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TEr inlEiDinG

Staf Hellemans, Jan van den Eijnden, Piet Rentinck

De aanleiding tot dit boek is het emeritaat op 2 februari 2012 van Jozef Wissink, 
hoogleraar Praktische Theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de 
Universiteit van Tilburg. Jozef Wissink is een intelligente, geestige en geestelijke 
priester van het aartsbisdom Utrecht, die zich met onverdroten ijver heeft ingezet 
voor het welzijn van de katholieke Kerk in Nederland. Omwille van deze inzet 
leek het ons goed dit ‘Festschrift’ te wijden aan ideeën voor een vitale rooms–
katholieke Kerk. De titel van dit boek verwijst trouwens naar een artikel van zijn 
hand, “Een kerk met toekomst”, uit 2003.

In de brief aan de auteurs hebben we het thema van het boek en hun opdracht 
als volgt omschreven: “De rooms–katholieke Kerk bevindt zich, zoals andere 
grote kerken, in een tijd van overgang en crisis, zowel theologisch als op pasto-
raal gebied. Op welke manier kan zij mensen van deze tijd aanspreken? Zal zij in 
de verdere toekomst in Nederland en Europa een grotere kerk kunnen zijn? Hoe 
God en de katholieke traditie present te stellen? Dit zijn wezenlijke vragen. Onge-
twijfeld heeft u één of meerdere ideeën en/of kent u wegwijzende initiatieven die 
nuttig kunnen zijn voor een levendige katholieke Kerk. Als u denkt “dat zou 
moeten gebeuren” of “dit initiatief zou moeten genomen worden”, dan zouden 
we dat graag in uw bijdrage opgeschreven zien.” Dit boek biedt dus geen geïnte-
greerde totaalvisie of plan voor de toekomst van de katholieke Kerk in Nederland. 
Wel een staalkaart van interessante ideeën en aanzetten, sommige al ten dele 
gerealiseerd, andere nog vage toekomstdromen, een aantal zuiver theoretisch, 
enkele meer praktisch van aard.

We hebben auteurs aangeschreven zowel uit de academische werkkring van 
Jozef Wissink als uit de katholieke Kerk in Nederland met wie de priester Jozef 
Wissink voor kortere of langere tijd heeft opgetrokken. Omdat hij lange tijd 
namens de Radboudstichting (thans Stichting Thomas More) hoogleraar was en 
omdat hij goede contacten onderhoudt met tal van Nederlandse protestanten, 
hebben wij ook uit deze middens telkens één bijdrage aangezocht. Het resul-
taat is een bundel van 14 bijdragen over uiteenlopende onderwerpen, maar alle 
gericht op de vitalisering van de katholieke Kerk.
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Zoals de traditie van ‘Festschriften’ dat wil, sluiten we af met de publicatielijst 
van Jozef Wissink. Daaraan voorafgaand geeft Jan van den Eijnden o.f.m. onder 
de titel “orthodox en modern” een biografische schets van de boerenzoon uit de 
Achterhoek, die zich als jonge priester al zeer inzette voor diaconie, zich als acade-
micus eerst verdiepte in Karl Barth en Karl Rahner en daarna in Thomas van 
Aquino om ten slotte naar de praktische theologie gedreven te worden. Een verge-
lijkbare typering gebruikt — zonder dat dit afgesproken was! — mgr. Gerard de 
Korte, bisschop van Groningen–Leeuwarden, in de titel van zijn bijdrage, echter 
niet om Jozef Wissink, maar wel om de contouren van een toekomstbestendige 
kerk te schetsen: “helder en hartelijk”. “Wij staan voor de uitdaging om de klippen 
van aanpassing en verstard isolement te vermijden”. Een vitale kerk van morgen 
dient daarom een “gastvrije orthodoxie” uit te stralen. Zijn globale analyse van de 
toestand en toekomst van de rooms–katholieke Kerk opent deze bundel.

De andere bijdragen hebben we rond enkele onderwerpen gegroepeerd. Drie 
bijdragen gaan over diaconie, een opdracht die Jozef Wissink nauw aan het 
hart ligt. Henk Janssen o.f.m., emeritus–deken van Arnhem en docent Bijbelse 
vorming, geeft een diaconale lezing van de Schrift. Zijn centrale stelling is dat 
het diaconale niet bijkomend is, maar wezenlijk. Hij illustreert dat o.a. met een 
verpletterende uitspraak van Dietrich Bonhoeffer, die deze deed naar aanleiding 
van de pogrom door de nazi’s in de Rijkskristalnacht van 1938: “Nur wer für 
die Juden schreit, darf auch Gregorianisch singen”. Dat aan diaconie ook in de 
Nederlandse katholieke Kerk in onze tijd nog steeds veel belang wordt gehecht, 
illustreert de bijdrage van Gerard Groener, oud–supervisor aan de Katholieke 
Theologische Universiteit te Utrecht en oud–collega van Wissink. In 2002 werd 
het initiatief genomen tot de Alphons Ariënsprijs voor diaconie. Groener geeft 
een overzicht van de waaier aan kleinschalige diaconale projecten die in 2004, 
2007 en 2010 meedongen voor de prijs. De hele opzet, inclusief de dag waarop 
de projecten zichzelf aan een ruimer publiek voorstellen, heeft trouwens op zich 
al een vitaliserende werking. De derde diaconale bijdrage is van de hand van 
Henk Schoot, bijzonder hoogleraar in de theologie van Thomas van Aquino aan 
de Faculteit Katholieke Theologie. Hij toont de relevantie aan van het katholiek 
sociaal denken voor een wel zeer actueel thema, de kredietcrisis van 2008–2009. 
Hij analyseert in het bijzonder de encycliek Caritas in veritate uit 2009, waarin 
paus Benedictus xvi in lijn met de katholieke traditie stelt dat al het economi-
sche en financiële handelen menselijk en ethisch handelen is en economie dus 
aan ethische regels onderworpen dient te zijn. “De kredietcrisis zelf moet geduid 
worden als zonde.”
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In een tweede luik worden drie bijdragen rondom theologie en spiritualiteit 
samengebracht. Herwi Rikhof, emeritus hoogleraar systematische theologie aan 
de Faculteit Katholieke Theologie, neemt het schilderij ‘Gelijkenis van de Goede 
Herder’ als insteek om te laten zien dat in het christendom de gedoopte Christus 
centraal staat. De doordenking van dit gegeven vereist een triniteitstheologie. 
Zijn conclusie: de Kerk wordt pas vitaal als zij zich begrijpt als een “gemeenschap 
van gedoopten die de Gedoopte navolgen”. Terwijl Rikhof zich afvraagt hoe 
Christus in de Kerk dient te worden nagevolgd als voorwaarde voor een vitale 
Kerk, stellen Frans Maas en Kees Waaijman, beiden emeriti hoogleraren spiri-
tualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Frans Maas ook, zoals Jozef 
Wissink, jarenlang Radboudhoogleraar, de vraag hoe God in het onderwijs aan 
bod moet komen. Zij pleiten voor een integrale spiritualiteit, een spiritualiteit 
van de docent waarin zowel zijn vakkundigheid, zijn grondhouding als de Gods-
ruimte als Grond van de grondhouding geïntegreerd aan bod komen. Het stellen 
van de Godsvraag in het onderwijs houdt uiteindelijk in dat de speelruimte van 
het Oneindige in de ziel van de leerling geopend wordt. Staf Hellemans, hoog-
leraar religiesociologie aan de Faculteit Katholieke Theologie, vertrekt van 
het dictum van Karl Rahner: “De vrome van morgen zal een ‘mysticus’ zijn”. 
Spiritualiteit en mystiek zijn populairder dan ooit. Wil de katholieke Kerk een 
vitale Kerk zijn, zal zij dus, ondanks de onvermijdelijke spanningen tussen leer 
en organisatie enerzijds en individuele beleving anderzijds, strategieën moeten 
ontwikkelen om de naar spiritualiteit en mystiek hunkerende mensen tegemoet 
te komen.

Twee bijdragen hebben de liturgie — Eucharistie en Avondmaal — als thema. 
Gerrit Immink, hoogleraar praktische theologie aan en rector van de Protes-
tantse Theologische Universiteit en vroeger in Utrecht enkele keren co–docent 
van een cursus met Jozef Wissink, peilt naar de verschillen tussen de katho-
lieke eucharistie en de protestantse viering en avondmaaldienst. Waar katho-
lieken de consecratie als beslissend moment zouden benadrukken, zouden 
protestanten meer nadruk (moeten) leggen op de epiclese, de werking van de 
heilige Geest. Zijn oecumenische wens: “Als ik al een idee heb voor een vitale 
Kerk (rooms–katholiek of protestants), dan is dat een Kerk waarin de Heilige 
Geest werkzaam is”. In feite sluit André Zegveld, emeritus–deken van Twente 
en auteur van o.a. het boek Worden wat God is, aan bij Gerrit Immink’s plei-
dooi om zich niet te fixeren op de transsubstantiatie van brood en wijn. Zegveld 
pleit tegen banale — amicaal dan wel pontificaal opgeleukte — vieringen en voor 
een houding van “heilige huiver” die uitmondt in een “transsubstantiatie van 
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de aanzittenden”. De eucharistie dient gevierd te worden als vindplaats van het 
geheim van het geloof, als de plek waarin men zichzelf geeft en waar men kan 
verdwijnen in God, zoals Jezus verdwenen is in God toen hij uit de dood opstond.

Vijf bijdragen ten slotte betreffen, aansluitend op de titel van het boek, ideeën 
die direct slaan op het functioneren van de Kerk als “instituut, beweging en 
gemeenschap” (Wissink, 2003, 149). Dat deze tijd niet de eerste grote crisistijd 
van de Kerk is, blijkt uit de bijdrage van Jan van den Eijnden o.f.m., provinciaal 
van de franciscanen en wetenschappelijk medewerker aan het Franciscaans 
Studiecentrum. Hij zoekt — hoe kan het anders — inspiratie bij Franciscus 
van Assisi. Zoals Franciscus en zijn nieuwe orde in de 13de eeuw kerkelijke 
vernieuwing en intensivering van het geloofsleven van clerus en gelovigen 
brachten, zo wenst hij ook vandaag kerkelijke gelovigen die met een persoonlijk 
en aanstekelijk geloof keuzegelovigen weten aan te spreken en te waarderen. 
Niet een geharnaste kerk, maar verinnerlijking van het geloof is nodig om uit 
de impasse te geraken. Toke Elshof, gepromoveerd bij Jozef Wissink en nu 
universitair docent catechetiek aan de Faculteit Katholieke Theologie, neemt de 
cruciale kwestie van de doorgave van het geloof naar nieuwe generaties op. Zij 
stelt om te beginnen vast dat zowel pastores als leken “om taal verlegen” zijn als ze 
het geloof ter sprake moeten brengen. Veranderende opvoedingspatronen en het 
wegvallen van de vroegere kerkelijke socialisatie maken het ook veel moeilijker. 
Zij pleit daarom voor een evocatieve ouderreligiositeit die ondersteund wordt 
door gerichte kerkelijke initiatieven voor jongeren. Piet Rentinck, oud vicaris 
generaal van het aartsbisdom Utrecht en lange tijd, met Jozef Wissink, leiding 
gevend aan het Ariënskonvikt, de vroegere priesteropleiding van het aartsbisdom 
Utrecht, geeft enkele adviezen om de geloofscommunicatie in kleine groep te 
bevorderen. Hij stelt voor om elke bijeenkomst van een groep te beginnen met 
een korte Schriftlezing, na de lezing een moment van stilte in acht te nemen en 
dan tot onderlinge uitwisseling te komen om de tekst naar het eigen leven te 
vertalen. Het Woord Gods kan zo worden tot bron van levend geloof. Henk Witte, 
ecclesioloog en bijzonder hoogleraar theologie en spiritualiteit in de ignatiaanse 
traditie aan de Faculteit Katholieke Theologie, richt zich in zijn bijdrage op de 
nieuwe dragers in de Kerk, de bekeerlingen (‘nieuwe katholieken’) en de leden 
van de nieuwe kerkelijke bewegingen. Hij ontwaart spanningen met de oude 
dragers, de ‘oude’ katholieken in de parochies, en pleit voor katholiciteit, dit is 
diversiteit en een toegaan naar elkaar. “De kerk heeft beide nodig. Omwille van 
haar vitaliteit en toekomst”. Adelbert Denaux, nieuwtestamenticus, lid van de 
Internationale Theologen Commissie (itc) en decaan van de Faculteit Katholieke 
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Theologie, behandelt de gezagsuitoefening in de katholieke Kerk, een teer punt. 
Enerzijds is gezag in elk groter samenlevingsverband nuttig en nodig en leidt de 
katholieke Kerk haar gezagsstructuren af van Gods wil (het zgn. ius divinum). 
Anderzijds dient er een onderscheid gemaakt tussen de theologisch vaststaande 
gezagsstructuren en de wijze waarop deze historisch ingevuld en praktisch 
uitgeoefend worden. Denaux waarschuwt voor een “excessieve centralisatie” en 
doet een aantal suggesties op het vlak van de publieke opinie binnen de Kerk, de 
hervorming van de curie, de werking van bisschoppenconferenties en –synodes 
en de keuze van inspirerende bisschoppen.

Een hele waaier aan ideeën dus, logisch voor een Kerk die op zovele terreinen 
actief is. We kunnen enkel hopen dat sommige ideeën opgepikt worden en 
mogen bijdragen aan de vitalisering van de katholieke Kerk, die Jozef Wissink 
zo dierbaar is.
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hElDEr En harTEliJK

over de toekomst van het rooms–katholicisme in nederland

Gerard de Korte

De culturele context van de Kerk

Het christendom, en meer bijzonder het rooms–katholicisme, heeft het in ons 
land niet gemakkelijk. Bijna alle kerkelijke gemeenschappen hebben in snel 
tempo te maken met een flinke en voortgaande krimp. Veel gelovigen zijn in 
parochies en kerkelijke gemeenten enthousiast bezig, maar het lijkt alsof veel 
niet beklijft. Het kerkelijk spreken raakt het hart van mensen niet meer en loopt 
weg als water langs een eend. Families, vaak al eeuwen kerkelijk, moeten consta-
teren dat de geloofsoverdracht faalt. De jongste generaties lijken massaal de 
geloofsdraad niet op te pakken. Alleen evangelische gemeenten lijken tot groei 
in staat. Maar bij nadere beschouwing gaat het hier vaak om een ‘recycling of the 
saints’. De evangelische beweging werft vooral onder christenen die ontevreden 
zijn over hun bestaande kerkelijke situatie. Ongelovigen worden nauwelijks 
tot het christelijk geloof gebracht. De snelle ontkerstening van de Nederlandse 
samenleving is een complex verschijnsel en laat zich niet monocausaal verklaren. 
Zondebokken zoeken heeft geen zin; het maken van een heldere analyse des te 
meer. Alleen door een goede diagnose valt er immers adequaat beleid te formu-
leren. Voor de malaise van het kerkelijke christendom in onze streken, en meer 
bijzonder van de rooms– katholieke variant, zijn meerdere oorzaken te noemen. 
De tijd dat het christendom in Nederland een (bijna) monopoliepositie had is al 
lang voorbij. Onze cultuur, ook onze religieuze cultuur, is vloeibaar geworden 
(Zygmunt Baumann). Allerlei oude en vertrouwde kerkelijke instanties en insti-
tuten hebben hun stabiliteit verloren. In deze tijd van globalisering is er een veel-
heid van aanbod op de religieuze markt. Deze religieuze diversiteit is voor veel 
mensen aantrekkelijk, maar ook zeer verwarrend. Feitelijk werkt het een relati-
vistische denkhouding in de hand. Niet weinigen maken geen eigen keuze, maar 
blijven waarnemers op afstand. Anderen doen als consumenten op de religieuze 
markt boodschappen en sprokkelen zo hun eigen spiritueel pakket bij elkaar. De 
vraag van Pontius Pilatus: ”Wat is waarheid?” is voor tallozen uitermate actueel. 
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Waarom in deze situatie voor Jezus Christus kiezen? En al helemaal: waarom in 
deze situatie voor de rooms–katholieke Kerk kiezen?

Zeker sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw wordt ons land sterk bepaald 
door een democratisch levensgevoel. Mensen hebben moeite met gezagsverhou-
dingen. In veel gezinnen zijn de verhoudingen tussen ouders en kinderen kame-
raadschappelijk. Ook op scholen en in bedrijven heerst veelal een ongedwongen 
en informele werksfeer. In dit kader valt een hiërarchische Kerk volstrekt uit de 
toon. Volgens het kerkrecht heeft de bisschop in zijn bisdom alle macht en geldt 
dat voor de pastoor binnen zijn parochie. Maar de meeste parochianen hebben 
grote moeite met dit monarchaal, eenhoofdig bestuursprincipe. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwamen de jaren van de wederopbouw. Al snel ging de welvaart 
stijgen en kregen steeds meer Nederlanders een goede scholing. Hoge welvaart en 
hoger onderwijs hebben een sterke individualisering in de hand gewerkt. Tal van 
organisaties kregen te maken met een terugloop van leden. De individualisering 
ging ook aan de kerkelijke deur niet voorbij. Integendeel, op alle terreinen is de 
kerkelijke participatie de laatste halve eeuw dramatisch teruggelopen. Met name 
de beide volkskerken, de pkn en de rooms–katholieke Kerk, hebben veel mensen 
zien verdwijnen. De laatste decennia heeft de democratisering en individuali-
sering ook de beleving van de moraal niet onberoerd gelaten. Feitelijk zien wij 
op een breed front een sterke liberalisering. Een en ander heeft met name grote 
gevolgen gehad voor de seksuele ethiek. Door de pil en het condoom werden 
seksualiteit en voortplanting ontkoppeld. Voor steeds meer mensen verdween 
ook de band tussen seksualiteit en trouwe liefde. Seksuele contacten met meer-
dere partners werd steeds meer normaal. Jonge mensen hebben op steeds jongere 
leeftijd seksuele contacten. Ook het denken over het begin en het einde van het 
leven onderging een snelle evolutie. De abortus– en euthanasiewetgeving is geli-
beraliseerd. Tegen die achtergrond stuit de katholieke micro–ethiek op steeds 
meer onbegrip. Het katholieke denken wordt verbonden met talloze ge– en 
verboden. Hopeloos ouderwets en volstrekt achterhaald. In die situatie stuiten 
wij op een groeiend onvermogen om de katholieke ethiek op een positieve wijze 
voor het voetlicht te brengen.

De laatste jaren wordt de Kerk in ons land geplaagd door een golf van nega-
tief nieuws. Ook als wij beseffen dat het kwade schreeuwt en het goede fluistert, 
heeft het geen zin om ons hoofd voor die realiteit in het zand te steken. Ik noem 
het rumoer rond een dwaze bisschop die de Holocaust ontkent; de hostiekwestie 
m.b.t. tot praktiserende homoseksuele mensen; de liederenkwestie en, als diepte-
punt, het nieuws rond het seksueel misbruik. Alles bijeen voelen veel katholieken 
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zich boos, verdrietig en beschaamd. De gestalte van de Kerk is besmeurd. In 
een dergelijke situatie is het voor zoekende tijdgenoten niet vanzelfsprekend 
om zich bij onze geloofsgemeenschap aan te sluiten. De Kerk moet bereid zijn 
zichzelf voortdurend te zuiveren (‘semper purificanda’). Concreet vraagt het 
schandaal van het seksueel misbruik om waarheidsvinding en recht verschaffen 
aan de slachtoffers. Alleen zo kan, hopelijk, langzaam maar zeker vertrouwen 
worden hersteld.

Bovenstaande ontwikkelingen en standen van zaken (secularisering, globa-
lisering, relativering, democratisering, individualisering, subjectivering) zijn 
serieuze barrières voor de voortgang van de rooms–katholieke Kerk in ons land. 
Niet weinigen spreken dat ook uit en rekenen zich tot de laatste generatie die over 
enkele decennia het licht zal uitdoen. Ook in mijn visie is de Kerk van Nederland 
uitermate broos en kwetsbaar geworden. De Kerk in ons land verkeert momen-
teel in een van de grootste crises sinds de Reformatie en heeft veel aan gezag 
ingeboet. Niet alleen kwantitatief maar juist ook kwalitatief is de Kerk kwetsbaar 
geworden. Breed is immers de sprakeloosheid onder de gelovigen. Het Bijbels 
analfabetisme is groot. De situatie is ernstig, maar niet hopeloos. Uiteindelijk 
leeft de Kerk immers van de belofte dat Christus bij haar is tot de jongste dag. 
Dat geeft hoop en vertrouwen, ook in een precaire situatie. In mijn optiek moeten 
wij werken aan een gastvrije geloofsgemeenschap. Juist nu komt het erop aan om 
helder en hartelijk Kerk te zijn: orthodox en gastvrij.

De Kerk van morgen: gastvrije orthodoxie

Het is goed om nader stil te staan bij de term orthodox of rechtzinnig. Voor menig 
tijdgenoot roepen die woorden immers bijna automatisch negatieve gevoelens op. 
Orthodox staat voor hen gelijk aan rechts, behoudend, zuur of bitter, onwrikbaar, 
bekrompen, conservatief en nog wat van dit soort kwalificaties. Laat het helder 
zijn dat ik niet pleit voor een afgezonderde ‘heilige rest’. Een strenge, harde, juri-
dische orthodoxie met een veelheid van geboden en verboden vormt de dood in 
de pot. Het katholiek geloof wordt dan al snel steriel; een onbeduidende folklore 
voor een kleine schare van liefhebbers. Wij staan voor de uitdaging om de klippen 
van aanpassing èn verstard isolement te vermijden. In de huidige Nederlandse 
context doet de Kerk er goed aan om haar identiteit stevig te bewaken en tege-
lijkertijd open en uitnodigend te zijn. Tegen die achtergrond herken ik mij niet 
zozeer in een orthodoxie als grens maar veel meer als bron, een heilzame bron 
vol wijsheid over God, mens en samenleving. Overigens is orthodoxie, met een 
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woord van John Milbank, “an always unfinished task”. Milbank verwijst daarbij 
naar Henri de Lubac die erop heeft gewezen dat de verhalen en symbolen van 
Schrift, traditie en liturgie een surplus aan betekenis bevatten dat ons begrip 
ervan oneindig overstijgt.

In ieder geval gaat het bij een meer exacte begripsbepaling van christelijke 
orthodoxie om ‘ware lofprijzing’. Het is een zaak van hoofd, hart en handen. Het 
gaat om de lofprijzing van God door belijden, maar ook door gebed en liturgie 
en, niet in de laatste plaats, door concreet handelen. Katholieke rechtzinnigheid 
wordt gevoed door de H. Schrift en twintig eeuwen traditie. Rechtzinnige chris-
tenen weten dat zij staan op de schouders van vele generaties gelovigen die voor 
hen hebben geleefd. Tegen die achtergrond is traditie wel eens omschreven als 
“democracy of the dead” (Chesterton). Traditie heeft te maken met het bewaren 
van wat waarde heeft en waarheid in zich draagt tot op de dag van vandaag. 
Geloofsnoties van de jonge Kerk zijn voor orthodoxe christenen belangrijk en 
richtinggevend. Ik noem het geloof in de God van Israël, die op het hoogtepunt 
van de tijd in Jezus Christus bij ons is gekomen. Ik noem ook de verzoening door 
de kruisdood van Christus; het belijden van de drieëne God; de werking van 
de Geest en de betekenis van Kerk, ambt en sacramenten. Ik noem ook opvat-
tingen over vragen rond leven en dood, de bescherming van het leven vanaf de 
conceptie tot de natuurlijke dood, en de inrichting van een rechtvaardige samen-
leving. Uiteindelijk gaat het om het dienen van een “beschaving van de liefde” 
(Paulus vi) waar de menselijke waardigheid veilig is en recht wordt gedaan aan 
alles wat klein en kwetsbaar is. Dit alles draagt bij tot een heldere identiteit.

Levende en geleefde rechtzinnigheid krijgt in het alledaagse leven gestalte. Het 
gaat om een behouden door het te onderhouden. Er bestaat zo, als het tenminste 
goed is, een nauwe band tussen orthodoxie en orthopraxie. Rechtvaardiging en 
levensheiliging horen bijeen als hol en bol. Uiteindelijk gaat het in het christelijk 
leven om de ‘imitatio Christi’, de navolging van Christus. Heel de mens (Han 
Fortmann) is in het geding. Het geloof wordt beleden, maar ook belichaamd. 
Woord en daad blijven zo dicht bijeen. Gelukkig zie ik dat juist orthodoxe gelo-
vigen steeds meer gevoeligheid ontwikkelen voor de grote problemen van onze 
dagen. Zij zetten zich in voor het behoud van het milieu als schepping van God. 
Ook nemen zij tal van initiatieven om de armoede in de wereld terug te dringen 
en zijn zij blijvend bezig met indringende vragen rond vrede en oorlog.

Het is belangrijk om orthodoxie en fundamentalisme duidelijk te onder-
scheiden. Katholieke orthodoxie heeft geen koudwatervrees voor exegese en 
hermeneutiek. Integendeel, juist het geloof in de menswording Gods in Christus, 
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staat geen statisch, a–historisch denken toe. Je kunt zeggen: geen verwarring, 
maar ook geen verstarring. God is onder ons gekomen op een bepaalde plaats en 
een bepaalde tijd. De historische context van de Heilige Schrift en van de teksten 
van de kerkelijke traditie is van groot belang voor de uitleg en de vertolking. Zo 
is de taal van de dogma’s van de vroege Kerk niet meer de taal van mensen in de 
21ste eeuw. Het christologische en trinitaire dogma zal dus steeds weer moeten 
worden uitgelegd en vertolkt.

Recent heeft paus Benedictus gepleit voor een ‘hermeneutiek van de continu-
iteit’. Het gaat om een voortdurend gesprek tussen traditie en actualiteit. Ons 
doen en denken vraagt om een organische verbondenheid met het verleden. Ik 
pleit dan ook hartstochtelijk voor een levend katholicisme: open voor alle vragen 
van de actuele cultuur, maar tegelijkertijd met een heldere identiteit. Rechtzin-
nigheid heeft dan ook niets te maken met fanatisme. In verband daarmee noem 
ik de klassieke deugden als prudentia (wijsheid) en temperantia (gematigdheid). 
De meest extreme standpunten zijn veelal niet de meest intelligente (kardinaal 
Danneels). Ons leven is te complex om te denken in zwart–wit schema’s waar alle 
nuance is weggevallen.

Orthodoxie is geen museumstuk waar je met een open mond naar staat te 
kijken, maar zonder relevantie voor vandaag. Juist hier kan ook sprake zijn van 
aanvechting. Het katholicisme functioneert in Nederland immers als een slin-
kende subcultuur binnen een dominant seculiere en liberale meerderheidscul-
tuur. Deze dominante cultuur daagt de rechtzinnige gelovige steeds weer uit 
tot verantwoording. Een en ander gebeurt overigens ook intern door de meer 
moderne, vrijzinnige stromingen op het eigen christelijke erf. Zij zijn over het 
algemeen meer gevoelig voor de vragen en uitdagingen van de actuele cultuur en 
kunnen in die zin de katholieke rechtzinnigheid scherp houden. In ieder geval 
leven orthodoxe katholieken zeker niet in een stormvrije zone. Zowel van binnen 
als van buiten de christelijke gemeenschap zullen indringende kritische vragen 
moeten worden beantwoord. De invloed van de erfenis van de Verlichting maar 
ook van de moderne wetenschap en techniek is gigantisch. Tegen die achter-
grond wordt de katholieke orthodoxie cultureel in het defensief gedrongen. In 
die zin is in ons land het katholicisme als substantiële cultuurdrager, in tegen-
stelling tot vele andere delen van onze wereld, dan ook niet onbedreigd. Toch 
gaat het uiteindelijk niet om de grote getallen. Juist in een sterk verindividu-
aliseerde cultuur ligt de kracht van het katholicisme in de gemeenschap. De 
Kerk vormt een gemeenschap van broeders en zusters die, als het goed is, elkaar 
dragen en verdragen. Juist in onze cultuur hebben veel mensen nood aan echte 
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gemeenschap. Een hechte communio van katholieke gelovigen kan ook als crea-
tieve minderheid een zoutend zout zijn. En met weinig zout kan men voedsel 
uitermate smakelijk maken.

Contouren van een toekomstbestendige Kerk

Levend vanuit de Eucharistie: de zelfgave van God in Christus centraal
De schrijfster Luise Rinser geeft in haar dagboek een beschrijving van haar tuin 
in Rocca di Papa bij Rome. De tuin, vol bomen, bloemen en planten, noemt zij 
“mijn dagelijkse reden tot dankbaarheid”. In de werkelijkheid is er niets zonder de 
weerglans van de Schepper. Rinser verwoordt een katholieke benadering van de 
wereld waarin wij leven. Elk element in de schepping kan dienen om het geheim 
van God te naderen. Theologen zeggen dan: de werkelijkheid heeft een sacra-
menteel karakter. Onze Kerk kent naast de zeven sacramenten ook vele sacra-
mentaliën. Allerlei zaken en handelingen kunnen tot voertuig worden van Gods 
liefdevolle nabijheid. Ik denk aan het gebed; aan het geven van een kruisje op 
het voorhoofd van een kind; aan een gewijde palmtak; aan het branden van een 
kaars voor het beeld van Maria; aan het op bedevaart gaan; aan het zegenen van 
een huis of een auto. Zichtbare tekens brengen ons in contact met de verborgen 
God. Naar katholiek besef vormt Christus bij uitstek het sacrament van de Gods-
ontmoeting. In Christus hebben wij op een onovertrefbare wijze toegang tot de 
hemelse Vader. Het geloof in Gods komst onder ons in Jezus vormt het funda-
ment voor een sacramenteel verstaan van onze wereld. In de sacramenten en 
sacramentaliën is Christus ons actueel nabij. Een en ander geldt naar katholiek 
besef bij uitstek voor het sacrament van de Eucharistie. Niet voor niets noemt het 
Tweede Vaticaanse Concilie (1962–1965) de Eucharistie “bron en hoogtepunt van 
het christelijk leven” (vgl. Lumen Gentium, 11).

Ons leven wordt wel eens voorgesteld als een reis. Om mens te blijven en steeds 
meer christen te worden, hebben wij op onze levensreis behoefte aan momenten 
van rust. Wij kunnen dan kijken welke weg wij hebben afgelegd en wat er nog 
komen gaat. Voor katholieken vormt de Eucharistie een pleisterplaats bij uitstek. 
Wij komen samen voor het aangezicht van God, om Hem te aanbidden en ons 
leven te overdenken. In Gods tegenwoordigheid kunnen wij ons bestaan de revue 
laten passeren. Wij danken de Heer en vertrouwen ons leven toe aan zijn leiding.

De Eucharistie heeft meerdere dimensies. Veel hedendaagse Nederlandse 
katholieken spreken naast de ‘dienst van het Woord’ over de ‘dienst van de 
Tafel’. Met dit wijdverspreide spraakgebruik ligt de nadruk op de Eucharistie 
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als maaltijd. Wij vieren onze gemeenschap met elkaar rondom Christus. Maar 
Eucharistie is niet alleen maaltijd. Wij vieren ook de zelfgave van Christus. Zijn 
gehele openbare leven wordt getekend door een consequente dienst aan de Vader 
en de mensen. Tijdens het Laatste Avondmaal wordt dit centrale aspect van het 
leven van de Heer prominent in beeld gebracht. Brood wordt gebroken als teken 
van de delende, schenkende en vergevende liefde van Christus. Al heel snel valt 
dan het woord offer, de totale offergave van de Zoon. Jezus geeft zijn leven als 
uiterste consequentie van zijn trouw aan de zending van de Vader. Tijdens de 
Eucharistie wordt overigens het offer van Christus niet herhaald, zoals menig 
protestant tot op de dag van vandaag denkt, maar wordt het ene offer van Christus, 
in kracht van Gods Geest, tegenwoordig gesteld. Jezus, onze ene Hogepriester, 
heeft eens en voorgoed het offer gebracht (vgl. Hebr. 7,27). De Eucharistie vormt 
de bezegeling van het nieuwe verbond tussen God en zijn volk. Onze geloofs-
gemeenschap wordt vanuit de Eucharistie opgebouwd. Een en ander impliceert 
dat wij juist op de zondag, de dag van de opstanding van Christus, Eucharistie 
zouden moeten vieren.

Maaltijd, offer en verbond zijn zo de centrale aspecten van iedere Eucharistie. 
In een rituele maaltijd wordt het levensoffer van Christus tegenwoordig gesteld. 
Zo worden wij opgenomen in het nieuwe verbond dat Christus met ons gesloten 
heeft. Ieder sacrament is wel eens een “kus van God” genoemd. Een en ander 
geldt bij uitstek voor de Eucharistie. Iedere keer als wij Eucharistie vieren, is de 
Heer ons rakelings nabij. Hij bemint ons en zorgt voor ieder van ons. Zo vormt de 
Eucharistie allereerst een geschenk, de gave van Gods liefde. Vanuit de verbon-
denheid met zijn Vader geneest en vergeeft Jezus mensen. Hij is echter niet alleen 
gekomen voor zondaars, maar ook voor bedelaars (Noordmans). In die zin is er 
een nauwe samenhang tussen de Eucharistie en de diaconie. Christus laat zich 
ontmoeten in het Eucharistisch brood maar ook in de minsten der zijnen.

Dienstbaar naar binnen en naar buiten
In dit verband verwijs ik graag naar een affiche dat jaren geleden door het aarts-
bisdom Utrecht is verspreid in het kader van een ‘Week voor de diaconie’. Op 
dat affiche staat een prachtig gouden tabernakel. De deuren van het tabernakel 
staan open maar wij zien geen ciborie, maar het hoofd van een wat haveloze 
man. In de heilige ruimte waar het Lichaam van Christus wordt bewaard, is het 
portret van een dakloze afgebeeld. Hier wordt op een prikkelende wijze in beeld 
gebracht dat Eucharistie en diaconie bij elkaar horen als hol en bol. Wie Eucha-
ristie viert gaat niet langs de nood van deze wereld heen leven. Integendeel, hij 
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wordt opgeroepen tot solidariteit met de kleinen en kwetsbaren binnen en buiten 
de geloofsgemeenschap. In hen immers ontmoeten wij de Heer zelf (vgl. Mat. 25, 
31–40). Zo vormt de Eucharistie een bron die katholieke christenen de kracht 
geeft om lief te hebben, juist ook allen die geen helper hebben.

De Kerk van Christus is wel cultuurkritisch maar niet cultuurvijandig. Juist de 
gerichtheid op het Koninkrijk van God maakt dat christenen een grote gevoelig-
heid hebben voor alles wat met dat Koninkrijk niet in overeenstemming is. Paus 
Benedictus spreekt in zijn grote sociale encycliek “Caritas in Veritate” (2009) 
meerdere keren over een integraal of christelijk humanisme. De liefde van God 
moet weerspiegeld worden in onze liefde voor medemensen, juist ook voor de 
kleinen en kwetsbaren. Katholieke diaconie heeft niets van doen met activisme 
zonder geestelijke wortels, maar is christelijke actie, gevoed door een intense 
vriendschap met Christus.

Ons land is de afgelopen decennia uitermate welvarend geworden. De meer-
derheid van de bevolking is opgenomen in de brede zoom van de middenklasse, 
maar ook in ons rijke land bestaat nog steeds een hardnekkige kern van armen. 
In november 2010 kwam dat in beeld bij de presentatie van het kerkelijk onder-
zoek ‘Armoede in Nederland’. De internationale kredietcrisis en economische 
malaise vertalen zich in een spectaculaire groei van het aantal hulpaanvragen bij 
de kerken. Bij de pkn zien wij een verdubbeling; bij de rooms–katholieke Kerk was 
een stijging van 20% te constateren. In 2009 hebben de kerken gezamenlijk bijna 
30 miljoen euro besteed aan diaconale hulp. Geld ging naar individuele personen 
in nood, maar ook naar noodfondsen en voedselbanken. De waarde van de vele 
uren kerkelijk vrijwilligerswerk is dan nog niet genoemd, maar meerdere onder-
zoeken becijferen die waarde op enkele honderden miljoenen euro’s. Zo stellen 
kerkmensen op talloze plaatsen daden van barmhartigheid. Nog steeds behoort 
ruwweg 8% van de bevolking tot de armen. Het gaat om eenoudergezinnen met 
kinderen; mensen zonder betaald werk; asielzoekers; ouderen; mensen met een 
chronische beperking en mensen met een etnische afkomst. De Kerk is geen poli-
tieke partij maar wel een morele instantie binnen het maatschappelijk midden-
veld. Zij is geroepen om een bijdrage te leveren aan het morele kompas van onze 
cultuur. Een door het christelijk geloof gestempelde beschaving komt op voor de 
waardigheid van mensen, ook van de kleinen en sociaal uitgeslotenen. Christus 
roept, in de lijn van de profeten van het Oude Testament, ons op tot een overvloe-
dige gerechtigheid. Christenen staan, in het nog steeds zeer welvarende Neder-
land van vandaag, voor de uitdaging te komen tot een effectieve aanpak van de 
armoede en concrete hulp aan mensen die leven op of rond de armoedegrens.
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Voor velen krijgt de oecumene vaak primair gestalte via de liturgie. In de 
Nederlandse context stuiten wij dan al snel op een grens: het theologische en 
spirituele verschil tussen Eucharistie en Heilig Avondmaal. Hoewel liturgisch 
een woord– en gebedsdienst natuurlijk heel goed mogelijk is, wil ik pleiten om 
op diaconaal terrein duizend bloemen te laten bloeien. Juist op het terrein van de 
dienst aan de samenleving valt er voor katholieke caritasinstellingen en protes-
tantse diaconieën nog een wereld te winnen. Datzelfde geldt overigens ook voor 
de catechetische dimensie van het christen–zijn.

Een lerende gemeenschap
De Nederlandse katholieke Kerk lijdt op een breed terrein aan ‘sprakeloosheid’. 
Het is een mantra die ik al jarenlang aanhef. Een en ander laat zich des te meer 
voelen nu de Kerk krimpt en christenen in het algemeen, en katholieken in het 
bijzonder, meer en meer in de marge terechtkomen. In een dergelijke context 
komt het aan op een persoonlijk doorleefd geloof. Katholieken kunnen immers 
steeds minder drijven op het geloof van de katholieke zuil. Die zuil is de laatste 
halve eeuw aanzienlijk geërodeerd. Het ‘Gebot der Stunde’ is dan ook om binnen 
de katholieke gemeenschap een groot accent te leggen op geloofscommunicatie 
en catechese. De rijke bronnen van ons geloof moeten weer stromen. Alleen door 
studie van de Heilige Schrift en de grote denkers en heiligen van onze traditie, 
krijgen mensen weer woorden om van hun geloof te getuigen, dat geloof te 
verantwoorden en door te geven. Alle onderzoeken tonen aan dat juist het gezin 
de primaire plaats van geloofsoverdracht vormt. Geloofscommunicatie binnen 
het gezin, zo blijkt uit onderzoek keer op keer, vormt geen voldoende, maar wel 
noodzakelijke voorwaarde voor de geloofsoverdracht van de ene generatie op de 
andere. Nog recent heeft dr. Toke Elshof het belang van de huiskerk benadrukt. 
Parochies staan voor de uitdaging om de gezinnen te helpen uit te groeien tot 
huiskerken. Het kerkelijk leven ondersteunt zo ouders in hun taak bij de over-
dracht van het geloofsgoed.

Persoonlijk ben ik ontzettend blij met de methode ‘Geloven Nu’. Klein begonnen 
in Deventer, is het materiaal nu breed beschikbaar voor alle bisdommen van 
Nederland en Vlaanderen. In kleine groepen komen mensen bij elkaar om te 
luisteren naar een verhaal uit de Heilige Schrift of een heiligenleven. Zo kunnen 
mensen elkaar voeden en bevestigen in hun relatie met God en Jezus Christus. 
Opvoeders krijgen geloofswoorden aangereikt die zij kunnen gebruiken bij de 
opvoeding van hun kinderen. Alleen als de Nederlandse parochies echte lerende 
parochies zijn en steeds meer worden, kan het Bijbels analfabetisme worden 



16 gerard de korte

doorbroken. Het klinkt misschien dramatisch, maar soms heb ik het gevoel dat 
alleen een groot catechetisch offensief het katholicisme in ons land kan veilig-
stellen. Zonder dat lijkt de geloofskracht verder te verzwakken en worden katho-
lieken meer en meer religieuze humanisten voor wie belangrijke aspecten van het 
klassieke katholicisme vreemd zijn geworden.

Tot slot

Recent heeft de Canadese filosoof Charles Taylor met zijn boek ‘Een seculiere 
tijd’ veel pennen in beweging gebracht. Hij stelt zich de vraag wat er levensbe-
schouwelijk in de laatste 500 jaar binnen de westerse cultuur is gebeurd. Hoe 
kan het dat in het jaar 1500 iedereen in God geloofde en religie dus volstrekt 
vanzelfsprekend was, terwijl heden ten dage geloof in God nog slechts een optie 
is naast vele andere opties. Wij leven in een samenleving gestempeld door de 
Verlichting. Vooral de laatste halve eeuw zijn alle vragen van de Verlichting gede-
mocratiseerd. De westerse mens is daardoor religieus ten diepste aangevochten. 
Naar de visie van Taylor leven wij niet zozeer in een seculiere tijd, maar in een 
tijd die wordt gekenmerkt zowel door religieuze onzekerheid als religieuze open-
heid. Het verschil tussen geloof en ongeloof is derhalve minder groot dan vaak 
wordt gedacht. Veel agnosten en zelfs atheïsten ervaren de aantrekkingskracht 
van religie; veel gelovigen worden in hun geloof op de proef gesteld. Massief 
en vanzelfsprekend geloof is ook voor rooms–katholieken in Nederland steeds 
moeilijker geworden. De westerse christen keert zich af van gedisciplineerde, 
collectieve bewegingen. Religie is ook voor steeds meer christenen een indivi-
duele keuze.

Vrijheid, authenticiteit, individualiteit bepalen de hedendaagse Nederlandse 
cultuur. In die context verkondigt de Kerk het evangelie van Jezus Christus. Als 
een voorstellen, uitstallen, maar niet opleggen. In de woorden van de Franse 
bisschoppen: “proposer, non imposer”. Helder en hartelijk spreekt de Kerk dan 
over de God van de Schriften die in Jezus Christus naast ons is gaan staan om 
alles met ons te delen, ook onze schuld, angsten en dood. Deze God toont in kruis 
en opstanding zijn ‘weerloze overmacht’. Wie in het voetspoor van Christus wil 
leven zal Hem, in kracht van Gods Geest, navolgen in dienstbare, verzoenende 
liefde. Zo kan een aantrekkelijk christelijk of integraal humanisme (Jacques 
Maritain) gestalte krijgen. Het vraagt om de toerusting van gelovigen als dragers 
van een levend katholicisme. Het behoort tot de kernopdracht van de Kerk om 
daaraan te werken. Helder en hartelijk.
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Ik dank professor dr. Jozef Wissink voor zijn bijdrage aan die kernopdracht 
in de jaren die achter ons liggen. Als pastor en theoloog heeft Jozef zich voor 
honderd procent, met ernst én humor, gegeven. Ik ben hem intens dankbaar 
voor zijn verdiensten op velerlei terrein, maar altijd geïnspireerd door zijn relatie 
met de levende Heer. Jarenlang waren wij huisgenoten in een van de huizen van 
het Ariënskonvikt, de toenmalige priesteropleiding van het aartsbisdom en het 
bisdom Groningen — Leeuwarden. Hij als staflid, ikzelf als priesterkandidaat. 
Ik heb toen het nodige van Jozef mogen leren, niet alleen op het gebied van de 
theologie en de oecumene, maar ook op pastoraal terrein. In 1987 mocht ik Jozef 
opvolgen als staflid van de priesteropleiding. Nadien hebben wij altijd contact 
gehouden. Niet als hechte vrienden, maar wel vanuit een gedeelde geschiedenis. 
Als wij elkaar ontmoeten, is er direct een hartelijk en ongedwongen contact. Jozef 
verlaat nu de wereld van de academische theologie, maar ik hoop en bid dat hem 
nog vele jaren worden gegeven. Jaren waarin hij zijn gaven van hoofd en hart 
voor een heldere en hartelijke Kerk kan blijven inzetten.





BiDDEn, GErEChTiGhEiD DoEn  
En WaChTEn oP GoDs UUr

Een diaconale lezing van de schrift

Henk Janssen o.f.m.

