniskarakter plaatsmaakt voor power
politics. Scherpe woorden zijn er voor
Falwell’s ‘moral majority’. Ook Billy Graham
krijgt op dit punt stevige kritiek, die tijdens
Nixon ‘had effectively become a Republican
consultant’ (115). In de jaren tijdens de verkiezingen rond Carter, Ford en Reagan
wordt ‘the “born-again” vote’ tot een belangrijke politieke factor voor presidentskandidaten om gekozen te worden, maar zo noteert
Kidd met enig onbehagen, ‘they failed to
recognize that they were losing control of
the public’s perception of their movement’
(118). Vanaf de jaren tachtig toont Kidd een
evangelicalisme dat zichzelf en zijn toekomst steeds meer verbindt aan issues zoals
gebed en bijbellezen op publieke scholen, en
het tegengaan van abortus en homorechten
en daarvoor zijn heil zoekt bij de
Republikeinse partij (‘GOP’) en hun kandidaten. Dit is ook hoe Kidd de opmerkelijke
evangelicale steun voor Trump in 2016 verklaart: ‘They would accept any GOP candidate, including the crass Donald Trump, if it
meant access to power’ (154). Een steun die,
zo merkt hij op, voor een verdere breuk tussen witte en zwarte evangelicalen heeft
gezorgd.
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Kidds beknopte boek houdt het midden tussen een manifest en een inleiding. Een
manifest omdat hij een kritische diagnose
biedt van de crisis van het evangelicalisme
vandaag en een pleidooi voor een meer multi-etnisch en theologisch (i.p.v. politiek) perspectief op de evangelicale beweging. Een
inleiding, een soort guide for the perplexed,
die de lezer op deskundige hoofdlijnen meeneemt in de belangrijke ontwikkelingen,
hoofdfiguren en theologische noties die het
evangelicalisme tot een beweging hebben
gemaakt en de crisis waarin het heden ten
dage verkeert. Natuurlijk is het maar de
vraag of de ‘political turn’ (zoals ik Kidds
observatie maar even noem) in het na-oorlogse evangelicalisme als ontrouw aan de
beginselen of als verdere ontwikkeling moet
worden gelezen. Anders gezegd, de oorsprong van een beweging is niet per se normatief voor het heden. Het is immers een
‘beweging’. Een zeer boeiend boekje van een
kundig historicus die duidelijk ook een hart
bij deze zaak heeft liggen. De vraag blijft
staan.
Jan Martijn Abrahamse, docent systematische
theologie en ethiek aan de CHE en het
Baptisten Seminarium
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