In zijn ‘Gedachten voor de doop van Dietrich Wilhelm Rüdiger Betghe’ van mei 
1944 schrijft Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) over zijn Lutherse kerk tijdens de 
Nazitijd: “Onze kerk, die deze jaren alleen gevochten heeft voor zelfbehoud alsof 
ze een doel was op zich, is niet in staat het verzoenende en verlossende woord 
te brengen aan de wereld en de mensen. Daarom moeten de oude woorden wel 
hun kracht verliezen en verstommen. Ons christenzijn zal in deze tijd bestaan 
uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen gerechtigheid doen. Elk 
denken en praten en organiseren van christenen moet herboren worden uit dat 
bidden en dat doen.” Hij spreekt tegen zijn peetzoon de hoop uit “dat er weer 
mensen geroepen worden om zó Gods Woord te spreken dat de wereld eronder 
verandert en zich vernieuwt. Het zal een nieuwe taal zijn, volkomen areligieus 
misschien, maar bevrijdend en verlossend als de taal van Jezus; de mensen zullen 
ontsteld zijn, maar zich gewonnen geven aan haar kracht; een taal van een nieuwe 
gerechtigheid en waarheid, een taal die de vrede verkondigt tussen God en de 
mensen en de nabijheid van zijn Rijk. (…) Tot die tijd zal de zaak der christenen 
verborgen zijn en stil, maar er zullen mensen zijn die bidden en gerechtigheid 
doen en wachten op Gods uur”.1

Na zesenzestig jaar hebben deze woorden voor mij nog niets aan actualiteit 
ingeboet. Ofschoon er veel gepraat wordt over een missionaire Kerk, bespeur ik 
toch steeds meer de roep om terug te keren naar de core business (liturgie, kerke-
lijke regelgeving) en een toenemende naarbinnen–gekeerdheid, de wereld aan 
haar lot overlatend. Ik ben het eens met Dietrich Bonhoeffer dat onze Kerk alleen 
toekomst heeft wanneer wij bidden, gerechtigheid doen en wachten op Gods uur. 
Zonder deze drie–eenheid worden wij sektarisch.

1 D. Bonhoeffer, Verzet en overgave, Ten Have, Baarn 2003, p. 295. D. Bonhoeffer, Widerstand und 
Ergebung, Gütersloh 1998, dbw–8, p. 435–436.
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In dit essay wil ik laten zien dat een diaconale lezing van de Schrift hiertoe 
een bijdrage kan leveren, want alleen aan de hand van de blijde boodschap van 
de Schrift (her)vindt onze geloofsgemeenschap haar identiteit.2 Ik doe dit aan de 
hand van i: de Thora (Gen. 1), ii: de Profeten (Am. 5), iii: de Psalmen en iv: het 
Evangelie (Mat. 25). Een diaconale lezing van de Schrift is één mogelijkheid om 
de Bijbel te interpreteren. Voor iedere interpretatie geldt: de tekst belangeloos en 
nauwkeurig lezen, met je eigen levensverhaal mee lezen en tegen jezelf in lezen, 
je door de tekst laten onderbreken, zodat de boodschap voluit kan klinken. De 
Schrift komt het beste tot leven wanneer je haar leest als een liefdesbrief van 
God aan ons. Bij mijn uitleg laat ik mij ook inspireren door (de geschriften van) 
Dietrich Bonhoeffer.

i. Thora: een zegen zijn!

In het Scheppingslied (Gen. 1,1–2,4a) staat niet de mens, maar God centraal. 
God is de schepper van hemel en aarde en Hij maakt de mens — mannen en 
vrouwen — in zijn beeld om op Hem te gaan gelijken. Aan deze beelddrager 
Gods vertrouwt de Schepper zijn schepping toe om haar tot haar recht te laten 
komen. Als beelddrager Gods is de mens geroepen tot imitatio Dei. Hij is Gods 
partner bij het humaniseren van de (mensen)wereld. In hem — schouder aan 
schouder — komt God aan het licht.

Om Gods visioen van de mens (Gen. 1,26) vlees en bloed te laten worden, roept 
de Barmhartige Abram en Sarai en begint de liefdesgeschiedenis van de Barm-
hartige met zijn volk om een zegen te zijn voor alle mensen (Gen. 12,1–9). Dit 
verhaal is te lezen als een korte samenvatting van wat (de opdracht van) het volk 
van God is. Het diaconale is hierbij niet bijkomend, maar wezenlijk en funda-
menteel. Tegen de ‘oecumenische’ achtergrond van de schepping van de mens, 
klinkt deze roeping van Abram en Sarai met het oog op elkerlyck. De Barmhar-
tige roept hen om alles los te laten, op weg te gaan naar het veelbelovende land, 
het met Hem (zijn goed gerucht) te wagen om een zegen te zijn voor alle mensen. 
Bij deze zegen gaat het om een wederzijds gebeuren. Vanuit Gods zegen, zegent 
de mens Hem en de andere mensen. Het is een vruchtbaar teken van liefdevolle 
betrokkenheid op elkaar. De inhoud van het zegenen is heel concreet: het gaat 
om een lang en gezond leven en alles wat bij zo’n ‘gezegend leven’ hoort, ook 
materiële zaken (Lev. 26,3–13; Deut. 28,1–14; Ps. 67,7); kinderen (Gen. 1,28; 9,1); 

2 H. Janssen o.f.m., Bijbel en liturgie, in: H. Oosterhuis e.a., Liturgie ter plaatse, Liturgie–catechese 
6, Abdij van Berne, Heeswijk 2010, p. 32–43.
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vruchtbare akkers en kuddes (Gen. 49,25); succes bij de arbeid (Gen. 27,27; Ex. 
23,25; Deut.2,7; 28,8); familiegeluk (2 Sam. 7,29); voorspoed en vrede voor Israël en 
voor alle mensen (Gen. 12,3; Ps. 29,2). Kortom: het gaat om vrede.3

Sinds de komst van diaken Jezus Christus (Mar. 10,45) geldt deze opdracht ook 
voor de Kerk en daarom “is diaconie niet alleen een onderdeel van de christelijke 
identiteit, maar bepaalt het ten diepste de christelijke identiteit. Het is een 
wezenlijke dimensie die alle sectoren van kerkelijk leven dient te doordringen”.4

In zijn Ethik verwoordt Dietrich Bonhoeffer deze diaconale opdracht van de 
Kerk als volgt: “Die Kirche kann ihren eigenen Raum auch nur dadurch vertei-
digen, dass sie nicht um ihn, sondern um das Heil der Welt kämpft. Andern-
falls wird die Kirche zur ‘Religionsgesellschaft’, die in eigener Sache kämpft, und 
damit aufgehört hat, Kirche Gottes in der Welt zu sein. So ist der erste Auftrag 
an die, die zur Kirche Gottes gehören, nicht etwas für sich selbst zu sein, also 
etwa eine religiöse Organisation zu schaffen oder ein frommes Leben zu führen, 
sondern Zeugen Jesu Christi an die Welt zu sein. Dazu rüstet der Heilige Geist 
diejenigen aus, denen er sich gibt. Dass ein solches Zeugnis an die Welt nur 
in rechter Weise geschehen kann, wenn es aus einem geheiligten Leben in der 
Gemeinde Gottes her kommt, ist dabei die selbstverständliche Voraussetzung. 
Dennoch unterscheidet sich ein rechtes geheiligtes Leben in der Gemeinde 
Gottes von jeder frommen Nachäffung dadurch, dass es den Menschen zugleich 
zum Zeugnis an die Welt führt. Wo dieses verstummt, dort ist das ein Zeichen 
der inneren Fäulnis der Gemeinde, wo das Ausbleiben der Frucht das Zeichen 
des Absterbens des Baumes ist.”5 Bonhoeffers thema ‘bidden en gerechtigheid 
doen’ uit 1944 klinkt in deze tekst uit 1940 al door.

ii: Profeten: gerechtigheid doen

Dietrich Bonhoeffer is niet alleen een geëngageerde theoloog, maar hij is ook 
solidair met ‘de minsten der mijnen’ (Mat. 25,40). Hij heeft oog voor de tranen 
van mensen: negers in New York, verwaarloosde jeugd in Oost–Berlijn, Joden, 
gevangenen en vluchtelingen. In 1942, terwijl hij volop actief is in het verzet 
tegen Hitler, schrijft hij: “De blik van onderen. Het blijft zeer waardevol de grote 
gebeurtenissen in de geschiedenis ook eens met de blik van onderen te bekijken, 

3 H. Janssen o.f.m., In de voetsporen van de profeten, in: OmZien, Aartsbisdom Utrecht 1998, p. 25–31.
4 G. Groener, Gekomen om te dienen. Diaconie als onderdeel van onze christelijke identiteit, inlei-
ding op 24 januari 2007 te Hengelo.
5 D. Bonhoeffer, Ethik, München 1992, dbw–6, p. 49–50.
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namelijk vanuit het oogpunt van hen die uitgerangeerd zijn, slecht behandeld, 
onderdrukt, beledigd en machteloos. Kortom, vanuit het oogpunt van hen die 
lijden. Dat ons hart in onze tijd nog niet verteerd is door bitterheid, maar dat we 
het grote en het kleine, het geluk en ongeluk, het sterke en het zwakke met andere 
ogen kunnen bekijken, zodat we pas echt oog zullen krijgen voor het menselijke, 
voor recht en barmhartigheid. Dat zelfs het persoonlijk lijden een bruikbare 
sleutel, zelfs een vruchtbaar principe zal worden om op een goede manier in 
het leven, in de wereld te staan en gelukkig te worden. Het komt feitelijk alleen 
maar hierop neer, dat deze perspectieven van onderaf niet een program zullen 
worden voor hen die eeuwig ontevreden zijn, maar dat wij vanuit een hogere 
tevredenheid, die ons eigenlijk uit de hemel wordt toegeworpen, het leven in al 
haar dimensies toejuichen en beamen.”6

De rijke boer Amos (760 vóór Christus) wordt door de Eeuwige geroepen om 
in Israël als profeet op te treden (Am. 3,8; 7,10–17). In Israël heerst er vrede en de 
welvaart neemt toe. Deze hoogconjunctuur kent echter ook haar schaduwzijden. 
De welvaart en het winstbejag heffen het gevoel van solidariteit met de minder 
bedeelde volksgenoten op (Am. 5,10–12; 8,4–6). Amos spreekt het volk van Israël 
aan op het feit dat zij het volk van God zijn en dat zij belijden dat jhwh hen lief-
heeft en uit het concentratiekamp Egypte bevrijd heeft.

Hoor dit woord dat jhwh gesproken heeft
tegen jullie, kinderen van Israël,
tegen geheel het geslacht
‘dat Ik heb doen optrekken uit het land Egypte’.
Het luidt:
‘Alléén jullie heb Ik lief uit al de geslachten van de aarde’;
dáárom zal Ik jullie ter verantwoording roepen
voor al jullie ongerechtigheden!

(Am. 3,1–2; vgl. 9,7)

Vanuit dit ‘credo’ verkondigt Amos de boodschap van Gods gerechtigheid. Hij 
kijkt met de ogen van de verarmde kant van de samenleving naar de bezitters en 
stelt hun onsolidair gedrag aan de kaak: “Omdat zij de rechtvaardige voor geld 
verkopen, de bedelaar voor een paar schoenen, omdat zij de geringen als het stof 
van de aarde vertrappen en het recht van de verarmden verkrachten” (Am. 2,6–7; 
8,4–8), zal de Gerechte hen tot verantwoording roepen (Am. 3,1–2). Zij zullen 
hard gestraft worden. Wanneer zij God zoeken zullen zij Hem niet vinden (Am. 

6 D. Bonhoeffer, Verzet en overgave, p. 29–30. D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, p. 38–39.
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8,11–12) en hun gebeden zullen niet worden gehoord (Am. 5,21–27; Jes. 1,10–20). Zij 
zijn van God losgeraakt en zullen in ballingschap gaan, hun ondergang tegemoet, 
tenzij zij zich omkeren … Bij een profetenwoord gaat het er immers om dat zij 
áánkomen, zodat zij niet úitkomen! (Vgl. Jona).
Voor de profeet Amos horen bidden en gerechtigheid doen bij elkaar:

Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af,
jullie samenkomsten verdraag ik niet.
Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen;
de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig.
Bespaar mij het geluid van jullie liederen;
de klank van jullie harpen wil ik niet horen!
Laat liever het recht stromen als water
en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.
(Am. 5,21–24)

Je zult deze woorden maar ter verwelkoming te horen krijgen, wanneer je naar 
de vieringen in de kerk gaat. “Ik haat jullie liturgie, ik moet er niets van hebben. 
Bespaar me de liederen van Oosterhuis en het gezang van jullie koor. Ik wil het 
orgelspel van de organist niet meer horen!” Ik zou mij vies genomen voelen, 
waarschijnlijk kwaad weglopen of misschien ook fel van leer trekken.

De pelgrims en de tempelbezoekers tegen wie Amos deze woorden namens 
God spreekt, nemen het hem ook niet in dank af. En daar kan ik heel goed 
inkomen. Je gaat niet naar een viering om op je donder te krijgen en je in je 
religieuze gevoelens te laten kwetsen. Toch kan de afweer die Amos’ woorden 
oproepen nog op iets anders wijzen, namelijk op het feit dat je je aangesproken 
voelt op iets wat je liever ver weg houdt en waarvan je je liever niet bewust bent. 
Wakker geschud worden is vaak niet zo prettig.

Amos wil echter niet kwetsen en is ook niet tegen liturgie op zich. Maar hij gaat 
tekeer tegen de ‘vertrossing’ van de liturgie, tegen vieringen die versluierend en 
verdovend werken. Liturgie als statussymbool, als zelfverheerlijking en als louter 
ritueel (als het maar volgens de regels is), wordt door God niet op prijs gesteld.

Een viering heeft alleen waarde, is een waarachtige viering, als hierin een goede 
innerlijke gesteldheid tot uiting wordt gebracht en als deze niet is losgemaakt 
van het dagelijkse leven en handelen. Liturgie is alleen maar liturgie wanneer 
je samen de aanwezigheid van God viert, van God die je ook in je leven met 
alleman eert door recht en gerechtigheid te doen. Met de woorden van Dietrich 
Bonhoeffer uit november 1938: “Nur wer für die Juden schreit, darf auch Grego-
rianisch singen!” (vgl. Ps. 74,7–9). Er mag geen breuk zijn tussen leven en belijden. 
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Zowel in het gewone leven als in de liturgie — het leven dankend vieren voor het 
Aangezicht van God — gaat het erom dat wij elkaar en God volledig tot ons/zijn 
recht laten komen. Contemplatie en engagement, liturgie en diaconie en vierhuis 
en diensthuis horen wezenlijk bij elkaar.7 Met de woorden van Simeon de Recht-
vaardige: “Door drie dingen wordt de wereld in stand gehouden: door het lernen 
van de Thora, door het vieren van liturgie en door het doen van gerechtigheid!”8

iii: Psalmen: Vloekpsalmen, een zegen!

In het Psalter wordt de blijde boodschap van Thora en Profeten op een biddende 
wijze verwoord en samengevat. De 150 Psalmen vormen een ‘overzichtstentoon-
stelling’ van bijbelse gebeden, zij zijn op een inhoudelijke wijze als een parelsnoer 
geordend en rijmen op elkaar (Vgl. Ps. 22 en 23). De lectio continua is dan ook 
de beste bidwijze. Ik besteed nu hier alleen aandacht aan de problematiek van 
de vloek– en klaagpsalmen, omdat deze alles te maken heeft met een diaconale 
spiritualiteit.

In het Getijdenboek9 zijn een aantal psalmen (58, 83 en 109) niet opgenomen 
en in andere psalmen zijn een aantal verzen geschrapt: Ps. 5,11; 21,9–13; 28,4–5; 
31,18–19; 35,3a.4–8.24–26; 40,15–16; 54,7; 55,16; 56,18; 59,9.12–16; 63,10–12; 69,23–29; 
79,6–7.12; 137,7–9; 139,19–22; 140, 10–12; 141,10; 143,12. De volgende motivatie wordt 
hiervoor gegeven: “Ofschoon de christenen de psalmen eensgezind ten zeerste 
waarderen, is het niet te verwonderen dat er soms enige moeilijkheid ontstaat 
voor wie zich de eerbiedige gezangen in gebed eigen tracht te maken.”10 “Drie 
psalmen … met overwegend verwensend karakter, zijn in het psalmboek niet 
opgenomen. Om dezelfde reden worden soms ook in andere psalmen enkele 
verzen weggelaten … Deze weglatingen geschieden om psychologische redenen, 
hoewel de vloekpsalmen ook in de vroomheid van het Nieuwe Testament voor-
komen … en geenszins de bedoeling hebben iemand tot vloeken aan te zetten.”11

Dit is in strijd met Vaticanum ii: “Want de volledige boeken van het Oude Testa-
ment zowel als van het Nieuwe Testament, met al hun delen, houdt onze heilige 

7 H. Janssen o.f.m., Inleiding: Amos, profeet van Gods gerechtigheid, in: Tijdschrift voor Verkondi-
ging 82 (2010), p. 255–260; H. Janssen o.f.m., Tsedaka, investeren in de verarmden, in: Franciscaans 
Leven 80 (1998), p. 12–18; D. Bonhoeffer, Die Tragödie des Prophetentums und Ihr bleibender Sinn, in: 
D. Bonhoeffer, Barcelona, Berlin, Amerika 1928–1931, München 1991, dbw–10, p. 285–302.
8 P. van Boxtel (red.), De wijsheid van de Vaderen, Kok, Kampen 1994, p. 23–24.
9 Getijdenboek. Gebeden voor elke dag, Interdio cesane Commissie voor Liturgische Ziel-
zorg — Nationale Raad voor Liturgie, Zeist 1990.
10 Getijdenboek, Inleiding, nr. 101.
11 Getijdenboek, Inleiding, nr. 131.



25bidden, gerechtigheid doen en wachten op gods uur

moeder de Kerk krachtens apostolisch geloof voor heilig en canoniek … Dus is de 
gehele Schrift door God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, 
te verbeteren en op te voeden tot gerechtigheid, opdat de man Gods volkomen zij, 
volkomen toegerust tot elk goed werk.”12

Terwijl Vaticanum ii de nadruk legt op de waarde van de complete Schrift 
en ook de traditie niet pleit voor het kuisen van de Bijbel, getuigt de werkwijze 
van het Getijdenboek niet van hoge eerbied voor de Bijbelse teksten, niet van 
respect voor de gaafheid van literaire scheppingen (uit een gedicht kun je toch 
ook niet zomaar een paar verzen schrappen zonder de waarde en de betekenis 
van het geheel geweld aan te doen!) en zelfs niet van achting voor volwassen 
bidders. De argumentatie voor dit schrappen is: het vervloeken van mensen en 
het spreken over de toorn/vergelding van God is typisch oudtestamentisch; in de 
lijn van Jezus vervloeken christenen hun vijanden niet, maar hebben hen lief; de 
moderne mensen zijn fijngevoeliger dan de mensen uit de Bijbel.

In deze lijn schrijft Kardinaal Simonis in zijn inspirerend boek Op de adem 
van het leven: “Een heel bijzondere ervaring bij het bidden van het breviergebed 
is de verbondenheid met Israël. Als christenen hebben wij onze wortels in het 
volk Israël, dat uitverkoren is. Maar die verbondenheid met Israël profileert 
zich dan voor mij helemaal in de persoon van Jezus Christus. Er zijn psalmen, 
die ik eerlijk gezegd nauwelijks over mijn lippen kan krijgen. Vloekpsalmen, 
wraakpsalmen die nog helemaal de sfeer ademen van de praktijk van ‘oog om 
oog, tand om tand’. Deze psalmen getuigen van een nog niet voldoende uitge-
zuiverd Godsbegrip zoals Jezus Christus ons dat voorhoudt. Alleen van daaruit 
kan ik ze lezen. Ik kan ze alleen maar lezen met de persoon van Christus op de 
achtergrond. Voor mij is Christus de vervulling van het psalmgebed en ik volg 
daarin Augustinus.”13

Ik ben het met bovenstaande argumentatie niet eens en ik ben van mening 
dat wij door te schrappen (censuur!) niet alleen aan de psalmen als Gods Woord 
tekort doen maar ook aan onszelf.

In de Thora lezen wij: “Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets 
van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van jhwh, 
uw God” (Deut. 4,2; 12,28; Joz. 1,8; Openb. 22,19–20). Uit het Nieuwe Testament 
worden teksten zo als: “maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden 
verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.” 

12 Dei Verbum, nr. 11.
13 Kardinaal A.J. Simonis, Op de adem van het leven. Gedachten over het Onze Vader, Kok, Kampen 
1997, p. 22.
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(Mat. 8,12); “Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen 
daarentegen het eeuwige leven.” (Mat. 25,46); “En David zegt: Laat hun tafel een 
valstrik worden, een strik, een valkuil en een straf. Laat het licht uit hun ogen 
verdwijnen, krom hun rug voorgoed.” (Rom. 11,9–10); “O heilige en betrouwbare 
Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed 
op hen wreken?” (Openb. 6,10), terecht ook niet geschrapt. Waarom zouden wij 
dan wel uit de psalmen (Oude Testament) bepaalde teksten schrappen? Deze 
ketterij van Marcion — het afschaffen van het Oude Testament — is al in 144 door 
de Kerk veroordeeld.

Intermezzo
In mijn lessen Bijbelse vorming merk ik dat veel mensen in onze heden-
daagse cultuur moeite hebben met de harde kant van God, met zijn straffen 
en vergelden. Een barmhartige en liefdevolle God is ín, een rechtvaardige 
en straffende God heeft afgedaan. Uit de Thora heb ik geleerd dat God zowel 
barmhartig als rechtvaardig is (Ex. 34,6–7) en dat Hij ons uitnodigt om Hem 
lief te hebben (Deut. 6,4–5) en de naaste en de vreemdeling als onszelf (Lev. 
19,18.34). Van deze God legt Jezus Christus getuigenis af (Luc. 10,25.28.37). 
Daarom ben ik er vast van overtuigd dat de God van Israël dezelfde barm-
hartige God is als die van Jezus en van ons. Soms is onze God uit liefde voor 
de ont–rechten toornig op de schoften om recht te doen aan de ontrechten. 
Maar als de schoften (deug–nieten, naasten–lozen) zich afkeren van het 
onrecht, bekeert de Getrouwe zich ook van zijn toorn: “Ik genees hen van 
hun ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit. Mijn toorn heb ik laten varen” 
(Hos. 14,7; Jona; Ps. 103). De wraak, toorn en vergelding van God zijn niet 
typisch oudtestamentisch, maar karakteristiek voor onze God en dus ook 
voor Jezus Christus (Mat. 25; Openb. 14,14–16; 19,11–21,5) en hebben dus ook 
niets te maken met een onvoldoende uitgezuiverd Godsbegrip.14

Ook merk ik dat mensen het moeilijk vinden om naar de negatieve en 
destructieve kanten van zichzelf te kijken. Ofschoon twee wereldoorlogen 
in de vorige eeuw en al het zinloze geweld in onze dagen ons hebben kunnen 
leren waartoe wij mensen in staat zijn, is het blijkbaar moeilijk om dit eerlijk 
onder ogen te zien. Het verwerken van negatieve ervaringen is blijkbaar een 
moeizaam proces.

De vloekpsalmen doen een appèl op onze donkere kanten en kunnen dus 
heel bedreigend zijn, wanneer wij het allemaal mooi en lief willen houden.

14 H. Janssen o.f.m., Dertien namen van God — dertien wegen om te gaan, in: Interpretatie 6, 5 (1997), 
p. 28–29.
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Mijn argumenten voor het handhaven en bidden van alle psalmen zijn de 
volgende:
 ӹ Wij hebben niet het recht om te knippen in de aan ons geschonken Schrift. Wij 

mogen niet onze eigen, modieuze, maat aan de Schrift opleggen. Gods Woord 
dienen wij ook tegen ons in te lezen. Wij zijn geroepen om gehoor te geven aan 
de rijkdom van de gehele Bijbel.

 ӹ De psalmen doen volop recht aan alles wat in ons mensen, in goede en in 
kwade dagen, omgaat aan vreugde en verdriet, goedheid en slechtheid, driften 
en verlangens, geloof en twijfel.

 ӹ Het is bevrijdend om te ervaren dat de ontrechten met hun klachten bij onze 
God gehoor vinden. De klaagpsalmen geven stem aan de ontrechten die vaak 
monddood zijn gemaakt: “Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het 
recht van de vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoef-
tigen hun recht!” (Spr. 31,8–9). De vloekpsalmen hebben een zeer diaconaal 
aspect!

 ӹ In ons bidden (van psalmen) mogen wij voor onze barmhartige God verschijnen 
zoals wij op dat moment zijn. Wij mogen transparant voor God staan. Wij 
hoeven ons niet beter, maar ook niet slechter voor te doen dan wij zijn.

 ӹ Ik ervaar het als bevrijdend om ook met mijn donkere kanten — vloekend en 
tierend — voor onze God te mogen staan. Met de psalmist laat ik mijn wraak– 
en haatgevoelens aan God over om zelf geen wraak te nemen. Een zeer ontlas-
tend aspect van de vloekpsalmen.

 ӹ Met de joodse traditie gebruik ik de sleutel die bij de vloekpsalmen hoort: 
niet de vijand of de zondaar — waartoe ik zelf vaak behoor — moet uitgeroeid 
worden, maar de vijandschap en de zonde, opdat de bekeerde mens leeft en 
opnieuw kan beginnen. “Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert van de zonden 
die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden, mij trouw is en het goede 
doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven. De misdaden die hij heeft 
begaan zullen hem niet worden aangerekend; door zijn rechtvaardige daden 
zal hij in leven blijven. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens 
sterven moet?, spreekt God, jhwh. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in 
leven blijft.” (Ez. 18,21–23; 33,10–11).

Het is een verarming wanneer wij christenen niet alle psalmen bidden. Wij 
getuigen dan van weinig zelfkennis, wanneer wij sommige passages als achter-
haald beschouwen. Wij houden onszelf dan voor de gek, want het is niet mijn 
ervaring dat wij al betere mensen zijn — humaner — dan de bidders in de 
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Bijbel. Ons rechtssysteem is vaak nog lang niet zover als het Bijbelse ‘oog om 
oog’ (Deut. 19,21; Mat. 5,38–39). Dit is een bevrijdende rechtsregel om de bloed-
wraak in te perken en het recht te laten geschieden volgens de maatstaven van 
vergoeding/schadeloosstelling in plaats van volgens de maatstaven van wraak 
en straf. Bovendien wordt deze rechtsregel toegepast via de schadeloosstelling 
door middel van geld, afgekocht dus! Van de vloek– en klaagpsalmen kunnen 
wij nog veel leren om de bloedarmoede van veel van onze gebeden op te heffen, 
zodat wij met hart en ziel, met lijf en leden onze barmhartige en rechtvaardige 
God kunnen zegenen, ook wanneer Hij zijn Aangezicht verborgen houdt (vgl. 
Job).

De vloekpsalmen zijn hartstochtelijke gebeden, vol van poëtische beelden. Zij 
maken ons gevoelig voor het lijden van de lijdenden en maken ons weerbaar om 
op te komen voor het recht van de ontrechten. Zij helpen ons om vast te houden 
aan God, terwijl alles tegen God spreekt. Solidariteit (tsedaka) met de ontrechten 
doet ons vragen en (aan)klagen. Soms moeten wij het uitschreeuwen: “Barmhar-
tige en gerechte God, erbarm U over ons!” Wanneer in onze gebeden de mens 
met alles wat in hem om gaat en hem wordt aangedaan niet ter sprake komt, 
komt God–met–ons er ook niet in voor. De klaagpsalmen zijn echte diaconale 
psalmen.

De vloekpsalmen staan in de context van het gehele boek der psalmen — het 
bidden van alle psalmen als oratio continua strekt tot aanbeveling15 — en deze 
weer in de context van heel de Bijbel. Voor de Joden is de bidder (ik/wij) Israëls 
lievelingszanger David en hij staat voor de messiaanse gemeenschap. Schouder 
aan schouder met Israël (Sef.3,9) zullen ook wij christenen de psalmen bidden. Wij 
bidden een psalm als lid van ‘het Lichaam van Christus’ waarvan Christus het 
hoofd is (1 Kor. 12,12–30). Als de psalmen zegenen, loven en (aan)klagen, horen wij 
de stem van àlle mensen als leden van het Lichaam van Christus (Bonhoeffer16). 
Binnen het geheel van de Schrift en binnen de context van ons leven ‘in goede 
en in kwade dagen’ mogen de vloekpsalmen met vuur gebeden worden. Tot onze 
God mogen wij alles uitroepen, wanneer het maar ten dienste is van de mens 
die in zijn beeld geschapen is (Levi–Jitschak van Berditshev). Onze God is geen 
a–pathische maar een sym–pathieke God, een God met compassie. Het bidden 

15 Het getoonzette Het Boek der Psalmen, vertaald door I. Gerhardt en M. van der Zeyde, kbs, 
Boxtel 1975, biedt een krachtigere en meer poëtische vertaling dan het Getijdenboek. Zie ook: N. 
Serrarens Wijngaards en A. Wijngaards (red.), Bidden om te leven. Meditatief gebedenboek, Gooi & 
Sticht, Kampen 2003.
16 D. Bonhoeffer, Gebedenboek van de Bijbel, in: Verborgen omgang, Ten Have, Baarn 2003, p. 
119–150; D. Bonhoeffer, Das Gebetbuch der Bibel, München 1987, dbw–5, p. 103–132.
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van de vloekpsalmen kan ons uit onze apathie bevrijden, tot bevrijding van de 
ontrechten en tot zegen van onze toornige en barmhartige God, zijn Naam zij 
gezegend!17

iv: Evangelie: Komt gezegenden!

In Jeruzalem, op de Olijfberg, is Jezus met zijn leerlingen in gesprek over zijn ‘op 
weg naar het einde’ (Mat. 24,3–26,1). Dit gesprek eindigt met een visioen over de 
komst van de Mensenzoon (Mat. 25,31–46; Dan. 7). In de lijn van Jesaja 58,1–12 
en Tobit 1,16–18 vertelt Jezus volgens welk criterium de Mensenzoon als herder 
onderscheid maakt tussen de mensen, tussen de gezegenden en de vervloekten. 
Hij gebruikt een diaconale maatstaf: hongerigen voeden, dorstigen laven, een 
vreemdeling gastvrij opnemen, naakten kleden, zieken verzorgen, gevangenen 
bezoeken (Mat. 25,35–36) en doden begraven (Tobit 1,17). Wie de Zeven werken 
van barmhartigheid 18 doet, wordt door de Vader gezegend en krijgt deel aan het 
koninkrijk Gods, want: “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaan-
zienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan!” 
(Mat. 25,40). Zij die zich niet door ‘de minsten der mijnen’ hebben laten naasten, 
worden vervloekt en krijgen een eeuwige bestraffing (Mat. 25,41–46).19

“Gods laatste woord — we noemen dat het laatste oordeel — gaat niet over kerk-
bezoek of kerkelijke leer, hoe belangrijk ook, maar over een beker water, een 
warme douche, een bord erwtensoep, of een wollen trui, voor de minsten van 
Jezus’ broeders en zusters.”20

17 U. Berges, De Armen van het boek Jesaja, Nijmegen Katholieke Universiteit, Nijmegen 1999, met 
name p. 14–27; U. Berges, Zwijgen is zilver — klagen is goud: Pleidooi voor een herontdekking van 
het bijbelse klagen, in: Tijdschrift voor Theologie 41 (2001), p. 231–252; U. Berges, ‘God staat aan de 
kant van de armen’ (Ps.109,31): Armoede en rijkdom in het psalmenboek, in: Tijdschrift voor Theo-
logie 44 (2004), p. 108–123; H. Janssen o.f.m., Zegenen en vloeken — Over het bidden van de Psalmen, 
in: Nieuwsbrief voor de diakens nr. 3, 5 (februari 1999), Aartsbisdom Utrecht, p. 2–9; N. Schuman, 
Drama van crisis en hoop. De psalmen: gedicht, gebundeld en gebeden, Meinema, Zoetermeer 2008; E. 
Zenger (Hg.), Der Psalter in Judentum und Christentum, Herder, Freiburg 1998; E. Zenger, Ein Gott 
der Rache? Feindpsalmen verstehen, Herder, Freiburg 1998. Moge het gedenken van Erich Zenger 
(1939–2010) ons tot zegen zijn!
18 H. van Bemmel o.f.m. e.a., Ik zal er zijn … Werken aan barmhartigheid, Dijnselburg 2003. De 
Joodse traditie kent dit concept ook: Tractaat Sota 14a. P. van Boxtel, Je zult achter de Heer je God 
aanwandelen, Gooi en Sticht, Hilversum 1982, p. 35–37. 
19 Th. de Kruijf, De broeders van de mensenzoon Mt. 25,31–46, in: Schrift 146 (juni 1993), p. 49–52; M. 
Menken, Inleiding op het Evangelie van Matteüs, in: Tijdschrift voor Verkondiging–1, 83 (2011), p. 5–17; 
J. Smit, Het verhaal van Matteüs, Meinema, Zoetermeer 2007, p. 99–114.
20 J. Hulshof, in: J. Hulshof en H. Pieper (red.), Katholieken aan een tweesprong, Damon, Budel 
2006, p. 59.
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Vanaf de roeping van Abraham en Sara heeft het volk van God de opdracht 
om een zegen te zijn voor alle mensen. Dankzij Jezus Christus delen wij chris-
tenen in deze roeping, die — vanaf het begin — missionair en diaconaal is. Door 
‘te bidden, gerechtigheid te doen onder de mensen en te wachten op Gods uur’ 
leven wij Gods Toekomst tegemoet. Wij doen dit in onze seculiere en gefrag-
menteerde samenleving. Daarom is het nodig om onze verlegenheid met onze 
eigen geloofstraditie achter ons te laten en met hart en ziel en met een kritische 
geest katholiek te zijn, in verbondenheid met onze broeders en zusters van de 
andere kerken, en vanuit eigen identiteit oecumenisch te zijn. Dit vraagt om 
kennis en verdieping van onze geloofsbronnen — Schrift (waarbij een diaconale 
lezing van de Schrift zeer dienstig kan zijn 21) èn Traditie — en inzicht in onze 
eigen cultuur en samenleving. Goed toegerust kan gelovige inspiratie een bron 
zijn voor gelovig engagement in onze multiculturele samenleving. Naast hetgeen 
wij al doen, moeten wij niet ook nog diaconaal en missionair zijn, maar alles wat 
wij doen dient diaconaal en missionair te zijn. Dus niet ook nog iets anders erbij 
doen, maar hetzelfde anders doen, namelijk diaconaal en missionair.22

Jozef Wissink en ik zijn studiegenoten van de kthu. Op 12 december 1976 
werden wij beiden door Johannes Kardinaal Willebrands (†) in de Kathedraal 
te Utrecht tot diaken gewijd. Sinds onze priesterwijding in 1977 blijven wij ook 
diaken. Vanaf de oprichting van de Diakenopleiding Dijnselburg in 1983 tot en 
met de onzalige opheffing in 2009, waren wij als docent verbonden aan deze 
opleiding voor diakens op het snijvlak van kerk en samenleving, waarop Omzien 
naar zorg, gerechtigheid en verzoening werd ingeoefend. Jozef gaf theologie en ik 
mocht Bijbelse vorming Oude Testament doceren.

Al lernend heb ik de studenten leren ontdekken dat de Bijbel een bron van 
vreugde is, ook voor hun toekomstige dienstwerk als diaken. In dit perspectief 
heb ik hen vertrouwd gemaakt met een diaconale lezing van de Schrift. Dankzij 
de Diakenopleiding hebben Jozef en ik elkaar regelmatig ontmoet. Een gesprek 
met Jozef heb ik altijd als collegiaal en gezellig ervaren, maar ook als leerzaam. 
Na zo’n gesprek ging ik steeds verrijkt weer weg.

Hartelijke dank, Jozef, en vrede en alle goeds!

21 Niet elke Schrift–tekst leent zich voor een diaconale lezing. Het Hooglied dient gezongen te 
worden en de erin bezongen liefde gevierd! H. Janssen o.f.m., Lezing: Hooglied 7,7–8,7, in: H. Janssen 
en K. Touwen (red.), Trouwvieringen. Exegese en preken, Tijdschrift voor verkondiging, themanummer 
7, 82 (2010) Skandalon, Vught 2010, p. 42–45. 
22 In Gods Naam Doen, Aartsbisdom Utrecht 2005.
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De ariënsprijs voor diaconie

Gerard Groener

In het onderzoek God in Nederland van 1996 stonden de kerken op de op één na 
hoogste plaats, vlak na de wetenschap, bij de vraag in welke instituties de burgers 
vertrouwen hadden. De politieke partijen bungelden toen onderaan.1 Nu in 2010 
is het imago van de kerken sterk gedevalueerd: de kerken scoren verreweg het 
laagst als gevraagd wordt naar het vertrouwen van Nederlanders in de verschil-
lende maatschappelijke instituties. Nog geen 30% (tegen 65% in 1996) van de 
bevolking heeft vertrouwen in de kerken.2

Het is niet mijn bedoeling de oorzaken van dit verval te onderzoeken, maar het 
is duidelijk dat er werk aan de winkel is om de betrouwbaarheid en de aantrek-
kingskracht van de kerk terug te brengen. Zonder aantrekkingskracht zal er geen 
sprake kunnen zijn van een nieuwe vitaliteit voor de rooms–katholieke Kerk. En 
die is het onderwerp van deze vriendenbundel.

In mijn bijdrage wil ik aan de hand van ervaringen bij het uitreiken van de 
driejaarlijkse Ariënsprijs voor diaconie3 verkennen of en hoe diaconie een vitali-
serend effect kan hebben voor de rooms–katholieke Kerk. Daartoe wil ik enkele 
suggesties doen, nadat eerst de plaats van de diaconie in het kerkelijk leven enigs-
zins in kaart is gebracht.

De aantrekkingskracht van het vroege christendom

In zijn baanbrekende studie naar het succes van het vroege christendom komt 
Rodney Stark4 tot enkele opvallende conclusies. Hij toont overtuigend aan 
dat de groei van het christendom een geleidelijk proces is geweest, waarbij 

1 G. Dekker, J. de Hart en J. Peters, God in Nederland 1966–1996. Anthos, rkk/kro 1997, p. 36.
2 Onderzoek Sociaal Cultureel Planbureau 2010, bericht in Trouw, oktober 2010.
3 Diaconiekrant: Hoe kan ik voor jou een naaste zijn? Aartsbisdom Utrecht en dkci 2004; Hoe 
kan ik voor jou een naaste zijn? Ariënsprijs voor diaconie 2007. Stichting Ariëns–Comité en Aarts-
bisdom Utrecht 2007; Ga, en doe evenzo … Ariënsprijs voor diaconie 2010. Stichting Ariëns–Comité 
en Aartsbisdom Utrecht 2010.
4 R. Stark, Cities of God. The Real Story of How Christianity Became an Urban Movement and 
Conquered Rome. Harper, San Francisco 2006.
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bekeringsactiviteit van gewone gelovigen via hun sociale relaties een doorslag-
gevende rol heeft gespeeld.5 Je bekeren, je bekennen tot een nieuw geloof en je 
aansluiten bij de beweging, groep of organisatie daarvan, gebeurt via sociale 
netwerken.

Daarbij spelen enkele wetmatigheden. De kans dat iemand zich bekeert ligt 
voor de hand als iemand meer sociale bindingen krijgt met leden van een reli-
gieuze groep dan met niet–leden. Bekeerlingen worden vooral gemaakt onder 
mensen die religieus ‘onbehuisd’ zijn. Iemand die zich al sterk met een bepaalde 
religieuze traditie en beweging heeft geëngageerd, zal niet overstappen. Zelfs je 
beste vriend kun je dan niet overhalen. Bekering is dus — in tegenstelling tot wat 
veel mensen denken, en intense bekeringen zoals die van Paulus op weg naar 
Damascus daargelaten — een vorm van zich conformerend gedrag. Maar onge-
loof en geloofsafval zijn dat natuurlijk ook.

Om mensen voor het christelijk geloof te winnen moeten we ons niet blind 
staren op de ongeveer 18% van de bevolking die hoog scoort op nihilisme en 
hedonisme.6 We kunnen ons beter richten op de 54% van de bevolking die reli-
gieus ongebonden is, maar wel open staat voor religieus en ethisch leven. Dat zijn 
de moderne onbehuisden.

Het voert te ver hier alle factoren te verkennen die van invloed waren op het 
succes van de jonge Kerk. Ik sta stil bij wat volgens Stark de meest beslissende 
factor was.7 Stark concludeert: de kracht van het christendom lag niet in de 
belofte van een hiernamaals als compensatie voor het lijden in dit leven, maar in 
de algemene ontdekking dat het christendom een machtig tegengif was voor de 
ellende in het leven hier en nu. Het werkelijk revolutionaire van het christendom 
lag in het gebod en de praktijk van de liefde. Dat bleef niet bij slogans, maar was 
dagelijkse praktijk. De christenen schiepen “kleinschalige welzijnsmaatschap-
pijen binnen een keizerrijk dat nauwelijks sociale voorzieningen kende”. Die lief-
despraktijk had voor de christenen diepe en krachtige gelovige wortels. Ze was 
één met hun Godsgeloof: God is liefde.

Hoe belangrijk die liefdespraktijk was, blijkt misschien het duidelijkst uit de 
reactie van een verklaard tegenstander van de christenen. Nadat keizer Constan-
tijn de christenen vrijheid van godsdienst had gegeven, wat de Joden en vele 
mysteriegodsdiensten al langer hadden, probeert keizer Julianus het christendom 

5 Stark, Cities of God, p. 8–15 en 63–70.
6 wwr–rapport: Geloven in het publieke domein: verkenningen van een dubbele transformatie, 
Staatsuitgeverij 2007. Zie ook: J. Wissink, Kerk organiseren en missioneren in de context van een 
individualiserende cultuur, in: Analecta Aartsbisdom Utrecht 80 (2007) nr. 4, p. 127.
7 Stark, Cities of God, p. 30–31.
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terug te dringen en de heidense goden en de keizercultus in ere te herstellen. 
Geen wonder dat hij van de christenen de bijnaam ‘de afvallige’ heeft gekregen. 
In een brief aan een belangrijke heidense hoofdpriester schrijft Julianus: “Ik denk 
dat, als de armen door de priesters verwaarloosd en aan hun lot overgelaten 
worden, die goddeloze Galileërs (bedoeld zijn de christenen) wel voor hen zorgen 
en daarmee de gunst van het volk verwerven … Zij ondersteunen niet alleen hun 
eigen armen, maar ook de onze. En iedereen kan zien dat wij ze in de steek laten”.

Hoe sterk de plaats was van de diaconie in de vroege Kerk blijkt ook uit de 
invulling van het ambt van de bisschop. Als ‘Vader van de armen’ zorgde de 
bisschop voor een goede organisatie van de diaconie. Als ‘Pleitbezorger (advo-
catus) van de armen’ kwam hij voor ze op en als ‘Beheerder van het erfdeel van 
de armen’ beheerde hij het bezit ten dienste van de armen. Minimaal een kwart 
van bezit en inkomsten diende aan de armen ten goede te komen.8

Diaconie als redding van de vitaliteit van de Kerk?

Na ons historisch uitstapje lijkt het recept voor de vitaliteit van de Kerk helder: 
organiseer diaconie en alles komt goed! Maar zo eenvoudig ligt het niet.

Op de eerste plaats zijn de omstandigheden nu heel anders dan toen. Wij leven 
niet in het Romeinse keizerrijk maar in een, weliswaar afbrokkelende, verzor-
gingsstaat. De individualisering heeft veel bevrijding gebracht, maar tegelijker-
tijd worden de schaduwkanten steeds duidelijker. Mensen vallen tussen wal en 
schip. Het hele leven en de maatschappij zijn momenteel veel meer geregeld en 
vastgelegd. Door de bureaucratische regels raken mensen de weg kwijt, enzo-
voort. Een eigentijdse diaconie kent dus eigentijdse uitdagingen.

Nog belangrijker is de kwestie van de onbaatzuchtigheid van de diaconie. Dat 
wordt onmiddellijk duidelijk als we ons realiseren dat het succes van Hamas 
in de Gazastrook en van Hezbolla in Libanon in belangrijke mate te danken is 
aan hun sociale programma’s. En bij de overstromingen in Pakistan horen we 
mensen zeggen dat de Taliban de enige is van wie zij hulp krijgen.

Van de ene kant vormt dat een aansporing aan christenen om, in samenwer-
king met anderen, geen gaten te laten vallen. Aan de andere kant worden we 
geconfronteerd met de valkuil diaconie te exploiteren voor eigen gewin. Diaconie 
kan niet anders dan belangeloos zijn. We kunnen er geen waardering mee kopen. 
Die wordt ons hooguit in de schoot geworpen. “Laat je linkerhand niet weten wat 
je rechterhand doet”, zegt Jezus (Mat. 6,3).

8 H. Meeuws, Diaconie en caritas in de Rooms–katholieke Kerk, in: H. Crijns e.a., Barmhartigheid 
en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap, Kok, Kampen 2004, p. 52.
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Jozef Wissink9 reikt ons een bruikbaar schema aan om de plaats van de 
diaconie te bepalen. Hij stelt allereerst vast dat Kerk in een concrete vorm altijd 
drie aspecten heeft: ze is tegelijk instituut, gemeenschap en beweging. De feite-
lijke mix van die drie dimensies is karakteristiek voor elke historische gestalte 
van Kerk. Idealiter kunnen deze drie dimensies elkaar versterken, maar ze 
kunnen elkaar ook flink in de weg zitten.10 In het samenspel van deze drie dimen-
sies vervult de Kerk haar zending ter plaatse.

Die zending of missie van de Kerk wordt door Vaticanum ii (Decreet over het 
lekenapostolaat, nr. 5) omschreven in twee dimensies: “enerzijds het wekken, 
voeden, bevestigen en kritiseren van geloof bij mensen en anderzijds het doorde-
semen van de samenleving met de waarden van het evangelie”. Bij dat laatste gaat 
het volgens Wissink “erom dat samenlevingen barmhartiger en rechtvaardiger 
worden en dat de waardigheid van de mens hooggehouden wordt”.11 De eerste 
opgave kunnen we evangelisatie noemen, de tweede diaconie. Beide zijn onmis-
baar voor een vitale Kerk.

Vaak wordt de vergissing gemaakt bij evangelisatie en bij diaconie alle nadruk 
te leggen op de zending naar buiten. Wissink pleit voor een raster dat meer recht 
doet aan de werkelijkheid: evangelisatie naar buiten en naar binnen, dus gericht 
op geloofsgenoten, en diaconie binnen de geloofsgemeenschap en in de samen-
leving. Dit schema zal ik benutten bij het doen van enkele suggesties voor een 
vitale Kerk. Bij die voorstellen wil ik ervaringen benutten met het uitreiken van 
de Ariënsprijs.

ariënsprijs voor diaconie

De Stichting Ariëns–Comité en het aartsbisdom Utrecht namen in 2002 het initi-
atief tot een diaconale prijs: ‘De Alphons Ariënsprijs voor diaconie’. Als doelstel-
ling werd geformuleerd: het stimuleren van initiatieven op het terrein van de 
diaconie en het bevorderen van aandacht en publiciteit voor diaconie binnen de 
geloofsgemeenschap.12 Vicaris Rentinck schrijft in de inleiding: “De prijs voor 
diaconie is ingesteld vanuit het vertrouwen dat parochies elkaar kunnen helpen 

9 J. Wissink, Kerk op weg naar een missionaire beweging? Enkele fundamentele ecclesiologische 
achtergronden, in: J. Bastiaens, J. en G. van Langendonck, Opengebroken kerk. De kerk als missio-
naire beweging, ucsia, Antwerpen 2008, p. 35–43. Een eerste aanzet in J. Wissink, Kerk organiseren …, 
p. 124–125. 
10 Meer uitvoerig: G. Groener, Ingewijd en toegewijd. Profiel en vorming van de parochiepastor, 
Meinema, Zoetermeer 2003, p. 213–220.
11 J. Wissink, Kerk op weg naar een missionaire beweging?, p. 39–40.
12 Diaconiekrant 2004, p. 3 (zie noot 3).
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en stimuleren om creatief en vindingrijk diaconale projecten op te zetten. Ook 
kunnen we op deze wijze elkaar bemoedigen om moedig door te gaan, ook als 
we op onbegrip of verzet stuiten. Voor winnaars van de prijs en voor alle anderen 
moge de naam Ariëns een uitnodiging zijn om vindingrijk en moedig broeder-
lijk/zusterlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt.”13

De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2004. Er werden toen negen projecten 
aangemeld. In 2007 dongen 24 projecten mee naar de prijs en in 2010 liefst 29 
projecten. In de beide laatste jaren was ik lid van de jury. De jury bestaat uit 
mensen uit het aartsbisdom die op verschillende manieren deskundig zijn op het 
gebied van diaconie.

De gang van zaken is als volgt. Langs alle beschikbare kanalen worden paro-
chies en pastores, besturen van Parochiële Caritas Instellingen (P.C.I.’s) en diaco-
nale werkgroepen in het aartsbisdom uitgenodigd projecten voor te dragen. Die 
projecten kunnen van een parochie zijn, maar ook door anderen opgezet, waarin 
parochies en/of parochianen participeren. Nadat de termijn verstreken is, worden 
alle projectengroepen bezocht door een lid van de jury. Deze verwerkt de aange-
reikte informatie en de uitkomsten van het intake–interview tot een beknopte 
publicatie. Na terugkoppeling komt er een definitieve tekst. Ook levert men zelf 
fotomateriaal aan. Zo kwamen drie fraai verzorgde publicaties tot stand.14 Op 
basis van steeds duidelijker criteria voor creativiteit, doorwerking in parochie en 
samenleving, en voorbeeldfunctie voor anderen, besluit de jury over toekenning 
van de prijs: een hoofdprijs en twee of drie tweede prijzen. Hoogtepunt vormt 
de prijsuitreiking. Deze dag wordt opgezet als een wederzijdse ontmoeting van 
vrijwilligers uit de projecten, samen met professionals en vrijwilligers uit het 
diaconale veld. Het enthousiasme spat er van af op die dag. Er worden heel wat 
dwarsverbindingen gelegd om elkaar van dienst te zijn en elkaar te inspireren.

Een inkijk in de praktijk van de diaconie

De 62 projecten waarvan verslag wordt gedaan in de drie publicaties van de 
Ariënsprijs geven ons een boeiende inkijk in het diaconale veld, zoals dat gestalte 
krijgt in en vanuit de katholieke Kerk in Nederland bij het begin van de 21ste 
eeuw. De projecten vormen een overtuigend bewijs dat liefde vindingrijk maakt.

Het wekt geen verbazing dat een groot aantal projecten (20) onder te 
brengen is onder de noemer: aandacht, zorg, troost, hulp enz., binnen de eigen 

13 Diaconiekrant 2004, p. 1.
14 Zie noot 3.
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geloofsgemeenschap en/of in dorp, wijk en stad. Het theologisch kernwoord is 
hier: barmhartigheid. We zien een grote verscheidenheid in aandachtsvelden: 
de jaarlijkse verzorging van kerstpakketten, aandacht voor zieken en eenzamen, 
ouderenzorg, hulp bij het verwerken van verlies, enzovoort. Er zijn ontroerende 
initiatieven bij, zoals het maken van ‘troostdekentjes’ voor ouders die een kindje 
verloren door vroeggeboorte of door overlijden kort na de geboorte. We zien ook 
diaconie van langere adem in allerlei vormen van ‘maatjesprojecten’, waardoor 
mensen letterlijk weer op verhaal komen, de weg terugvinden naar anderen en 
wegwijs raken in onze ingewikkelde maatschappij. Er bestaat zelfs een stichting 
voor gehandicaptenvoetbal. Er zijn inloopadressen en instanties met een meer 
open aanbod, waarbij (ook financiële) hulp op maat wordt gegeven.

Het lijkt me uiterst relevant te letten op het draagvlak en de inbedding van deze 
diaconale projecten. In elf van de projecten speelt een parochie of inter–parochieel 
verband de centrale rol. Soms groeit een parochieel initiatief uit tot een regionale 
en zelfs landelijke aanpak, zoals bij de troostdekentjes en het gehandicapten-
voetbal. Voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie blijkt een oecumenische aanpak 
favoriet, vaak in samenspel met sociale voorzieningen van de gemeente. Het meer 
open aanbod voor inloophuizen, maatjesprojecten en sociale hulpverlening wordt 
gedragen of gesteund door de (inter–)parochiële Caritas (pci) of Vincentiusver-
eniging of het betreft een oecumenisch initiatief als een interkerkelijke hulpdienst 
of een pastoraal café voor (ex)psychiatrische patiënten. Bij deze initiatieven wordt 
soms samengewerkt met de burgerlijke gemeente. Ik vond maar één project dat 
alleen indirect verbinding heeft met parochies of parochiële diaconie: het project 
‘even bijtanken’ voor sociale minima vanuit de Stichting Arbeidspastoraat Twente.

Wat verbazing mag wekken is dat een nog groter aantal projecten (21) zich richt 
op maatschappelijk onrecht, uitsluiting en armoede. Het theologisch kernwoord 
is hier: werken aan gerechtigheid. De projecten weerspiegelen maatschappelijke 
ontwikkelingen en knelpunten. De tijd vraagt erom.

Van alle negen projecten uit 2004 zijn er vier gericht op asielzoekers. In 2007 
komen daar nog twee projecten bij. Men combineert hierin zorg voor mensen en 
maatschappelijke actie. Vanuit de betrokkenheid bij noodopvang groeit solidari-
teit, en daaruit weer het ondernemen van actie, primair naar de (vooral gemeen-
telijke) politiek, maar ook naar de kerken. Het initiatief komt soms vanuit de 
protestantse diaconie. De aanpak is meestal oecumenisch. De pci neemt aan 
katholieke kant het voortouw. Soms wordt een stichting opgericht.

Een tweede probleem wordt overheersend in 2007 en 2010: de arme kant van 
Nederland. Liefst zeven projecten zijn daarop gericht. Aandacht voor de nood 
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(en soms ook de kracht) van armen gaat vaak samen met bewustmaking in maat-
schappij en kerk en met het daadwerkelijk verbeteren van het lot van armen. We 
zien hier heel creatieve projecten: een kunstatelier voor mensen met een uitke-
ring, een diaconaal regionaal netwerk dat ontwikkelingen op de voet volgt en 
actie onderneemt, en het in 2010 bekroonde fotoproject ‘De ongeziene gezien’. 
Twee motto’s van projecten karakteriseren in feite al deze projecten: ‘armoede 
is onrecht’ en ‘de ongeziene gezien’. In geen van deze zeven projecten zien we 
parochies als initiatiefnemer of drager, alleen een enkele geïnspireerde pastor. 
Een parochie is soms een van de organisaties die men bewust wil maken van 
de armoede om de hoek, bijvoorbeeld met hulp van ‘atd Vierde Wereld’. In het 
gunstigste geval worden parochies bondgenoten of vindt men bondgenoten 
binnen parochies.

Een derde probleem is dat van de multiculturele en multireligieuze samen-
leving. De meest voorkomende strategie is hier het arrangeren van wederzijdse 
ontmoeting. Vaak gebeurt dit bij speciale gelegenheden: vredesweek, migranten-
week of islamitische feestdagen (opvallend: nauwelijks bij christelijke feestdagen). 
Allereerst pastores, maar ook parochies spelen een sleutelrol. Ten slotte: een heel 
eigen plaats komt toe aan het buurtpastoraat als presentie namens de kerken in 
de wijk en voor buurtbewoners. Een unieke plaats heeft ook het initiatief van 
de Gideonsbende in Maarssen, die vooral werkt via het internet. Men signaleert 
problemen en geeft impulsen aan mensen om zelf in actie te komen.

Een eigen karakter hebben de 11 projecten, die zijn aan te geven als: diaconie 
over de grens, wereldwijd. Meestal is er een persoonlijke band van een of meer 
parochies (en soms ook het dorp) met iemand uit de eigen kring die zich ginds 
inzet voor ontwikkelingswerk en/of missionering. Het startpunt kan ook liggen 
bij een parochiaan die op vakantie geraakt is door de nood en de omstandig-
heden aldaar. Of er klopt iemand uit de derde wereld aan bij de pastorie en dat 
wordt het startpunt van een daadwerkelijke solidariteit. Het ‘ginds’ kan Afrika 
(4 keer), Zuid–Amerika of Vietnam zijn, maar ook Roemenië, Rusland, en zelfs 
een uitwisseling met ouderen vlak over de Nederlands/Duitse grens. Parochies 
nemen het voortouw of zijn minstens betrokken. In verband met de fondsenwer-
ving wordt er vaak een stichting opgericht, soms oecumenisch. De solidariteit 
met mensen elders neemt soms ook de vorm aan van uitwisselingsprogramma’s: 
mensen van hier naar daar om een bijdrage te leveren, en van daar naar hier om 
hun wijze van geloof en leven te delen. Vooral jongeren zijn hiervoor te bewegen.

Daarmee komen we aan een vierde categorie van projecten, waarbij het motto 
geldt: jong geleerd is oud gedaan. Concrete diaconale actie wordt gecombineerd 
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met inwijding in de geloofsgemeenschap en in de christelijke traditie. Van de 
zeven projecten blijft een gedeelte dicht bij huis: een spaaractie voor een heel 
concreet doel door kinderen die de eerste communie doen, of allerlei plaatselijke 
realisaties van de katholieke landelijke actie ‘Diaconaction’ voor jongeren. Een 
ander deel sluit aan bij de vorige groep projecten: een groep jongeren van de 
parochie spaart zelf de reis bij elkaar en vertrekt voor enkele weken naar bijvoor-
beeld Afrika voor bouwactiviteiten en ontmoeting met jongeren daar. Het maakt 
diepe indruk op de jongeren. Zij worden vanuit de parochie uitgezonden en doen 
daar weer verslag. Soms wordt het hele dorp erin betrokken. Een meer uniek 
initiatief is de Adventsfakkeloptocht in Deventer voor jongeren uit de hele stad, 
waaraan ook moslimjongeren deelnemen; een heel eigen vorm van ontmoeting.

Ten slotte zijn er een zestal projecten die gedragen worden door een religieuze 
gemeenschap of een interkerkelijke stichting als ‘Kerken en Buitenlanders’ in 
Utrecht. In de meeste van deze projecten zien we een combinatie van betrokken-
heid op mensen aan de rand van onze maatschappij en interne geloofsbezinning 
en gebedsleven. Het meest uitgesproken voorbeeld daarvan vormen de Egidius–
gemeenschappen. De groep in Apeldoorn draagt bijvoorbeeld het bekroonde 
fotoproject van 2010. Spiritualiteit, maatje worden, vriendschap buiten eigen 
kring, vormen de kern en grond voor de inzet, zoals we bijvoorbeeld zien bij 
leefgemeenschap ‘De Wonne’ in Enschede of het Meester Geertshuis in Deventer 
(genoemd naar Geert Grote, de stichter van de Moderne Devotie).

Een eerste voorstel: kerk binnen en buiten de parochie

Een echte ontdekking voor mij is, dat er kennelijk een tweestromenland bestaat: 
diaconie en gemeenschapsvorming in en vanuit parochies, soms in samenspel 
met protestantse gemeenten, en een vrij veld van actie vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid en geloof. Er bestaat een heel diaconaal veld buiten parochies om.

Laten parochies en lokale geloofsgemeenschappen vooral doen waar ze sterk 
in zijn: gemeenschap vormen, omzien naar elkaar en zorg dragen voor mensen 
buiten de eigen kring. Dit valt te combineren met partnerschap met geloofsge-
meenschappen elders in de wereld, met inwijding in geloofstraditie en diaconale 
praxis en met het organiseren van interkerkelijke en interreligieuze ontmoeting. 
Kerk als gemeenschap en als institutie staan centraal. Het institutionele is niet 
alleen de organisatie, maar ook de cultuur: gewoonten en gebruiken, ‘zo doen 
we dat bij ons!’

Inzet voor gerechtigheid en het verleggen van grenzen is moeilijk in paro-
chies en wordt gedragen door andere organisaties en groepen. Parochies komen 
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mogelijk in het vizier als medium voor bewustmaking en soms als bondgenoot. 
Ook de koppeling van spiritualiteit en radicale solidarisering vinden we buiten 
parochies.

Voor katholieken is dit tweestromenland een vertrouwd gegeven. Naast 
bisdommen en parochies bestonden er altijd orden, congregaties en religieuze 
bewegingen. De beleidsnota voor diaconie van het Aartsbisdom van 2005 stelt 
daarom de klemmende vraag wie in onze tijd de erfgenamen worden van orden 
en congregaties, nu die min of meer verdwijnen.15

Voor een vitalisering van de katholieke Kerk stel ik daarom voor: bevorder 
uitwisseling en ontmoeting van vormen van diaconale inzet buiten parochies. 
Sluit het evangelie niet op in parochies. De organisatie van de Ariënsprijs kan 
daar zelf mee beginnen. Het taalgebruik waarin ‘parochie’ en ‘parochieel’ over-
heersen moet verruimd worden. En de mailing en werving kan niet langer alleen 
via pastores en parochies, P.C.I.’s en diaconale werkgroepen lopen. Het is veelzeg-
gend dat in 2010 de meeste projecten gevonden zijn door persoonlijke benadering 
via sleutelfiguren in het diaconale veld. Daarin treffen we diaconie, gedragen door 
religieuze groepen en bewegingen. Daarnaast is er een meer flexibel veld: telkens 
opnieuw worden mensen geraakt door nood en onrecht en proberen ze daarop 
een antwoord te geven. Kerk als christelijke beweging heeft kennelijk meer speel-
ruimte nodig dan de Kerk als institutie en gemeenschap kan bieden. Tegelijk 
blijft het samenspel daarvan belangrijk. Bij het veld van de bewegingen heeft het 
geen zin een vaste organisatie of een koepelorganisatie te vormen. Van belang is 
het stimuleren van netwerken en het geven van impulsen. De ervaringen met de 
Ariënsprijs zijn een overtuigende illustratie van de zinvolheid hiervan. Wie gaan 
deze uitdaging opnemen?

Mogelijk bieden de grotere gefuseerde parochies hier ook nieuwe kansen. 
Pastorale teams en parochiebesturen komen daardoor vrijer te staan ten opzichte 
van de lokale gemeenschappen. Dat vraagt duidelijke keuzes. “Het zal nooit iets 
worden als er in de sfeer van mensen en middelen geen consequenties worden 
getrokken. Een deel van de vrijwilligers en pastores op het grondvlak en een 
gedeelte van de financiën zullen vrijgemaakt moeten worden.”16 Dan kan de 
kramp van het zelfbehoud van parochies zich oplossen in een bondgenootschap 
met het vrije veld van de christelijke diaconie.

15 In Gods Naam doen. Christelijke dienst in de samenleving, Aartsbisdom Utrecht 2005, p. 22.
16 Groener, Ingewijd en toegewijd, p. 189.
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Een vitale ervaring

Over één punt waren we als juryleden eenstemmig: als je na bezoek aan een project 
naar huis reed, had ieder van ons een blij gevoel. Het gaf ons energie. En Jozef 
Wissink begon zijn reflectie op de projecten bij de prijsuitreiking in 2010 met: 
“Laat ik beginnen met te zeggen dat ik na lezing van het boekje ‘Ga en doe evenzo’ 
een blij mens was. Negenentwintig tekenen van hoop, dat doet een mens goed”.

Wat is het dat ons hier hoop en energie geeft? Het begint er natuurlijk mee 
dat de mensen, die in die diaconale projecten actief zijn, geraakt zijn. Er is niets 
plichtmatigs bij. Als er al sprake is van ‘moeten’, dan is het een heilig (en tegelijk 
vanzelfsprekend) moeten en een heilige verontwaardiging.

Maar het vreemde is dat de leden van de groepen zich daar zelf niet meer van 
bewust lijken te zijn. Ze vinden het heel gewoon wat ze doen; heel goed voor een 
diaconale instelling. Door de verhalen te vertellen en door het doorvragen van de 
interviewer, komen het enthousiasme en het vuur weer tot leven. Onze traditie 
spreekt hier over de werking van de heilige Geest. Benoemen wat er gebeurt 
voegt kennelijk iets toe aan het alleen maar doen. De ervaring en de bezieling 
worden verhaal en gaan leven. Heil benoemen is een vorm van verkondiging.

Als dan ook nog je verhaal in een fraaie uitgave in de etalage wordt gezet, groeit 
er iets van fierheid. Diaconie gebeurt, terecht, meestal in het verborgene.

Een nieuwe stap wordt gezet, een nieuwe ruimte betreden, op de dag van de 
prijsuitreiking. Mensen delen hun ervaringen, verzorgen mooie presentaties, laten 
zich (soms tot hun eigen verrassing) in een interview uitlokken tot rake en inspi-
rerende uitspraken. Ze horen zichzelf nieuwe dingen zeggen. We zien tekenen 
van wat Jezus aanduidt als Rijk Gods: heden gebeurt er heil onder ons, mede door 
ons handelen. Je eigen diaconale eiland krijgt plek in een diaconaal landschap. Er 
wordt gedeeld en er worden vaak blijvende contacten gelegd. Daarmee wordt iets 
van (geloofs?)gemeenschap opgebouwd over plaats en tijd heen. Dat is bemid-
delen, verbindingen leggen, promoten en netwerken. In de vroege Kerk was dat 
volgens Collins de betekenis van de woorden diakonia, diakonein en diakonos.17 
In zijn analyse van de projecten zei Wissink: “Wie ‘Ga en doe gij evenzo’ leest met 
de bril op van ‘wat voor verbindingen worden er gelegd, welke bemiddelingen 
worden er voltrokken en naar wie toe?’ die stoot er wel op in 80% van de gevallen”.

Op de dag wordt ook samen gezongen en alles loopt uit op een gezamenlijke 
liturgie. Er wordt dan gevierd wat er is, wat er gebeurt en wat gedaan wordt. In 

17 Zie: A. Houtepen, Diakonia opnieuw geïnterpreteerd, in: Barmhartigheid en Gerechtigheid, p. 
366–379.
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mijn ervaring was er een duidelijk verschil in sfeer en gebeuren tussen de dag 
van 2007 in een wijkcentrum in Doetinchem en in 2010 in de Walburgiskerk in 
Arnhem. Die laatste keer kreeg het element viering meer gestalte. De hoge ruimte 
van de kerk gaf letterlijk meer ademruimte. Mensen beleven deel te zijn in een 
groter geheel en opgenomen te worden in ‘de ruimte van God’. De slotliturgie 
begon met een gebed (ontleend aan Iona): “Van God is deze aarde, de wereld en 
al zijn bewoners”. Daarin nemen wij allemaal onze plaats in. Bij begin en einde 
van de liturgie zongen we: “Neem mij zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn. 
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij”. Deze slotviering was geen diaconale 
vermaning of oproep, maar een gezongen overgave aan de God van alle leven en 
een toewijding aan zijn dienst.

Het was een dag waar vanuit christelijke bewegingen gemeenschap geboren 
werd in de ruimte van de christelijke traditie.

Tweede voorstel: op weg naar levend geloof

Vooraf signaleer ik een spanning tussen twee gegevens. Christelijke spiritualiteit 
is per definitie een diaconale spiritualiteit. “De navolging is de koninklijke weg 
om leerling van Jezus Christus te worden.”18 En het tweede gegeven is dat het 
met de geloofsvorming onder katholieken al langer slecht gesteld is. Katholiek–
zijn betekende naar de kerk gaan en thuis bepaalde (gebeds)praktijken onder-
houden. Veel minder dan bij gereformeerden en ook beduidend minder dan bij 
hervormden had bij katholieken het geloof invloed op het maken van levens-
keuzes en het willen bereiken van belangrijke levenswaarden.19

Mijn tweede voorstel is tegelijk eenvoudig en complex: bevorder de wisselwer-
king van wat mensen raakt en waar ze zich voor inzetten, met de christelijke 
geloofstraditie en de ruimte van gebed en liturgie. Veelzeggend lijkt mij de erva-
ring van een Utrechtse pastor met een diaconaal hart.20 Hij zag daartoe geen 
kans in zijn vergrijsde parochie en ging daarom zelf kijken bij allerlei wijkor-
ganisaties. Daar kwam hij overal parochianen tegen. “Ik dacht dat ik met hen 
niet veel diaconaals kon beginnen, maar ontdekte dat ze al diaconaal waren.”21 
Men wist het niet van elkaar en de pastor wist het zeker niet. En de betreffende 
parochianen zelf, zouden zij zich ervan bewust geweest zijn dat zij juist daarin 
leerlingen van Christus waren en mensen naar Gods hart?

18 G. Groener, Gekomen om te dienen, in: OndersteBoven 3 (2007), p. 13–18, citaat p. 18.
19 Zie: Groener, Ingewijd en toegewijd, p. 137–138.
20 Wissink, Kerk op weg …, p. 41.
21 Citaat ontleend aan inleiding Wissink bij prijsuitreiking 9 oktober 2010.
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Mijn pleidooi is dus dat interne evangelisatie (in de geest van Vaticanum ii) 
uiterst wenselijk is voor mensen die zich inzetten in de samenleving. Zij zijn al 
diaconaal, ook al zullen ze er zelf dat etiket niet aan geven. Parochies kunnen 
hier veel doen: de liturgie niet gebruiken voor diaconale oproepen en diaco-
naal ‘vermaan’, maar om het heil te benoemen dat geschiedt en dat te vieren. 
Onze armen zullen altijd te kort zijn. In de liturgie kunnen mensen tot overgave 
komen en hun zorgen loslaten en leggen in de grote handen van God. Voorbeden 
kunnen dit alles vergezellen.

Een stap verder is dat pastores en daartoe gevormde vrijwilligers zich daad-
werkelijk solidariseren met mensen in diaconale projecten en activiteiten. Zij 
zullen daarin zichzelf opnieuw kunnen ontdekken als ‘zorgers voor de ziel’ van 
mensen. En zo zullen ze ook worden ervaren. Als zoiets al mogelijk is bij het 
traject van een driejaarlijkse Ariënsprijs, dan kan het zeker als er langer met 
elkaar wordt opgetrokken.

Ik zie minstens vier mogelijke winstpunten. De bestaande en zich ontwik-
kelende diaconale praktijk raakt geworteld in de katholieke geloofstraditie, en 
omgekeerd: die traditie wordt verrijkt door nieuwe impulsen. “Zonder mystiek 
is er geen verworteling mogelijk van het christelijk geloof in ons hart en heeft 
geloof geen impact op ons leven. Zonder diaconie bestaat er geen christelijke 
identiteit. Mystiek en diaconie vormen de twee brandpunten van de ellips van het 
christelijk leven. Beide bepalen elkaar over en weer.”22

Vervolgens kunnen we zeggen dat het ook een verbetering van de diaconale 
praktijk oplevert, want gelovigen hebben weet van hun beperktheid. Ze weten 
dat niet alles maakbaar is, maar dat leven ons gegeven wordt. Dat voorkomt een 
te groot ego. Het haalt de kramp weg jezelf te moeten of willen bewijzen.

Het leggen van de verbinding tussen persoonlijk geloof en diaconale praktijk 
geeft pastores en vrijwilligers in de diaconie ook uithoudingsvermogen en lange 
adem. Op verhaal komen, aan je ziel toekomen, voorkomt uitputting en maakt 
mensen creatief en vindingrijk.

En ten slotte zal ook de kerkgemeenschap er de vruchten van plukken. Het 
christelijk geloof blijft niet langer opgesloten binnen gecodeerde woorden en 
rituelen. Verkondiging, catechese en liturgie zullen het leven van mensen in zich 
opnemen en juist daardoor leven geven aan mensen. Zo worden Kerk en gelo-
vigen steeds meer omgevormd tot lichaam van Christus, gestalte van Gods liefde 
in onze wereld.

22 Groener, Gekomen om te dienen, p. 16.
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Diaconie en evangelisatie kunnen heel goed samengaan. Dat ligt aan het wat 
en hoe van evangelisatie. Het beste kunnen we beginnen bij mensen met een 
diaconaal hart, die zich al daadwerkelijk inzetten. Dat mag gezien en gehoord 
worden. Dat mag tot verhaal worden in de ruimte van de traditie, in de ruimte 
van de liturgie. Dan gebeuren geloofsvorming en viering van het leven. Vervol-
gens, als dat zo gebeurt, zullen geloofsgemeenschappen weer aansluiting vinden 
bij wat mensen ter harte gaat, bij waar hun hart ligt. Dat vitaliseert zowel mensen 
als de geloofsgemeenschap. De stap naar externe evangelisatie is dan niet groot 
meer. De diaconie van gelovigen en hun bondgenoten is er immers al. Dat biedt 
perspectief.





KErK En KrEDiETCrisis

Contra ‘woeker en wanhoop’

Henk J.M. Schoot

Eén van de meest interessante vragen die de kredietcrisis vanuit theologisch 
opzicht heeft opgeworpen, is wel de vraag naar de relatie tussen de op het oog 
waardevrije, seculiere markt van geld en goederen, en ethische en religieuze 
waarden. Hoe moeten we geld zien? Als een neutraal ruilmiddel, als bezit, als 
potentieel vruchtbaar kapitaal? Is winst een doel in zichzelf of een middel om 
goederen — in de ruime zin van het woord — aan te schaffen, te verkopen en te 
verhandelen? En hoe belangrijk is de rol van onderling vertrouwen en regelge-
ving? Het woord ‘krediet’ zegt het immers al: deze crisis is gemoeid met geloof en 
vertrouwen en heeft hoe dan ook met meer te maken dan met neutrale calculatie 
alleen. Er speelt bovendien in mee wie de werkende en zorgende mens is en op 
welke wijze arbeid prioriteit heeft boven kapitaal.

De meest in het oog springende ingrediënten van de kredietcrisis zijn te gemak-
kelijk verstrekte leningen en hypotheken, banken die omvallen of met (veel) 
belastinggeld overeind gehouden moeten worden, een bonuscultuur die ertoe 
leidt dat onverantwoorde risico’s worden genomen, winstbejag dat ten koste gaat 
van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, en woekerrentes en woekerwin-
sten. Burgers en bedrijven verliezen tegoeden en kunnen niet langer rekenen op 
de mogelijkheid geld te lenen om te investeren. En de kredietcrisis leidt in de 
eurozone bovendien tot een monetaire crisis die landen in de problemen brengt, 
aanzet tot draconische bezuinigingen en de onderlinge solidariteit onder druk zet.

In deze bijdrage wil ik graag in het kort nagaan in welk opzicht geloof en 
kerk relevant kunnen zijn voor de economische crisis waaronder we momenteel 
lijden. Ik zal dat doen vanuit het concrete gezichtspunt van geld. Hoe wordt er 
in de christelijke traditie over geld gesproken en kunnen we daar in onze tijd 
ons ‘voordeel’ mee doen? Ik stel deze vragen vanuit de overtuiging dat alleen 
een kerk die in gesprek is met de maatschappij over de grote problemen die ons 
bezighouden, toekomst heeft en vanuit de overtuiging dat een dergelijk gesprek 
heel vruchtbaar zou kunnen zijn. Maar ook vanuit de overtuiging dat dit een 
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onderwerp is dat past bij Jozef Wissink, betrokken als hij was en is bij de diaco-
nale dimensie van de Kerk.

Een eerste, begrijpelijke reactie op bovenstaande vragen zou kunnen zijn dat de 
christelijke traditie niets met geld heeft. Gaat het in het geloof niet allereerst om 
de relatie tussen God en mensen, en is geld niet juist een realiteit die verdeelt in 
plaats van verbindt, oproept tot concurrentie in plaats van samenwerking? De H. 
Franciscus staat er om bekend dat hij geld niet meer wilde aanraken, misschien 
wel omdat hij er niet langer door besmet wilde zijn. Vrijwillige armoede brengt de 
mens op het spoor van God, terwijl rijkdom de intocht in Gods rijk alleen maar 
bemoeilijkt. Meer dan een neutrale houding, spreekt hier een negatieve houding 
ten opzichte van geld uit. Zegt Jezus in de Bergrede niet: “Verzamel voor jezelf geen 
schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken 
geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Mat. 6, 
19–21). Het hart van de Kerk is niet bij geld, het hart van het geloof ligt bij God.

Er zijn mensen die het bezit van (veel) geld echter als een teken van genade 
beschouwen. Welstand duidt erop dat God de bezitters ervan gunstig gestemd is, 
zo zou de gedachte kunnen zijn. Je kunt zien dat ze bij God in de smaak vallen. 
Als je, zo oppert Kathryn Tanner, beide werkelijkheden even reduceert tot de tref-
woorden ‘geld’ en ‘genade’, dan is in die visie geld een duidelijk teken van genade, 
en leidt genade tot geld.1 Maar je kunt het ook anders zien. Zoals Jezus, die van 
mening is dat het voor een rijke moeilijker is om het koninkrijk der hemelen binnen 
te gaan dan voor een kameel om door het oog van de naald te kruipen. Die laatste 
vergelijking moet je overigens letterlijk nemen, omdat er naar verluidt in de tijd 
van Jezus in Jeruzalem een poort was die de bijnaam ‘het oog van de naald’ droeg. 
Misschien geldt voor Jezus dus misschien wel het tegendeel: het zijn de armen die 
in de gunst van God staan. Tanner concludeert in ieder geval dat, anders dan we 
misschien geneigd zijn om te denken, genade alles met geld heeft te maken, omdat 
geld in genade zijn grootste uitdager en criticus vindt. Je kunt niet God dienen èn 
de mammon. En genade is juist genade omdat het ‘gratis’ is; het is onbetaalbaar.

Ook is het waar dat de wereld van het geld voor belangrijke metaforen zorgt 
die in de christelijke traditie worden gebruikt om het heil dat van Godswege 
wordt verwacht onder woorden te brengen. We spreken immers niet alleen van 
‘heilsgeschiedenis’, maar ook van ‘heilseconomie’. Dat begrip brengt tot uiting 

1 K. Tanner, Economy of Grace, Fortress Press, Minneapolis 2005. Zie ook: H. van Well, “Geld”, in: 
H. Crijns e.a., Barmhartigheid en Gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap, Kok, Kampen 2004, 
p. 356–361.
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dat naar de overtuiging van de christen er door God ‘goederen’ worden uitge-
deeld en in het vooruitzicht gesteld. In het verleden zijn die ‘goederen’ misschien 
wat al te ‘dingmatig’ opgevat, terwijl wij er tegenwoordig van overtuigd zijn 
dat die goederen hun oorsprong vinden in het hoogste goed dat God zelf is en 
daar uiteindelijk ook mee samenvallen. De vergeving van zonden die leven en 
sterven van Christus mogelijk heeft gemaakt, wordt vergeleken met het kwijt-
schelden van een schuld. Verlossing is een metafoor met de financiële conno-
taties van loskoop, redemptio. In de traditie wordt Christus gezegd het heil te 
hebben ‘verdiend’, op grond van zijn onverschuldigde dood. En een theoloog 
als Anselmus, die nadenkt over de wijze waarop de mens weer in het reine kan 
komen bij God, spreekt voortdurend in termen van ‘betalen’ en ‘genoegdoening 
geven’ (“Cur Deus Homo”, “Waarom een God–mens?”).

Weinig bekend is bijvoorbeeld ook dat de bevrijding van Israël uit Egypte, die 
toch model staat voor het heil dat Christus brengt, een bevrijding is uit schuld-
slavernij. Immers, de zeven magere jaren van hongersnood brachten Jakob en zijn 
zonen in Egypte, en uiteindelijk was in Egypte en Kanaän al het geld op omdat het 
was gebruikt om voedsel bij de farao te kopen. Vervolgens werd het vee afgestaan 
en ten slotte het eigen lichaam en de akkers (Gen. 47). En als de uittocht uit Egypte 
een bevrijding uit de schuldslavernij is, dan geldt dat ook voor de bevrijding door 
leven en dood van Christus. Christus geeft zijn leven als losprijs voor velen (Mar. 
10,45). Paulus zegt: hij heeft ons vrijgekocht (Gal. 3,13), Christus betaalt onze schuld, 
geeft genoegdoening voor onze zonden. Maar ‘genoegdoening’, zo kunnen we bij 
Thomas van Aquino lezen, ‘werkt’ alleen binnen een relatie van liefde.2

Omdat God een God van bevrijding is, legt dat bovendien Israël en de Kerk 
restricties op in de omgang met geld. Zo zingt Psalm 15:

“Heer, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.
Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de heer.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,

2 Zie mijn “Actuele hermeneutische aspecten van de soteriologie van Thomas van Aquino”, Jaarboek 
2009, Thomas Instituut te Utrecht, Utrecht 2010, p. 61–79.
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voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.
Wie zo doet, komt nooit ten val.”

In de christelijke, zoals ook in de islamitische traditie, is er een lange geschie-
denis van regelgeving rond rente; in beide tradities betekent het woord voor rente 
(Latijn: usuria, Arabisch: riba) tegelijkertijd ook woekerrente. In het boek Levi-
ticus wordt een expliciet verband gelegd tussen de uittocht en de bevrijding uit 
deze schuldslavernij en het lenen van geld. “Wanneer een van jullie tot armoede 
vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook 
een vreemdeling zou helpen die bij je te gast is; je mag hem niet laten verkom-
meren. Toon ontzag voor je God en laat je volksgenoten niet verkommeren. 
Wanneer je een volksgenoot iets leent, mag je hem vooraf noch achteraf rente 
vragen. Je mag van hem geen rente vragen als je hem geld leent en geen winst 
maken als je hem voedsel geeft. Ik ben de heer, jullie God, die jullie uit Egypte 
heeft geleid om jullie Kanaän in bezit te geven en jullie God te zijn” (Lev. 25). En 
zie ook de bepaling uit Exodus: “Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onder-
drukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Weduwen en 
wezen mag je evenmin uitbuiten. Doe je dat toch en smeken zij mij om hulp, 
dan zal Ik zeker naar hen luisteren: Ik zal in woede ontsteken en ieder van jullie 
doden, en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden en jullie kinderen 
wees. Als je geld leent aan iemand van mijn volk die armoede lijdt, gedraag je dan 
niet als een geldschieter en vraag geen rente van hem” (Ex. 22).

Veel concilies in de geschiedenis van de Kerk hebben zich uitgesproken over 
rente en woeker. Vanaf het concilie van Nicea uit 325 is dat het geval. In 1140 
werd woeker canoniekrechtelijk verboden en op het concilie van Lateranen iv 
(1215) werden zware en excessieve rentes veroordeeld. Scholastieke theologen 
beschouwen geld als een ruilmiddel en niet als een doel in zichzelf. Het was 
daarom in hun ogen onnatuurlijk en dus ongerechtvaardigd om geld te gebruiken 
om er geld mee te verdienen. Rente–vragen is alleen geoorloofd in het kader van 
een ruil waarbij reële goederen betrokken waren. Geld verdienen met geld is 
verboden.3 Want, zelfs al stop je het in de grond, geld kan niet groeien, zoals een 

3 Vgl. Thomas van Aquino, Summa Theologiae ii–ii 78.1: een prijs vragen voor geleend geld is als 
zodanig onrechtvaardig, omdat er iets verkocht wordt wat niet bestaat. Geld lijkt immers meer op 
wijn of tarwe, dan op een huis. Je kunt alleen het gebruik van een huis verkopen en het toch in eigen 
bezit houden (= verhuren), maar als je het gebruik van wijn of tarwe verkoopt, dan verkoop je de 
consumptie ervan. Geld is uitgevonden, zegt Aristoteles herhaaldelijk, om ruil mogelijk te maken, 
en het gebruik van het geld daarbij onttrekt het aan het bezit van degene die het geld inbrengt. Maak 
je toch een onderscheid tussen het gebruik en de consumptie of de ontvreemding van een zaak zoals 
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varken dat wordt opgefokt, of vruchten voortbrengen, zoals een fruitboom die 
wordt gevoed en gesnoeid. Wil je toch dat geld vruchten voortbrengt, dan gebruik 
je het op onnatuurlijke wijze en als doel in zichzelf, in plaats van als middel tot 
ruil.4 In de middeleeuwen werd de woekeraar als een grotere zondaar beschouwd 
dan de godslasteraar, of degene die zich aan sodomie schuldig maakte. Wie zich 
eraan schuldig maakte kon niet in gewijde grond worden begraven en als het een 
priester betrof, dan moest hij in de lekenstand worden teruggebracht.5

Men zegt wel dat er in de islamitische traditie drie redenen zijn waarom rente 
verworpen wordt. Rente versterkt de neiging dat rijkdom zich ophoopt bij een 
klein aantal mensen, en vermindert daarom de zorg van de mens voor zijn of haar 
medemens (1). Als er geen sprake is van risico voor degene die geld uitleent, dan 
mag er geen winst gemaakt worden met financiële activiteiten (2). De verwerving 
van rijkdom door rente is egoïstisch van aard, in vergelijking met rijkdom die 
men verwerft door hard te werken (3).

In de christelijke traditie zijn er drie kernbezwaren tegen woekerrente, die 
hiermee een sterke gelijkenis hebben. Woeker is liefdeloos, bevordert gierigheid 
en heeft onwenselijke sociale consequenties.

Het is niet moeilijk om te ontdekken hoezeer deze en dergelijke regelgeving 
geworteld is in de verkondiging van Jezus zelf. Boven is al gewezen op een passage 
uit de Bergrede, waarin Jezus de aardse schatten tegenover de hemelse schatten 
plaatst. In diezelfde Bergrede zegt Jezus ook duidelijk, dat niemand twee heren 
kan dienen: “Jullie kunnen niet God dienen èn de mammon” (Mat. 6,24). De 
parabel van de rijke vrek en de arme Lazarus is duidelijk over het lot van rijken 
die hun rijkdom voor zichzelf houden en niet uitdelen (Luc. 16,19–31). En in de 
parabel van de rijke man die een rentmeester had, raadt Jezus zijn toehoorders 
aan om vrienden te maken met behulp van de valse mammon, “opdat jullie in 
de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is”, en 
om dus betrouwbaar te zijn in de omgang met geld en schulden (Luc. 16,9 e.v.). 
Jezus verricht een radicale oproep aan zijn leerlingen: “Verkoop je bezittingen 

wijn, tarwe of geld, dan verkoop je dezelfde zaak twee keer, of je verkoopt iets wat niet bestaat. En dat 
is onrechtvaardig. Thomas citeert o.m. Ex. 22,25 en Ps. 15. 
4 Zie de bijdrage van Luke Bretherton aan de zeer interessante bundel uitgegeven door Angus 
Ritchie, getiteld “Crunch Time: A Call to Action”, ook met werk van Maurice Glasman, John Milbank 
en Vincent Rougeau, Contextual Theology Centre, 2010: “´Neither a borrower nor a lender bé ? Scrip-
ture, usury and the call for responsible lending”, p. 17–34, spec. p. 30.
5 Een teken van de blijvende gevoeligheid op dit punt is wel het feit dat in de Catechismus van de 
Katholieke Kerk (nr. 2269), woeker wordt geschaard onder indirecte doodslag: “De sjacheraars, van 
wie de woeker–praktijken de honger en de dood van hun broeders veroorzaken, begaan indirect 
doodslag; ze zijn er verantwoordelijk voor.”
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en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in 
de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan 
worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn”(Luc. 12,33–
34). Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat het boek Handelingen 
van de eerste christenen bericht: “Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven 
bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en 
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen 
ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde” (2,44–46). 
Geloof, gemeenschappelijk bezit, uitdelen, eredienst, het brood breken en een 
geest van blijdschap horen bij elkaar en versterken elkaar.

De vraag is nu wat de betekenis van deze tradities kan zijn voor het omgaan 
met de financiële crisis van onze tijd. Is de markt wel zo neutraal als velen willen 
doen geloven? Kan de markt zichzelf wel reguleren, of trekt zonder toezicht en 
regulering de zwakste partij altijd aan het kortste eind? Is winstbejag het doel 
van werk en onderneming? Wat heeft het primaat, de markt of de samenleving? 
Is er een middenweg tussen markt en staat, via het maatschappelijk midden-
veld mogelijk? Bestaat de markt uit concurrerende individuen die naar believen 
contracten met elkaar sluiten, waarbij het voordeel van de één het nadeel van de 
ander betekent? Of bestaat onze samenleving en dus onze (financiële) economie 
bij de gratie van wederkerigheid en gezamenlijk belang.

Over één ding is iedereen het inmiddels wel eens, getuige het feit dat zelfs De 
Telegraaf op de voorpagina kopte: “De echte oorzaak van de kredietcrisis: uw 
hebzucht” (22 september 2008). De uitspraak van Gordon Gekko, hoofdrolspeler 
uit de film ‘Wall Street’ (1987), “Greed is good”, is inmiddels achterhaald, en de 
aandelen van Paulus stijgen weer: “Geldzucht is de wortel van alle kwaad” (1 Tim. 
6,10). Er moet toch een relatie zijn tussen wat moreel niet goed is en wat economisch 
niet goed is. Met andere woorden: is de crisis niet ook veroorzaakt doordat dat 
evenwicht zoek was en het moreel verkeerde als economisch goed werd beschouwd, 
zoals zelfverrijking, ijdele speculatie en woekerwinsten. Het tijdschrift Interme-
diair schreef: “Na een kwart eeuw bevrijd, keert de hebzucht waarschijnlijk terug 
naar de plaats waar hij volgens velen altijd heeft thuisgehoord: te midden van de 
andere zes katholieke hoofdzonden” (9 oktober 2008). En die zogenaamde bevrij-
ding moet volgens de katholieke theoloog Tina Beattie gezien worden in relatie 
tot het verlies aan mysterie en transcendentie in de moderne samenleving.6 Zij 
omschrijft de moderne westerse cultuur als ontevreden, depressief en opgefokt. 

6 T. Beattie, “Thomas for our Time. From crisis to creativity — discovering grace in the credit crunch”, 
Cradwell Lecture, Liverpool 7 mei 2009: http://sites.google.com/site/tinabeattie/.
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Ze legt een verband met de nadruk op zonde, negativisme en controle die na de 
middeleeuwen is ontstaan. En wanneer die cultuur zijn oriëntatie op mysterie en 
transcendentie verliest, dan wordt het oerverlangen gevangen gezet en verwordt 
het tot neurose en een extra sterke aandrang tot consumentisme en hebzucht. Er 
is sprake van een wanhopige zoektocht naar ‘verwerving’, terwijl we genade, vrij-
heid en geestelijke bloei nodig hebben.

De katholieke Kerk vervult de laatste decennia een kritische rol ten aanzien van 
het ongebreidelde kapitalisme en het ‘complexe fenomeen van economische en 
financiële globalisatie’.7 Voorafgaand aan de grote financiële crisis waarschuwde 
zij er zelfs voor. Enerzijds heeft de totstandkoming van de globale kapitaalmarkt 
economische groei mogelijk gemaakt, maar anderzijds heeft de toegenomen 
mobiliteit ervoor gezorgd “dat het risico op financiële crisissen is toegenomen. 
De financiële sector, die het volume van financiële transacties in ruime mate het 
volume van de reële transacties heeft zien overstijgen, loopt het risico om zich te 
ontwikkelen volgens een mentaliteit die enkel zichzelf als referentiepunt heeft, 
zonder band met de echte fundamenten van de economie.”8 Geldeconomie en 
reële economie dreigen uit de pas te gaan lopen, met mogelijk ernstige gevolgen, zo 
wordt al in 2004 gewaarschuwd. En niet ten onrechte, zo is gebleken; integendeel.

Paus Benedictus xvi doet in zijn meest recente encycliek ‘Caritas in veri-
tate’ enkele behartenswaardige uitspraken over de financiële en economische 
crisis van onze tijd.9 De paus roept op tot een hervorming van de internatio-
nale economie en van het geldwezen. Hij vindt deze hervorming urgent, “opdat 
het concept van een familie van volken werkelijk concreet vorm gegeven kan 
worden”. Hij bepleit de vorming van een echt politiek wereldgezag, dat zich 

7 Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, Libreria Editrice Vaticana, 2004, nr. 361.
8 Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, nr. 368. De volgende paragraaf is ook zeer perti-
nent: “Een financiële economie die een doel op zich is, is gedoemd om met haar eigen doelstellingen 
in botsing te komen, omdat zij niet langer met haar eigen wortels in verbinding staat en omdat zij 
het zicht op haar eigen constitutief doel heeft verloren. Met andere woorden, zij heeft vaarwel gezegd 
aan haar oorspronkelijke en essentiële rol van dienstbaarheid aan de echte economie en uiteindelijk 
ook aan het bijdragen tot de ontwikkeling van de personen en de menselijke gemeenschap. (…) 
De plotse versnelling van deze processen (…) maakt het meer dan ooit dringend dat institutionele 
oplossingen worden gevonden die effectief de stabiliteit van het systeem kunnen bevorderen, zonder 
daarbij schade te berokkenen aan zijn potentieel en efficiëntie. Het is daarom noodzakelijk om een 
normatief en regulerend kader in het leven te roepen dat de stabiliteit van het system in al zijn onder-
delen beschermt, om de concurrentie aan te moedigen tussen de intermediairen en om de grootst 
mogelijke transparantie ten voordele van de investeerders te garanderen.”
9 Paus Benedictus xvi, Encycliek Caritas in veritate, over de integrale ontwikkeling van de mens 
in liefde en waarheid, Kerkelijke documentatie 37/6, Utrecht, september 2009. Zie ook de analyse 
door Hub Crijns, “Economische crisis en de Sociale Leer van de r.-k. Kerk in 2010”, in OndersteBoven, 
een uitgave van Arbeidspastoraat disk, 4 (2010), p. 49–64.
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consequent houdt aan de beginselen van subsidiariteit en solidariteit, onder meer 
om de wereldeconomie richting te geven, de getroffen economieën te saneren en 
verergering van de crisis te voorkomen (67). Enkele paragrafen hiervóór had hij 
al geanalyseerd dat het geldwezen “als zodanig behoefte heeft aan een noodzake-
lijke vernieuwing van de structuren en doelstellingen van de manier waarop het 
functioneert, waardoor in het verleden de reële economie behoorlijk beschadigd 
is. Zo kan het dan weer een instrument worden dat gericht is op betere opbouw 
van welvaart en op ontwikkeling” (65). De paus maakt duidelijk dat het geld-
wezen geen doel in zichzelf is, of een onafhankelijk bestaan zou moeten leiden. 
Integendeel, het gehele geldwezen moet gericht zijn op de ondersteuning van de 
ware ontwikkeling. Spaarders mogen bovendien niet bedrogen worden, coöpera-
tieve kredietverenigingen zijn voorbeelden van verstandige liefde op economisch 
terrein, schandelijke speculatie ten koste van de zwakkeren dient met regulering 
bestreden te worden, nieuwe financieringsvormen voor ontwikkelingsprojecten 
moeten ontwikkeld worden en microfinanciering dient te worden aangemoe-
digd, contra de gevaren van woeker en wanhoop.

Voor de encycliek als zodanig geldt dat het begrip van de liefdevolle en genadige 
God, die uit zijn goedheid de mens heeft geschapen voor de gave van zijn goedheid, 
het allesoverheersende uitgangspunt voor deze beschouwingen vormt. Gods vrij-
gevige genade is de inspiratiebron voor het spreken over de ontwikkeling van de 
mens, ook in het opzicht van economie en financiën. Het is de mens die het eerste te 
beschermen en te benutten ‘kapitaal’ is (25), en ook daarmee gebruikt de schrijver 
een metafoor uit het geldwezen voor antropologische doeleinden. Op zichzelf is 
geld een goed middel, terwijl het terrein van de economie noch als moreel neutraal 
noch als in essentie onmenselijk en antisociaal is te beschouwen (36). Al het econo-
mische en financiële handelen van de mens, zoals investeren, is behalve een techno-
logisch proces ook menselijk en ethisch handelen, en moet dus beantwoorden aan 
de waarden en normen die daarvoor gevonden worden. (40) In een passage gewijd 
aan het begrip ‘ontwikkeling’ zoals Paus Paulus vi dat hanteerde, lijkt de encycliek 
de kredietcrisis op de korrel te nemen. “Winst is nuttig als middel tot een doel dat 
zin verleent aan zowel de wijze van het verkrijgen als aan het gebruik ervan. Het 
exclusief gericht zijn op winst loopt, als die op onjuiste wijze wordt verkregen en het 
einddoel niet het algemeen welzijn is, het gevaar bezit te vernietigen en armoede 
teweeg te brengen” (21). Winst moet in dienst staan van het algemeen welzijn. Als 
doel geeft algemeen welzijn zin aan arbeid en geld, maar de dingen lopen verkeerd 
wanneer geld (of arbeid) een doel in zichzelf gaan vormen. De kredietcrisis leert 
dan dat het vergaarde geld kan verdwijnen als sneeuw voor de zon en dat mensen 
direct of indirect tot ernstig verlies of zelfs armoede veroordeeld kunnen worden. 
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Direct wanneer het gespaard geld betreft of indirect wanneer mensen de gevolgen 
ondervinden van de economische crisis die ontstaat.

De kredietcrisis zelf moet geduid worden als zonde: “Op de lijst van terreinen 
waarop de schadelijke gevolgen van de zonde duidelijk zijn, staat reeds lange tijd 
ook dat van de economie. Ook onze tijd levert ons daarvoor duidelijk bewijs. 
De overtuiging zichzelf genoeg te zijn en in staat te zijn het in de geschiedenis 
aanwezige kwaad alleen door het eigen handelen te kunnen overwinnen, heeft 
de mens ertoe verleid het geluk en het heil te zien in immanente vormen van 
materiële welstand en sociaal engagement. Verder heeft de overtuiging dat de 
economie autonomie vereist en geen morele ‘beïnvloeding’ mag toelaten de 
mens ertoe gebracht het werktuig van de economie op ontwrichtende wijze te 
misbruiken” (34). De toonzetting is ook verderop onverminderd kritisch, waar 
de te grote invloed van investeerders en aandeelhouders op de hak genomen 
wordt en aandacht gevraagd wordt voor de belangen van werknemers, toeleve-
ranciers, consumenten, het milieu en de wijdere sociale omgeving: “De internati-
onale kapitaalmarkt biedt vandaag de dag inderdaad een grote speelruimte waar 
het activiteiten betreft. Tegelijk groeit echter ook het bewustzijn van de noodzaak 
van een verder reikende ‘sociale verantwoordelijkheid’ van de onderneming. (…) 
Men moet vermijden dat financiële middelen gebruikt worden voor speculatie en 
dat men toegeeft aan de bekoring alleen winst op korte termijn te zoeken zonder 
te denken aan de duurzaamheid van de onderneming op lange termijn, het nut 
van de investering voor de reële economie, en de zorg voor passende en geschikte 
bevordering van economische initiatieven in ontwikkelingslanden” (40).10

Men kan veilig de stelling aanvaarden dat de encycliek ‘Caritas in veritate’ één 
groot pleidooi is voor het normeren van de (geld)economie met behulp van de 
waarden van gerechtigheid, liefde en solidariteit. In dit verband is een hoopvol 
teken hoezeer op verschillende plaatsen in de wereld burgerbewegingen zijn 
ontstaan die werk willen maken van hun burgerverantwoordelijkheid op het 
terrein van economie en financiën. Deze organisaties staan bekend onder de 
algemene noemer van ‘citizens organising foundation’, en kent in Groot–Brit-
tannië bijvoorbeeld de benamingen ‘Citizens uk’ en ‘London citizens’.11 Deze 
beweging heeft ook de aandacht en belangstelling van theologen als John 

10 Opvallend afwezig in de encycliek zijn uitspraken over de schuldcrisis van ontwikkelingslanden. 
Zie daarvoor het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk, nr. 450, p. 267, waar het kerkelijk 
leergezag een verband legt met o.m. de fluctuatie van de wisselkoersen en financiële speculaties.
11 Zie de bijdrage van Maurice Glasman aan “Crunch Time: A Call to Action” (zie boven): “London 
Citizenś  ´Taking responsibility at a time of economic crisiś , An integrated approach to economic 
recovery”, p. 88–92.
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Milbank getrokken, omdat deze beweging duidelijk wil maken dat het de armen 
zijn die ten onrechte de rekening moeten betalen om banken overeind te houden; 
banken die zich soms zelf schuldig maken aan woekerpraktijken waarvan juist 
armen de dupe worden. In Londen kent de beweging meer dan honderdvijftig 
lid–instituties: kerken, moskeeën, synagogen, scholen, universiteiten, liefda-
digheidsorganisaties en vakbondsorganisaties. Zij stellen zich ten doel om op 
elementair niveau relaties op te bouwen en te onderhouden, en zo de leefbaarheid 
in de samenleving te vergroten. Gewone mensen willen samenwerken voor het 
algemeen belang, vanuit gedeelde waarden als het nemen van verantwoordelijk-
heid en wederzijds respect. Het meest in het oog springende onderdeel van het 
programma van deze Engelse beweging, is het pleidooi om voor kredietrente bij 
wet een plafond van 20% vast te stellen. Ook worden voorstellen gedaan voor een 
rechtvaardig (minimum)uurloon (Living Wage) en voor de inrichting van een 
wijkgebonden (krediet)banksysteem met een omvang van 1% van de staatssteun 
voor de commerciële banken. Met het eerste en het laatste stellen zij zich daarom 
op in de traditie van de grote godsdiensten in hun verzet tegen woekerrente, 
terwijl het tweede wordt geïnspireerd door de eerste sociale encyclieken van de 
r.–k. Kerk. Inmiddels hebben verschillende instellingen het eerlijke uurloonbe-
leid ingevoerd; de invoering ervan door de bank Barclays kostte minder dan 1% 
van de betaalde bonussen, terwijl de positieve effecten voor de werkers (bijvoor-
beeld om hun schuldenlast te beperken) èn voor de bank zelf (bijvoorbeeld door 
beter gemotiveerd personeel dat minder vaak ziek is) groot zijn.

De gevolgen van de kredietcrisis zijn enorm. Eerst betrof het mensen die 
hun gespaarde geld verloren of hun pensioen aangetast zagen, vervolgens de 
mensen die nog maar moeilijk leningen konden krijgen en ten slotte alle inwo-
ners die de gevolgen van een bezuinigende overheid merken in het onderwijs dat 
minder toegankelijk wordt, of de zorg die duurder wordt, of de werkloosheid die 
toeneemt terwijl de sociale voorzieningen verslechteren. Alleen al van de schuld-
problematiek is het bekend, dat het gezinnen ontwricht, depressie veroorzaakt 
en soms zelfs aanleiding is tot nog erger. Als de economie alles is geworden en 
de economie in crisis is, is dus alles in crisis voor veel mensen. Dat vraagt om 
reflectie (en actie) van velen en zeker ook van Kerk en theologie.

Dag van de vrede — 1 januari 2011



DE naVolGinG Van ChrisTUs

Theologische vingeroefeningen bij het schilderij  
‘Gelijkenis van de Goede herder’1

Herwi Rikhof

inleiding

Kunst wordt niet genoemd in het rijtje van de 10 vindplaatsen dat Melchior Cano 
opsomt in zijn beroemd geworden boek over de vindplaatsen van de theologie, ‘De 
locis theologicis libri duodecim’.2 Yves Congar, die op de breuklijn van neoscho-
lastiek en nouvelle théologie terecht een overtuigend pleidooi houdt voor liturgie 
als vindplaats, maakt in een voetnoot enkel een voorzichtige opmerking over 
vroegchristelijke kunst.3 In officiële documenten die op religieuze kunst betrek-
king hebben, zoals de ‘Horos’ van het Tweede Concilie van Nicea (787), of het 
decreet van Trente over religieuze kunst (1563) of de bulle ‘Sollicitudine nostrae’ 
(1745) wordt religieuze kunst vooral gezien als een illustratie van geloofswaarheden 
en als zodanig dan ook beschouwd in termen van nuttig en behulpzaam.4 Maar 
religieuze kunst is meer dan illustratie. De Bijbelillustraties van Gustave Doré 
maken gemakkelijk duidelijk dat een kunstenaar ook altijd interpreteert. En een 
boek als ‘Eindelijk thuis’ van Henri Nouwen laat zien dat Rembrandts schilderij 

1 Zie C. Van Schooten, W. Wüstefeld (red.), Goddelijk geschilderd. Honderd meesterwerken van 
Museum Catharijneconvent, Waanders, Utrecht/Zwolle 2003, p. 129–132.
2 Het boek is postuum uitgegeven in 1563; voor verdere literatuur zie: A. Lang, Die Loci theologici des 
Melchior Cano und die Methode des dogmatischen Beweises, Kösel, München 1925; M.–D. Chenu, Les 
lieux theologiques chez Melchior Cano, in: J. Audinet e.a., Le déplacement de la théologie (Le point 
théologique 21) Beauchesne, Paris 1977, p. 45–50; B. Körner, Melchior Cano. De Locis theologicis. Ein 
Beitrag zur theologische Erkenntnislehre, Verlag Ulrich Moser, Graz 1994.
3 Y. Congar, la Foi et la théologie, Turnhout 1962, 147, nt 3.
4 Het Tweede Concilie van Nicea werd bijeen geroepen als een reactie op de zogenaamde icono-
clastenstrijd die in 726 begon toen op bevel van keizer Leo iii een icoon van Christus die bij de 
ingangspoort van het keizerlijk paleis in Constantinopel hing vernield werd. Zie voor achtergrond 
en analyse: Chr. von Schönborn, L’ icône du Christ. Fondement théologiques, élabores entre le Ier et 
le IIe Concile de Nicée (325–787), 2e ed., Éditions universitaire, Fribourg, Suisse 1976. Het Concilie 
van Trente (1545–1563) heeft mede vanwege de beeldenstormen die in West Europa plaats gevonden 
hadden een decreet over heiligenverering, relikwieën en religieuze kunst uitgevaardigd (sessie 25, 3 
december 1563) Denz. 1821–1829. Zie voor de tekst, analyse en achtergrond van de bulle Sollicitudine 
Nostrae: Fr. Boespflug, Dieu dans l’ art. Sollicitudine Nostrae de Benoît xiv (1745) et l’ affaire Crescence 
de Kaufbeuren, Cerf, Paris 1984.
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van de verloren zoon ook kan inspireren. Een bijdrage aan een vriendenboek is 
niet de geschiktste plaats voor een uitgebreid betoog, waarin argumenten voor 
(religieuze) kunst als vindplaats van de theologie en de bezwaren ertegen goed 
en zorgvuldig worden afgewogen, waarin definities van wat als religieuze kunst 
beschouwd kan of moet worden uitgewerkt worden, waarin kwesties als de rol 
van de kunstenaar en die van de opdrachtgever beschouwd worden enzovoort. 
Beter lijkt het wat vingeroefeningen te doen en te laten zien dat dat soort theo-
retische reflecties wel degelijk een aanleiding en een basis hebben in de praktijk.

Het thema van deze vingeroefeningen is een thema dat door de eeuwen heen in 
allerlei toonaarden geklonken heeft: de navolging van Christus. Het is een thema 
dat gewoonlijk behandeld wordt in het kader van spiritualiteit en geestelijk leven. 
Maar het lijkt evenzeer thuis te horen in reflecties over de Kerk, al was het alleen 
maar omdat christen–zijn niet in isolatie kan geschieden en niet in isolement kan 
gedijen en omdat de sociale dimensie van het geloven een wezenlijke is. Vanwege 
die verschillende contexten past deze bijdrage in een vriendenboek voor Jozef 
Wissink die die contexten ook leeft. En het thema van de navolging in verband 
met de goede herder is bij het afscheid van een pastoraal theoloog zo gek nog niet.

Want het kunstwerk voor mijn vingeroefeningen is een schilderij uit de collectie 
van het Museum Catharijneconvent met de titel ‘Gelijkenis van de Goede Herder’. 
Het is niet het enige schilderij uit die collectie dat aanzet tot een reflectie over het 
thema van de navolging. Zo geeft bijvoorbeeld een mooi klein schilderstuk van 
Geertgen tot St. Jans, de Man van Smarten, daar ook alle aanleiding toe, omdat 
de schilder Christus op een heel bijzondere en merkwaardige wijze toont. Hij 
is dood, zoals blijkt uit de wond aan zijn zijde, maar tegelijkertijd zijn zijn ogen 
open en kijkt Hij ons aan. Hij draagt zijn kruis, maar tegelijkertijd staat Hij in het 
graf en stapt bijna uit het graf — een echo misschien van die andere schilderijen 
waarin Christus uit het graf stapt zonder dat de slapende soldaten het merken. 
Een schilderij dat precies in zijn merkwaardige combinaties het thema van de 
navolging van Christus op een bijzondere en indringende manier presenteert en 
wel als je kruis opnemen.5

Een ander schilderij, dat veel groter is dan die Man van Smarten, doet dat ook, 
maar anders en anders: Jan van Bijlert’s visie op de roeping van Matteüs. Hij 
is een van de Utrechtse Caravaggisten. Wie dat indrukwekkende schilderij van 
Caravaggio over de roeping van Matteüs kent dat in de kerk van Luigi dei Fran-
cesi te Rome hangt, ziet direct waarom Bijlert tot die groep hoort. Hij is niet alleen 
beïnvloed door de dramatiek en de kleuren van Caravaggio, maar ook door dat 

5 Man van Smarten, Goddelijk geschilderd, p. 55–56.
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schilderij. Omdat er een duidelijk verschil is in kleding — Jezus is geschilderd 
in de kleren van zijn tijd, maar Matteüs en zijn entourage in kleren van de tijd 
van de schilders — is ‘de roeping van Matteüs’ in beide gevallen niet een puur 
historisch of historiserend schilderij. Het zijn werken die over de eeuwen heen 
de toeschouwer raken en in het roepingsproces betrekken. De wat onzekere blik 
van Matteüs en de verraste beweging van zijn hand, op zich zelf wijzend, die rijmt 
op de wijzende, haast priemende vinger van Christus, verbeelden de problema-
tische situatie van de katholieken die zich na de Reformatie proberen te hergroe-
peren en herorganiseren, die moeten leven in een overwegend protestant land en 
die er niet zeker van zijn welke kerk zij moeten kiezen. Maar ze verbeelden ook 
de problematische situatie van katholieken nu, van christenen nu, die proberen 
een plaats en een rol te vinden in een post–christelijke en sterk geseculariseerde 
samenleving, die zich betrokken voelen bij een kerk die zovelen verlaten hebben, 
soms met ressentiment en agressie, vanuit een duidelijke keuze, vaak ook lang-
zaam weggegleden en als vanzelf weggedreven. Weer een schilderij over de navol-
ging van Christus, maar anders: de problematiek van de navolging haast meer 
toegesneden op een aspect van de huidige situatie.6

Hoe mooi en indrukwekkend elk van deze twee schilderijen een aspect van 
het thema aan de orde stelt, het schilderij ‘Gelijkenis van de Goede Herder’ toont 
beide aspecten in één en wel op een veel provocerender en uitdagender manier. 
En dat helpt de reflectie. Ik wil beginnen met te kijken naar dat schilderij (1) 
en vervolgens wil ik een opvallend element eruit halen dat aanleiding geeft tot 
verdere theologische reflectie (2).

‘Gelijkenis van de Goede herder’

Het schilderij ‘Gelijkenis van de Goede Herder’ is van de hand van een onbe-
kende schilder, waarschijnlijk uit de Noordelijke Nederlanden en dateert van 
1581.7 Het document op de voorgrond bevat een citaat uit Johannes hoofdstuk 10:

Soe wie niet ingaet door die … / Deur in [de] stal der Scaepen, / Maer climt 
elders binnen / dat zyn dieven en [de] Moerdenaers.

Het citaat is niet een precies citaat van de evangelietekst. Deze 16de–eeuwse 
vertaling is sterker dan de moderne. Het gebruikt ‘moordenaars’ in plaats van 

6 Roeping van Mattheus, Goddelijk geschilderd, p. 156–159.
7 Voor het volgende heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de kunsthistorische toelichting van T.G. 
Koote in Goddelijk geschilderd, p. 129–132.
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‘rovers’. Maar interessanter is de verandering van enkelvoud naar meervoud, van 
‘wie niet ingaet … Maer climt’ naar ‘dieven en Moerdenaers’. Het Griekse origi-
neel heeft twee keer het enkelvoud en dat is natuurlijk logisch. Deze verschuiving 
van enkelvoud naar meervoud past goed bij het schilderij.

“Gelijkenis van de Goede Herder” – Museum Catharijneconvent, Utrecht / foto: Ruben de Heer

Het schilderij is een polemisch schilderij en de polemiek is een die thuishoort 
in de periode van de Reformatie: de goede herder is Christus en de dieven en de 
moordenaars zijn de paus en een diaken, beiden in liturgische kleding. Christus 
is afgebeeld als een herder, zoals blijkt uit zijn tas en zijn staf. Hij is ook afge-
beeld als sprekend, als prekend. Aan zijn rechterkant staat een groep mensen, een 
gemengde groep van vrouwen en mannen, oud en jong, en van kinderen. Ze luis-
teren met aandacht en respect. Jezus wijst op de vrouw voor Hem die haar kind 
voedt — misschien ook naar de andere vrouw met een kind — en geeft daarmee 
aan dat we als kinderen moeten worden en dat we als pasgeboren baby’s moeten 
verlangen naar de pure geestelijke melk (vgl. 1 Petr. 2,2). Aan zijn linkerkant staat 
een aantal mannen — alleen maar mannen met hun rug naar Hem toe en met 
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hun aandacht in de boeken. Daaronder een dominicaan en een franciscaan, die 
misschien wel de theologische boeken bestuderen waarin hun respectievelijke 
scholen disputeren, de Thomisten en de Scotisten, en twee kardinalen, één zelfs 
met een bril op, die ook boeken raadplegen. Boeken in plaats van de Heer. De 
twee pelgrims met hun pelgrimsstaven en de bisschop met de zijne — een contrast 
met de herdersstaf van Christus — kijken op naar een priester die het dak via 
een ladder beklimt. We zien die priester niet meer op het schilderij, omdat de 
schilder hem verwijderd heeft, maar de sporen van de ladder zijn nog steeds 
zichtbaar. Op de achtergrond staan twee kanunniken met achter hen de tekenen 
van een processie: kaarsen en vaandels met afbeeldingen van heiligen. Helemaal 
rechts van deze groep mannen zit een vrouw (Luiheid?) te slapen. Op het dak een 
diaken die naar boven klimt, waar de paus in vol ornaat uit een venster hangt 
en een gouden kelk toont. Een kraai vliegt weg met de hostie. Op de voorgrond 
is een vrouw afgebeeld die bij een monnik biecht. Dit stel — en ‘stel’ lijkt een 
adequate term te zijn, want ze zijn omringd door seksuele symbolen (de uitge-
trapte schoen rechts en de kruik links) — is prominent geplaatst: ze zijn groter dan 
de anderen en staan op de voorgrond. Ze geven daardoor perspectief en diepte 
aan het schilderij, maar verbeelden ook prominent een van de centrale kwesties 
van de opstand van de Provinciën tegen Spanje. In een document dat in 1579 in 
Utrecht is ondertekend — twee jaar voor dit schilderij ontstond — wordt officieel 
de vrijheid van geweten afgekondigd, en de biecht is het symbool van de controle 
op het geweten en dus van onvrijheid. Aan de linkerkant van Christus dus alle 
symbolen van de rooms–katholieke Kerk en aan de rechterkant de symbolen van 
de Reformatie, en de waardering van die symbolen uit zich in de plaatsing links 
en rechts en in de manier waarop die symbolen gepresenteerd worden.

Dit is een polemisch schilderij. De neiging bestaat dat schilderij te zien als een 
uiting van een voorbije tijd en het weg te zetten als een historisch curiosum, en 
daarom wil ik een aantal opmerkingen maken waardoor niet dat polemisch aspect 
verwijderd wordt, maar bruikbaar gemaakt wordt voor een verdere reflectie. 
Allereerst is de tekst waarop dit schilderij gebaseerd is, ook polemisch van aard. 
Daarmee wordt het thema als het ware boven de concrete omstandigheden van 
de 16de eeuw uitgetild. Vervolgens wordt dit verhaal uit het Johannesevangelie 
gebruikt voor tegenovergestelde interpretaties. Er zijn namelijk schilderijen en 
andere afbeeldingen uit die periode met de hervormers als de dieven en de moor-
denaars. Dit dubbel en tegengesteld gebruik van het thema geeft aan dat het hier 
niet alleen om een problematiek van alle tijden gaat, maar ook om een problema-
tiek die niet een eenvoudig antwoord kent. Op basis van deze gegevens kan men 
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dan ook zeggen dat dit polemische schilderij de vraag oproept welke Christus 
nagevolgd moet worden en welke Christus nagevolgd moet worden.

Het antwoord dat door het schilderij gesuggereerd wordt, en wel door de wijze 
waarop Jezus als goede herder geplaatst wordt, is: de gedoopte Christus. Ik zal 
die suggestie toelichten en daarna zal ik die suggestie in een aantal stappen 
ontwikkelen.

Een hemels visioen

Op het schilderij is iets te zien dat opmerkelijk is, omdat het niet direct past in 
de polemische verbeelding van die tekst uit het Johannesevangelie. De schilder 
heeft iets toegevoegd dat verder gaat dan de concrete invulling van die dieven 
en moordenaars. In de linkerbovenhoek, aan de rechterkant van Christus, is 
een hemels visioen te zien. Het Tetragrammaton staat afgebeeld midden in 
drie cirkels, en de vier Hebreeuwse letters die de Godsnaam aanduiden zijn 
geschilderd tegen de achtergrond van de Geest die traditioneel verbeeld is in de 
gedaante van een duif. De drie cirkels en het Tetragammaton verbeelden in één 
oogopslag de drieheid Gods en de eenheid Gods. In de theologische reflectie 
worden die uiteengelegd, al was het alleen maar omdat spreken en denken een 
volgorde vereisen en het zien niet.

In het meest trinitaire verhaal uit de evangelies, de doop van Jezus, wordt 
Jezus getekend als ten diepste ‘in relatie’: de stem uit de hemel die Hem zijn 
welbeminde zoon noemt, de heilige Geest die op Hem neerdaalt in de gedaante 
van een duif, op Hem blijft rusten en Hem openbaart als de Gezalfde Gods, de 
Christus. Het schilderij van de Goede Herder is geen schilderij van Jezus’ doop 
in de Jordaan, maar dat visioen aan de linkerbovenkant van het doek sugge-
reert een overeenkomst, of beter, suggereert dat de Goede Herder de Christus 
is, degene die leeft vanuit de relatie met de Vader, die krachtens de heilige 
Geest doet en laat (acta et passa om een formulering van Thomas van Aquino 
te gebruiken). De navolging van Christus is de navolging van Christus. Deze 
gedrongen opmerkingen vragen om enige uitleg: allereerst het belang van dat ‘in 
relatie’ en vervolgens de term ‘Christus’.
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‘in relatie’ ofwel de huidige triniteitstheologie

Deze toevoeging van de schilder, deze trinitaire verwijzing, krijgt een extra 
accent door recente ontwikkelingen in de systematische theologie. Het is haast 
een cliché geworden om te spreken over een renaissance van de theologie van de 
Triniteit. Maar die kwalificatie ‘renaissance’ is daarmee niet onjuist of overbo-
dig.8 Die kwalificatie suggereert enerzijds een kritiek op de voorafgaande periode 
en anderzijds een teruggrijpen op een eerdere periode in het licht van de huidige. 
Een renaissance is daardoor complexer dan ‘neo’–bewegingen als neo–gothiek of 
neo–scholastiek. Deze kenmerken van een renaissance zijn terug te vinden in de 
huidige theologie van de Triniteit. Enerzijds wordt in de huidige theologie van 
de Triniteit fundamentele kritiek uitgeoefend op een theïstische, dat wil zeggen 
algemene manier van spreken en denken over God, die zo dominant geworden 
is in de moderne tijd, dat ze er een karakteristiek van geworden is.9 Anderzijds 
worden belangrijke inzichten uit vroegere periodes herwerkt en hernomen, 
waarbij elementen uit onze huidige situatie en cultuur kritisch betrokken worden, 
dat wil zeggen dat gevoeligheden uit de cultuur opgenomen worden, maar ook 
dat vraagtekens gesteld worden bij tendensen in de huidige samenleving. Met 
name die vraagtekens zijn van belang voor de navolging.

Een kenmerk van onze huidige cultuur is de gevoeligheid voor historiciteit. 
Dat blijkt uit bijvoorbeeld de restauratie–praktijken en de uitvoeringen van klas-
sieke muziek op authentieke instrumenten. In de huidige renaissance van de 
theologie van de Triniteit uit zich die historische gevoeligheid in de nadruk op 
het belang van de zogenaamde ‘economische Triniteit’, of beter geformuleerd op 
de oikonomia, op het spreken over de Drie–Ene God die in onze geschiedenis 
handelt. Aan de oikonomia wordt, terecht, op de eerste plaats aandacht besteed, 
omdat God zich in de geschiedenis heeft laten kennen als Vader Zoon Geest en 
omdat die openbaring blijvend richting gevend is voor de reflectie over wie God 
is, de theologia.10

8 Zie voor het volgende ook mijn analyse van die renaissance: The current renaissance of the theo-
logy of the Trinity. A reconstruction, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Philosophy, 
70 (2009), nr. 4, p. 423–457. 
9 Als men kan zeggen dat de filosofische kritiek op die moderne manier van over God spreken en 
denken een onderdeel is van de post–moderniteit, dan is de theologische reactie op dat theïstische, 
algemene spreken en denken over God ook een onderdeel van die post–moderniteit.
10 Deze aandacht voor de heilsgeschiedenis is een karakteristiek die niet alleen geldt voor de trini-
teitsleer, maar voor alle onderdelen van de systematische theologie. De meeste katholieke theologie 
sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft dan ook dit kenmerk. De wortels van die aandacht liggen in 
de periode tussen de twee wereldoorlogen en in de langzaam groeiende breuk met de neo–scholastiek.
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Een van de consequenties van die aandacht voor de oikonomia is dat daarmee 
ook een tendens in onze samenleving opvalt en vragen oproept. Die tendens is 
de economisering van onze samenleving, het doordringen van een economische 
manier van denken op gebieden van het leven, die op zich niet economisch zijn.11 
We ‘investeren’ in relaties en we verwachten een opbrengst. We worden ‘afge-
rekend’ op ons werk (waarvoor we zijn ‘ingehuurd’) en onze input en output 
worden nauwkeurig gemeten. Misschien wel het meest tekenend voor deze 
tendens is het diepgaande ongemak rond cadeaus. Zolang als ze een onderdeel 
zijn van een verwachtingspatroon kunnen we er mee omgaan. We hebben wette-
lijke voorschriften voor ‘relatiegeschenken’ — in deze context een even treffende 
als onthullende benaming — en we hebben ongeschreven wetten voor verjaar-
dagsgeschenken. Wanneer je een uitnodiging krijgt voor een bruiloft, dan wordt 
in sommige delen van ons land van je verwacht dat je een bepaald bedrag ‘geeft’, 
afhankelijk van het onderdeel van de feestelijkheden waarvoor je bent uitgeno-
digd. Zolang we quitte spelen, zolang de symmetrie van onze relatie is hersteld, is 
er geen probleem. Maar wanneer iets onverwachts gebeurt, wanneer we bloemen 
krijgen, een boek of een ander cadeau, terwijl er geen duidelijke reden of aanlei-
ding voor is, raken we in verwarring: “dat had je toch niet moeten doen”, “dat is 
toch nergens voor nodig”, “dat is toch veel te veel”.

En precies het onverwachte is de kern van het heilshandelen Gods in onze 
geschiedenis, van de heils–economie. Paulus maakt daar een paar diepzin-
nige opmerkingen over wanneer hij spreekt over de kern van de prediking in 
het begin van zijn eerste brief aan de Korintiërs, over het kruis en over Gods 
wijsheid: “wij verkondigen Gods wijsheid, die verborgen was, het geheime plan, 
door God van alle eeuwigheid ontworpen en bestemd voor onze verheerlijking. 
Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Dit zijn de dingen 
waarvan de Schrift zegt: geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, 
geen mensen kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem 
liefhebben” (2,7–9). De menslievendheid Gods wordt gegeven zonder enige voor-
waarde of eis en niet als een reactie. In de woorden van Johannes en Paulus: 

“Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons lief-
gehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen” (1 Joh. 
4,10) en “God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor 
ons is gestorven toen wij nog zondaars waren” (Rom. 5,8). De vriendschap Gods 

11 In mijn bijdrage The retrieval of grace aan de bundel The Catholic Church and Modernity in 
Europe, (P.C. Beentjes ed.), Tilburg Theological Studies 3, lit–Verlag, Wenen 2009, p. 77–89 geef ik 
een uitgebreidere analyse en argumentatie voor wat volgt.
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is een echt cadeau. “Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die 
ons werd geschonken” (Rom. 5,5).

De zending van de Zoon en de zending van de Geest die de oikonomia struc-
turen, worden dan ook in de theologia bedacht als voortkomsten in en binnen 
God (procesiones), niet opgeroepen of veroorzaakt door iets daarbuiten. Want 
dat is de taak van de reflectie over wie God is, de theologia: het heilshandelen 
Gods te beschermen, het onvoorwaardelijke en volkomen vrije en door en door 
niet–reactieve van dat handelen veilig te stellen. Het verband tussen zending 
en voortkomst moet er dan ook voor zorgen dat de zending heils–economisch 
verstaan wordt en niet economisch.12

‘Christus’ en ‘christen’

Een onderdeel van de huidige triniteitstheologie is ook de hernieuwde aandacht 
voor de zogenaamde Geest–christologie. Het uitgangspunt voor dit type christo-
logie is het doopverhaal van Jezus waarbij de aandacht uitgaat naar de komst van 
de Geest die op Hem blijft rusten. Die komst en aanwezigheid van de Geest wordt 
als een zalving begrepen, ook vanwege een tekst uit Jesaja die Jezus bij zijn eerste 
optreden na zijn dood in Nazareth voorleest en op zichzelf toepast (Luc. 4,16–30; 
Jes. 61,1–2). Die zalving met de Geest wordt dan in de patristiek gebruikt om de 
term ‘Christus’ (Messias, Gezalfde) uit te leggen en in het verlengde daarvan de 
term ‘christen’. Eusebius van Caesarea is waarschijnlijk een van de eersten die dit 
zo doet en hij heeft mogelijk anderen beïnvloed. Hij wijst erop dat in het Oude 
Testament priesters (hogepriester), koningen en profeten gezalfd worden en dat 
ze vanwege die zalving ‘christoi’ genoemd worden. Ze zijn voorafbeeldingen van 
dé Christus, dé Gezalfde, dé Messias. In dit verband maakt hij haast terzijde ook 
de opmerking dat geen van die voorafbeeldingen zijn onderdanen op basis van 
die naam ‘christenen’ heeft genoemd.13 In een preek legt Johannes Chrysostomos 

12 Hier kan ook verwezen worden naar het belang van de uitleg van de eerste zin van de H. Schrift 
door middel van creatio ex nihilo. Deze formule geeft niet alleen de radicale contingentie van de 
schepping aan, maar ook de absolutie vrijheid en onafhankelijkheid van de Schepper; zie voor een 
uitwerking hiervan mijn ‘Schepping: meer dan groene ethiek’ in: A. Decoene, J. Haers en M. Servaas 
(red.), Wanneer de Schepping kreunt in barensweeën. Hedendaagse reflecties over schepping, Hale-
weijn, Antwerpen 2008, p. 21–32.
13 Eusebius van Caesarea, Historia Ecclesiastica. i, 3. De engelse vertaling van A. McGiffert die een 
onderdeel is van de Nicene and Post–Nicene Fathers, Second Series, Vol. 1. Ph. Schaff, H. Wace (eds), 
Christian Literature Publishing Co. Buffalo, New York 1890 is herzien door K. Knight en te vinden 
op internet: www.newadvent.org/fathers.
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een opmerking van Paulus uit: “En God zelf is het die ons samen met u in 
Christus bevestigt en die ons heeft gezalfd. Hij is het die op ons zijn zegel heeft 
gedrukt en ons de Geest als onderpand heeft gegeven” (2 Kor. 1,21).14 Door die 
tekst wordt wat bij Eusebius een terzijde is een centraal punt in Chrysostomos’ 
preek. “Wie heeft gezalfd en gezegeld?” vraagt hij en “wat betekent dat?” Zijn 
antwoord is: de Geest. Die maakt ons tot priesters, koningen en profeten, omdat 
dat de mensen zijn die vroeger, in het Oude Testament, gezalfd werden. Chryso-
stomos verwoordt hier een inzicht uit de eerste brief van Petrus:

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap een heilige 
natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd om de roemruchte daden te 
verkondigen van Hem die u uit duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht” 
(1 Petr. 2,9).15

Wat in het Oude Testament wordt verhoopt (Num. 11,29) en voorzien (Joël 
3,1–5), wordt hier beleden als verwerkelijkt: de uitbreiding van de werkzaamheid 
van de Geest tot het hele volk. Dat is een gedurfde, uitdagende en ook verras-
sende claim.

De latere geschiedenis van de theologie laat ontwikkelingen zien die andere 
wegen inslaan. De drieslag ‘priester–koning–profeet’ wordt een technische term: 
munus triplex. Dit begrip wordt niet meer gebruikt om de termen ‘Christus’ of 
‘christen’ uit te leggen, maar om het dienstwerk van Christus te structureren. 
Deze ontwikkeling tot een christologische term ligt wel in het verlengde van de 
wijze waarop in de patristiek de drieslag gebruikt wordt. Anders is het wanneer 
het munus triplex een centrale term wordt binnen de theologie van het bisschops-
ambt. Het munus triplex wordt dan gebruikt om de zogenaamde potestas duplex 
aan te vullen: de taak van de bisschop is niet enkel heiligen en besturen, maar 
ook verkondigen.

In dit geheel neemt het Tweede Vaticaans Concilie een belangrijke plaats in, 
omdat met name in de dogmatische constitutie over de Kerk ‘Lumen gentium’ het 
munus triplex niet alleen ambtstheologisch gebruikt wordt (hoofdstuk 3), maar 
ook ‘ecclesiologisch’: het wordt ook toegepast op het volk van God als geheel 
(hoofdstuk 3) en speelt een prominente rol in de definitie van de leek (hoofd-
stuk 4). Het is dit ecclesiologisch gebruik dat ook in de Codex terug te vinden 
is en het is dit ecclesiologisch gebruik dat voor het thema van de navolging rele-
vant is. Maar om die relevantie goed te zien is het nodig iets te zeggen over het 

14 pg 61, 405–418, m.n. 411.
15 Een echo van deze tekst is te vinden in de 1ste prefatie van de zondagen door het jaar: “koningen en 
priesters worden wij genoemd. Uw grote daden verkondigen wij overal.”
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Tweede Vaticaans Concilie en de receptie ervan, ook omdat de kwestie van de 
receptie een thema is dat nu speelt. Centraal in die discussie staat de ‘hermeneu-
tiek van de continuïteit’, die dan gecontrasteerd wordt met de ‘hermeneutiek van 
de discontinuïteit’.16

het Tweede Vaticaans Concilie en de receptie van het Concilie

De receptie van een concilie is in zekere zin net zo belangrijk als dat concilie zelf, 
want zonder die receptie blijft een concilie een dood gewicht. De discussie over 
de receptie, bijvoorbeeld of de concrete receptie een correcte of een deficiënte is, 
is in zekere zin dan ook net zo belangrijk als de discussies tijdens het concilie. Uit 
de geschiedenis blijkt dat de receptie van concilies, van de besluiten van die conci-
lies nooit een snel en gemakkelijk proces is geweest. Hoe lang heeft het wel niet 
geduurd voordat de beslissingen van Nicea (325) werden geaccepteerd en welke 
strijd is er niet gevoerd (en wordt er nog steeds gevoerd) rond het homoousios?17 
Overzichten van de receptie van het Tweede Vaticaans Concilie laten dan ook 
acceptatie en afwijzing en alle nuances tussen die twee uitersten zien.18 Maar het 
lijkt dat dat proces in het geval van ‘Lumen Gentium’ nog gecompliceerder is dan 
gewoonlijk. De reden daarvoor is het soort tekst die constitutie is.

Vergeleken met de documenten van bijvoorbeeld Trente of Vaticanum i, is 
‘Lumen Gentium’ tamelijk lang en heeft een min of meer vertellend karakter. 
Maar de echte bron van de complicatie wordt veroorzaakt door de interne span-
ningen en zelfs tegenstellingen in de tekst. Deze kunnen verklaard worden door 
de historische omstandigheden en door de procedures die gevolgd zijn voor 
en tijdens het Concilie. Het eerste ontwerp werd (zoals praktisch alle andere 
eerste ontwerpen) tijdens de eerste sessie (december 1962) scherp gekritiseerd 

16 Op de bijeenkomst van leerlingen van Joseph Ratzinger op 28 augustus 2010 in Castel Gandolfo 
heeft Kurt Koch over deze problematiek gesproken: Das Zweite Vatikanische Konzil zwischen 
Tradition und Innovation. Die Hermeneutik der Reform zwischen der Hermeneutik bruchhafter 
Diskontinuität und der Hermeneutik ungeschichtlicher Kontinuität, en, Sacrosanctum Concilium 
und die Nachkonziliare Liturgiereform. Kontinuität und Diskontinuität im Licht der Hermeneutik 
der Reform.
17 Karl Rahner merkt in een fundamentele bijdrage over de Triniteitstheologie op dat de meeste 
christenen ‘in ihrem religiösen Daseinsvollzug beinahe ‘Monotheisten’ sind’. (Der Dreifaltige Gott 
als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte, in: Mysterium Salutis Bd ii, p. 318–401, 319). Cathe-
rine LaCugna, God for Us. The Trinity and Christian Life, Harper, San Francisco 1993, geeft een kriti-
sche visie op Nicea en de daaropvolgende ontwikkeling.
18 Zie bijvoorbeeld: G. Alberigo, Y. Congar en H. Pottmeyer, Kirche im Wandel. Eine kritische 
Zwischenbilanz nach dem Zweiten Vatikanum, Patmos–Verlag, Düsseldorf 1982; A. Melloni, C. 
Theobald (eds), Vatican ii: a forgotten future?, scm Press, London 2005.
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en verworpen, maar het tweede ontwerp, dat tijdens de tweede sessie (1963) 
besproken werd, was niet een compleet ander ontwerp en dat zou, gegeven de 
fundamentele kritiek, wel ideaal geweest zijn. Belangrijke onderdelen en ideeën 
van dat eerste ontwerp werden opgenomen in dat tweede ontwerp. Dat tweede 
ontwerp werd vervolgens geleidelijk herschreven, de volgorde van hoofdstukken 
werd gewijzigd, bepaalde elementen werden verwijderd, andere toegevoegd. De 
uiteindelijke tekst werd in november 1964 geaccepteerd. Als men dit proces 
traceert, dan kan men zien dat het tijd kost voordat alle consequenties van de 
nieuwe inzichten gerealiseerd worden, hoeveel tijd dat kost en dat de mensen die 
deelnemen aan dat proces niet altijd in staat zijn dat hele proces te overzien. Dit 
lange en gecompliceerde proces verklaart de spanningen en de tegenstellingen in 
de uiteindelijke tekst van de constitutie.

Het is dan ook niet vreemd dat nogal verschillende visies op de Kerk gepresen-
teerd worden als de authentieke interpretaties van het Concilie en van de consti-
tutie. Het is daarom ook niet verrassend dat de receptie van dit document verre 
van helder en vanzelfsprekend is. Dat betekent echter dat niet elke interpretatie 
die zich als authentiek en waarheidsgetrouw presenteert, dat in feite ook is. Zowel 
de tekst als de ontstaansgeschiedenis geven een duidelijke indicatie dat, om de 
termen te gebruiken die Mgr. de Smedt gebruikte om het eerste ontwerp funda-
menteel onder kritiek te stellen, een “juridische, clericalistische en triomfalisti-
sche” kerkvisie niet de juiste interpretatie geeft. Zo’n visie werd juist afgewezen. 
Anders geformuleerd: de verhouding tussen continuïteit en discontinuïteit is niet 
eenvoudig, laat staan dat er sprake is van continuïteit zonder meer. Integendeel. 
De geschiedenis van het Concilie en de tekstgeschiedenis laten zien dat er eerder 
sprake is van discontinuïteit dan van continuïteit, preciezer geformuleerd, van 
discontinuïteit met de visie op de Kerk die in de periode voorafgaand aan het 
Concilie dominant was.

Toegepast op het munus triplex: dit verklaart dat het zowel ambtstheologisch 
als ecclesiologisch gebruikt wordt. Het ambtstheologisch gebruik behoort tot 
het oude ontwerp, het ecclesiologisch gebruik tot de latere ontwikkeling. Beide 
gebruiken komen onbemiddeld in de tekst voor en dat veroorzaakt een van de vele 
spanningen die kenmerkend zijn voor ‘Lumen Gentium’. Bij die latere ontwikke-
ling is ook te zien dat die ontwikkeling in de constitutie nog niet is afgerond of 
nog niet volkomen uitgekristalliseerd is. En dat levert een andere spanning op. 
In het vierde hoofdstuk over de leken wordt namelijk de volgende definitie van 
de leken gegeven: “alle christengelovigen buiten de leden van het wijdingspries-
terschap en van de door de Kerk erkende religieuze staat; de christengelovigen 
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namelijk die, door het doopsel in Christus ingelijfd, tot volk van God opgericht 
en aan het priesterlijke, profetische en koninklijke ambt van Christus op de hun 
wijze deelachtig zijn en dientengevolge voor hun deel de zending van het hele 
christenvolk in de Kerk en in de wereld uitoefenen.” (LG 31)

Deze definitie bevat twee delen. In het eerste wordt een negatieve definitie 
van ‘leek’ gegeven waarin de negatieve klank die ‘leek’ ook heeft in het gewone 
taalgebruik weerklinkt. Leken zijn degenen die niet gewijd zijn of niet tot de 
religieuze staat behoren. In het tweede wordt een positieve betekenis gegeven 
aan ‘leek’, waarbij de deelname aan het drievoudige ambt van Christus op basis 
van de doop de kern van die positieve omschrijving uitmaakt. De spanning in de 
definitie, opgeroepen door het naast elkaar staan van negatief en positief, wordt 
alleen maar vergroot wanneer men bedenkt dat die positieve omschrijving ook 
geldt voor hen die gewijd zijn of religieuze geloften hebben afgelegd: zij blijven 
immers gedoopten. Of anders geformuleerd: de spanning die bestaat tussen het 
gebruik van ‘leken’ en ‘christengelovigen’ wordt in de laatste fase van de ontwik-
keling van de tekst niet opgemerkt. De vergaande consequenties van die posi-
tieve definitie worden nog niet getrokken.

Dat gebeurt wel in de receptie van het Concilie zoals die plaats vindt in de 
Codex: daar worden de spanning en de incoherentie van die definitie verwijderd. 
Wanneer namelijk in canon 202 een definitie gegeven wordt van de ‘christifi-
deles’, wordt alleen het tweede, positieve gedeelte van die definitie van de leken 
gebruikt. En wat belangrijker is, dat gedeelte wordt niet gebruikt voor de leken, 
maar voor alle gelovigen.19 Dat betekent dat het nieuwe in de kerkvisie van het 
Tweede Vaticaans Concilie herkend wordt, namelijk dat wat gemeenschappelijk 
is aan allen vooraf gaat — in alle betekenissen van het woord voorafgaan — aan 
wat bijzonder is voor sommigen. De roeping tot heiligheid van de religieuzen is 
ingebed in de roeping tot heiligheid voor alle gelovigen, de roeping tot het ambt 
is de roeping tot dienst aan allen die samen het volk van God, het lichaam van 
Christus, de tempel van de heilige Geest vormen.

19 “Christengelovigen zijn zij die, door het doopsel in Christus ingelijfd, tot volk van God gemaakt, en 
aldus aan de priesterlijke en profetische en koninklijke taak van Christus op hun wijze deelachtig, ieder 
volgens zijn eigen plaats, geroepen worden de zending uit te voeren die God aan de Kerk ter vervulling 
in de wereld heeft toevertrouwd.” can. 202 par. 1.
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De Kerk: een gemeenschap van gedoopten

De definitie uit de Codex wijst het doopsel aan als de basis voor de waardigheid 
en verantwoordelijkheid van elk lid van de Kerk. In het licht van die definitie is 
het dan ook beter over de Kerk als een gemeenschap van gedoopten te spreken 
dan als een gemeenschap van gelovigen. Die aandacht voor het doopsel krijgt 
gezien de recente ontwikkelingen in onze maatschappij een zekere urgentie.

Een van de opmerkelijke ontwikkelingen in onze maatschappij is het 
verdwijnen van het Christendom van het publieke, politieke en culturele domein. 
Het feit dat het Christendom nog niet eens genoemd mocht worden in de zoge-
naamde constitutie voor de Europese Unie is een symptoom van dit proces. Het 
veel voorkomen van het woordje ‘nog’ in verband met gelovigen — een bepa-
ling die in de meer liberale kranten niet alleen voor Christenen maar ook voor 
Moslims gebruikt wordt — is een ander symptoom. Godsdienst en vooral het 
Christendom is onvanzelfsprekend geworden. Dit proces roept een veelheid aan 
reacties en emoties op, gevoelens van opluchting, van spijt, van verraad, van pijn. 
Dit proces moet als een gegeven geaccepteerd worden, als een voldongen histo-
risch feit. Hoe hinderlijk ook, het hoeft geen onoverkomelijke barrière te zijn: het 
kan zelfs een mogelijkheid en aanleiding zijn om het belang van ons doopsel te 
herontdekken.

Wanneer men de geschiedenis van de sacramenten bekijkt, dan springt de tijd 
van de vroege Kerk eruit als de tijd van de reflectie op de doop. Dat is begrijpe-
lijk. Paulus’ diepzinnige inzichten in Romeinen 6, dat gedoopt zijn betekent: met 
Christus te zijn gestorven om met Hem het verrijzen, wordt door de kerkvaders 
keer op keer uitgelegd en uitgewerkt in hun catechese en hun preken. Het doopsel 
wordt namelijk voornamelijk toegediend aan volwassenen en wordt ontvangen 
na een proces van bekering. De doop bezegelt zo een persoonlijke levenskeus. 
De radicale consequenties van de doop, het eind aan het oude leven en het begin 
van het nieuwe, moeten uitgespeld worden voor die nieuwe christenen. Maar 
wanneer de maatschappij een christelijke samenleving wordt, wanneer het 
vanzelfsprekend, normaal en gewoon wordt gedoopt te zijn, verliest deze reflectie 
op het doopsel haar pastorale scherpte en persoonlijke urgentie.

Wij bevinden ons in een situatie die lijkt op die van de vroege Kerk: christen 
worden, christen zijn, christen blijven zijn geen vanzelfsprekende zaken. De 
hernieuwing van de doopbeloften in de Paasnacht is dan ook niet een aardig maar 
verder leeg ritueel: in onze huidige situatie is die hernieuwing nodig. Het geeft 
een duidelijke levenskeuze aan. Er is wel een verschil met die vroege periode: die 
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maatschappij was door en door religieus. De keuze voor het christelijk geloof was 
dan ook een keuze voor een ander geloof. Onze maatschappij is dat niet. Zoals 
gezegd, dat hoeft ons niet te hinderen of te belemmeren, het kan ons zelfs helpen 
waar christenen en christendom voor staan in alle scherpte naar voren te halen. 
De gedurfde, uitdagende en ook verrassende claim die vervat ligt in 1 Petr. 2,9 
kan, misschien beter dan ooit, werkelijkheid worden in onze omstandigheden. 
Waardigheid en verantwoordelijkheid zijn namelijk begrippen die thuishoren in 
ons huidig cultureel en sociaal discours, en met die termen raakt men thema’s 
die centraal staan in onze samenleving. De overeenkomst tussen het sociale en 
culturele discours in onze samenleving enerzijds en dit doopdiscours in onze 
Kerk anderzijds zijn niet louter toeval. De gevoeligheid in onze maatschappij 
heeft geholpen om die diepzinnige inzichten omtrent ons doopsel te ontdekken 
en te herontdekken. In dit opzicht is het ook een gemiste kans wanneer in de 
verschillende nota’s waarin de herstructurering van parochies en dekenaten aan 
de orde is de doop niet of nauwelijks genoemd wordt. Een vitale Kerk is een Kerk 
van gedoopten, die de Gedoopte navolgen.





oF in hET onDErWiJs GoD aan BoD moET KomEn?

op zoek naar de spiritualiteit van de leraar

Frans Maas & Kees Waaijman

Tot de leeropdracht van hoogleraar Jozef Wissink in de Praktische Theologie 
behoort vanouds het gebied van de catechese. Een goede vriend, dr. Hans van den 
Bosch, heeft zich vóór hij in 2009 overleed in die vakgroep met stijgende crea-
tieve èn kritische interesse met bovenstaande vraag bezig gehouden. We zijn daar 
in vaak terloopse maar telkens intensieve discussies menigmaal bij betrokken. 
Ook hem willen we, in deze bijdrage ter ere van Jozef Wissink, mede eren.

Het punt bij zo’n kapitale vraag in onze titel is: laat het antwoord niet te snel 
komen èn mis ook het moment niet. Daarom willen we een omweg maken over 
spiritualiteit, spiritualiteit in het onderwijs.1

Sinds de jaren tachtig is er in de wereld van het onderwijs en het leren in het 
algemeen een interesse ontstaan voor spiritualiteit. Deze belangstelling willen 
we nader bezien.2

In de Nederlandse situatie vallen meteen een paar dingen op. Reeds enkele 
decennia is de oude godsdienstles vervangen door levensbeschouwing, soms in 
combinatie met het vak filosofie. ‘Levensbeschouwing’ wordt vaak niet op regu-
liere basis gevolgd, maar op basis van individuele voorkeur van het kind en/
of de ouders. Er is niets verplicht. Een bredere inbedding van vorming hierin 
is er nauwelijks. Slechts een minderheid van de Nederlandse populatie is nog 
religieus of levensbeschouwelijk gesocialiseerd. Bovendien gaat het vaak meer 
om informatieve kennismaking met levensbeschouwingen dan dat deze verant-
woord, laat staan toegeëigend worden. Veel kinderen weten dan ook niet veel 
meer van de religie waarin hun (groot)ouders opgroeiden. De historische en 

1 Deze bijdrage is een bewerking van de in november 2010 gehouden Edith Stein–lezing voor de 
staf van de scholengemeenschap ‘Het Hooghuis’ (Stichting Carmelcollege) te Oss. We hebben daarbij 
geput uit een reeks verkennende artikelen over maatschappelijke spiritualiteit (over onderwijs, zorg 
en werk) die we publiceerden in jaargang 62 (2010) van het tijdschrift Speling. 
2 Voor deze oriëntatie putten we met name uit: M. Chater, Child and Youth Spirituality. Current 
Research and Practice Issues, and some Strategic Pointers, in: Studies in Spirituality 15 (2005), p. 
251–265; en uit: Kees Waaijman, Spirituality: A Multifaceted Phenomenon — Interdisciplinary Explo-
rations, in: Studies in Spirituality 17 (2007), p. 1–114; hier: p. 73–80; meer literatuur aldaar.
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maatschappelijke context is goeddeels weggevallen. Ze staan er alleen voor. Deze 
individualisering en in zekere mate ook vrijblijvendheid wordt versterkt door de 
religieuze en levensbeschouwelijke pluraliteit van de leerlingen en de docenten. 
Wat gebeurt er wanneer deze fragmentering ook nog eens verbonden wordt met 
een vaag begrip als spiritualiteit? Verbrokkelt de zaak dan nog meer? Of kan dat 
toch tot een breder gedeelde onderstroom leiden?

Spiritualiteit in het onderwijs, wat moet het niet en wat zou het wèl kunnen 
zijn? Niet: een ‘segmentaire’ spiritualiteit, wèl een integrale spiritualiteit. Bij die 
integrale spiritualiteit onderscheiden we drie lagen, en bij de laatste laag komt 
onze vraag aan bod: God in het onderwijs?

De wereld van het onderwijs is een complex geheel. Je kunt er vanuit verschil-
lende perspectieven naar kijken: vanuit de positie van de leerling of van de 
docent, vanuit de leiding of de werkvloer, vanuit school zelf of de ouders of de 
bredere samenleving, vanuit de identiteit van de school of de belangenvereni-
gingen, vanuit de kerk of de politiek.

Om beter zicht te krijgen op dit complexe geheel kiezen wij het perspectief 
van de docent. De docent staat het dichtst bij het primaire proces: het onder-
wijs–leerproces waaraan hij of zij leiding geeft. De docenten samen belichamen 
basiskennis en basisvaardigheden die de leerlingen zich eigen maken. Via de 
docenten komen alle perspectieven in beeld, want zij zijn de spin in het web: 
tussen leiding en grondvlak, vakdocenten en ondersteunend personeel, ouders 
en buitenschoolse activiteiten. Zij zijn de eerstverantwoordelijken en worden 
geacht overzicht te hebben. Bovendien vormen zij de meest constante factor in 
het fluctuerend geheel van een schoolgemeenschap.

‘segmentaire’ spiritualiteit

Kijken wij nu vanuit het perspectief van de docent naar spiritualiteit in het 
onderwijs, dan staan we meteen al voor een belangrijk dilemma: heeft spiritu-
aliteit alleen betrekking op bepaalde kwaliteiten, vaardigheden, segmenten en 
aspecten, of omvat zij het hele leerproces — segmentaire of integrale spiritu-
aliteit? We kunnen dit dilemma zichtbaar maken aan de hand van de lezens-
waardige bundel ‘Inspirerende leraren’.3 In deze bundel doen Aad de Jong en 
Theo van der Zee verslag van hun onderzoek naar de inspirerende kwaliteiten 

3 C. Hermans (red.), Inspirerende leraren. Inspiratie van leraren en schoolleiders op katholieke 
basisscholen, Damon, Budel 2007; B. de Muynck, Een goddelijk beroep. Spiritualiteit in de beroeps-
praktijk van leraren in het orthodox–protestantse basisonderwijs, Groen, Heerenveen 2008.
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van de leraar en wat die bij leerlingen tot ontwikkeling brengen.4 Zij verstaan 
spiritualiteit als een afgebakend gebied: waardering van schoonheid, dankbaar-
heid, vergevingsgezindheid en bescheidenheid. Spiritualiteit betreft een welom-
schreven segment, een set hoedanigheden. De opzet van het gerapporteerde 
onderzoek is als volgt. Er wordt een groep leerlingen gevraagd zich een docent 
voor de geest te halen die zij als inspirerend beschouwen. Vervolgens worden 
hen 17 verschillende kwaliteiten voorgelegd, variërend van ‘goed lesgeven’ tot 
‘goed voorbeeld geven’, van ‘aandacht geven’ tot ‘stimuleren’. De leerlingen wordt 
gevraagd aan te geven in welke mate zij de betreffende kwaliteiten aantreffen bij 
de leraar die ze in gedachte hebben. Hieruit blijkt dat aan de inspirerende leraar 
al die kwaliteiten in redelijke mate worden toegeschreven, maar de kwaliteiten 
in verband met vak–inhoud het meest. Vervolgens wordt de leerlingen gevraagd 
in welke mate een twintigtal kwaliteiten door diezelfde leraar bij hen tot ontwik-
keling wordt gebracht. Die kwaliteiten worden dan door de onderzoekers in 
drie groepen verdeeld: sociale deugden, spiritualiteit en transcendentie, kennis 
en inzicht. Zo krijgt men een aardig beeld van welke kwaliteit van de leraar bij 
de leerling wat voor soort vorming teweegbrengt, en van de dwarsverbanden 
daartussen. Maar opvallend is dat spiritualiteit (geclusterd met transcendentie) 
verstaan wordt als betrekking hebbend op enigszins zachte kwaliteiten (beschei-
denheid, dankbaarheid, vergevingsgezindheid) en niet op bijvoorbeeld sociale 
verantwoordelijkheid, leergierigheid, creativiteit, humor enz. Spiritualiteit wordt 
geassocieerd en in zekere zin afgebakend tot de zachte sector. Hoe spiritualiteit 
op het gebied van vak–inhoud of sociale deugden of motivatie werkzaam is, komt 
niet in beeld. Dat noemen we een ‘segmentaire’ opvatting van spiritualiteit in het 
onderwijs, spiritualiteit gereduceerd tot bepaalde segmenten.

integrale spiritualiteit

In de joods–christelijke traditie vinden we een meer integrale benadering van de 
onderwijsspiritualiteit, minder verkokerd, minder verkaveld. Men kan daar drie 
lagen onderscheiden.

Vakkundigheid
De eerste laag is de vakkundigheid van de leraar, als een basale vorm van spiri-
tualiteit. Om te beginnen dus: het eigen vakgebied (taal, wiskunde, natuurkunde, 
geschiedenis enz.) wordt bezien als een deel uitmakend van spiritualiteit. De 

4 A. de Jong en T. van der Zee, Inspireren leraren? Inspirerende leraren en wat zij bij leerlingen tot 
ontwikkeling brengen, in: Inspirerende leraren, p. 65–88.
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onderwijscongregaties waren experts in de pedagogiek, in de ontwikkeling van 
onderwijsstof en de leermiddelen. Voor Jean–Baptiste de la Salle (geboren 1651), 
stichter van de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen, was het 
elementaire onderricht in de basisvakken van wezenlijk belang voor hun spiri-
tualiteit. We moeten bedenken dat deze broeders werkten voor kinderen van de 
werkende klasse en de armen. Het onderwijs moet de leerlingen in staat stellen 
een baan te krijgen, wanneer hun ouders vinden dat ze eraan toe zijn. Een van de 
aandachtspunten was — met het oog op de vakkennis — de voortdurende bijstel-
ling van het lesmateriaal (methodisch en inhoudelijk), op grond van ervaring en 
voortschrijdend inzicht. Een belangrijke spiritualiteitsvraag is dan ook steeds: 
neem ik de kans, krijg ik de kans mijn vak bij te houden en de ontwikkelingen 
in dezen te volgen?

Natuurlijk blijft het daar niet bij. Vrijwel niemand geeft sec zijn vak. Steeds 
trillen boven– en ondertonen mee: houd ik van mijn vak? Ben ik er mee bezig? 
Heb ik plezier in mijn werk? Uit gesprekken met docenten blijkt “dat ze hun 
werk fijn vinden en dat ze voldoening ervaren als ze zien dat het bij de leerlingen 
aanslaat. Spontaan gebruiken ze kwalificaties als prachtig, mooi, heerlijk, ‘flow–
ervaringen’. Ze genieten van de omgang met de jeugd, ze zijn blij als hun lessen 
goed verlopen en de leerlingen graag naar school gaan. Zij vinden het heerlijk om 
de leerlingen iets te vertellen, vooral als ze geïnteresseerd zijn.”5 Uit dit statement 
blijkt wat iedereen uit eigen ervaring weet: wij herinneren ons die leraren het best 
die liefde voor hun vak uitstraalden. Hun leergierigheid voelde je. Plezier in je 
werk werkt aanstekelijk.

Dat is de eerste laag: spiritualiteit is je werk goed doen, zodat je werk deugd 
doet. Spiritualiteit heeft primair te maken met vakkundigheid in het hele leer-
proces, niet enkel in bepaalde segmenten. Dat is de eerste laag.

De tweede laag: fundamentele houdingen
De tweede laag betreft de fundamentele houdingen die deze vakbekwaamheid 
kleur en glans geven. Die zijn er meerdere, maar we noemen er twee heel cruciale.

a. De innerlijke ruimte van de docent
Met genoemde affectieve boven– en ondertonen zijn wij al een eindweegs de 
innerlijke ruimte van de docent binnengegaan. Maar daar is meer te beleven. 
Leerlingen merken al heel gauw hoe breed of hoe smal, hoe open of gesloten, hoe 
star of flexibel een docent is. Zijn mijn vragen welkom of niet? Hoe gaat hij ermee 

5 F. Mertens en H. Blommestijn, Anders kijken naar werk, Kok, Kampen 2009, p. 39–40.
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om? Vindt hij het leuk? Zit hij erop te wachten? Is hij angstig? Benepen? Vrij? Al 
deze vragen brengen de leerling in contact met wat we de ‘mentale denkruimte’ 
van de docent kunnen noemen. Deze mentale denkruimte betreedt de leraar, 
wanneer hij vragen bij zichzelf toelaat als deze: wat is het gewenst gedrag dat 
ik, uitgesproken en onuitgesproken, oproep bij mijn leerlingen? Aanpassingen? 
Kritische zin? Creativiteit? Applaus? Aandacht? Is er ruimte, schep ik ruimte 
om mijn denkbeelden (vooroordelen) te toetsen? Laat ik mij leiden door modi-
euze opinies die ik voor axioma’s houd? Houd ik star vast aan mijn overtuiging? 
Ben ik een zwart–wit denker? Wanneer we over dit soort vragen nadenken, kan 
de traditie van het oude joodse leerhuis ons helpen de mentale ruimte open te 
houden. Leerhuis betekent letterlijk: vraaghuis. Men beoefende de kunst van het 
vragen. Vragen waren zeer welkom. Deze vragen draaien om het ‘goede’ leven: 
dat deugd doet, aangenaam en genotvol is. “Wie geniet van het leven, wie houdt 
van de dagen om het goede te zien?” (Ps. 34,13) was een van de centrale school-
vragen. Kernbede is: “Goed smaken en voelen leer mij” (Ps. 119,66). Het goede 
goed smaken en voelen gebeurt in eerbied. Eerbied is de bron van alle wijsheid 
(Vgl. Spr. 1,7; 4,7; 8,22; 9,10). Dit wordt door alle grote leraren in alle toonaarden 
verwoord, alsof hun leven ervan afhangt.6

De mentale denkruimte is geen neutraal gebied. Integendeel, we zijn er in 
gesprek met onszelf, we zijn er aansprakelijk. Iedere docent maakt door de dag 
van alles mee, er gaat veel door hem heen. Durf ik naar binnen te kijken, contact 
op te nemen met mijzelf? Uit gesprekken met docenten blijkt, dat zij meer dan 
eens op hun eigen grenzen stoten. “Zo merken ze dat ze in het onderwijs zelf in het 
geding zijn, inclusief hun karakter. (…) Als zij zelf hun karakter niet eerlijk onder 
ogen durven zien, is het moeilijk de leerlingen te ondersteunen in hun ontdek-
kingstocht door het leven. (…) Op grond van hun eigen rijpingsproces kunnen 
zij hen helpen om een relatie aan te gaan met hun eigen ziel en hun identiteit te 
ontdekken.”7 Wie thuis is bij zichzelf, is niet alleen in staat goed te luisteren naar 
een ander, maar zal ook vanzelfsprekend zijn gezicht laten zien. Hij zal trans-
parant zijn voor de leerlingen en zijn collega’s. Een leraar zegt: “Door schade en 
schande ben ik erachter gekomen dat je jezelf moet zijn. Ik probeer van elke goede 
collega iets te weten te komen waarin ie goed is, maar ik ga dat niet kopiëren. Wie 
moet je nadoen, als leraar? Ja, ‘de goede leraar’, maar die moet je in jezelf proberen 
te vinden.”8 Een echte leraar spreekt zèlf. Hij is geen papegaai, geen na–aper, geen 

6 G. von Rad, Weisheit in Israel, Neukirchener Verlag, Neukirchen–Vluyn 1970, p. 75–101.
7 F. Mertens en H. Blommestijn, Anders kijken naar werk, p. 40–41.
8 Ibidem, p. 41–42.
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buikspreker. In de christelijke traditie is Jezus het prototype van de leraar. In zijn 
grote leerrede, de Bergrede, wordt hij getekend als iemand die zèlf spreekt.

“Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
Je zult niet doden.
Ik zeg jullie:
Je zult je medemens niet afschrijven.

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
Je zult geen overspel plegen.
Ik zeg jullie:
Behandel je partner niet als je eigendom.

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
Geen meineed plegen.
Ik zeg jullie:
Je ja zij ja, je nee zij nee.

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
Oog om oog, tand om tand.
Ik zeg jullie:
Als iemand je op de ene wang slaat, keer hem ook de andere toe.

Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
Bemin je naaste.
Ik zeg jullie:
Bemin je vijand.”
(Vgl. Mat. 5,21.27.31.33.38.43)

b. Luisteren
Wij zeiden reeds: wie thuis is bij zichzelf, is in staat te luisteren naar zijn leer-
lingen en zijn collega’s. Breder geformuleerd: hij is in staat goede relaties met 
hen te onderhouden. Hij is vertrouwd met vragen als deze: Ben ik bereik-
baar? Aanspreekbaar? Kan ik rustig en onbevangen luisteren? Of ben ik dwin-
gend, invasief, bemoeizuchtig in de omgang? Zie ik mijn leerlingen staan? In 
de grond van de zaak gaat het hier om eerbied en ontzag. De grote christelijke 
pedagoog Chrysostomos zegt daarom: “Kijk iedere dag naar je leerlingen met 
aandacht. Wat een begaafdheden, hun door de natuur geschonken, hebben zij te 
ontwikkelen?”9 Hij vergelijkt de pedagoog met een beeldhouwer die al werkend 
de gestalte als het ware vrij kijkt uit het marmer. “Verwijder het overbodige, voeg 

9 J. Chrysostomos, Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants, Éditions du Cerf, Paris 1972, par. 22.
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toe wat ontbreekt.”10 Met liefdevolle aandacht vrij kijken, dat is leraar zijn. Deze 
creatieve aandacht wordt gedragen door een paar grondhoudingen.

De eerste is: het creëren van een gespreksklimaat. De Moderne Devotie was op 
dit punt een historisch voorbeeld. Thomas van Kempen schildert de sfeer tussen 
Lubbert te Busse en zijn leerlingen als volgt: “Door dit heilige leergesprek werden 
hijzelf en die met hem tot geestelijke voortgang waren uitgenodigd, zeer vurig.”11

Ten tweede, nodig is een deemoedige houding. Een leraar is eigenlijk een bede-
laar: iemand die bescheiden aanklopt om binnengelaten te worden. Een heers-
zuchtige tiran is geen leraar. Daarom wordt van de grote leraar Mozes gezegd: 
“Mozes was uiterst deemoedig, deemoediger dan wie ook op aarde” (Num. 
12,3). En Jezus zegt: “Neem mijn juk op je en word mijn leerling, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart” (Mat. 11,29). Van zijn tijdgenoot, rabbi Hillel, 
wordt gezegd dat zijn inzichten richtinggevend waren, “omdat zij gunnende 
liefde uitstraalden. Bovendien leverde hij niet alleen zijn eigen uitspraken over, 
maar ook die van de andere scholen. En niet alleen dat, hij noemde altijd eerst de 
uitspraken van anderen en daarna die van zichzelf.”12

De derde grondhouding: empathie. Deze is waarschijnlijk doorslaggevend, als 
het gaat om pedagogische aandacht. De la Salle raadt zijn broeders aan zich te 
verplaatsen in de leerling, om zo van binnenuit aan te voelen waar de leerling 
is. Concreet betekent dit: rekening houden met het bevattingsvermogen van de 
jongeren, met hun leeftijd, hun thuissituatie en hun groeimogelijkheden.13 Op 
een congres over opvoeding in Heidelberg, een paar eeuwen later, in 1925, zegt 
Martin Buber in wezen hetzelfde: het beroep van opvoeder vergt van iemand 
dat hij van de leerlingen uit aanvoelt hoe hij op hen inwerkt: “hij moet, zonder 
dat de inwerking van zijn ziel ook maar ergens verzwakt wordt, tegelijk aan de 
overkant zijn, aan de huid van die andere ziel die deze inwerking ontvangt”.14 En 
enige tijd later Edith Stein: onderwijs is niet enkel informatie; het materiaal moet 
worden geïntegreerd met hart en ziel. Pas dan gaat het echt werken, en vormen.15 
Daaraan draagt de leraar bij.

10 Ibidem.
11 T. van Kempen, Dialogus noviciorum, in: J. Pohl, Thomae Hemerken a Kempis, Opera Omnia vii, 
Friburgi Brisigavorum, Freiburg 1922, p. 210.
12 Babylonische Talmoed, Erubin 13b.
13 Vgl. Jean–Baptiste de la Salle, Méditations pour les dimanches et les principales fêtes de l’année (ca 
1730), Maison Saint Jean–Baptiste de la Salle, Rome 1962, meditatie 33/2, 91/3 en 198/1.
14 M. Buber, Werke i, Kösel, München 1962, p. 805.
15 Vgl. E. Stein, Essays on woman, ed. L. Gelber & Romaeus Leuven, in: The collected works of Edith Stein 
2, ICS Publications, Washington D.C., p. 131; vgl. http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair
=en%7Cnl&u=http://www.catholiccompany.com/real–learning–education–heart–home–p1004675/
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Derde laag: de Godsvraag
Doet God ertoe in het onderwijs? We maken nu eerst even een overstap naar een 
andere maatschappelijke sector: de zorg. Daar speelt immers iets vergelijkbaars 
en de godsvraag wordt daar soms afgehouden, ook door goede experts. Hun 
reflecties kunnen ons inzicht op dit punt verscherpen.

Ook in de zorgsector zijn die twee eerste lagen te onderscheiden: technische 
vakkundigheid, maar ook aandacht en luisteren, autonomie, bereidheid tot 
communicatie en verantwoording, besef van grenzen, leren omgaan met het 
ongewisse en respect voor iemands onzekerheid, enzovoort. Deze eerste laag ligt 
op het niveau van de vakbekwaamheden. Dat is het eerste waardoor men een 
goede verpleegkundige is. Deze laag wordt gedragen door wat Annelies van Heijst 
noemt: menslievendheid, en Andries Baart: presentie, aanwezigheid. Naarmate 
de kwaliteiten van de eerste laag, zo uiteenlopend als ze zijn, concretiseringen 
vormen of gestalten van die innerlijke waarde, zeg menslievendheid als ‘ziel van 
de zorg’, zijn het allemaal momenten van spiritualiteit.

De vraag rijst nu of men niet nog een stap verder moet gaan en moet vragen 
naar de bron of inspiratie van de ‘ziel van de zorg’, als een dieptelaag in die ‘ziel 
van de zorg’. Of in de taal van de christelijke spiritualiteit: of de Godsrelatie er 
toe doet in de zorg? Annelies van Heijst is op zeker ogenblik geneigd geweest 
deze vraag te weigeren.16 Op de eerste plaats omdat dit onderscheid, hoe belang-
rijk ook voor gelovigen, nietszeggend is voor niet–gelovigen. Vervolgens en nog 
zwaarwegender, omdat in de zorg het verschil niet zozeer gemaakt wordt door 
het onderscheid tussen menslievendheid en de bron daarvan, maar tussen louter 
instrumentele taakgerichte vakkundigheid en menslievendheid als hoogste doel. 
Voor die weigering, althans voor terughoudendheid inzake God, daarvoor is 
zeker iets te zeggen. Te gretige aandacht voor de Godsvraag in de zorg kan inder-
daad een verkeerd soort escape voor de focus van het debat leveren.

Toch menen we dat in het denken over spiritualiteit in de zorg dit derde 
onderscheid niet vermeden moet worden. Daar zijn meerdere redenen voor. We 
noemen er slechts één. Deze reden hangt samen met de overtuiging dat de Gods-
relatie in staat is de menslievendheid op onovertroffen wijze te bezielen. Dat gaat 
veel verder dan de constatering dat in onze vanouds christelijke cultuur de naas-
tenliefde gegrond is in de Godsliefde, het tweede gebod gebaseerd is op en ten 
diepste gelijk is aan het eerste. Men zou daartegen nog kunnen inbrengen: die 
herkomst is honorabel, maar gegeven de vrucht hebben we die oorsprong niet 

16 A. van Heijst, Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionele zorg, Klement, Kampen 2005, 
p. 15 vv.
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meer nodig. Zo denkt de geseculariseerde humanist met respect over christelijke 
wortels: daaruit zijn weliswaar goede vruchten voortgekomen, maar als wortels 
zijn ze nu niet meer interessant.

Daar staat echter veel tegenover. De menslievendheid vraagt om een voortdu-
rende toestroming van inspiratie en duurzaamheid. De ziel van de zorg als mens-
lievendheid is immers ook kwetsbaar, zij kan verslappen en weg lekken. Nu is het 
uiteraard niet zo dat een mogelijke Godsrelatie daar meteen voor absoluutheid en 
onverwoestbaarheid zorgt. Maar verbondenheid met de Oneindige, de in Schil-
lebeeckx’ spraakgebruik “op menslievendheid bedachte God”, houdt in de mens 
iets open van die betrokkenheid op de liefde. Iets van Gods mededogen en gren-
zeloze bewogenheid om mensen komt daardoor aanwezig in een mens. Dit is een 
lang proces en het staat op zijn beurt ook bloot aan vertekening en eenzijdigheid, 
maar toch is het vanouds een ongehoord krachtige bron en stroom van menselijk 
erbarmen gebleken. De traditie van de Vincentiaanse spiritualiteit ziet dat godde-
lijke zwak voor de lijdende als een enorm vermogen in de mens aanwezig.17 Gods 
ongebreidelde deernis met allen die lijden, wordt in de altijd beperkte talenten 
van mensen gerealiseerd, beperkt maar vanwege die verbondenheid ten diepste 
onuitputtelijk. De traditie van barmhartigheid getuigt daarvan. Nieuwe articu-
latie van en verbeelding omtrent die oude traditie, kortom nieuwe verkondiging 
ervan, mag juist in de zorg om de zorg niet verwaarloosd worden. Religieuze 
motieven en inspiraties zijn van het diepste soort dat mensen beweegt. De zorg 
heeft er alle baat bij dat die ook voor haar ultiem perspectief aangeboord worden.

Nu terug naar het onderwijs. Misschien moet ook hier de vraag naar de bron, 
naar het ultieme perspectief gesteld worden. Cruciaal immers voor spiritualiteit 
is de religieuze dimensie oftewel de Godsverhouding. Dat geldt ook voor onder-
wijsspiritualiteit. Wij beseffen, dat we hiermee een moeilijk gebied betreden. 
Wat betekent immers ‘God’ in dit verband? Hierop zal nooit een eensluidend 
antwoord te geven zijn. Dat geldt — tussen haakjes — ook voor de ‘mens’. Ook 
van de ‘mens’ weten we maar heel weinig, net als van het ‘heelal’. Toch blijven we 
er rustig van uitgaan dat ‘mens’ en ‘heelal’ bruikbare zoekbegrippen zijn. En dat 
geldt ook voor ‘God’. Want hiermee wordt een ruimte geopend die we tastend en 
voorlopig kunnen aanduiden met: geheim, oneindig, absoluut, allesoverstijgend 
enzovoort — zonder de pretentie hiermee de kern van de ‘zaak’ te raken. Het 
gaat om een dimensie die onze oorsprong en uiteindelijke bestemming raakt. 
Het is van groot belang, dat docenten op enigerlei wijze contact hebben met deze 

17 K. Waaijman, Zuster van Liefde zul je heten. De spiritualiteit van Vincentius, Valkhof Pers, 
Nijmegen 2000.
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dimensie, en niet blijven steken in de zestiger jaren. Vaak immers wordt de gods-
vraag vermengd met verwondingen uit het verleden of verdrongen autoriteits-
problemen. Ook verwart men nogal eens ‘God’ en ‘kerk’ met elkaar. Wij zijn het 
eens met Mark Chater, expert in onderwijsspiritualiteit, wanneer hij zichzelf en 
anderen die zich bezighouden met de spiritualiteit in het onderwijs aanspoort 
tot zelfreflectie: “Zij zouden zichzelf en elkaar regelmatig de vraag moeten 
stellen in hoeverre hun spirituele agenda gevormd is door hun persoonlijke 
houding tegenover religie of tegenover opvoeding en onderwijs, en zij zouden 
deze houding moeten afchecken bij wat wij weten van kinderen en jongeren, hoe 
die nu leven.”18 De vraag alleen al zou een opening zijn: hoe sta ik tegenover 
‘God’? Schiet ik bij deze vraag meteen in de defensie? Durf ik — in lijn met de 
spirituele traditie — het niet–weten binnen te gaan, ook het niet–weten van mijn 
vooroordelen en mijn stellige ontkenningen? Durf ik het Geheim onder ogen te 
zien? Durf ik dit respectvol te eerbiedigen? Ben ik vertrouwd met het hachelijke 
en gratuite van mijn bestaan? Krijgen vragen als deze de kans: Waar ligt mijn 
oorsprong? En: Wat is mijn bestemming? Durf ik te verwijlen bij momenten van 
dieper bewustzijn en ontwaken? Durf ik vanuit deze momenten van huivering 
en verwondering naar de leerlingen te kijken? Durf ik woordeloos — maar soms 
ook expliciet — tegen leerlingen te zeggen wat de wijze Chrysostomos zei: “Leer 
je leerling in de wereld blijven, eerbied te hebben voor God”?19

Vier argumenten voor de godsvraag

Godsdienst is immers een vindplaats van humane waarden, maar tevens en 
daarmee verbonden is het méér dan dat. In de lijn van Chrysostomos menen we 
dus dat het goed is wanneer ‘God’ in het onderwijs aan de orde komt. Een viertal 
overwegingen gelden als argument.

De eerste betreft godsdienst als een ondersteunende context. In de literatuur 
worden vaak vier waarde–gebieden genoemd die in de vorming van de jeugd 
aan bod zouden moeten komen: waardering voor het zelf (zelfrespect, gezond-
heid), waardering voor anderen (tolerantie, respect voor anderen en hun eigen-
dommen), waardering van de samenleving (participatie) en zorg voor het milieu 
(duurzaamheid, biodiversiteit). Dat is prima, door zulke programma’s komt 
er spiritualiteit in het onderwijs, waardoor de eenzijdig op nut en efficiëntie 
gerichte tijdgeest gecorrigeerd wordt. Maar de vraag blijft toch waarom de jeugd 

18 M. Chater, Child and Youth Spirituality, p. 263.
19 J. Chrysostomos, Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants, par. 19.
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zich zou willen confirmeren aan laatmoderne waarden als hierboven genoemd. 
Daarvoor is wellicht, aldus een meldenswaardige tendens in de literatuur, toch 
een diepere existentiële binding met een religieuze dimensie nodig, geconcreti-
seerd in een gemeenschap en een daar gedeelde praxis. De presentatie van een 
waarde–tableau en het appel op een spiritueel geïndividualiseerde motivatie zijn 
voor een dergelijk fundamenteel engagement niet toereikend. De geest waarvan 
in ‘spiritualiteit’ sprake is, kan slechts vlees en bloed worden — geïncarneerd 
worden in de materiële, sociale en culturele werkelijkheid — wanneer voldoende 
aandacht besteed wordt aan een religieus–sociale context. Juist dit nu is veelal uit 
het script weggeschreven door beleidsmakers die al hun kaarten hebben gezet op 
uitsluitend seculiere waardeoverdracht.

De tweede overweging betreft de vorming van weerbaarheid tegen ontmoe-
diging. Vanuit de religieuze spiritualiteit wordt vanouds aandacht besteed aan 
de prijs die de realisering van waarden van ons vraagt. Deugdbeoefening is 
een belangrijk bestanddeel van de religieuze spiritualiteit. En die is nodig om 
de praktijk van de waarden vol te houden. Besef van de moeizame weg die het 
groeien in humaniteit nu eenmaal is, komt met het schrappen van de religieuze 
inbedding nauwelijks meer in beeld. Waarde–aanbod wordt daardoor cerebraal, 
enkel een zaak van consensus, ontdaan van hardheid en dus in zekere zin soft. 
Religie is werkelijk méér dan een van de mogelijke vindplaatsen van humane 
waarden: het is een eeuwenoude existentiële, emotionele, rituele en ook doctri-
naire praktijk, waarin veel menselijke wijsheid is geïnvesteerd. Alleen al uit dit 
oogpunt, zo wordt gesteld, is het kapitaalvernietiging wanneer die religieuze 
tradities terzijde worden geschoven.

De derde overweging betreft de onmisbaarheid van een bindend en voedend 
centrum in het waarde–aanbod. Er is binnenkant nodig in de praktijk van de 
normen en waarden. Behalve de contextuele steun die religieuze tradities hier 
kunnen bieden, bieden de religieuze tradities met name die binnenkant. Zij 
bieden consistentie en binding waardoor spiritualiteit in hun uiteenlopende 
vormen en praktijken (hierboven laag een en twee) niet uiteenvallen. Elke spiri-
tualiteit heeft een binnenkant. In contact zijn met die binnenkant is van wezenlijk 
belang geacht, om ter zake professionaliteit en grondhouding in vorm te blijven. 
Zo sprak prinses Irene een paar jaar geleden in de Kamer over de ‘binnenkant 
van de duurzaamheid’. In de christelijke spiritualiteit is die binnenkant de geïn-
carneerde godsrelatie. In het Jodendom is dat de Thora, in de Islam de Dhikr 
Allah — de overgave en het daarbij behorende handelen. In het boeddhisme 
is dat de sunyata, in het hindoeïsme het principe van non–dualiteit waardoor 



82 frans maas & kees waaijman

atman Brahman is, enzovoort. Elke godsdienst of levensbeschouwing heeft een 
eigen gestalte van concentratie, waardoor de daar gangbare spirituele vormen en 
praktijken tot samenhang georganiseerd worden. Allerlei componenten van een 
spiritualiteit zijn ontstaan rondom die kern, rondom datgene waarom het in die 
spiritualiteit uiteindelijk en ten diepste, maar uiteraard niet uitsluitend, te doen 
is. Schrap je die kern, dan haal je het hart van de spiritualiteit weg. Dan houd je 
losse spirituele onderdelen over (rituelen, meditaties, stilte– of aandachtsoefe-
ningen, luisterhouding enz.), maar die zijn dan vluchtig en beklijven niet. Je kunt 
ze wel in een andere context (in onderwijs of zorg) overplanten, maar los van dat 
voedende centrum — verschillend al naar gelang de religieuze traditie — worden 
ze gemakkelijk een soort kunstje. Dat zie je in nogal wat seculiere spiritualiteit 
gebeuren.

De vierde overweging ten slotte is een pleidooi voor de ziel. We hebben gepro-
beerd binnen het bredere landschap van de onderwijsspiritualiteit stil te staan 
bij de spiritualiteit van de leraar. Dat deden we in drie lagen: spiritualiteit als 
vakkundigheid in de brede zin van het woord, als onderliggende grondhouding 
van die professionaliteit en als vraag naar de bron of het uiteindelijke perspectief 
van die grondhouding.

We zijn ervan overtuigd dat deze spiritualiteit — mutatis mutandis — ook van 
belang is voor de leerling, voor de ouders, voor de leiding en voor al die perspec-
tieven op de school die wij boven beschreven. Is er nu één woord te vinden, dat 
bij deze rijkdom aan gezichtspunten, aspecten en lagen richting zou kunnen 
geven aan ons zoeken naar spiritualiteit in het onderwijs? Is er zoiets als een 
rode draad te ontwaren? Hoe bevreemdend dat op het eerste gezicht ook kan 
lijken, wij menen dat daarvoor de ‘ziel’ in aanmerking komt, zoals die korte-
lings door de Leidse filosoof Gerard Visser in zijn filosofisch essay over de ziel 
naar voren is gebracht.20 In gesprek met de westerse filosofie (vooral Nietzsche 
en Heidegger) laat hij zien dat de ziel die speelruimte in de mens is waar hij 
zijn onherhaalbare eigenheid en zijn unieke wezen kan laten zien. En hij gaat 
nog een stap verder: in aansluiting op Meister Eckhart ziet hij de ziel als de 
ondoorgrondelijke afgrond die de mens is. En precies zó — als ondoorgronde-
lijke geheim — is die ziel de speelruimte van het Oneindige, de speelruimte van 
het Geheim. Het mooie van de ziel is, dat ze ‘oerconcreet’ en gevoelig is. Ze is 
helemaal aanwezig in onze onderwijskundige competenties. Zeggen wij immers 

20 G. Visser, Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel, Valkhof Pers, Nijmegen 2009; over de 
ziel als cruciaal begrip in de maatschappelijke spiritualiteit, zie ook ons artikel: Welzijn en niet–zijn. 
Een verkenning van de ziel, in: Speling 62 (2010) 4, p. 8–19.
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niet, dat een goede leraar ‘zijn ziel’ legt in zijn onderwijs? De ziel is echter meer: 
zij is voelbaar in de affectieve boven– en ondertonen bij het lesgeven, zij is de 
mentale ruimte waarin wij ons bewegen, zij is de plaats waarin wij bij onszelf 
zijn en zielsveel houden van onze leerlingen. Maar bovenal is zij de speelruimte 
van het Oneindige. Hier komen alle competenties en inspanningen, deugdzaam-
heden en vermogens, kwaliteiten en groeimogelijkheden als in een brandglas 
samen. De ziel is de ruimte waar al onze vermogens en krachten als in een bron 
samenvloeien en ontspringen: de grondeloze grond van de ziel.21 Hier zijn wij 
in vitaal contact met onze Grond. Deze Grond is niet van jou of van mij, zij 
is gemeenschappelijk aan alle mensen. Zij is vanouds de speelplaats waar alle 
schoolse en buitenschoolse activiteiten hun blijvende bezieling vinden. En wat 
misschien wel het belangrijkste is: de ziel is zo wijd, dat zij het ons misschien 
wel weer mogelijk maakt opnieuw te spreken over het Godsgeheim als wezenlijk 
horend bij onderwijsspiritualiteit.

21 Vgl. bijvoorbeeld de preek van Meister Eckhart: Populi eius, in: Meister Eckhart, Van God 
houden als van niemand, Ten Have, Baarn/Gent 2001, p. 80–84.





sPiriTUaliTEiT En mYsTiEK in DE KaTholiEKE KErK

Staf Hellemans

“De vrome van morgen zal een ‘mysticus’ zijn, iemand die iets ‘ervaren’ heeft, of 
hij zal er niet meer zijn, omdat de vroomheid van morgen niet meer gedragen 
wordt door de eenstemmige, vanzelfsprekende publieke overtuiging die er was 
vóór elke persoonlijke ervaring en keuze.” Het is een beroemd citaat dat stamt 
van de niet minder beroemde theoloog Karel Rahner.1 Ik onderschrijf zijn stel-
ling en voeg erbij dat dit niet alleen geldt voor religieuze voltijders, maar ook 
voor de lauw religieus geïnteresseerden. In het volgende zal ik als socioloog, dus 
eerder van buiten uit argumenterend, betogen dat de katholieke Kerk in onze 
tijd genoodzaakt is om deze spirituele en mystieke vroomheid te ondersteunen 
en te organiseren. Meer dan in het verleden gebruikelijk was, wil zij niet verdere 
relevantie verliezen. Gegeven haar traditie en haar rijkdom aan orden en congre-
gaties, heeft de katholieke Kerk ook kansen om deze wending te maken. Maar het 
is geen vanzelfsprekende zaak. Het veronderstelt een organisatorische strategie 
en een mentale koerswijziging.

spiritualiteit en mystiek als dimensies van religie

Laat me, vooraleer op de katholieke Kerk in te gaan, eerst omschrijven wat ik met 
spiritualiteit en mystiek bedoel en hoe het gerelateerd is aan institutionele religie.

Spiritualiteit is te omschrijven als de ervaring van het/de Heilige, mystiek 
als de meer intensieve vorm van spiritualiteit, als de ervaring van de eenwor-
ding, zij het daarom niet de volledige eenwording met het/de Heilige. Mystiek 
is dus spiritualiteit in de overtreffende trap. Spiritualiteit en mystiek zijn in alle 
geïnstitutionaliseerde religies terug te vinden, in natuurreligies zowel als in de 
wereldreligies. Het is geen privilegie van het christendom, laat staan van de 
katholieke Kerk. Mystiek en spiritualiteit benadrukken beide de ervaringsdi-
mensie van religie (daarmee verbonden is een breed uitwaaierende theologische 

1 K. Rahner, Frömmigkeit früher und heute, in: Schriften zur Theologie. Band vii: Zur Theologie des 
geistlichen Lebens, Benziger Verlag, Einsiedeln 1966, p. 22 (eigen vertaling).
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discussie in hoeverre en op welke wijze God zelf actief betrokken is in het spiri-
tuele proces — een thematiek die niet vanuit een buitenperspectief kan worden 
behandeld). Institutionele religie beperkt zich zeker niet tot het aanspreken van 
de ervaringsdimensie. Zij vertoont nog andere dimensies: verhalen, rituelen, 
leer, rechts– en ethische regels, sociale en institutionele vormgeving, materiële 
voorzieningen.2 De relatie tussen deze dimensies is niet vrij van spanningen en 
verschilt uiteraard van religie tot religie. Sommige religies leggen het accent op 
het recht zoals de islamitische ‘oelama’ en de joodse wetgeleerden, maar zien 
zich toch geconfronteerd met stromingen in de eigen religie die daar anders over 
denken, zo de soefi in de islam en de kabbala in het jodendom. Het christendom 
legt de nadruk op het in acht houden van de leer en zijn morele voorschriften. 
In het christendom werd spiritualiteit steeds bevorderd, mystiek echter dikwijls 
gewantrouwd en zelfs afgewezen, onder meer omdat mystici als solisten en 
solipsisten werden bekeken. Dat gebeurde zowel in het lutheranisme, het calvi-
nisme als het contrareformatorische katholicisme. Maar ook hier zijn er telkens 
tegenstromingen te vinden, zo in het lutherse en calvinistische piëtisme en in de 
katholieke ordesmystiek. Onze tijd bevordert de aandacht voor spiritualiteit en 
mystiek, met als gevolg dat deze dimensie van institutionele religie prominenter 
is geworden dan vroeger.

Een tweede bemerking. In onze tijd wordt spiritualiteit en mystiek vaak tegen-
over kerken en geïnstitutionaliseerde religie geplaatst. De Engelse religiesocio-
loog Paul Heelas ziet een evolutie weg van religie, omdat ze op traditie en op 
externe transcendentie (God) koerst, naar spiritualiteit die streeft naar de erva-
ring van het Heilige als immanent in het leven.3 Die tegenstelling lijkt me onte-
recht. Religies, meer of minder institutioneel, hebben zich altijd gericht op de 
relatie tussen het immanente en het Transcendente en hebben altijd de bevor-
dering van spiritualiteit als een hoogst belangrijke dimensie van hun bestaan 
beschouwd. Wel is het zo dat spiritualiteit en mystiek nu vaak zonder instituti-
onele binding gezocht en beleefd worden. Spiritualiteit en mystiek verlopen de 
facto niet meer vanzelfsprekend binnen kerkelijke banen.

Derde bemerking. Er is ook de wijdverbreide neiging om spiritualiteit en 
mystiek gelijk te stellen met stille meditatie of het meditatieve gebed. Dit zou 
ik echter willen beschouwen als één vorm van spiritualiteit, een vorm die wel 
aan belang wint. Echter, ook de volhardende, uitgelaten dan wel ingetogen 

2 N. Smart, The World’s Religions, Cambridge University Press, Cambridge 1998, p. 13–22.
3 P. Heelas, The Spiritual Revolution. From ‘Religion’ to ‘Spirituality’, in: L. Woodhead, a.o. (eds), 
Religions in the Modern World. Traditions and Transformations, Routledge, London and New York, 
2002, p. 357–377.
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beoefening van rituelen genereert spirituele en mystieke ervaringen — zie de 
dansrituelen in natuurreligies en de koorgebeden van de monniken. Een lange 
aaneenschakeling van één of meerdere formulegebeden kan eveneens tot spiri-
tuele verdieping voeren — vandaar de rozenkrans. Hetzelfde geldt voor langdurig 
stappen — vandaar de geliefdheid van de voetreis naar Santiago de Compos-
tella — of voor muziek, zowel het zelf zingen als het beluisteren. Collectieve 
manifestaties staan bekend om hun elektriserende werking — de pausreizen en 
de Wereldjongerendagen brachten het opnieuw in het katholieke vizier. Ook in 
de vorm van diaconie is spiritualiteit beleefbaar, niet de efficiëntie van de hulp 
staat dan centraal, maar het (h)erkennen van de anderen als het gelaat van God.4 
Niettemin kan men stellen dat stille meditatie als vorm van spiritualiteit in de 
laatste decennia opgang heeft gemaakt.

Als conclusie kunnen we dus vasthouden dat spiritualiteit, in zijn vele vormen 
en gedaanten, te beschouwen is als een toonaangevende dimensie van (instituti-
onele) religie, ook in het christendom.

Waarom spiritualiteit en mystiek in de moderniteit aan belang winnen

Het is geen toeval dat er tegenwoordig zoveel over spiritualiteit gesproken wordt 
en dat mystieke auteurs uit de middeleeuwen vandaag zo bekend zijn. Spiri-
tualiteit en mystiek hebben sterk aan belang gewonnen. Ze zijn zelfs modieus 
geworden. Dat is een gevolg van de evolutie van onze maatschappij. Twee 
ontwikkelingen spelen daarbij vooral een rol: de trend naar individualisering en 
het functieverlies van kerk en institutionele religie.5

Ten eerste hebben de personen in de Westerse moderne samenleving en zeker 
in de geavanceerd moderne samenleving van na 1960 een grotere individuele 
beslissingsbevoegdheid toegeschoven gekregen. Woonplaats, werk, partner en 
vrienden, vakantie, inrichting van de woning enz. zijn voorwerp van keuze 
geworden. En de keuzemogelijkheden worden steeds groter. De keuzestress 
eveneens. We zijn gedwongen te kiezen, zelfs als we dit niet wensen. Niet veran-
deren is niet alleen een keuze geworden, het is vaak een heel moeilijk te reali-
seren keuze (bijv. zijn baan behouden). De individualisering, die ons allemaal in 

4 J. Wissink, Diaconie: geloof en samenleving, in: H. Crijns, T. Hoekstra, J. Jonkers en J. Schouten 
(red.), Arbeid, zin en geloof. Handboek Arbeid en Kerk, Kok, Kampen 2006, p. 198–207.
5 Voor de brede historische evolutie, zie: S. Hellemans, Het tijdperk van de wereldreligies. Religie 
in agrarische civilisaties en in moderne samenlevingen, Meinema–Pelckmans, Zoetermeer–Kapellen 
2007, p. 99–200.
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de woorden van de Duitse socioloog Niklas Luhmann tot ‘geïndividualiseerde 
individuen’ heeft gemaakt, heeft voor religie — en dus ook voor de katholieke 
Kerk — verregaande gevolgen. Zij keert de machtsverhoudingen in de Kerk 
om: de kerkleiding verliest zijn vroegere disciplinerende en normerende macht, 
terwijl de gelovige zich afvraagt of hij nog wel zijn gading vindt in de Kerk — en 
dus op elk moment kan afhaken. Vele mensen kunnen blijkbaar zonder veel 
religie leven. Voor diegenen die toch naar religie uitzien, zijn er nu vele alter-
natieven beschikbaar, zowel institutioneel (andere religies, sekten en religieuze 
bewegingen) als weinig institutioneel (centra, boekhandels, internet). Personen 
kiezen op basis van hun individuele ervaringen. De katholieke Kerk moet dus als 
aantrekkelijk oord van aantrekkelijke religieuze ervaringen bekend staan of zij 
wordt niet meer gekozen!

De tweede evolutie noem ik de religiesering van religie. In voormoderne 
maatschappijen vervulden de grote religies heel wat taken die nu als niet–reli-
gieus worden beschouwd: oord van geletterdheid en wetenschap, bewaarplaats 
voor recht en herinnering, legitimering en delegitimering van machtsverhou-
dingen, centrum van liefdadigheid, arena van maatschappelijke integratie enz. 
In de middeleeuwen had het christendom, bij ontstentenis van een langdurige 
seculiere centrale macht zoals het keizerschap in China, dan ook een centrale 
maatschappelijke betekenis. Het was letterlijk overal te vinden. Dat laatste gold 
ook nog voor de periode nadien, zelfs nog in de 19de en 20ste eeuw tot 1960. In 
Nederland, België en enkele andere landen illustreert de katholieke zuil hoezeer 
de katholieke religie op velerlei wijze op elk domein — tot en met een katholieke 
partij — en tot in elke huiskamer — zelfs tot in het echtelijk bed — wist door te 
dringen. Het uitoefenen van een dusdanige veelheid aan functies is nu verleden 
tijd. Met de ontzuiling heeft de katholieke Kerk veel van zijn invloed en rele-
vantie in politiek, onderwijs, wetenschap, socio–economische belangenbeharti-
ging, vrijetijdsleven enz. verloren. Religie moet nu zijn relevantie bewijzen door 
de aantrekkingskracht van het religieuze alleen, niet meer door zijn maatschap-
pelijke macht en prestige, zijn intellectuele overmacht, zijn sociale diensten, zijn 
cultureel aanbod. Die zijn grotendeels overgenomen door seculiere/gesecula-
riseerde organisaties, diensten en bewegingen. De katholieke Kerk moet, zoals 
de andere religies, nu werven met wat steeds haar ‘core business’ is geweest, de 
relatering van het immanente leven van een persoon aan het Transcendente. 
Die relatering, zeker wanneer het diepe sporen in de persoon nalaat, heeft nog 
steeds repercussies voor het hele leven van de persoon, ook in seculiere sectoren. 
Maar in tegenstelling tot vroeger is die werking nu indirect, verloopt ze via de 
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individuele persoon en is het niet meer de kerk die als beslissende institutie 
de draden weeft met de andere instituties. Een kerk die enkel nog — of toch 
voornamelijk (bijv. vriendschapsrelaties spelen nog altijd een rol om zich bij 
een gemeenschap te voegen of er te blijven) — via zijn religieuze kernfunctie 
aanhang kan winnen en behouden, is verplicht meer aandacht te besteden aan 
de bevordering van religieuze ervaringen bij de personen. Ze is zelfs verplicht 
om positieve religieuze ervaringen te bevorderen, een religieus welbevinden te 
stimuleren — en negatieve religieuze ervaringen (de uitsluiting uit het Heilige) 
te beperken. De hemel wordt nog steeds in het vooruitzicht gesteld, de hel niet 
meer.

Zowel de religiesering van religie, de reductie tot de kerncompetentie, als de 
individualisering van de individuen noodzaken de katholieke Kerk dus vooral 
sinds de jaren 1960 tot een grotere investering in en aandacht voor spirituali-
teit en mystiek. De vraag is of dat voldoende gebeurt en hoe dat kan worden 
bevorderd.

De evolutie van spiritualiteit en mystiek in de katholieke Kerk  
sinds de 19de eeuw

Zoals gezegd zijn spiritualiteit en mystiek altijd belangrijk geweest in het chris-
tendom en met name in de katholieke Kerk. Religieuze ervaring wordt sinds jaar 
en dag als voorwaarde gezien voor een gelovig leven. Ettelijke orden en congrega-
ties hebben zich gespecialiseerd in het beoefenen van verschillende vormen van 
spiritualiteit. De middeleeuwse mystici, zoals Meister Eckhart of Jan van Ruus-
broec, kwamen ook niet uit de lucht vallen, maar stonden in een lange kerktra-
ditie van beoefening en overdenken van contemplatie.6

In de 19de eeuw stond in de katholieke Kerk de verdediging tegen het libe-
ralisme en socialisme voorop en ging er dus veel aandacht naar de versterking 
van de kerkorganisatie en naar de mobilisatie van de gelovigen. Weliswaar 
werd spiritualiteit bevorderd, maar het moest in dat georganiseerde kader 
passen. Formulegebeden werden aangemoedigd, evenals bedevaarten, proces-
sies en devoties tot heiligen en vooral tot Maria en het Heilig Hart — zolang het 
maar onder de nauwgezette leiding van de kerkelijke hiërarchie gebeurde. Bij 
katholieke theologen en intellectuelen groeide ook reeds vroeg de historische 

6 Een aanrader is het magistrale, meerdelige, nog onafgewerkte werk van B. McGinn, The Presence 
of God. A History of Western Christian Mysticism, Chicago University Press, Chicago 1991, 1994, 1998, 
2005.
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belangstelling voor de middeleeuwse mystiek.7 Vanaf het einde van de 19de eeuw 
werd de belangstelling voor spiritualiteit en mystiek op zich, begrepen als een 
hoogst persoonlijke ontdekkingstocht, groter en nam haar soortgelijk gewicht 
ten opzichte van andere vormen toe. In Frankrijk leidde de kritiek op het sciën-
tisme in intellectuele kringen tot een herontdekking van de katholieke mystiek.8 
In het interbellum werden meer en meer mystieke auteurs uit het verleden heruit-
gegeven en ontdekt door een groter publiek (in het Nederlands o.a. Hadewijch 
en Jan van Ruusbroec).9 Geheel in lijn met de tijd werd spiritualiteit nog vaak 
verbonden met overgave aan de collectiviteit. Een voorbeeld zijn de ecclesiolo-
gische metaforen. Stelde de katholieke Kerk zich in de 19de eeuw het liefst voor 
als societas perfecta, zo ging ze nadien als zelfbeeld ‘het mystieke lichaam van 
Christus’ verkiezen.10

Na 1960 wordt afscheid genomen van tal van collectieve devotievormen uit 
de tijd van het ultramontaanse massakatholicisme: de heiligenverering en de 
H.-Hartdevotie verdwijnen nagenoeg, de Mariadevotie krimpt sterk in, de 
meeste processies gaan niet meer uit en de blijvers worden toeristische folklore, 
het rozenhoedje wordt een herinnering. Aanvankelijk gooit de sociale roeping 
van de Kerk hoge ogen. De aandacht voor spiritualiteit keert echter snel terug 
en wordt groter dan ooit tevoren. Maar bovenal wordt spiritualiteit en mystiek 
een activiteit die om zichzelf wordt gezocht, in de katholieke Kerk en even-
zeer los van de katholieke Kerk. Symptomatisch is het overweldigende succes 
van de grote mystieke auteurs, christelijke en niet–christelijke, uit het verle-
den.11 Meister Eckhart, Jan van Ruusbroec, Jan van het Kruis en zovele anderen, 
zij werden nog nooit door zoveel mensen gelezen als vandaag. In hun spoor 
kennen ettelijke populariserende auteurs eveneens veel succes — denken we 
bijvoorbeeld aan Thomas Merton, Henri Nouwen en Anselm Grün. Zij hebben 
concurrentie gekregen van auteurs die buiten het geïnstitutionaliseerde chris-
tendom staan — zoals bijv. de romanschrijver Paulo Coelho of de spirituele 
auteur Eckhart Tolle. De grens tussen wat zich nog binnen de katholieke Kerk 
of het christendom afspeelt en wat er buiten, is trouwens niet meer helder te 

7 Joseph Görres publiceerde zo een vierdelige ‘Christliche Mystik’, 1836–1842.
8 E. Poulat, L’Université devant la Mystique. Expérience du Dieu sans mode, Transcendance du 
Dieu d’Amour, Salvator, Paris 1999.
9 Jan van Ruusbroec werd in 1909 zalig verklaard. In 1925 werd in Antwerpen het — nog steeds 
actieve — Ruusbroecgenootschap gesticht.
10 Zo publiceerde paus Pius xii in 1943 de encycliek ‘Mystici Corporis Christi’.
11 Er zij hier enkel verwezen naar de reeks ‘Classics of Western Spirituality’, uitgegeven door The 
Paulist Press. Tot december 2010 zijn er 167 delen verschenen. 
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trekken. De ‘geïndividualiseerde individuen’ lezen vandaag voor eigen rekening 
en gaan aan de haal met auteurs en ideeën uit verschillende tradities. De toege-
nomen aandacht voor spiritualiteit en mystiek drukt zich naast meer lectuur van 
spirituele en mystieke boeken op nog andere manieren uit. In de eerste plaats 
zijn er vele zogenaamde spirituele centra of stiltecentra actief.12 De katholieke 
centra worden vaak gerund door orden en congregaties. Zij nemen de spiri-
tuele interesse op als een opportuniteit om in een veranderde tijd nieuwe rele-
vantie te vinden en, zo mogelijk, hun ordespiritualiteit aan leken door te geven. 
De meerderheid van de bezoekers van de katholieke centra heeft ook nog een 
band met de katholieke Kerk. Maar, zoals met de spirituele en mystieke auteurs, 
vervaagt de band met het kerkelijke instituut. De geïnteresseerden komen niet 
omwille van het katholieke karakter. En velen komen ook van buiten. Ook is 
er concurrentie met en verloop naar niet–katholieke en niet–christelijke centra 
(niet alleen van de bezoekers, maar zelfs van de aanbieders die bij wering van 
hun aanbod door één centrum uitwijken naar een ander).

Zoals gezegd mogen we de waaier aan spiritualiteit en mystiek niet beperken 
tot zijn meest manifeste uitingen. Het verwondert niet dat de katholieke Kerk, 
deel als ze is van onze tijd die zozeer op zoek is naar spirituele en mystieke 
ervaringen, op velerlei wijze de gevraagde ervaringen probeert aan te bieden. 
Een mooi voorbeeld zijn de Wereldjongerendagen. Zij combineren enerzijds 
hedendaagse wereldreizen met de flair van rockfestivals — de spreekkoren, de 
losse omgang met onbekenden, de avontuurlijke reis en accommodatie — en 
inspireren anderzijds tegelijk, zo getuigen vele aanwezigen, tot diepe religi-
euze ervaringen, tot piekervaringen die men nog lang daarna koestert. Ook 
misvieringen zijn ondertussen omgeturnd van verplichtingen tot, zo moge-
lijk, momenten van bijzondere ervaring. Men experimenteert met meditatieve 
vieringen — met wisselend succes, moet ik zeggen. Muziek, in het bijzonder 
Gregoriaans, wordt volop ingezet omwille van zijn emotionele en meditatieve 
kwaliteiten. Ten slotte zou ik willen verwijzen naar het succes van Taizé en 
van de zogenaamde nieuwe kerkelijke bewegingen (Focolare, Neo–catechume-
naat, …). Die worden door jongeren juist opgezocht en geprezen als oorden van 
spirituele verdieping.

12 Een inventaris van katholieke centra voor respectievelijk Nederland en Vlaanderen geven 
Hélène Leijendekkers, Spiritualiteitsgids, ktu, Utrecht 1998 en Erik Galle, Stilte–atlas Vlaanderen, 
Davidsfonds, Leuven 2001. Anke Bisschops, Jos Pieper en Willem Putman onderzoeken momenteel 
de katholieke en protestantse spirituele centra in Nederland (publicatie is voorzien voor 2012).
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spanningen rond spiritualiteit en mystiek

In de geavanceerde moderniteit na 1960 is de vraag naar spiritualiteit en mystiek 
dus groter dan ooit. Ook de katholieke Kerk speelt op velerlei wijze in op deze 
trend. Desondanks zijn de spanningen groot en slaagt de katholieke Kerk er 
maar moeilijk in om spiritualiteit en mystiek in haar schoot tot volle bloei te 
laten komen. De spanningen komen van twee kanten, van de kant van de katho-
lieke Kerk en van de zijde van de vragers naar spiritualiteit en mystiek. Beide 
zijden wijzen ons op een inherente spanning: de relatering van de binnen– en de 
buitenzijde bij spiritualiteit en mystiek.

Kijken we eerst naar de katholieke Kerk. Deze heeft spiritualiteit en mystiek 
enerzijds altijd gestimuleerd en heeft ze anderzijds steeds ook proberen te 
controleren. Dat geeft een spanning en ambivalentie die er nog steeds is en 
die niet zal verdwijnen. Vermits spiritualiteit en mystiek gekoppeld is aan een 
hoogst persoonlijke ervaring en dus per definitie ontsnapt aan totale institutio-
nele controle, koestert de Kerk een zeker wantrouwen ten aanzien van diegenen 
die zich op heilige ervaringen beroepen, zeker wanneer de Kerk meent dat deze 
ingaan tegen wat zij als haar geloofsleer en te bewaren erfgoed beschouwt. Dat 
is ook tot op zekere hoogte begrijpelijk. Het erf van spiritualiteit en mystiek is 
bevolkt met soms rare vogels met soms rare gedragingen en denkbeelden. Een 
onderscheiding van ‘goede’ en ‘slechte’ spiritualiteit en mystiek door de Kerk is 
dus onvermijdelijk.13 Maar zulke ‘onderscheiding der geesten’ is uiteraard moei-
lijk en de onderscheiders kunnen zich om velerlei redenen tot veroordelingen 
laten verleiden. Vooral in de periode toen de katholieke Kerk goed georganiseerd 
was en haar religieus monopolie absoluut veilig wilde stellen — de periode tussen 
de 13de eeuw en 1960 — werden heel wat veroordelingen uitgesproken. Beroemde 
voorbeelden zijn de terechtstelling van Margaretha Porete te Parijs in 1310, de 
veroordeling van een aantal thesen van Meister Eckhart in de bul ‘In agro domi-
nico’ door paus Johannes xxii in 1329 en de veroordeling van het quiëtisme 
van Molinos in de bul Coelestis Pastor door paus Innocentius xi in 1687. In het 
jodendom en de islam botsten mystici trouwens op vergelijkbare weerstanden. 
Zo werd in 922 de islamitische mysticus Al Hallaj te Bagdad wegens godslaste-
ring terechtgesteld.14 Institutionele religies veroordelen echter niet alleen mystici. 
De institutionele context en hun leer vormen tegelijkertijd de voorwaarden en 

13 Dezelfde problematiek stelt zich ook bij zalig– en heiligverklaringen en bij Mariaverschijningen.
14 Zie het kleinood van A. Schimmel, Al–Halladsch, “O Leute, rettet mich vor Gott” Texte islami-
scher Mystik, Herder, Freiburg 1995.



93spiritualiteit en mystiek in de katholieke kerk

de ontstaanscontext voor hun denken en optreden.15 Men heeft in het begin 
woorden nodig om te spreken en het wordt na verloop van tijd dan nodig om die 
woorden los te laten. Wie zonder woorden begint, komt niet ver. Daarom zijn er 
zo weinig mystici te vinden buiten de institutionele religies. Wie bij de woorden 
blijft, gaat dan weer niet ver genoeg. Daarom zijn er zo weinig mystici te vinden 
binnen de religies.

Dezelfde spanning, maar dan onder omgekeerd voorteken, treffen we ook aan 
bij de vragers van spiritualiteit en mystiek. Zoals al werd beklemtoond is het 
verlangen naar spirituele ervaringen vandaag de dag als gevolg van de indivi-
dualisering groot. Maar tegelijk wantrouwen de ‘geïndividualiseerde individuen’ 
van vandaag elke organisatie en elk instituut als gericht op eigenbelang en op 
onderwerping van de individuen. Hoe groter en ingrijpender het instituut, hoe 
groter het wantrouwen. Mensen kunnen dus verlamd geraken tussen hun eigen 
verlangen en hun afkeer van instituties. Echter, een zware institutionele omge-
ving is vandaag veel minder noodzakelijk dan vroeger als voorwaarde voor de 
ontluiking van individuele spiritualiteit en mystiek. De informatie wordt nu via 
de media verspreid en losse netwerken van losse groepen en centra maken een 
praktijk mogelijk buiten de grote kerken en institutionele religies.

Spiritualiteit en mystiek komen er dus pas bij een geslaagde combinatie van 
een binnen en een buiten, zowel op institutioneel vlak als op individueel niveau: 
wanneer de individuele drang naar verinnerlijking institutioneel aanvaard en 
bevorderd wordt en wanneer de institutionele context door personen als vrucht-
baar en aantrekkelijk voor hun persoonlijk spiritueel streven wordt ervaren. Die 
combinatie is allesbehalve vanzelfsprekend, niet in de geschiedenis en evenmin 
vandaag.

hoe spiritualiteit en mystiek binnen de katholieke Kerk te bevorderen?

Men kan niet zeggen dat de katholieke Kerk en de naar spiritualiteit en mystiek 
verlangende personen vandaag een voor iedereen zichtbaar geslaagde combinatie 
vormen. Zeker zijn er door de Kerk al allerhande initiatieven genomen — er is 
heel wat spirituele literatuur van katholieke signatuur in omloop, er zijn vele 
katholieke spirituele centra actief, de nieuwe kerkelijke bewegingen promoten 

15 Dit wordt terecht beklemtoond door McGinn, The Presence of God, deel iv, p. 48–51 en door 
Marcel Poorthuis, ‘Stilte is lofprijzing tot u’. Wegen en grenzen van de mystiek in de interreligieuze 
dialoog, in: J. Frishman, S. Hellemans (red.), Het Christendom en de wereldreligies. Dialoog en 
confrontatie, Van Gruting, Utrecht 2008, p. 188–212.
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vroomheid, de encyclieken van Benedictus xvi ademen een meer spirituele sfeer 
uit … Zoals gezegd neemt de katholieke Kerk als kind van haar tijd de trend 
naar spiritualiteit en mystiek op. Maar tegelijk groeit de afstand tussen de Kerk 
en de buitenwereld. De Kerk stelt zich defensief op en de kerkleiding lijkt in de 
eerste plaats te hameren op de onverkorte aanname van haar leer, haar moraal 
en haar hiërarchie. De bevolking keert zich af van de Kerk en percipieert haar als 
totalitair, hypocriet en niet langer relevant. Het zal de katholieke Kerk moeilijk 
vallen om in de toekomst voor een groot deel van de bevolking aantrekkelijk èn 
relevant te zijn.16 Die problematiek stelt zich op vele terreinen, niet alleen op het 
vlak van spiritualiteit en mystiek. Laten we ons hier echter tot deze thematiek 
beperken. Wat kan de katholieke Kerk doen om de naar spiritualiteit en mystiek 
hunkerende mensen tegemoet te komen? Mijns inziens vereist dit drie dingen: 
ten eerste, een actualisering naar hedendaagse vormen van de rijke traditie 
waarop de katholieke Kerk kan bogen, ten tweede, een geschikt uitdragen van 
deze hedendaagse vormen en, ten derde, een uitnodigende Kerk.

Vooreerst moeten de in het verleden ontwikkelde vormen van spiritualiteit en 
mystiek naar hedendaagse taal en vormen worden vertaald en moeten er nieuwe 
vormen worden toegevoegd. Wanneer Meister Eckhart of Jan van het Kruis hun 
mystieke traktaten schreven, deden zij dat in de taal en theologie van hun tijd en 
dachten zij aan praktijkvormen en settings die toen gangbaar waren (klooster-
leven, begijnenbeweging, ascetische en gebedspraktijken binnen de huwelijkse 
staat). Niet alleen hun teksten zijn voor ons vandaag moeilijk te lezen, ook de 
toenmalige praktijkvormen en de settings zijn verdwenen. Er dient dus een verta-
ling te gebeuren. Het westerse boeddhisme toont aan dat dit kan. Het klassieke 
boeddhisme was thuis in Azië en was nog meer dan de katholieke mystiek gericht 
op monniken. En toch is dit vertaald naar hedendaagse Westerse vormen, zowel 
in meer veeleisende vormen van zenmeditatie als in het meer populariserende 
‘mindfulness’.17 Aan katholieke vertalingen wordt zeker ook gewerkt, getuige o.a. 
de vele lezingen door katholieke geestelijke leiders, de actualisering van de fran-
ciscaanse en de ignatiaanse spiritualiteit, het werk van het Titus Brandsma–insti-
tuut in Nijmegen. Maar het blijft tot nu toch vooral een toevallige, een elitaire 

16 S. Hellemans, J. Wissink (eds), Towards a New Catholic Church in Advanced Modernity. Transfor-
mations, Visions, Tensions, lit–Verlag, Münster, 2012 (in druk).
17 C. Anbeek, Zin in zen. De aantrekkingskracht van zen in Nederland en België, Asoka, Rotterdam 
2003; E. Maex, Mindfulness. In de maalstroom van je leven, Lannoo, Tielt 2006. Voor een christelijke 
vergelijking van ‘mindfulness’ met christelijke spiritualiteit, zie H. Blommestein, F. Maas, Aandacht 
voor God — Geestelijke gezondheid als neveneffect, in: J.H.N. Kerssemakers (red.), Mindfulness. Spir-
ituele traditie of therapeutische techniek?, ksvg (Geestelijke Volksgezondheid), 2009, p. 97–123.
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en een intellectuele zaak. Men zou systematisch een breed palet van gebeds– en 
meditatievormen dienen te ontwikkelen, vernieuwde zowel als nieuwe vormen, 
voor sporadisch en voor methodisch gebruik, voor individueel en voor collectief 
gebruik, voor vurigen en voor lauwen. Haar beoefening is nu voorbehouden aan 
een kleine schare van zwaar geïnteresseerden die zelf op zoek gaan naar spiri-
tuele verdieping en is te weinig doorgedrongen tot in het gewone aanbod van 
de Kerk en tot in het dagelijks leven van de doorsnee gelovige. De intellectuele 
component overweegt vaak, alsof meditatie vooral een kwestie van lezen van en 
lezingen over auteurs en/of Bijbel is.

Ten tweede moeten die nieuwe en vernieuwde katholieke vormen ook meer 
systematisch worden verspreid. Dat kan evenmin enkel aan het toeval worden 
overgelaten. Waarom geen nationaal centrum voor gebed, meditatie en mystiek 
met dat doel opgericht? Er gebeurt immers al heel wat. De activiteiten die nu al 
georganiseerd worden — van nationaal tot lokaal — kunnen dan ruimer bekend 
gemaakt worden, bijv. via een daartoe speciaal ingerichte website en via reclame 
voor geselecteerde initiatieven. Vervolgens dient het aanbod ook te worden 
ondersteund: organisatorisch en zo mogelijk ook financieel. Vele van die initia-
tieven, in het bijzonder de spirituele centra, houden zich met moeite overeind en 
hebben een onzekere toekomst. Wederzijdse informatie en aanmoediging tussen 
de vele centra en initiatieven zou de bloei van allen kunnen bevorderen.

Ten derde vraagt dit alles ook een mentaliteitswijziging van de katholieke 
Kerk als dusdanig. De leiding moet er werk van maken, moet de bevordering van 
spiritualiteit en mystiek hoger op zijn agenda plaatsen. Maar dat is niet genoeg. 
Een geharnaste Kerk die volledige overgave aan het instituut wil, zal de ‘geïndivi-
dualiseerde individuen’ van vandaag, uitzonderingen daargelaten, niet kunnen 
verleiden, met welk aanbod ook. Het wantrouwen van de mensen ten opzichte 
van grote instituties is groot. Bovendien kan wie verlangt naar spiritualiteit 
en mystiek ook elders terecht. In plaats van de gebalde vuist of het opgestoken 
vingertje vraagt onze tijd aan de katholieke Kerk een mooi aanbod in combinatie 
met een uitnodigend gebaar.





ConsECraTiE oF EPiClEsE?

Gerrit Immink

Een persoonlijke noot

Met de rooms–katholieke Kerk onderhoud ik geen nauwe banden. In het dorp 
van mijn jeugd woonden geen rooms–katholieke medeburgers. Dieper Twente 
in is het omgekeerd, daar zijn hele streken rooms–katholiek. Mijn eerste directe 
contact was een bezoek aan de pastoor van een dorp verderop, gelegen in het 
uitgestrekte veengebied. Het gesprek met de pastoor had ik gekozen als opdracht 
bij het vak godsdienst. Vanuit mijn eigen geloofsopvoeding was ik gewapend met 
basale kennis van de controverse goede werken en enkel genade. Wat me echter 
tot op de dag van vandaag is bijgebleven, is de bezichtiging van de kerk en de 
indruk die de mystieke sfeer op mij maakte. Een lichte waas van heiligheid trok 
aan mij voorbij in het gebied rondom het altaar, in een overigens betrekkelijk 
eenvoudige en sobere kerk. Als ik een rooms–katholieke kerkdienst meemaak 
(dat blijft hoofdzakelijk beperkt tot kerkdiensten in het buitenland), dan ben ik 
het meest vatbaar voor de vroomheid die zich soms bijna tastbaar voordoet bij de 
eucharistieviering. Ik bedoel niet in de eerste plaats de rituele handelingen van 
de priester, maar de devotie om mij heen in de kerkbanken. Bij de ‘verandering’ 
van brood en wijn gebeurt er iets bij de kerkgangers. Ik interpreteer dat zo: ze 
leven op van Christus in hun midden. Als het me lukt me daarop te concentreren 
(en ik word niet afgeleid door al te veel ceremonieel), dan heb ik een prachtige 
kerkdienst. De preek neem ik dan op de koop toe. Ik moet bekennen dat ik bij 
deelname aan conferenties of bij een kort verblijf in het buitenland graag een 
rooms–katholieke eucharistieviering meemaak. Het liefst wat klassiek, maar wel 
graag met een ingehouden ritueel in een sober ingericht kerkgebouw. Als het 
ritueel te overheersend is en de inrichting van de kerk te barok, dan zijn met de 
kortste keren de betovering en de bekoring volledig zoek. Ik neem overigens geen 
deel aan de communie. Twee overwegingen spelen daarbij een rol. Ik zou — in 
het uiterste geval — de ‘communio cum Christo’ op zijn protestants kunnen 
invullen. Maar daar voel ik me toch niet vrij in, want het heilig avondmaal (en 
dat geldt ook voor de heilige communie) is bij uitstek een gemeenschapsmaal 
en wordt gedragen door het geloof van de gemeenschap. Het is niet nodig om 
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in detail tot overeenstemming te komen, maar er moet wel een gemeenschap-
pelijk ‘Credo’ zijn. Het tweede wat me weerhoudt is dat de bisschop van Rome 
het niet op prijs stelt dat ik als protestant deelneem. Ik zou het op zijn protestants 
beleven, maar wel met een bewuste en sterke concentratie op het lijden, sterven 
en de opstanding van Christus. Misschien wel meer dan menig rooms–katholiek. 
Overigens zou ik paus Benedictus — maar dat terzijde — wel willen laten weten 
dat ik als protestant genoten heb van zijn boek over Jezus van Nazareth. Hij zegt 
daarin prachtige dingen over de gedachtenis van Christus:

“Door zich te herinneren, treedt de gelovige binnen in de dieptedimensie van 
wat gebeurd is. Dan pas ziet hij wat aanvankelijk, van buitenaf, niet zichtbaar was. 
Hij maakt zich daarmee echter niet los van de werkelijkheid, maar krijgt er dieper 
inzicht in. Hij ziet de waarheid die verscholen ligt in het historisch gebeuren. In 
het herinneren van de Kerk gebeurt wat de Heer voorzegd heeft aan de zijnen in 
de zaal van het Laatste Avondmaal: “Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij 
jullie Leidsman naar de volle waarheid zijn” (Joh. 16,13). […] Het is een herinneren 
dat niet psychologisch of intellectueel is, maar pneumatisch. De gedachtenis van 
de Kerk is niet iets van een individu, maar overstijgt de ruimte van wat een mens 
kan begrijpen en weten. We worden geleid door de heilige Geest, die ons laat zien 
hoe woord en werkelijkheid samenhangen en ons tot ‘de volle waarheid’ brengt.”1

Het geloof in Christus is niet te reduceren tot een psychologisch of intellectueel 
gebeuren, maar is pneumatisch van aard. Het sacrament is werkzaam door de 
werking van de heilige Geest. Wat mij betreft mag dat in de rooms–katholieke 
liturgie nog wel duidelijker uit de verf komen. Wil een protestant zich kunnen 
vinden in de viering van de eucharistie, dan zou de epiclese meer nadruk moeten 
krijgen en het geheel van de liturgie moeten doorademen. Om het kort op 
formule te brengen: meer nadruk op de epiclese en minder op de consecratie. 
Maar daarover straks meer. Wat ik typisch rooms–katholiek acht in dit citaat van 
Benedictus is de nadruk op de Kerk. “De gedachtenis van de Kerk is niet iets van 
een individu ….” Het spanningsveld tussen individu en gemeenschap slaat in de 
protestantse traditie vaak door in de richting van het individu. Dat heeft o.a. te 
maken met de nadruk op het persoonlijke geloof in de protestantse traditie. Ter 
correctie van het protestantse subjectivisme is de rooms–katholieke nadruk op 
de Kerk niet verkeerd.

Met deze introductie heb ik de contouren aangegeven van mijn bijdrage aan 
deze feestbundel voor onze zeer gewaardeerde collega Jozef Wissink. Heb ik als 

1 J. Ratzinger, Benedictus xvi, Jezus van Nazareth. Deel i. Van de doop in de Jordaan tot de gedaan-
teverandering, Lannoo, Tielt 2007, p. 223–224.
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protestants praktisch theoloog ideeën voor een vitale rooms–katholieke Kerk? 
Dat is teveel gevraagd. Van harte gun ik rooms–katholieke medegelovigen een 
vitale Kerk. En ik weet hoezeer collega Wissink de Kerk ter harte gaat. Met 
genoegen kijk ik terug op onze gezamenlijke colleges en vooral op de gesprekken 
die we voerden. Gesprekken waarin het geloofsinzicht en de betrokkenheid 
op de Kerk een verbindende schakel vormden. Ook protestanten gun ik graag 
een vitale Kerk. Als ik al een idee heb voor een vitale Kerk (rooms–katholiek of 
protestants), dan is dat een Kerk waarin de heilige Geest werkzaam is. Met dat 
beroep op de heilige Geest bedoel ik niet te suggereren dat de kerken dan de 
handen wel ineen zullen slaan en het pad naar de uiteindelijke eenwording wel 
zullen betreden. Ik zou eerder hopen dat door de werking van de Geest het waar-
devolle en goede van de verschillende tradities levende werkelijkheid wordt voor 
de gelovigen. Dat hebben de kerken in West–Europa mijns inziens hard nodig. 
En dat er ondertussen over en weer meer begrip ontstaat. Herkenning en een 
gemeenzaam geloofsleven. Dat lijkt mij uitermate belangrijk: vitale christelijke 
gemeenschappen die elkaar respecteren en waarderen, en zo nu en dan ook bij 
elkaar over de vloer komen. Respect en begrip is nodig. In deze bijdrage leg ik 
mij toe op het Heilig Avondmaal en de eucharistie en in de aanloop komt de Kerk 
even om de hoek kijken.

Gebeurt er wel iets in een protestantse kerkdienst?

Onlangs las ik in het dagblad Trouw een bericht dat me te denken gaf. Het stond 
in de knipselrubriek onder het kopje: “Hostie blijft taboe voor protestanten.” Ik 
ga er maar even van uit dat het echte citaten zijn, al houd ik er wel rekening mee 
dat die uit hun verband gerukt kunnen zijn. Aanleiding is de tijdelijke schor-
sing van pastor Alfons Bartholomée. Wat is het geval? Wat de pastoor gedaan 
heeft gaat volgens het bisdom Haarlem te ver. “Hij heeft de communie, brood 
en wijn, uitgereikt aan protestanten. Dat kan niet.” Dit is een citaat van Eric 
Fennis, algemeen secretaris van het bisdom. Hij legt uit dat het bisdom niet 
tegen oecumenische vieringen is, maar dan moet het beperkt blijven tot dien-
sten van woord en gebed.

In de heilige communie zit het werkelijke verschil tussen katholieken en 
protestanten. Katholieken geloven dat brood en wijn ècht het Lichaam en Bloed 
van Christus worden — het moment van de consecratie. Bij protestanten gebeurt 
er niets. Daar is brood en wijn alleen een verwijzing naar iets wat geweest is. In 
dit verschil komen onze tradities tot uiting (Trouw, 10 december 2010).
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Ik zal niet ontkennen dat er wat de heilige communie betreft verschil is tussen 
rooms–katholieken en protestanten. Wat mij betreft hoeven we de verschillen ook 
niet te verdoezelen. Maar het lijkt me ook niet raadzaam om van die verschillen 
regelrechte tegenstellingen te maken. Oecumenische gesprekken hebben er 
in ieder geval aan bijgedragen dat de kerken meer begrip voor elkaars visie 
gekregen hebben. Hoewel de oecumene op dit moment niet de meest vernieu-
wende bijdrage levert op het theologisch en kerkelijk erf, kunnen we ook niet 
zeggen dat het allemaal tevergeefs is geweest. Bovendien gebeurt er iets anders. 
Gelovigen uit een bepaalde kerkelijke traditie herkennen iets bij gelovigen in 
andere kerkelijke tradities, hoewel ze het officiële kerkelijke gedachtegoed van 
die andere traditie niet voor hun rekening nemen. Een wat selectieve oecumene, 
die zich wat minder gelegen laat liggen aan officiële kerkelijke richtlijnen.

Het zinnetje dat me het meest trof in de officiële reactie van het bisdom is: “Bij 
protestanten gebeurt er niets.” In het verdere verloop van dit artikel zal ik dat 
bestrijden. Toch kan ik me wel voorstellen dat een rechtgeaarde rooms–katho-
liek zoiets zegt. In een protestantse kerk staat geen altaar waarop de consecratie 
plaatsvindt. Fennis noemt niet voor niets “het moment van consecratie.” Als je 
vanuit ‘altaar’ en ‘consecratie’ naar de sobere gereformeerde avondmaalstafel 
kijkt — ja, dan is dat een vrij kale bedoening. In die zin zou je de indruk kunnen 
krijgen: bij protestanten gebeurt er niets. Ik haast me alvast te zeggen: bij protes-
tanten is er een vergelijkbaar heilig gebeuren, maar het vindt niet plaats op het 
altaar. Toch hecht ik er aan wel over een heilig gebeuren te spreken — een heilig 
gebeuren dat alles te maken heeft met de presentie van Christus.2 Dat het bij 
protestanten alleen zou gaan om een “verwijzing naar iets wat geweest is”, acht 
ik een misvatting. Bij vrijzinnige protestanten zou het wel eens zo kunnen zijn. 
Maar niet alle protestanten zijn vrijzinnig. Voor ik nader inga op de protestantse 
avondmaalsviering eerst nog iets anders: de Kerk.

het subject en de gemeenschap

Het is geen geheim dat rooms–katholieken, althans de officiële vertegenwoordi-
gers, moeite hebben met het protestantse kerkbegrip. Soms wekken ze de indruk 
dat protestanten in feite geen Kerk vormen. Alsof het losse gemeenten zijn, 
zonder een institutioneel, ambtelijk aangestuurd, landelijk of mondiaal verband. 

2 F.G. Immink, Het heilige gebeurt. De praktijk, theologie en traditie van de protestantse kerkdienst, 
Boekencentrum, Zoetermeer 2011.
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Dat zou ik willen bestrijden, maar ik moet wel erkennen dat het praktisch kerk-
besef onder gelovigen niet sterk ontwikkeld is. Vandaag aan de dag komt dat nog 
het sterkst tot uitdrukking in de beleving van de kerkdienst. Eerst even een mooi 
citaat van Romano Guardini:

“Niet de enkeling is drager van liturgisch handelen en bidden. Ook niet de 
som van de vele afzonderlijke wezens …. Het ‘Ik’ van de Liturgie is veeleer het 
geheel van de gelovige gemeenschap als zodanig, hetgeen meer is dan de som 
van de delen, en dat uitstijgt boven de aritmetische optelling van de individuen, 
namelijk: de Kerk. Liturgie is de openbare, officiële godsdienst van de Kerk, en 
wordt geleid door ambtelijke bedienaren, door haar uitdrukkelijk daartoe uitge-
kozen en aangesteld namelijk de priesters. […] Het is belangrijk deze objectieve 
wezensaard van de Liturgie goed te verstaan. Hier ligt namelijk het onderscheid 
tussen het katholieke begrip van gemeenschappelijke godsdienst en protestantse 
opvatting die overwegend berekend is op de enkeling.”3

Is het inderdaad zo dat het protestantisme overwegend is ingesteld op de enke-
ling? Daar zit een kern van waarheid in. Dat komt mijns inziens door de nadruk 
op het geloof als persoonlijk geloof en door de kritiek op de hegemonie van de 
ambtelijk rituele handelingen in de heilsbemiddeling. De Aufklärung heeft daar 
nog een schepje bovenop gedaan door de menselijke autonomie een spilfunctie 
toe te kennen. Het gevolg is dat het (moderne) protestantisme subjectivistische 
trekken vertoont. Dat kan doorslaan in individualisme en in een vergaande 
onttovering van kerkelijke instituties en ambtelijke handelingen. Dat brengt me 
op een tweede citaat van Guardini:

“Voor de liturgische handeling is de actieve en volledige deelname van de 
gemeente van belang. De handeling wordt verricht door elk individu, maar niet als 
geïsoleerde enkeling, maar als lid van een lichaam waarin de kerk tegenwoordig 
is. Het is dit lichaam dat het ‘wij’ van de gebeden vormt. […] In de liturgische 
handeling wordt de participerende enkeling deel van dit lichaam en hij verdis-
conteert de circumstantes in zijn zelfexpressie. Dat is niet zo eenvoudig als het 
oprecht en eerlijk wordt gedaan. Veel wat ons verdeelt, moeten we overwinnen, 
mensen van wie we een afkeer hebben, onverschilligheid ten aanzien van hen 
die ons niet ter harte gaan, maar die toch deel uitmaken van hetzelfde lichaam.”4

In de rooms–katholieke traditie is de actieve deelname na Vaticanum ii sterk 
bevorderd. Voor de Hervormers in de zestiende eeuw was de actieve deelname 

3 R. Guardini, De Geest der Liturgie, Brepols, Turnhout 1944, p. 90–91.
4 R. Guardini, An open letter, in: P. Bradshaw, J. Mellow (eds), Foundations in Ritual Studies. A 
Reader for Students of Christian Worship, Grand Rapids, London 2007, p. 6–7.
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en mondigheid van de gemeente ook een cruciale aangelegenheid: communie 
van brood en wijn, en de mis in de landstaal. Die actieve deelname kwam in 
de begintijd van de Reformatie vooral op gang door de ontwikkeling van de 
gemeentezang. Een protestantse gemeente is een zingende gemeente. Luther 
heeft dat kort en bondig onder woorden gebracht bij de opening van de ‘Schloß-
kirche’ in Torgau. In deze nieuwe kerk, zo zegt hij, hoeft alleen dit te gebeuren, 
dat “onze lieve Heer zelf met ons spreekt door zijn heilig Woord, en dat wij op 
onze beurt met Hem spreken door gebed en lofgezang.”5 Overigens is in de 
rooms–katholieke Kerk in de loop van de 20ste eeuw het gemeentelijke karakter 
van de kerkdienst veel duidelijker aan het licht gekomen. Na Vaticanum ii komt 
er een sterkere nadruk te liggen op de gemeente als het ‘volk van God’, met als 
gevolg dat de actieve participatie van de gemeente door middel van de gemeen-
tezang zich sterk ontwikkelt. “In de liturgie spreekt God tot zijn volk; Christus 
verkondigt Zijn evangelie. Het volk antwoordt God met liederen en gebeden.”6

Praktisch gesproken staan protestantse gemeenten en rooms–katholieke 
parochies voor dezelfde uitdaging: hoe geven we op zondag, bij alle diversiteit 
die er in de lokale gemeenschap is, vorm aan een gemeenschappelijke viering? 
Dat vraagt van de kerkgangers een zekere zelfbeheersing. In de liturgische 
expressie moet ik ruimte geven aan de ander, zing ik wel eens een lied dat ik 
zelf nooit zou uitkiezen, participeer ik in een liturgische vorm die de mijne 
eigenlijk niet is, hoor ik formuleringen waar ik moeilijk in mee kan komen. De 
zelfexpressie — die ook nodig is om de liturgie toe te kunnen eigenen — wordt 
begrensd door de katholiciteit. Dat vergt voortdurende oefening. Daarbij komt 
nog een tweede aandachtspunt: in de liturgie zit niet alleen een gemeenschap-
pelijk element, maar ook een ‘tegenover’. In de deelname aan de liturgie wordt 
mij iets aangereikt. Het komt tot mij. Ik breng het niet tot uitdrukking, maar 
ontvang het. In de kerkdienst ontvangen we Gods genade, we ontvangen het heil 
van Christus. Door “Woord en Geest”, zeggen protestanten, “in de gemeenschap 
van de eucharistie”, zullen rooms–katholieken wellicht zeggen. Dat brengt mij 
nog een keer bij Guardini. Hij heeft in zijn uiteenzettingen over de liturgie gepro-
beerd de subjectieve en een objectieve pool bijeen te houden. Hij waardeert de 
existentiële werking van het gemoed, maar ziet ook de beperking ervan. Volgens 
hem is juist de liturgie in staat om het objectieve tot uitdrukking te brengen. 
Dat objectieve zit niet alleen in de kerkelijke vorm, maar heeft te maken met de 

5 M. Luther, W.A. 49, 544.
6 ‘In Liturgia enim Deus ad populum suum loquitur; Christus adhuc Evangelium annuntiat. 
Populus vero Deo respondet tum cantibus tum oratione.’ Vaticanum ii, Constitutio de Sacra Liturgia 
Sacrosanctum Concilium, 33, Rome 1963.



103consecratie of epiclese?

ontdekking van uiteindelijke ‘Wirklichkeiten, Wahrheiten, Wesenheiten’.7 In de 
kerkdienst ontmoet de gemeente de ‘Gegenständlichkeit’ van God als levende 
persoon. Guardini waardeert het gevoelsleven en legt er vervolgens de nadruk 
op dat in de omgang met God ook de gedachte cruciaal is.8 En dan bedoelt hij de 
geloofsgedachte, met inbegrip van de dogmatische inhoud. In de kerkdienst gaat 
het ergens over. Maar ook hier ga ik niet verder op in, want ik zou nader ingaan 
op de protestantse avondmaalsviering.

het heilig avondmaal en de epiclese

Kerkdiensten hebben een performatieve werking. Kerkgangers raken existen-
tieel en persoonlijk betrokken. Het menselijke zelf wordt geactiveerd, inclusief 
de geloofsinzichten en levenservaringen van kerkgangers. Maar er gebeurt meer. 
Kerkgangers zijn deelnemers in een performance. Ze raken betrokken in een 
woordgebeuren en in heilige handelingen. Hoewel in een protestantse kerkdienst 
het Woordgebeuren (waaronder Schriftlezing en prediking) cruciaal is, zijn de 
sacramenten geen bijzaak. Dat geldt in het bijzonder voor de viering van het 
heilig Avondmaal. Mede onder invloed van de oecumenische beweging heeft 
zich in de tweede helft van de 20ste eeuw een opvallende ontwikkeling voorge-
daan in de avondmaalsviering binnen de protestantse kerken. In grote delen van 
de Kerk is — met een beroep op de vroege Kerk — het Tafelgebed in ere hersteld. 
Hierdoor is de breuk die in de 16de eeuw ontstond door het schrappen van de 
Canon Missae (vanwege de overheersende offerterminologie, in het misoffer wel 
te verstaan) ongedaan gemaakt. Het Tafelgebed heeft een trinitarische structuur 
(dankzegging aan de Vader, gedachtenis van Christus en bede om de heilige 
Geest) en er worden ook acclamaties (o.a. het Sanctus) in opgenomen. Wat de 
liturgische vorm betreft zal een rooms–katholieke bisschop weinig bezwaar meer 
kunnen maken tegen een oecumenische viering. Blijft natuurlijk de consecratie. 
Worden brood en wijn ècht het Lichaam en Bloed van Christus? En wanneer zou 
dat dan gebeuren?

Ik wijs er op dat in de Protestantse Kerk in Nederland (en ook in andere 
kerken van het gereformeerde type) de klassiek gereformeerde avondmaalsli-
turgie en –praktijk is blijven voortbestaan. Dus geen Tafelgebed, maar een 
onderwijzend formulier met voorschriften voor de liturgische handelingen. Ik 

7 R. Guardini, Liturgie und Liturgische Bildung, Matthias–Grünewald–Verlag, Mainz/Paderborn 
1992, p. 2.
8 R. Guardini, De Geest der Liturgie, p. 95.
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memoreer enkele aspecten van die avondmaalsliturgie om aan te tonen dat de 
daadwerkelijke gemeenschap met Christus centraal staat in de viering. En ik heb 
het vermoeden dat uitgerekend in die klassiek gereformeerde variant de gedach-
tenis van Christus als een actueel gebeuren in de viering sterker aanwezig is dan 
in menig oecumenische variant en — ik waag het er op — wat intensiteit betreft 
niet onder doet voor een klassieke rooms–katholieke viering. Dat heeft alles te 
maken met de centrale rol van de epiclese (de bede om de werking van de heilige 
Geest).

In het klassiek gereformeerde avondmaalsformulier wordt dit gebed uitge-
sproken: “Barmhartige God en Vader, wij bidden U, dat Gij in dit avondmaal 
door Uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig 
vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat 
onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met 
Hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de 
Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden ….”

De heilige Geest, zo is de gedachtegang, brengt gemeenschap tot stand tussen 
Christus en de gelovigen. Bij de communie voedt de Geest de gelovigen met het 
hemelse brood. Dat blijkt uit de formulering van het “sursum corda”, dat wordt 
uitgesproken vlak voor de communie: “ … wij zullen door de werking van de 
heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd 
worden.”

De viering vindt plaats in de verwachting dat er een geestelijke werking plaats 
zal vinden bij de communie. Dat betekent dus ook dat in de avondmaalsliturgie 
het zwaartepunt op de communie ligt en niet op de consecratie. Het heilige 
gebeurt in de communie, in de gedachtenis van Christus, in de geestelijke vereni-
ging met Christus, in het eten van het brood en het drinken van de wijn. Ik heb 
de neiging om tegen de secretaris van het bisdom Haarlem te zeggen: U kijkt 
verkeerd. Het brood blijft inderdaad gewoon brood en de wijn gewone wijn. Maar 
daarmee is niet alles gezegd. Het komt aan op de geestelijke betrokkenheid van 
de communicant. Zonder de door de Geest bewerkte gemeenschap komen we 
met het ritueel ook niet verder.

Gerardus van der Leeuw heeft ooit een mooi exposé over de epiclese in de 
avondmaalsliturgie gegeven. Naar zijn oordeel is het in de vroege Kerk al vrij 
snel de verkeerde kant op gegaan toen er een ontwikkeling van epiclese naar 
consecratie op gang kwam. Dat proces is bepalend geweest voor de verdere 
ontwikkeling van de rooms–katholieke eucharistie. God werd gebeden om zijn 
heilige Geest te zenden op brood en wijn om zo het brood tot het lichaam en de 
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wijn tot het bloed van Christus te maken. De gedachte dat de gaven zelf door 
de epiclese veranderen was er volgens Van der Leeuw aanvankelijk niet. “De 
heilige Geest”, zo gaat hij dan verder, “maakt ze natuurlijk tot iets anders dan 
enkel brood en wijn, maar Hij doet dat ook met ons, de gemeente. M.a.w. de 
heilige Geest maakt de ganse handeling met haar object en subject tot Sacrament, 
d.w.z. Gods handeling. Bovendien doet Hij dit niet automatisch, maar op het 
smeekgebed der gemeente. Hij wordt aangeroepen, ingeroepen.”9 Volgens Van 
der Leeuw was in de gallicaanse liturgieën de epiclese nog duidelijk aanwezig. 
De gregoriaanse herziening bande haar uit en verving haar door de consecratie. 
Dat voltrok zich in de vijfde eeuw en zo werd de epiclese verdrongen door de 
consecratie. Die consecratie zou plaatsvinden bij het reciteren van de inzettings-
woorden in het altaargebed.

Het verlossingswerk van Jezus Christus is de hoeksteen van zowel de protes-
tantse avondmaalsviering als de rooms–katholieke eucharistieviering. In haar 
kritiek op het rooms–katholieke misoffer heeft de Reformatie alle nadruk gelegd 
op de eenmaligheid en genoegzaamheid van het offer van Christus aan het kruis. 
Geen herhaling van het kruisoffer in het misoffer. Echter ook in de protestantse 
kerkdienst gaat het om het spanningsveld tussen de eenmaligheid van het kruis-
offer en de distributie van het heil in het heden. Het punt van discussie is: hoe 
voltrekt die distributie zich? De protestantse theoloog Van der Leeuw was van 
mening dat een sacramentele denkwijze op zichzelf wel geoorloofd is, op voor-
waarde echter dat in de avondmaalsliturgie de consecratie vervangen wordt door 
de epiclese.10 Uiteindelijk, zo zegt Van der Leeuw, gaat het om het probleem van 
de gelijktijdigheid. God handelt historisch: er is een mens geboren en zijn naam 
was Jezus. Hij deed wonderen, leed, stierf en werd begraven. De Kerk vindt in 
deze gebeurtenissen haar heil, niet troost en lering, maar heil. Christus is dus 
meer dan een belangrijke figuur in de geestesgeschiedenis. Als we deel willen 
krijgen aan Christus, dan zal op de een of andere wijze het historisch perfectum 
praesens moeten worden.11 Geheel in lijn met de Reformatie legt Van der Leeuw 
de nadruk op de eenmaligheid van kruis en opstanding. “Dit alles is direct histo-
risch, eens voor goed.” Maar in de tussentijd laat Christus de zijnen niet alleen. 
“De opstandingswerkelijkheid is pneumatisch, in de Geest, de onze. De Heer is 
de Geest. En Hij is hier, vandaag. Maranatha.”12 In de bediening van Woord en 

9 G. van der Leeuw, Liturgiek, Callenbach, Nijkerk 1946, p. 231. 
10 Ibidem, p. 231–232.
11 G. van der Leeuw, Sacramentstheologie, Callenbach, Nijkerk 1949, p. 232.
12 Ibidem, p. 234.
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sacrament gaat het om de existentiële vereniging met Christus. Naar protestantse 
overtuiging wordt die vereniging niet bewerkstelligd door de kerkelijke hande-
ling als zodanig (consecratie), maar door de aanroeping van de heilige Geest 
(epiclese).

Ik heb niet de illusie dat ik het bisdom Haarlem overtuig, laat staan de bisschop 
van Rome. Er is natuurlijk niets op tegen dat rooms–katholieken en protes-
tanten gezamenlijke bijeenkomsten hebben van Woord en gebed. Het bisdom 
Haarlem vindt dat prima. Zo kom je nog eens bij elkaar over de vloer en dat is 
niet onbelangrijk. Maar ik vind het toch bezwaarlijk dat daarmee de suggestie 
wordt gewekt dat het eigenlijke en wezenlijke (namelijk de gemeenschap met 
Christus) in de rooms–katholieke eucharistie gebeurt en dat protestanten met 
hun kerkdiensten (van Woord en gebed) daar niet aan toe komen. Voor rooms–
katholieken is het vrij ongevaarlijk om daar aan mee te doen. Zo ontstaat er een 
ongelijkheid die niet wenselijk is. Als protestant geloof ik dat in de kerkdienst 
de gemeenschap met Christus beoefend wordt door Woord en Geest, ook in de 
avondmaalsviering.



DE EUCharisTiE als VinDPlaaTs  
Van hET GEhEim Van hET GElooF

André Zegveld

Een theoloog is ten finale een God–ter–sprake en tot–spreken–brenger. Hij (of zij, 
uiteraard) brengt te pas en te onpas, gevraagd en vooral ongevraagd, God binnen 
in het gesprek dat mensen over wat dan ook met elkaar hebben. Hij doet dat niet 
vanuit een of andere ivoren toren van weten, maar met een vraag. Het is een gelo-
vige vraag, of liever: het is de vraag van een mens die gelooft of minstens geloven 
wil in God zoals Jezus Hem geleefd en uitgezegd heeft en zoals dat zeggen en 
leven in de gemeenschap van gelovigen, in de Kerk dus, is terecht gekomen. Déze 
vraag: “Wat heeft dit alles met God van doen, hoe zouden we hier het woord God 
moeten vertalen in gewone mensentaal die gaat over van alles en nog wat?” Want 
waar hebben we het over wanneer we het over van alles en over God hebben? 
Waar hebben we het over wanneer we het níet (meer) over Hem hebben, en wat 
voor soort wereld komt er in beide gevallen tevoorschijn? In zo’n theologie spelen, 
althans in het goede geval, de biografie van de theoloog, diens innerlijk gewaar-
worden van God, diens relaties, fantasie, levenservaring en gebed een belang-
rijke rol. Want geloven is niet eerst of voornamelijk het beamen van voorgezegde 
geloofsuitspraken of het kapitaliseren van geloofswaarheden. Geloven heeft eerst 
en vooral te maken met wat er als een licht opgaat in het eigen hart wanneer er 
sprake is van God. Naast een hoop geleerdheid brengt een theoloog ook en vooral 
dát ter sprake. Godzijdank is dat bij de theoloog Jozef Wissink altijd te merken.

In de eucharistie, beter: in het víeren van de eucharistie, komt het geheim van 
wat de gemeenschap van gelovigen gelooft op zijn sterkst aan het licht. Het is 
het geheim van God dat in het laatste gebaar van Jezus over brood en wijn èn in 
wat dáár weer op volgde, dood en opstanding, het geheim bleek van het sterven 
en verrijzen van mensen. Twee geheimen inéén. Zo wordt de kerkgemeenschap 
de plek waar Gods menselijkheid een tastbare vorm krijgt. Wanneer het eerste 
geheim (dat van God) niet in het tweede (dat van het sterven en verrijzen van 
mensen) gebeurt, blijft het geheim van God het best bewaarde geheim in de 
slechtste betekenis van dat woord, en eten en drinken mensen enkel hun eigen 
ondergang (vgl. 1 Kor. 11,29).
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Eucharistie vieren, het geheim van het geloof, heeft alles te maken met het 
hart van de Kerk: ecclesia ex eucharistia. In onze contreien is sprake van een, in 
ieder geval getalsmatige, dramatische daling van het aantal kerkgangers en pries-
ters. De meeste maatregelen om daar iets aan of mee te doen, cirkelen rond het 
bestendigen van de bestaande situatie middels allerlei vormen van schaalvergro-
ting, vormen die langzamerhand een homeopathische indruk maken. Centraal 
staat daarbij de zorg om het behoud van de eucharistie als het meest wezenlijke 
onderdeel van de Kerk, zeker. Maar met die zorg is iets merkwaardigs aan de 
hand. Staat het víeren van de eucharistie eigenlijk wel centraal? Immers, achter 
die zorg schemeren andere bezorgdheden door: die met betrekking tot de plaats 
van de priester binnen de geloofsgemeenschap en de rol van het priesterschap 
in relatie tot het vieren van de eucharistie enerzijds, en die met betrekking tot 
de traditioneel gefixeerde uitleg van de eucharistie, kort gezegd: het behoud van 
de term transsubstantiatie anderzijds. De bezorgdheid om die laatste twee lijkt 
de zorg om het víeren van de eucharistie te overschaduwen. En met de verdedi-
ging ervan lijkt de Kerk dan ook voornamelijk met zichzelf en tegen zichzelf in 
gesprek, zonder dat God ter sprake wordt gebracht en zonder dat Gods mense-
lijkheid een tastbare vorm krijgt in het leven van levende mensen. Vanwaar toch 
die obsessie om hetzelfde ook steeds met dezelfde woorden te moeten zeggen? 
Vanwaar die verbetenheid op de traditionele vorm, op het ‘hoe’ van de viering, 
tot in de kleinste details? Vanwaar die fixatie op het ambt? Vanwaar de zorg om 
dat alles krampachtig vast te houden, ook al gaat dat voor heel veel mensen ten 
koste van het vieren van de eucharistie?

Theologie is (ook) een dienstbaarheid binnen de gemeenschap van gelovigen 
die wij Kerk noemen. Het is een dienstbaarheid bínnen die gemeenschap, niet áán 
die gemeenschap en al helemaal niet aan de organieke kant van die gemeenschap. 
Want theologie is geen verheven soort partij–ideologie, die het onbekommerd en 
vrijmoedig naar God toe denken ondergeschikt maakt aan de dienstbaarheid ten 
aanzien van het kerkelijk apparaat. Zeker waar het over de eucharistie gaat, en 
dus ook over de Kerk en haar ambten, is dat gevaar niet enkel niet denkbeeldig 
maar uiterst reëel. Is dat misschien de reden dat veel ‘geautoriseerde’ theologie, 
via de door haar zelf opgeroepen demonen van objectiviteit en rationalisatie, 
bij de gelovigen gaandeweg een gevoel van verveling oproept en ongelovigen 
volstrekt onverschillig laat? ‘Tautisme’ is dat ooit genoemd, met een neologisme 
dat ontstaat wanneer de woorden ‘totaliteit’, ‘tautologie’ en ‘autisme’ worden 
samengevoegd.1 Als het gaat over eucharistie vieren worden sacrament en sacra-

1 L. Sfez, Critique de la Communication, Seuil, Paris 1988, p. 92.
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mentaliteit daardoor ontoegankelijk voor de ervaring van ‘gewone’ mensen. Er is 
wel een betoog, maar er wordt niets meer aan iemand verteld, en wat een gebeur-
tenis moet zijn in het leven van levende mensen wordt een abstracte redenering. 
Precies waar een instituut bedreigd wordt of zich bedreigd voelt, gaat het zijn 
heil zoeken in dergelijke fixaties. De Liturgische Documentatie nr. 6 bij het Direc-
torium 2010–2011 is daar een onthutsend voorbeeld van. Heeft de Kerk met het 
oog op haar dienst aan de mensheid niet meer dan ooit behoefte aan de heilige 
verbeeldingskracht en de geestelijke intelligentie van al haar kinderen, meer dan 
aan de steriele volmaaktheid van haar terminologieën en structuren?

Tegen deze achtergrond probeer ik hier, op een onbekommerde manier, enkele 
gedachten te formuleren over het vieren van de eucharistie als vindplaats van het 
geheim van ons geloof. Ik doe dat niet zozeer als theoloog, want vaktheoloog ben 
ik niet, maar als voorganger, en wetend dat een voorganger eerst en vooral — en 
net als iedereen — gewoon een aanschuiver is aan de tafel van de Heer. Leidend 
daarbij zijn een paar woorden van Maurice Bellet, die al zolang met me meegaan 
dat de vindplaats van het citaat mij onvindbaar is geworden: “Que Dieu me 
délivre de la croyance et purifie ma foi.”

Urgentie

Ons bestaan wordt getekend door twee tegengestelde bewegingen. Wij (ik, een 
mens, wij allemaal) zijn wezens van verlangen en wezens van de dood. Twee 
oneindige vergezichten. We verlangen naar leven: een verlangen dat opengaat in 
vriendschap, tederheid, poëzie, het Forellenquintet van Schubert en het Gezicht 
op Delft van Vermeer, om maar iets te noemen. Het is een verlangen dat alles 
te maken heeft met God, want al wat leven is, is van Hem. Maar we zijn ook 
van de dood: de dood die zichtbaar wordt in haat, onbegrip, geweld, kanker en 
het misbruiken van kinderen, allemaal vormen van on–leven waarin het onver-
biddelijke einde zich al aandient als een bodemloos zwart gat. Leven en dood: 
twee oneindige vergezichten, op een paradoxale manier met elkaar verbonden 
in onszelf: “Leven en dood houd Ik je voor, kies dan het leven” (Deut. 30,19). Een 
paradox die, op een paradoxale manier, wordt ‘opgelost’ door ons geloof in de 
verrijzenis uit de dood, ons geloof dat er opstanding mogelijk is uit al wat dood 
heet en dood is. Het is een onaffe oplossing, voorlopig en als uitgesteld (2 Petr. 3,9) 
omdat God, het leven zelf, voor mensen ongezien is (Joh. 1,18).

Is dat immers niet ons geloof, als je tenminste de overmaat aan dogmatische 
ballast wegdenkt: dat je als christen de eeuwigheid, het eeuwig leven moet léven 
ook en vooral voordat je sterft, omdat niet de vraag belangrijk is of er leven is ná 
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de dood, maar of er leven is vóór de dood, leven dat zich ontworstelt aan al die 
vormen van on–leven, leven ‘achter’ woorden, riten en goedgekeurde gebeden. 
Een verrijzenis die gaande is, een gebeurtenis. Het geheim van God, Die enkel 
leven is, openbaart zich in mij wanneer ík opsta uit de dood en tot leven kom, 
zoals dat geheim zich heeft geopenbaard in de verrijzenis van Jezus. Dat vier ik 
wanneer ik eucharistie vier, want dát is het geheim van mijn/het/ons geloof. Het 
brood dat op de altaartafel ligt, door Jezus daar als levenstestament nagelaten, is 
het brood van de belofte dat de smaak geeft van een toekomst die steeds opnieuw 
staat te gebeuren.

Het is een geheim van verdwijnen, zegt het Emmaüsverhaal. God verdwijnt 
in mij wanneer ik opsta uit de dood. Van Hemzelf is in de meest letterlijke zin 
niets te merken. Toen Jezus uit de dood werd opgewekt verdween hij in God, zó 
radicaal dat ieder aards spoor ontbrak. Zelfs zijn graf was leeg. Hij was verrezen 
‘volgens de Schriften’, op de manier dus waarop de Schriften over verrijzenis 
uit de dood spreken, op een eerder poëtische dan biologische manier. Hij was 
verdwenen in God en stond op in de leerlingen toen zíj opstonden om te gaan 
leven. Het geheim van God onthult zich op een verborgen manier in het leven, 
in het tot leven komen van mensen. Het beste van onze menselijkheid is daarom 
het sacrament (ik zeg graag: de suggestie) van God. Dat vier ik wanneer ik eucha-
ristie vier, want dát is het geheim van het geloof: God, de Levende, komt tot leven 
in het leven van de levenden. Waar en wanneer? Altijd hier en nu. Want in God 
is geen eerder of later, geen hier of daar.

Dat maakt eucharistie vieren tot iets urgents: “Vuur! Ik ben gekomen om vuur 
op aarde te laten neerdalen. En hoe verlang Ik dat het wordt aangestoken” (Luc 
12,49). Het uur is gekomen, het beslissende uur waarvan de eucharistie enkel het 
teken is, zoals en omdat het laatste avondmaal het teken was van het uur waar 
Jezus zo vurig naar verlangde (vgl. Luc. 22,15). Hij was er vol van: “God is dich-
terbij dan je denkt” (Mar. 1,15). Er moet dít uur iets gebeuren met hen die het teken 
stellen dat Jezus stelde toe zíjn uur gekomen was. Urgentie. Uitstellen, verplech-
tigen of anderszins voor je uitschuiven is: het teken niet (willen) begrijpen. Hier 
is geen plechtigheid gaande met ceremonieel vertoon, als inleiding op of opluis-
tering van een of andere gebeurtenis. Hier gaat het om leven en dood, het leven 
en de dood van hen hier en nu rond deze tafel, zoals het aan de eerste tafel om 
zíjn leven en dood is gegaan.

Wanneer ik dat tot mij laat doordringen, ervaar ik hoe banaal de eucharistie 
vaak is (geworden): een viering van enkel samenzijn die, ter bevestiging van dat 
bij elkaar horen, heel netjes wordt afgerond met: “Het was weer ’n mooie viering, 
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pastor.” Het brood wordt er gedeeld als een beschaafd teken van saamhorigheid, 
zonder veel heilige huiver voor welke transsubstantiatie dan ook. Er is misschien 
juist daarom de behoefte om het ritueel op te leuken, zeker bij bijzondere gele-
denheden. De ‘Oranjemis’ is daar een schoolvoorbeeld van. Van de spanning op 
leven en dood is zo goed als niets, zeg maar: niets (meer) te merken. Of liever: de 
spanning die dan wordt gezocht is de volstrekt vrijblijvende spanning van een 
spel met een bal. De viering is ongevaarlijk geworden en geeft enkel een veilig 
gevoel. Maar om de pastor van de ‘Oranjemis’ toch recht te doen en in het juiste 
kader te plaatsen: hetzelfde is uiteraard ook het geval wanneer een viering ponti-
ficaal wordt opgeleukt met grote en grootse plechtigheid en veel assistentie, strak 
geregisseerd, geheel volgens het boekje, alsof er dáárdoor méér zou gebeuren. 
Dáár wordt, mijns inziens, de banaliteit liturgisch–ceremoniëel verhuld in 
gewaden en ingewikkelde rubrieken en wordt de keuze tussen leven en dood 
onzichtbaar gemaakt in groots vertoon. Urgentie en banaliteit. Het gaat om leven 
en dood. Nú is het de tijd. Que Dieu me délivre de la croyance et purifie ma foi.

niet wát er gegeten wordt maar dàt er gegeten wordt

Daar komt nog dít bij. Naar mijn indruk ligt er, binnen de ‘geautoriseerde’ theo-
logie, in het algemeen bijna exclusief de nadruk op de species, op het brood en 
de wijn en wat daar ‘objectief ’ mee aan de hand is, op hun verandering, gepaard 
aan een, zoals al gezegd, bepaalde en bepaald akelige fixatie op de transsub-
stantiatie. Wat daarbij onderbelicht blijft is dit: ook in de eucharistie gaat het 
primair om eten en drinken, om de fysieke act van eten en drinken, en dus ook 
om het verteren van wat er gegeten en gedronken wordt. “Neemt en eet” heeft 
Jezus gezegd. Mensen nemen niet meer (de wijn) en er wordt, omdat het brood 
is teruggebracht tot vrijwel enkel een verwijzing naar brood, nog nauwelijks iets 
gegeten. De sacramentele tekens zijn zo tot vrijwel niets herleid en mensen van 
vlees en bloed worden daardoor zo ver mogelijk van het geheim van vlees en 
bloed gehouden. De nadruk ligt niet op het gebeuren dàt mensen eten, de nadruk 
ligt vrijwel exclusief op de, op een fysieke manier begrepen en beargumenteerde, 
werkelijke tegenwoordigheid van de Christus in wát er gegeten of niet gegeten 
(bij aanbidding) wordt. Een op een metafysieke manier uitgelegd soort fysiek 
realisme, dat oorzaak is geworden van een hoeveelheid regels, voorschriften en 
verplichte woorden die in het vieren van de eucharistie het echte geheim onvind-
baar maken, het geheim van sterven en verrijzen van de mensen van nu. Het 
geheim van God.
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In mijn beleving is niet wat we eten het belangrijkste, maar dat wij eten. De act 
van het eten. Daar hoort het verteren bij van wat ik eet en drink. Verteren: iets 
dat zich onttrekt aan mijn wil en bewustzijn. Voor mijn leven ben ik afhankelijk 
van een proces, een soort wijsheid die groter is dan ikzelf en die doet wat ikzelf 
niet met mijn wil, mijn hersens en mijn handen kan doen.2 Het leven wordt mij 
gegeven. Wat ik eet, wordt leven in mij. Eten, eten eten is een fysieke suggestie 
van onze relatie met het geheim van God. In de eucharistie zijn brood en wijn 
voedsel en ook dit voedsel gaat dezelfde weg als alle voedsel. Maar het omge-
keerde vindt plaats: hier wordt degene die eet veranderd. Als wij het brood eten 
en de wijn drinken op de manier zoals dat bij het laatste avondmaal gebeurde, de 
manier van toen op de manier van nu, worden niet het brood en de wijn maar 
wij tot lichaam en bloed van Christus. Augustinus zei het ooit zó: “Ik (God) ben 
de spijs van de groten: groei en gij zult mij eten. En gij zult niet mij doen veran-
deren in u, gelijk het voedsel van uw vlees, maar u zult in mij veranderen.”3 De 
eucharistie is de vindplaats van dát geheim, het geheim van God, het geheim van 
leven en dood, het geheim dat ik moet worden wat God is. Que Dieu me délivre 
de la croyance et purifie ma foi.

“Eet mij, drink mij, mijn lichaam en mijn bloed,” hoor ik via het evangelie-
verhaal Jezus zeggen. Uiterst lichamelijk, en dus “verteer Mij”. Mij: mijn wijze 
van leven, het geheim van mijn bestaan, mijn verdwijnen in God opdat anderen 
zouden leven. Dát geheim waarvan het brood en de wijn enkel de tekens, de 
suggestie zijn. Het gaat om de lótsverbondenheid met Jezus van de aanzittenden 
die dáárdoor “deel aan Hem hebben” (Joh. 13,8). Wanneer ik door Hem te eten tot 
leven kom, word ik wat God is. Ik ontdek het geheim van mijn eigen bestaan als 
ik het leef op zijn manier, want al wat leven is, is hij. Niets van wat ik kan ‘weten’ 
omtrent het geheim van God, gaat buiten de ontdekking en ontplooiing van mijn 
menselijkheid om. Maar dan moet ik er tegelijk dit bij zeggen: in het geheim van 
míjn menselijkheid ligt ook het geheim van íeder mens en van héél de mensheid 
omsloten, want ieder mens is evenveel mens als ik. Ieder is uniek, maar niemand 
is alléén in dit vinden van Gods geheim. Eucharistie vier je nooit alléén of voor je 
eigen devotie, je viert het geheim van alle mensen: het geheim van het geloof. En 
met de woorden van Jezus zeg je tot al die mensen: eet mij, drink mij, geheim van 
het geloof. We moeten het instellingsverhaal herschrijven met ons eigen bestaan, 
nu, op deze dag die God gemaakt heeft en die er nog nooit is geweest: een nieuw 
verhaal, ook al komt het voort uit het oude en vertellen wij het met woorden 

2 P. Ricoeur, Philosophie de la volonté. i Le Volontaire et I’ Involontaire, Seuil, Paris 1967, p. 392–394.
3 S. Augustinus, Confessiones, vii/x, 16.
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die wij aan anderen ontlenen. Een verhaal van wérkelijke tegenwoordigheid, van 
Gods tegenwoordige tijd. Alleen zo kom ik tot leven.

lichaam van Christus

Als ik eucharistie vier, vier ik niet de eucharistie van Jezus. Ik vier de mijne, want 
Jezus is dood en ik ben de levende tijdgenoot die Hem, door Hem te gedenken, 
opnieuw uitvind en een nieuw bestaan schenkt, in het mijne. Ik vier wérkelijke 
tegenwoordigheid. Het is de werkelijkheid van óns tegenwoordig zijn bij God. 
Want ik ben er nooit alléén, ik ben er met anderen, met de aanwezigen, bekende 
en onbekende, met de zeer velen ook die er niet lijfelijk zijn, levenden en doden, 
met allen die ooit zelf hetzelfde deden als wij, de grote communio, verspreid 
dwars door de tijd heen: één grote saamhorigheid in het geheim van leven en 
dood. Het uur is nu. Want dit moment is uniek en zal nooit meer plaatsvinden, 
zoals het ook nog nooit hééft plaatsgehad. Wij zijn er hier en nu om, net als de 
velen vóór ons en als het ware samen met hen, het beste van onze menselijk-
heid open te leggen in de verwachting en het geloof Gods aanwezigheid erin te 
ontdekken en zo het lichaam te zijn van de in God verdwenen Jezus: lichaam 
van Christus.

Op die manier sta ik, staan wij in het spoor van Jezus. In het ‘traject’ dat Hij 
heeft uitgezet en dat ik, door eucharistie te vieren, beloof te begaan zodat Jezus’ 
boodschap ‘dat God dichterbij is dan je denkt’ ook hier en nu wordt verkondigd 
in het leven van mensen van vlees en bloed: het geheim van ons geloof. Jezus was 
vol van de urgentie van deze nabijheid van God. Het teken dat Hij ervoor gaf, was 
de maaltijd met brood en wijn. Dat teken moet ik samen met de anderen stellen, 
in de kleine en korte tijd van leven die mij gegeven is, zoals Jezus dat in zíjn korte 
levenstijd heeft gedaan. Ik stel het teken opnieuw. Want ook al zijn zeer velen 
mij erin voorgegaan, mijn/ons moment is er nog nooit geweest en zal noch kan 
ooit herhaald worden. Ben ik er de enige priester? Ik ben de voorganger binnen 
de gemeenschap, maar allen zijn er de priesters die de tekens moeten stellen van 
zelfgave, van het geheim van leven en dood.

Immers, als ik, samen met de anderen, eucharistie vier, is het niet Jezus die 
zegt: “Dit is mijn lichaam.” Ik zelf zeg het. Allen zeggen het: een woord dat open-
baart. Allen zijn er priester en ik, als voorganger, ben als het ware de mond, de 
persona van Christus, de mond die zegt en al zeggend openbaart dat hier in allen 
het lichaam van Christus is. Die openbaart: God komt er niet opeens bij. Neen, 
wij gaan door dit gebaar dat Jezus uitgevonden heeft open voor de ongrijpbare 
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intensiteit van Gods werkelijke tegenwoordigheid. God ís er uiteraard altijd al. 
Maar wij zijn er niet altijd, wij zijn verstrooid en verdeeld en worden door deze 
woorden en dit gebaar in het hier en nu verzameld: met onze hoogten en diepten, 
ons licht en onze duisternis, ons verleden en onze toekomst, de ondoorzichtig-
heid van onze emoties en de heftigheid van onze passies. Verzameld: héél ons 
leven, héél onze dood: ‘dit is mijn lichaam.’ Zo was Jezus in dit gebaar verza-
meld: alles van Hemzelf voor allen: ‘Mijn leven bestaat er ten diepste uit dat ik 
als voedsel ben voor de anderen. Alleen zó wordt Gods geheim gevonden, alleen 
zó komt God in vlees en bloed, het vlees en bloed van wie de woorden spreken 
en de tekens stellen van eten en drinken.’ Lichaam van Christus, lichaam van de 
verrezene die in God verdwenen is en die hier en nu opstaat in ons.

Deze communio tussen hen die eucharistie vieren openbaart dat God onder 
hen aanwezig is, werkelijk tegenwoordig. Die tegenwoordigheid is er niet zonder 
hen die er tegenwoordig zijn. Transsubstantiatie van de aanzittenden. Dat is het 
geheim van ons geloof: dat wíj opstaan en dat in ons leven van vlees en bloed 
leven tevoorschijn komt van een volstrekt andere kwaliteit. Brood en wijn voeden 
ons met het nieuwe gebod dat Jezus met zijn bloed heeft bezegeld: “Bemint elkaar 
zoals ik jullie heb bemind.” En door te zeggen dat wij dit moeten doen om Hem 
te gedenken, nodigt Hij ons uit om ons ook zelf te voeden met de substantie van 
zijn zelfgave: door ons van onszelf te ontdoen en aan anderen te geven. Daarom: 
als wíj onze naasten niet beminnen, vlees en bloed, is Christus niet verrezen.

Het brood en de wijn symboliseren deze ongrijpbare werkelijke tegenwoor-
digheid. Ik kan ze aanraken en als het ware met de hand aanschouwen. “Steek 
je hand uit en raak mij aan”, zei Jezus tegen Thomas. “Steek, omdat je twijfelt 
aan mijn aanwezigheid, je hand uit en wees gelovig” (Joh. 20,17). En samen met 
de anderen steek ook ik mijn hand uit en door met mijn handen aan te raken 
aanschouw ik wat ik met mijn ogen niet kan zien. Op grond daarvan word ik 
gelovig en kan ik degenen die met mij meevieren zien in het licht van God. Door 
de hand uit te steken, te schouwen en te eten en te drinken, belijden we ons 
geloof: wij komen alleen tot leven door onszelf te geven op de manier waarop wij 
eten, gegeven zoals brood en wijn, aangereikt, gegeten en verteerd, om leven te 
worden van mensen. Offer is: jezelf aan God geven, God die je hebt geschouwd 
door met de anderen je hand uit te steken en lichaam van Christus te zijn door 
voor anderen voedsel te worden.



115de eucharistie als vindplaats van het geheim van het geloof

Transsubstantiatie

De eucharistie als vindplaats van het geheim van het geloof. Mensen worden, 
door wat ze eten en drinken, binnengeleid in hun eigen geheim: zij zijn het 
lichaam van Christus waarvan het brood het teken is. Zíj zijn het sacrament, de 
suggestie van de werkelijke tegenwoordigheid van God, zoals God ooit werke-
lijk tegenwoordig was bij die eerste van al deze maaltijden. Een teken van wat 
gebeuren moet. Zoals Jezus zichzelf gaf, als offer, zo moet ik, zo moeten ook wij 
onszelf geven: vlees en bloed. De maaltijd is dáár het teken van. Want alleen dán 
openbaart zich het geheim van God in mensen van vlees en bloed. Zichzelf geven, 
daar komt het op aan: zelf het leven willen worden voor wie (nog) niet aan leven 
toekomen. De levende God openbaart zich in het leven van de levenden. Eten 
staat daarbij centraal. Als ik zelf honger heb, is dat een biologisch probleem. Maar 
als de mens naast mij honger heeft, is dat een theologisch probleem. Schouw ik 
met mijn hand het geheim van God in de mens naast mij? En communiceer ik, 
door aan deze tafel te eten en te drinken, met mijn eigen vlees en bloed met dat 
geheim van goddelijke aanwezigheid? Communiceer ik mijn geloof dat alléén het 
lichaam van Christus de honger naar leven kan stillen?

Het zal duidelijk zijn: in mijn beleving kunnen wij niet spreken over trans-
substantiatie en daarbij enkel kijken naar de species die zouden veranderen. Naar 
het brood dat lichaam wordt, zonder daarbij onmiddellijk te bedenken dat het 
ten diepste gaat om de verandering van de aanwezigen die moeten opstaan uit de 
dood. Maar meer nog: is het woord transsubstantiatie geen ontoegankelijk woord 
geworden? Een woord dat is ontleend aan een middeleeuws wereldbeeld dat zelf 
weer verworteld was in de antieke filosofie en dat op die manier afkomstig is uit 
een soort metafysiek waarvan het gezag niet evident (meer) is, dat cultureel is 
verouderd en eigenlijk geheel passé is. Moeten we dat woord niet uit de metafy-
siek halen en het verpersoonlijken? In dit verband denk ik aan E. Levinas.4 Er 
is het gelaat van de ander, een gelaat dat mij naakt aankijkt. Maar er is ook het 
lichaam, even naakt, erotisch naakt. Er is uitwisseling boven het begrijpen uit, 
tederheid, intimiteit op een volstrekt niet rationeel niveau, duister. Zonder deze 
uitwisseling is er geen leven mogelijk. Het is een uitwisseling die niet enkel tot 
herkenning leidt maar tot een soort identificatie. Een identificatie die zichzelf 
overstijgt en die vruchtbaar wordt. Een mens verlaat zijn eigen substantie om 
zich te identificeren met de substantie van de geliefde ander, boven alle begrip 
en zelfbehoud uit. De een vindt zichzelf enkel in de ander door zich op een of 

4 E. Levinas, Totalité et Infini, Nijhoff, Den Haag 1974, p. 233 vv.



116 andré zegveld

andere manier te transsubstantiëren in de ander. Een beweging die geen einde 
kent maar die zich opent naar de toekomst, naar leven. Daarin, in deze beweging 
van de een naar de ander, wordt de oneindigheid van ons verlangen naar God 
gesuggereerd. Een verlangen waarin we blijven wie we zijn en toch veranderen: 
in het lichaam en bloed van Jezus Christus.

Zeker, dogma’s veranderen niet, ook al zijn theologen levenslang bezig er 
de betekenis van uit te leggen. Maar de mensen, de gelovigen zijn wel aan het 
veranderen. Niemand kan hen verbieden om na te denken en denkend ook hun 
verstand te heiligen. Kunnen we ons een Kerk voorstellen die over haar eigen 
schaduw, haar leerstellige en liturgische gewoontes zou durven heen springen 
omdat gewoontes mensen ondoordringbaar maken voor God? Het zou een 
Kerk zijn die er op durft vertrouwen dat het ‘begrijpen’ van een sacrament enkel 
gegeven wordt door het sacrament zelf, op voorwaarde dat de vierders niet van 
het gebeuren worden afgehouden door tijdloze en onhistorische vormen van 
liturgie. Het zou de Kerk zijn van al degenen die op zoek zijn naar het Rijk van 
wie met Pasen in God verdwenen is. Er is vooral veel práktische theologie nodig 
om daar onbevangen en onbekommerd over na te denken.



“Ga, En hErsTEl miJn KErK”

over Franciscus als model van kerkvernieuwing

Jan van den Eijnden o.f.m.

Het thema van deze bundel voor Jozef Wissink is: Ideeën voor een vitale rooms–
katholieke Kerk. Het thema zal gekozen zijn uit bezorgdheid over de kwaliteit 
van de pogingen tot vitalisering die na Vaticanum ii zijn gedaan. Daarmee lijkt 
zo weinig succes te zijn geboekt, dat wel gezegd wordt dat de Kerk in een impasse 
is geraakt.

In Noordwest–Europa is de Kerk in ieder geval in de impasse geraakt van het 
niet meer toegesneden zijn van haar institutionele structuur op de kerkelijke feite-
lijkheid. De Kerk wordt meer en meer een keuzekerk, terwijl haar organisatie-
structuur nog altijd geografisch bepaald is, als ware zij nog steeds een volkskerk.

Met ‘keuzekerk’ bedoel ik aan te geven dat het behoren tot de Kerk steeds meer 
een zaak wordt van keuze. De Kerk bestaat meer en meer uit gelovigen die katho-
liek zijn niet omdat zij nu eenmaal gedoopt zijn en van huis uit tot de katholieke 
Kerk behoren, maar omdat zij daar vrij voor kiezen. Ook hun betrokkenheid bij 
een lokale geloofsgemeenschap oftewel parochie wordt een kwestie van keuze. 
Men zoekt een parochie of een gemeenschap waarin men zich in zijn geloofsbele-
ving thuis voelt. Niet de band met de geografische en institutionele werkelijkheid 
is bepalend, maar de band met de gemeenschap waarin men zich thuis voelt.

De structuur van de institutionele Kerk is hier nog niet op toegesneden. Deze 
is nog altijd gebaseerd op de geografische realiteit van de parochie. De kerkelijke 
leiding heeft op de situatie van het teruglopen van het aantal gelovigen en ambts-
dragers geen ander antwoord dan schaalvergroting: samenwerkingsverbanden 
van parochies, fusies e.d. Dit leidt niet alleen dikwijls tot vervreemding van gelo-
vigen ten opzichte van de gemeenschap waarbij zij geacht worden te horen, maar 
het vervreemdt ook de ambtsdragers meer en meer van de gelovigen voor en met 
wie zij de sacramenten mogen vieren.

Maar we moeten ons ook afvragen of degenen die hun kerk–zijn beleven als 
een vrije keuze voldoende toegerust zijn voor de nieuwe kerkelijke situatie die zij 
zelf belichamen. Hebben zij het geloof zo geïnterioriseerd en gepersonaliseerd 
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dat zij er in de nieuwe kerkelijke situatie van kunnen leven en heeft hun geloof 
een dusdanige mate aan kerkelijkheid dat zij er de gemeenschap waartoe zij vrij-
willig behoren, in het klein en in het groot, mee kunnen schragen en opbouwen? 
Kunnen zij er aan bijdragen dat de Kerk uit de huidige impasse geraakt door een 
vitale keuzekerk te vormen?

Wat gebeurt er, als wij tegen deze achtergrond kijken naar Franciscus van 
Assisi? Kunnen wij Franciscus beschouwen als iemand die initiatieven heeft 
genomen met betrekking tot de Kerk en hebben die de Kerk uit een impasse 
gehaald?

Een 13de–eeuwse impasse

De Kerk verkeerde in het begin van de 13de eeuw wel degelijk in een impasse. Op 
institutioneel niveau had de Kerk geen adequaat antwoord op de ontwikkelingen 
die zich voordeden. Er werd een almaar grotere discrepantie ervaren tussen wat 
de institutionele Kerk van zichzelf liet zien en de Jezus zoals men die uit de evan-
geliën kende. Oorzaken hiervan waren de toenemende invloed van de spiritua-
liteit van Bernardus, waarin veel aandacht was voor de menselijkheid van Jezus, 
en ook de kruistochten. De verhalen die de kruisvaarders meebrachten maakten 
het mogelijk zich het leven van Jezus beter te kunnen voorstellen. Gevolg was 
dat de goddelijke Jezus in zekere zin van zijn voetstuk kwam en verscheen als 
de Godmens die zich het menselijk leven in al zijn beslommeringen had aange-
trokken. Deze discrepantie werd des te schrijnender naarmate de samenleving 
zich ontwikkelde in de richting van een nieuwe geldeconomie. Deze economie 
maakte steeds meer slachtoffers door de tweedeling die ontstond en waarin, 
eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis, sprake was van een onderklasse waar 
de samenleving zich geen raad mee wist. Op kerkelijk terrein manifesteerde deze 
ontreddering zich in het opkomen van armoedebewegingen die de Kerk wilden 
terugbrengen tot de armoede van Christus.

De Kerk had moeite zich tot deze ontwikkelingen te verhouden. Dit werd 
mede veroorzaakt door de deplorabele staat waarin de clerus verkeerde. Zowel 
het morele als intellectuele niveau was laag. Maar ook het geloofsleven van de 
gelovigen was verre van florissant. Het geloof bepaalde wel de kalender van het 
maatschappelijk leven, maar de kennis van waar het in het geloof om gaat was zo 
goed als afwezig, en dat had op zijn beurt een negatieve invloed op de innerlijk-
heid van het geloofsleven.

Paus Innocentius iii dacht deze situatie te kunnen aanpakken door een concilie 
bijeen te roepen: het Vierde Lateraans Concilie (1215). Dit concilie vaardigde 
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de nodige maatregelen uit betreffende de vorming van de clerus en met name 
van volkspredikanten, en voor de gelovigen werd de verplichting tot een jaar-
lijkse biecht bij de eigen pastoor ingevoerd alsmede de plicht in de Paastijd ter 
communie te gaan. Op deze manier hoopte het concilie de kerkelijke participatie 
en de geestelijke vorming van de gelovigen te verbeteren en aldus de Kerk te revi-
taliseren tot een levende geloofsgemeenschap.

reactie van Franciscus
Volgens de vrome traditie is Franciscus op dit concilie aanwezig geweest.1 Belang-
rijker dan deze traditie is dat zijn Geschriften er meer dan eens blijk van geven 
dat hij goed begrepen heeft waar het dit concilie om te doen was. Vooral zijn 
teksten over de Eucharistie laten zien hoe hij probeerde zijn broeders, maar die 
niet alleen, op te voeden tot eerbied voor dit sacrament en een intensere deel-
name daaraan.2 In zijn Eerste Wijsheidsspreuk geeft hij blijk van een geestelijk 
doorleefd maar ook theologisch diep inzicht in het geheim van dit sacrament. 
Hier en daar nam hij ook het taalgebruik van het concilie over.3 We zouden Fran-
ciscus een heraut van het Vierde Lateraans Concilie kunnen noemen.

Aldus geeft Franciscus er blijk van midden in de institutionele Kerk van zijn 
tijd te staan en zijn roeping en zending als een kerkelijke dienst te verstaan. 
Maar deze dienst is geboren uit een persoonlijke bekering. In woorden van deze 
bundel: Franciscus komt tot zijn initiatieven ten aanzien van de Kerk vanuit wat 
met hemzelf gebeurd is en wat wij kunnen kwalificeren als een initiatief dat zich 
aan hem voltrokken heeft. Hij vat zijn bekeringsgeschiedenis samen in het begin 
van zijn Testament.4 Daar belijdt hij uitdrukkelijk dat het de Heer is geweest, die 
hem in de toestand heeft gebracht die hem heeft doen besluiten om “de wereld 
te verlaten”. Ook het feit dat hij met zijn nieuwe levenswijze in navolging van 
Christus anderen heeft aangetrokken, voert hij terug op een initiatief van de 
Heer: “de Heer heeft mij broeders gegeven”. Hetzelfde geldt van de levenswijze 

1 Het verhaal van de drie gezellen, n. 51 wordt wel gelezen als een ‘bewijs’ dat Franciscus op het 
concilie aanwezig is geweest. Vgl. Verhaal van de drie gezellen, vertaald door dr. A.A.C. Sier o.f.m., 
Gottmer, Haarlem 1977.
2 Dat is o.a. het geval in zijn Brief aan de geestelijken. Vergelijk de inleiding op deze brief in: Fran-
ciscus van Assisi, De Geschriften, vertaald, ingeleid en toegelicht door G.P. Freeman, H. Bisschops, B. 
Corveleyn, J. Hoeberichts en A. Jansen, Gottmer, Haarlem 2004, p. 143. In het vervolg: De Geschriften.
3 Zo is David Flood van mening dat de hoofdstukken 18–21 van de niet goedgekeurde regel van 
1221 zijn ingevoegd onder invloed van Lateranum iv. Franciscus’ Brief aan de geestelijken bevat in 
zijn eucharistische passages ook verwijzingen naar decreten van het concilie. De Geschriften, p. 143. 
Met dank aan G.P. Freeman.
4 Testament, 1–3; 14. Vgl. De Geschriften, p. 102 en p. 103.
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waarvoor hij kiest, het onderhouden van het evangelie: die is hem door de Heer 
geopenbaard. Franciscus komt tot zijn dienst aan de Kerk vanuit een persoon-
lijke ontmoeting met Christus, die zich bestendigt in een leven in persoonlijke 
verbondenheid met Christus. Zijn oproep tot bekering geldt juist deze persoon-
lijke verbondenheid: die moeten de mensen tot wie hij spreekt terugvinden. Hij 
spreekt zijn gehoor aan in de binnenkant van hun geloof.

Geloof en kerkelijkheid van Franciscus
De kerkelijke betrokkenheid van Franciscus, zoals die blijkt uit zijn bereidheid 
om de dynamiek die het Vierde Lateraans Concilie op gang wil brengen te onder-
steunen, geeft aan dat voor hem de binnenkant van het geloof niet kan bestaan 
zonder de buitenkant daarvan, de institutionele Kerk. Maar ook het omgekeerde 
blijkt: de buitenkant van de Kerk kan niet bestaan zonder de binnenkant van een 
levend geloof in iedere gelovige.

Dit blijkt ook uit zijn persoonlijke bekeringsgeschiedenis. Franciscus raakte 
in een geestelijke crisis, omdat hij steeds minder raad wist met zijn eigen maat-
schappelijke positie van zoon van een lakenkoopman in goeden doen. Zijn 
milieu van nieuwe rijken wilde niet alleen steeds meer politieke macht, hetgeen 
hen in conflict bracht met de adel, maar keek ook steeds meer neer op degenen 
die in deze ontwikkeling niet konden meekomen en daarmee tot de bedelstaf 
vervielen. Het is niet voor niks dat in de bekeringsgeschiedenis van Franciscus 
de ontmoeting met een melaatse zo’n grote rol speelt.5 De melaatse was het proto-
type van wie het in de nieuwe ontwikkelingen niet konden maken. De ontmoe-
ting met een van hen daagde Franciscus uit tot verregaande solidariteit met deze 
‘mislukkelingen’. Het is deze ontmoeting die Franciscus gevoelig maakte voor de 
armoede van Christus. Wanneer hij in het vervallen kerkje van San Damiano al 
biddend zijn weg zoekt in het verwarrende proces waarin hij terecht is gekomen, 
hoort hij het kruisbeeld dat daar hangt spreken. Christus zegt tegen hem: “Ga, 
en herstel mijn kerk”. Franciscus neemt dit aanvankelijk letterlijk. Hij begint het 
vervallen kerkje te herstellen.6 Maar het vervolg van zijn levensgeschiedenis en 
het opkomen van zijn orde van de minderbroeders mag ook gezien worden als een 
verdere invulling van deze opdracht. Toen hij eenmaal wist wat hij wilde — leven 
volgens het Evangelie en gaan in de voetstappen van Christus — heeft hij zijn 
leven en dat van zijn broeders in dienst gesteld van de Kerk die herstel behoefde.

5 Testament, 1–3.
6 T. van Celano, Gedenkschrift van Franciscus’ daden en deugden, n. 10, in: De oudste verhalen 
over Franciscus van Assisi, vertaling R. Hofman; inleiding en toelichting G.P. Freeman, p. 157. In het 
vervolg: Gedenkschrift.



121“ga, en herstel mijn kerk”

Deze kerkelijke dimensie van Franciscus’ roeping en leven blijkt ook hieruit, 
dat hij in zijn regel uitdrukkelijk vermeldt dat zijn broeders katholiek moeten 
zijn.7 Hiermee wil Franciscus zijn beweging onderscheiden van andere armoe-
debewegingen die zich tegen de Kerk hebben opgesteld, zoals bijvoorbeeld de 
katharen. Ook vermeldt hij uitdrukkelijk dat broeders nergens mogen preken 
zonder toestemming van de plaatselijke bisschop of pastoor.8 Dit schrijft dezelfde 
Franciscus die er blijk van geeft het nodige te weten van wat in de Kerk niet deugt. 
Met name weet hij van de zondigheid van de priesters.9 Maar hij weet ook dat 
er onder de gelovigen veel zijn die Christus niet in hun leven willen toelaten om 
door Hem gered te worden.10 Met andere woorden: Franciscus is in zijn kerkelijk-
heid niet onkritisch. Zoals dat ook hieruit blijkt dat hij dingen doet die in de Kerk 
van zijn tijd niet gebruikelijk zijn. Zo heeft hij zijn eigen beweging, de orde van 
de minderbroeders, volstrekt democratisch georganiseerd. Zij vertoont trekken 
van wat wij tegenwoordig misschien een ‘basisbeweging’ zouden noemen. Zij 
wordt anders geleid dan de institutionele Kerk. Zo worden de oversten geen 
‘prior’ genoemd, maar ‘minister’ oftewel ‘dienaar’. De broeders kunnen dus als 
heren met hun ministers spreken en omgaan. Ook valt het onderscheid op grond 
van wijding weg. Clerici en leken zijn gelijkwaardig en kunnen gelijkelijk tot 
bestuursambten in de broederschap geroepen worden. Bovendien neemt Fran-
ciscus in zijn regel van 1223 op, dat de broeders die konden preken en aan wie 
de Geest het te doen gaf, mochten preken, als de Generale Minister hen geschikt 
vond.11 Daarbij maakt hij geen onderscheid tussen broeders die priester waren en 
die dat niet waren. Dit was revolutionair, zoals het ook revolutionair was dat het 
aan de Generale Minister toekwam te bepalen wie wel of niet mochten preken. 
Dit ging in tegen de voorschriften van het Lateraans Concilie.12

Wat in de Kerk niet deugt belemmert Franciscus niet in zijn trouw aan de 
Kerk. Zijn ongebruikelijk gedrag ervaart hij niet als in strijd met deze trouw. Hij 
heeft de spanning uitgehouden tussen zijn persoonlijke geloofservaring en het 
kerkelijk instituut. Hij zet zijn eigen geloofservaring en zijn broederschap in om 
de Kerk te herstellen. Toch geeft hij daarvoor niet een aantal voor hem wezenlijke 

7 Regel van 1221, 19, 1–2; Regel van 1223, 2,2. Vgl. De Geschriften, p. 62, 77.
8 Testament, 7; Regel van 1223, 9,1. Vgl. De Geschriften, p. 102, 52.
9 Gedenkschrift, n. 201, p. 276; Testament, 6–10; Brief aan de geestelijken, 1–5; Wijsheidsspreuk 26. 
Vgl. De Geschriften, p. 102–103, 144–145, 121.
10 Brief aan de gelovigen, versie 2, 15. Vgl. De Geschriften, p. 135.
11 Regel van 1223, 9,2. Vgl. De Geschriften, p. 84.
12 J. van den Eijnden o.f.m., Eerbied als kritische kracht De houding van Franciscus van Assisi tegen-
over de priester, in: A.H.C. van Eijk en A.P.H. Meijers (red.), Gedoopt, gevormd, gezonden. Status en 
statuut van de pastoraal werk(st)er, Meinema, Zoetermeer 2001, p. 169–187, hier 181.
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kenmerken van zijn broederschap op. Aldus voorziet hij de Kerk van levende 
bouwstenen die door hun levende verbondenheid met Christus, het kerkelijk 
bouwwerk dat versteend was, tot een levende tempel maken, waarin de Heer zijn 
intrek kan nemen.13

De liefde van Christus en de liefde voor de Kerk
Waarom wil Franciscus aldus de Kerk opbouwen en wil hij zijn eigen beweging 
toch zo uitdrukkelijk binnen de Kerk houden? Allereerst, omdat hij van de Kerk 
het geloof gekregen heeft.14 Hiermee dankt hij het aan de Kerk dat hij tot beke-
ring gekomen is. Maar vervolgens speelt de nauwe band een grote rol die Fran-
ciscus ziet tussen enerzijds Christus die hem zijn opdracht gaf en anderzijds de 
Kerk. Franciscus is uit zijn geestelijke crisis opgestaan — en hij doet dat telkens 
weer, want het blijft niet tot een enkele crisis beperkt — door het geloof dat hij 
onvoorwaardelijk door Christus werd bemind, hoe min hij ook over zichzelf 
dacht. Deze ervaring brengt hem ook tot het geloofsinzicht dat de Kerk door 
Christus met eenzelfde onvoorwaardelijkheid wordt bemind. Ook als de liefde 
van Christus niet wordt bemind in en door de Kerk, blijft Christus zijn Kerk 
liefhebben. Daarvan is voor Franciscus de eucharistische presentie van Christus 
het teken. Christus voelt zich niet te verheven om dagelijks in de handen van 
zondige priesters in de zondige Kerk af te dalen.15

Dankzij zijn eucharistisch geloof is Franciscus zo gaan delen in de liefde van 
Christus dat hij, net als Christus, de Kerk trouw is kunnen blijven waar die hem 
tegenviel en waarin veel was dat hem grote zorgen baarde. Motief voor Fran-
ciscus’ liefde voor de Kerk is dus de liefde van Christus voor de Kerk. Deze liefde 
heeft Franciscus tot iemand gemaakt die initiatieven heeft kunnen nemen met 
betrekking tot de Kerk, die de Kerk ook ten goede zijn gekomen.

De Kerk heeft al gauw gezien hoe de franciscaanse beweging kon bijdragen aan 
de vernieuwing die zij beoogde, bijvoorbeeld door de maatregelen van het Vierde 
Lateraans Concilie. In de broeders van Franciscus vindt de Kerk een gemeen-
schap van predikanten die ingezet kunnen worden om de vorming van de clerus 
te verbeteren en de gelovigen op te wekken tot een levend geloofsleven.16

In de geschiedenis van de orde van de minderbroeders heeft dit betekend dat 
de orde meer en meer onderdeel is gaan uitmaken van de institutionele Kerk. 
Sommigen hebben dit beoordeeld als een verraad aan haar oorspronkelijke 

13 Vgl. Brief aan de gelovigen, versie 1,5–6; Brief aan de gelovigen, versie 2, 48.
14 Vgl. Testament 6–10. 13.
15 Wijsheidsspreuk 1, 17–18; Testament, 7–10.
16 Vgl. J. van den Eijnden o.f.m., Eerbied als kritische kracht, p. 182–183.
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roeping. De orde zou zijn ingepakt en onschadelijk gemaakt doordat de hiërar-
chie zich van haar meester maakte. Dit is o.a. de opvatting van de Franse dominee 
die aan het begin staat van het moderne Franciscus–onderzoek, Paul Sabatier 
(1858–1928). Ik deel deze opvatting niet. De beweging die Franciscus begonnen is 
gaf alle aanleiding aan de officiële Kerk om die voor haar eigen vernieuwingsbe-
weging in te zetten. De officiële Kerk heeft feilloos gespeurd dat er in de francis-
caanse beweging sprake was van een authenticiteit in de navolging van Christus, 
die de hele Kerk ten goede kon komen.17 En deze authenticiteit heeft te maken 
met de verinnerlijking van het geloof tot een geleefde gemeenschap met Christus, 
waaruit Franciscus en zijn broeders leefden en waartoe zij in hun prediking de 
gelovige opwekten.

Terug naar de huidige impasse

In het begin van dit artikel heb ik de impasse waarin de Kerk vandaag de dag in 
onze streken verkeert, beschreven als een spanning tussen de keuzegelovigen en 
de institutionele Kerk. Ik heb ook de vraag gesteld of beide wel zijn toegesneden 
op de ontwikkeling die gaande is. Hoe kijken wij tegen deze spanning aan nu wij 
de kerkelijkheid van Franciscus nader bekeken hebben?

Al kijkend naar Franciscus hebben wij een vruchtbare wederkerige betrokken-
heid gezien van een persoonlijke keuze van Franciscus voor het geloof aan de ene 
kant en de institutionele Kerk aan de andere. Deze betrokkenheid heeft vooral 
tot stand kunnen komen op grond van het verinnerlijkte geloof van Franciscus. 
Deze verinnerlijking heeft hem in contact gebracht met de onvoorwaardelijke 
liefde van Christus, voor hemzelf en voor de Kerk.

Deze verinnerlijking is ook in onze tijd een conditie voor het welslagen van de 
keuzekerk. Op de eerste plaats, omdat er steeds minder institutie is om ons in 
ons geloof te dragen, zodat wij het in het geloof steeds meer van onszelf moeten 
hebben en moeten kunnen staan voor onze eigen keuzes. Hoewel: deze manier 
van praten is niet zo gelovig. In de taal van het geloof is het passender om te 
zeggen dat wij het in het geloof van God moeten hebben en dat wij ons door 
God moeten willen laten kiezen. Zoals Franciscus gekozen is voordat hij gekozen 
heeft. Deze dimensie van het geloof moet zich verdiepen om geloof te zijn dat van 
ons levende stenen maakt voor een levende Kerk.

Maar deze verinnerlijking is ook nodig om de spanningen vruchtbaar te maken 
die er bestaan tussen het vrijwillig behoren tot de keuzekerk en het lidmaat zijn 

17 Ibidem.
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van de institutionele Kerk. Spanningen die ermee te maken kunnen hebben dat 
men zich in de eigen vrijwilligheid beknot voelt door de Kerk en soms ook feitelijk 
beknot wordt, maar ook dat men juist vanuit een persoonlijk toegeëigend geloof 
meer oog krijgt voor waar de Kerk tekortschiet als liefdesgemeenschap. Wil men 
deze spanningen niet laten uitlopen op een onverschilligheid ten opzichte van 
de institutionele Kerk of op een breuk daarmee, dan moet men begiftigd zijn 
met trouw aan en liefde voor de Kerk als deelname aan de liefde van Christus 
voor de Kerk. En deze trouwe liefde heeft als voedingsbodem het verinnerlijkte 
geloof. Deze liefde maakt vrij om, ondanks de spanningen waarvan men last 
heeft, de Kerk dankbaar te zijn voor wat men van haar gekregen heeft: het geloof. 
En aldus maakt deze liefde vrij om tot een echt vrije en zelf gewilde toe–eigening 
en verinnerlijking van dit geloof te komen. Een geloof dat een verhouding tot de 
institutionele Kerk uitsluit of niet mee insluit loopt niet alleen weg voor de span-
ningen van het behoren tot de Kerk, maar loopt ook het gevaar vervreemd te 
raken van de geloofsschat die de Kerk koestert en waaruit het persoonlijke geloof 
mag putten. Gevolg daarvan kan weer zijn dat persoonlijke geloof verschraalt 
tot een religieuze verfraaiing van persoonlijke meningen en opvattingen. Men 
onthoudt zichzelf dan immers het kritisch bevraagd kunnen worden van de 
eigen geloofshouding.

De uitdaging voor de institutionele Kerk is om wie zichzelf als keuzekerk 
manifesteren te erkennen en te waarderen als levende stenen die de Kerk mee 
opbouwen tot een levend huis van God. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
want juist als instituut hecht de Kerk aan eenduidige structuren, volgzaamheid 
van haar leden en eenvormigheid van geloof. Ruimte voor vrij en persoonlijk 
toegeëigend geloof, het kenmerk van de keuzekerk, wordt al gauw als vrijzinnig-
heid opgevat.

Wil de Kerk Kerk van deze tijd zijn, opgebouwd door gelovigen die een 
persoonlijk geloof kunnen inbrengen, dan zal haar aandacht niet moeten uitgaan 
naar het restaureren van structuren of het aanpassen ervan, zoals bijvoorbeeld 
gebeurt in de vergroting van parochiestructuren. Er zal naar nieuwe structuren 
gezocht moeten worden, waarmee de Kerk zichzelf durft opbouwen tot keuze-
kerk. Ik zeg met opzet ‘durft’, want dit zal voorwaar geen sinecure zijn. Er zal 
moed voor nodig zijn. Het heeft daarom weinig zin om de Kerk er verwijten 
van te maken dat zij hier maar zo moeilijk toe komt. Het is niet verstandig de 
Kerk in het harnas te jagen. Een geharnaste Kerk zal nooit uit de impasse raken. 
Misschien kan de Kerk vermurwd worden tot het doen van wat zij uit zich-
zelf niet zo makkelijk durft, wanneer zij niet heen kan om een verinnerlijkt en 
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persoonlijk toegeëigend geloof van haar leden. Zoals de kerkelijke leiding niet 
om het aanstekelijke geloof van Franciscus heen kon en ten slotte ook niet wilde. 
Naarmate zij meer van dergelijk persoonlijk en aanstekelijk geloof aantreft, zou 
zij ertoe gebracht kunnen worden er op in te zetten dat zij als een keuzekerk tot 
bloei kan komen.

Maar aan deze bloei kan zij ook zelf bijdragen. Zonder uitputtend te zijn, 
noem ik twee terreinen waarop dit zou kunnen. Een bijdrage zou kunnen zijn 
het minder hameren op uniformiteit en gehoorzaamheid, zoals dat dreigt te 
gebeuren in de liturgische uniformiteit die steeds meer verlangd wordt en een 
hernieuwde en grotere nadruk op de gehoorzaamheid aan de kerkelijke hiërar-
chie. Wanneer de Kerk zich hierin vrijer zou voelen en veelvormigheid niet direct 
zou zien als een gevaar voor vrijzinnigheid en vrijere omgang met de regels die 
er zijn niet meteen zou kwalificeren als ongehoorzaamheid, zou zij daarmee blijk 
geven van vertrouwen in het geloof van haar leden als een eigen keuze en als een 
vormgeving van het eigen leven. Zonder veelvormigheid geen keuzekerk. In de 
13de eeuw heeft de Kerk de moed hiertoe gehad. Het feit dat Franciscus en zijn 
broeders zich niet in alles conformeerden aan de Kerk, bleek toen geen reden om 
hun het vertrouwen te weigeren. De Kerk zou dan zelf weer een bron kunnen 
zijn voor het persoonlijk toegeëigende geloof van de gelovigen die bij haar willen 
horen, omdat het de moeite waard is en aan hun geloof ten goede komt om voor 
haar te kiezen. Er zou zoiets kunnen ontstaan als de vruchtbare wisselwerking 
die heeft bestaan tussen Franciscus en zijn broeders enerzijds en de Kerk van 
Rome anderzijds. Dat zou al een hele winst zijn.

Een andere bijdrage zou kunnen zijn, wanneer de Kerk minder zou morali-
seren op het terrein van huwelijk en seksualiteit. De moderne mens wil op deze 
terreinen een morele vrijheid en een eigen verantwoordelijkheid. Ook de moderne 
mens die kiest voor geloof en Kerk wil dat. Die wordt door deze keuze wat dit 
betreft geen ander mens. Geen keuzekerk zonder morele autonomie van haar 
leden op deze terreinen. Als de pijn en de schaamte over het seksueel misbruik de 
Kerk bescheiden zou maken in het doen van morele en moraliserende uitspraken 
over seksualiteit, zou dat een bijdrage kunnen zijn aan deze morele vrijheid en 
autonomie. Ik ontzeg de Kerk niet het recht om op deze gebieden uitspraken te 
doen. Maar uit de manier waarop zij dit doet, zou gevoel moeten blijken voor 
een erkenning van deze autonomie. Dit zou ook kunnen door te erkennen dat 
het hier om verre van eenvoudige kwesties gaat, waaromtrent de Kerk ook niet 
de wijsheid in pacht heeft, zoals zo pijnlijk is gebleken toen de vele gevallen van 
seksueel misbruik aan het licht kwamen.
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Hoewel het om een heel andere zaak gaat, zou dit wat mij betreft vergelijk-
baar zijn met hoe de Kerk is omgegaan met de volledige democratie waarvoor 
Franciscus in zijn broederschap ruimte had gemaakt en met de vrijheid die 
Franciscus zich soms veroorloofde in het opvolgen van de voorschriften van het 
Vierde Lateraans Concilie.

Vergelijkingen als hierboven gemaakt tussen de wederzijdse verhoudingen 
tussen Franciscus en de Kerk en hedendaagse situaties gaan altijd mank. Daar-
voor is de afstand van acht eeuwen tussen ons en Franciscus te groot. Wat 
die afstand overbrugt is de liefde van Christus, want die is dezelfde, gisteren, 
vandaag en morgen. Christus kan in ons opnieuw liefde wekken voor Hem en 
voor zijn Kerk. Omdat degene die deze liefde wekt dezelfde is, moet er iets zijn 
dat ons in onze liefde verbindt met Franciscus en dus met de liefde die hem in 
staat stelde zich zo tot de Kerk te verhouden dat het de Kerk ten goede kwam. 
Daarom kunnen wij, kan de Kerk ook nog altijd van Franciscus leren. Daarom is 
er ook toekomst voor franciscaanse spiritualiteit. Daarom kan deze spiritualiteit 
nog altijd van betekenis zijn, ook om de Kerk te helpen in de impasse waarin zij 
zich bevindt. Vanuit deze overtuiging is dit artikel geschreven.
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religieuze sprakeloosheid binnen parochie en gezin

Toke Elshof

Op welke manieren kan de rooms–katholieke Kerk mensen van onze tijd 
aanspreken? Het ligt voor de hand dat een bijdrage van mijn hand rondom die 
vraag, teruggrijpt op de thematiek van mijn promotieonderzoek naar de ontwik-
keling van religiositeit binnen het huiselijke leven van drie generaties van rooms–
katholieken.1 En dat niet alleen omdat Jozef Wissink die promotie mee heeft 
begeleid, maar ook vanwege een inhoudelijke reden. Het huiselijke leven is van 
cruciaal belang voor het gelovig worden van de jeugd, niet alleen volgens diverse 
onderzoeken,2 maar ook binnen de kerkelijke reflectie. Daar geldt het gezin vanaf 
Vaticanum ii in toenemende mate als een huiskerk,3 als een kerncel van de Kerk 
die voor de voortgang van het geloofsleven en de geloofsgemeenschap van grote 
betekenis is.

In dit artikel vertrek ik bij de religieuze taal, of beter gezegd bij de religieuze 
sprakeloosheid. Hoewel die doorgaans vooral onder gewone gelovigen wordt 
waargenomen, speelt die ook een rol onder pastores. Daar gaat het eerste deel 
op in. Het tweede deel schetst het familieleven en de religiositeit van één van 
de door mij onderzochte generaties: de generatie van de ouders. Het derde deel 
beschrijft de belangrijkste kenmerken van de religieuze opvoeding die deze 

1 A.J.M. Elshof, Van huis uit katholiek. Een praktisch theologisch, semiotisch onderzoek naar de 
ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms–katholieke families, Eburon, Delft 2008. 
2 T. Andree, Gelovig word je niet vanzelf. Godsdienstige vorming van rooms–katholieke jongeren 
tussen 12 en 20 jaar, Dekker & Van de Vegt, Nijmegen 1983; F. van der Slik, Overtuigingen, attituden, 
gedrag en ervaringen. Een onderzoek naar de godsdienstigheid van ouders en hun kinderen, Wibro, 
Helmond 1992; L. Vergouwen, Een hemelsbrede gelijkenis. Geloofsopvoeding in godsdienstpsycholo-
gisch perspectief, Kok, Kampen 2001.
3 Lumen Gentium. Dogmatische constitutie over de Kerk. 1964, in: Constituties en decreten van het 
Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Amersfoort, Katholiek Archief 1967; Apostolicam Actuo-
sitatem. Decreet over het lekenapostolaat van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. 1965, in: 
Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Amersfoort, Katholiek 
Archief 1967; Gaudium et spes. Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd. 1965, in: 
Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Amersfoort, Katholiek 
Archief, 1967; Johannes Paulus ii (1981). Familiaris Consortio. Apostolische Exhortatie over de taken 
van het Christelijk gezin in de wereld van deze tijd; Johannes Paulus ii (1994). Lettera alle Famiglie. 
Brief aan de gezinnen. Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin.
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generatie aan hun kinderen heeft gegeven. Het tekent deze generatie dat zij de 
godsdienst minder expliciet hebben gemaakt binnen hun huiselijk leven en 
opvoeden. Daarbij speelt naast keuze ook ouderlijk onvermogen een rol, ouders 
weten niet altijd op een zinvolle wijze vorm en betekenis te geven aan hun geloof. 
Het artikel sluit af met een pleidooi voor het verkennen en herwaarderen van 
religiositeit die impliciet blijft en voor een streven onder pastores om dit beli-
chaamde geloof te verbinden met de religieuze verwoording en verbeelding van 
de godsdienstige traditie.

Deel 1. Zwijgzame katholieken

De pastor
Paul Pruyser, die als psycholoog veel met pastores heeft samengewerkt, signa-
leerde al in 1976 onder pastores een moeite met godsdienstige taal.4 Pastores, zegt 
hij, zijn geneigd om te luisteren zoals een psycholoog dat doet, of een maatschap-
pelijk werker. Als aan hen wordt gevraagd om hun waarnemingen in hun eigen 
theologische taal te verwoorden en om daarbij hun eigen theologische concepten 
en symbolen te gebruiken, raken ze de kluts kwijt. Gelovigen die zoeken naar 
pastorale antwoorden op gewetensvragen of bij vragen rondom geloofsinzichten, 
worden dan ook tegemoet getreden vanuit het jargon van psychologie of sociale 
interactie. Maar, zo zegt hij, daar komen mensen niet voor bij een pastor. Ze 
zoeken naar de explicitering van de godsdienstige dimensie van hun leven. 
Pastores zijn daar een beetje huiverig voor. Ze zijn er niet zo goed in om hun 
eigen theologische traditie op een goede manier aan te wenden. En daarmee 
laten ze mensen in de kou staan. Dit dan nog wat eenzame geluid krijgt enkele 
decennia later bijval. De godsdienstpsycholoog Rein Nauta spreekt bijvoorbeeld 
van een scheiding tussen theologie en pastoraat.5 Voor de pastor, die binnen het 
pastoraat wordt overweldigd door de veelheid en de complexiteit van vragen en 
verwachtingen, speelt de theologische reflectie op Bijbel, traditie en geloofsvragen 
doorgaans alleen nog een rol bij de voorbereiding van een preek. Binnen andere 
onderdelen van de pastorale arbeid, zoals het huisbezoek, speelt de theologie 
geen rol meer. Dat leidt tot de merkwaardige situatie dat gelovigen verwachten 
dat ze met een pastor kunnen spreken over vragen van geloof en ongeloof, maar 
een pastor treffen die liever spreekt over de opvoeding van de kinderen, over 

4 P. Pruyser, De pastor als diagnosticus, The Westminster Press, Philadelphia 1976 / De Toorts, 
Haarlem 1978, p. 24–25.
5 R. Nauta, Paradoxaal leiderschap. Schetsen voor een psychologie van de pastor, Valkhof, Nijmegen 
2006, p. 111–124.
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politiek en werkloosheid, over vakantie en vrije tijd, zonder in het kader van die 
thema’s God ter sprake te brengen. De spanning van de polariteit van imma-
nentie en transcendentie is afwezig. Ook hij meent dat daarmee mensen in de 
kou blijven staan. De drukke agenda die ingevuld is met werkzaamheden op het 
vlak van het clericale management, procesbegeleiding of van branden blussen 
gaat voorbij aan de behoefte onder gelovigen aan pastoraal leiderschap. Mensen 
verlangen naar pastorale zorg door iemand die daarvoor geleerd heeft en die 
tijd heeft gehad om het geleerde te verwerken, naar iemand met wie ze kunnen 
spreken over vragen van geloof en ongeloof; iemand die in staat is de godsdien-
stige traditie zo ter sprake ter brengen, dat het leven erdoor in een ander perspec-
tief komt te staan: met God verbonden wordt. Pastores doen echter alles liever 
dan dat. Dat komt echter niet alleen en zelfs niet allereerst voort uit de parochiële 
behoefte aan management, aan een hulpverlener of aan een schaap met vijf poten, 
pastores brengen God niet ter sprake omdat ze er onvoldoende toe in staat zijn en 
omdat ze er onvoldoende in opgeleid zijn. De verlegenheid van pastores om God 
ter sprake te brengen op een voor mensen begrijpelijke en verstaanbare wijze, 
wijt Nauta aan hun gebrekkige vermogen om theoretische inzichten van hun 
abstractie te ontdoen en op het alledaagse leven te betrekken, aan een eenzijdige 
nadruk in de opleiding op het aanleren van een non–directieve afwachtende luis-
terhouding die het zelf spreken en daarmee het echte gesprek schuwt, en aan de 
angstige neiging om meer een bemoedigende en bevestigende hulpverlener te 
zijn dan een confronterende theoloog.

Op het vlak van de godsdienstpedagogiek merkte Bert Roebben al in 1995 op, 
dat de religieuze communicatie en opvoeding (binnen het onderwijs, het pasto-
raat en het huiselijk leven) wordt getekend door een verlegenheid op geloofsin-
houdelijk vlak, wat resulteerde in een eenzijdige aandacht voor vragen van 
methode, didactiek en communicatie: de vragen naar het ‘hoe’. Een dergelijke 
eenzijdigheid miskent volgens hem, dat religieuze communicatie niet zonder 
religieuze initiatie kan.6 Ruim een decennium later7 bepleit hij een theologische 
wending, waarbij de vragen naar het ‘hoe’ worden verbonden met de theologische 
vragen naar het ‘wat’ en ‘waarom’. Een dergelijke benadering neemt de huidige 
situatie van godsdienstig opvoeden meer serieus, zo stelt hij. Want deze tijd die 
religieuze pluriformiteit koppelt aan een geringe religieuze socialisatie, brengt 
jongeren voort die zoeken naar voedsel voor hun ziel. In die zoektocht stellen ze 

6 B. Roebben, Een tijd van opvoeden. Moraalpedagogiek in christelijk perspectief, Acco, Leuven/
Amersfoort 1995, p. 221–235, 312–315.
7 B. Roebben, Godsdienstpedagogiek van de hoop. Grondlijnen voor religieuze vorming, Acco, 
Leuven/Voorburg 2007, p. 13, 20, 43, 59, 75.
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de onbevangen vraag naar het geloof van de opvoeder (docent of pastor): “Gelooft 
u zelf wat u vertelt? Wat doet geloven met u? Hoe ‘werkt’ het bij u?” Deze vragen 
behoeven een antwoord dat jongeren initieert in de wereld van het religieuze 
gevoel, van feitelijk ‘geleefd geloof ’ door symboliek, rituelen, diaconaal enga-
gement en tastbare ontmoetingen met gelovigen en geloofsgemeenschappen.8 
Met Nauta en Pruyser onderschrijft Roebben het belang van aandacht voor het 
persoonlijk geloof en de theologische wortels van de opvoedende ouder, docent 
of pastor. Ze vormen de inhoud van de eigen ‘religieuze rugzak’: de antwoorden 
die zij zelf te bieden hebben en die zij zinvol kunnen inbrengen in het proces van 
religieuze communicatie en opvoeding.

De gelovigen
Niet alleen theologen hebben de neiging om over het godsdienstige te zwijgen. In 
mijn onderzoek naar de vormgeving en de betekenis van de religie in het huise-
lijk leven onder drie generaties van katholieken, bleek het zwijgen over het geloof 
ook thuis een veel voorkomend verschijnsel te zijn. De religiositeit van katho-
lieke grootouders, ouders en kleinkinderen lijkt precies in dat opzicht op elkaar. 
In elke generatie wordt religiositeit vooral belichaamd en doen de aspecten van 
kennis en opvattingen er de facto minder toe. Vooral een sociale, op de ander 
gerichte en op de ander betrokken levenswandel is belangrijk. Religiositeit heeft 
een impliciet, nabij en vanzelfsprekend karakter. De weinige voorbeelden van een 
religiositeit die meer reflexief is en waar van individuele verwoording sprake is, 
bevestigen deze omschreven ‘regel’. De verwoording en de reflectie worden name-
lijk ingezet om het belang van het sociale handelen te onderschrijven. Als het al 
tot een verwoording van religiositeit komt, wordt als religieuze opvatting beleden 
dat het handelen sociaal en betrokken moet zijn en dat religieuze kennis en reli-
gieus spreken daaraan afgemeten moeten worden. Elke katholiek van elke gene-
ratie weet meer opvattingen over de katholieke godsdienst te berde te brengen, dan 
er blijk van te geven weet te hebben van godsdienstige opvattingen. Religiositeit 
dient uit het hart te komen, handen en voeten te krijgen, op het goede samenleven 
gericht te zijn en het dagelijks leven met zijn hoogte– en dieptepunten te onder-
steunen. Deze opvatting krijgt telkens het karakter van een geloofsbelijdenis waar 
andere godsdienstige opvattingen en inzichten aan worden getoetst. Het expliciet 
godsdienstige spreken moet een toegevoegde waarde hebben of kan anders beter 
achterwege worden gelaten. ‘Als je maar als een goed mens leeft, dan ben je gelovig 
genoeg’ lijkt de belangrijkste godsdienstige erfenis te zijn die van huis uit wordt 
overgedragen. Die overeenkomst krijgt in elke generatie op een eigen manier vorm.

8 Ibidem, p. 115–120.
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De twee volgende delen geven zicht op dit proces binnen de generatie van de 
ouders. Daar ontstaat geleidelijk aan het vermoeden dat de explicitering van reli-
gieuze opvattingen, rituelen en gedrag niet alleen overbodig is, maar ook afbreuk 
doet aan de ontwikkeling van de religieuze ervaring. Expliciete godsdienstigheid 
gaat als ‘buitenkant’ gelden en wordt als zodanig afgedaan: als verplichte uiterlijk-
heden en levensvreemde lege hulzen die afbreuk doen aan de eigen geloofservaring.

Deel 2. het huiselijk religieuze leven

Kenmerken van het familieleven
In het huiselijk leven en opvoeden van de generatie die is geboren tussen 1955 
en 1965 staat het gezin meer op zichzelf. Vooral de emotionele en affectieve 
betekenis van het gezinsleven is gegroeid.9 In de partnerrelatie gaan overwe-
gingen van liefde een grotere rol spelen als motief om een huwelijk te sluiten of 
te ontbinden. De verwachtingen stijgen: op het vlak van aandacht voor zichzelf/
elkaar, van ruimte voor de eigen ontplooiing, van onderling begrip en communi-
catie. Mede vanwege het anonieme en functionele karakter van andere contacten 
en relaties, gaan binnen de partnerrelatie verwachtingen zwaarder wegen van het 
‘jezelf kunnen zijn en aanvaard worden’, wat tot overvraging en sacralisering van 
deze relaties kan leiden.10

9 Zie T. Zwaan, ‘Familie, huwelijk en gezin in ontwikkelingsperspectief ’, in: Familie, huwelijk en 
gezin in West–Europa. Van middeleeuwen tot moderne tijd, Boom, Amsterdam 1993, p. 340–360; C. 
Brinkgreve, Vroeg mondig, laat volwassen, Augustus, Amsterdam 2004. 
10 Zie U. Beck, ‘Die Irdische Religion der Liebe’, in: Das ganz normale Chaos der Liebe, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 1990, p. 222–226. Hij spreekt van de vergoddelijking en van een ermee gepaard 
gaand verval van het huwelijks- en gezinsleven. Hij meent dat huwelijk en gezin onder de condities 
van de geavanceerde moderniteit en los van de traditionele banden en de daarmee samenhangende 
oriëntaties die aan het huwelijk en het gezin zin verlenen, een nieuw zingevend kader behoeven. Dat 
zingevende kader wordt ontleend aan het romantische liefdesideaal. Dit ideaal is niet nieuw. Nieuw is 
dat het in de geavanceerde moderniteit een ideaal wordt, dat als te realiseren wordt voorgesteld in het 
huwelijks– en gezinsleven. Daarmee krijgt dit ideaal het karakter van een zingevend kader voor alle 
huwelijken en gezinnen. Verder meent hij dat het privédomein van huwelijk en gezin een betekenis 
krijgt die richtinggevend en zinverlenend is in het leven. Hij spreekt van een ‘aardse liefdesreligie’, 
een sacralisering van huwelijk en gezin die met ‘ontmoralisering’ gepaard gaat vanuit traditionele 
kaders bezien: de romantische liefde heeft een moreel fundament in zichzelf. Beck trekt een parallel 
met de religie: zoals het breken met traditionele godsdienstige vormen voor kan komen als uitdruk-
king en vervulling van authentieke godsdienstigheid en niet als afscheid van de godsdienst, zo wordt 
het verlaten van partner en kinderen vanwege een nieuwe liefdespartner niet ervaren als breuk met de 
liefde, maar als de vervulling ervan. Nauw daarmee verbonden is de overvraging van huwelijk en gezin. 
De ‘aardse liefdesreligie’ wordt namelijk gekenmerkt door immanentie, concreetheid en onmiddellijke 
vervulling van het verlangen. De overvraging die dat met zich meebrengt leidt tot teleurstelling en tot 
verval; geconcretiseerd in het tijdelijke karakter van huwelijksrelaties. Het verval van het huwelijks– en 
gezinsleven is nauw verweven met de sacralisering ervan en met de ont–traditionele moderne condities. 
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Ouders krijgen minder kinderen. Aan deze kinderen kunnen zij naar verhou-
ding meer tijd, geld en aandacht geven. Het gezin ontwikkelt zich tot een ‘sociale 
uterus’:11 een kindvriendelijk opvoedkundig klimaat dat erop gericht is de moge-
lijkheden van het kind zo goed mogelijk te ontplooien. Het moderne gezin richt 
zich op het welzijn van elk van haar afzonderlijke leden. De vroegere bevels-
structuur maakt plaats voor onderhandelen en overleg. In opvoedkundig opzicht 
betekent dit een grotere gerichtheid op de ontwikkeling van het individuele kind. 
Ouders stimuleren hun kinderen om hun eigen weg te vinden en hun kwaliteiten 
te ontplooien, opdat zij op de manier die het beste bij hun eigen mogelijkheden 
past, aan de omgeving bij kunnen dragen. De gerichtheid op de individuele 
ontplooiing binnen de opvoeding heeft een uiteindelijk externe gerichtheid: op 
het bijdragen aan het leven buiten het gezin.

religieuze kenmerken
Het eerste kenmerk van de religiositeit van de ouderlijke generatie komt voort uit 
de religieuze pluriformiteit en betreft de openheid voor elementen van andere 
levensbeschouwelijke kaders. Zo kan een katholieke gelovige oriëntatie samenge-
steld zijn uit elementen uit het katholicisme, het humanisme, de vredesbeweging, 
de oecumene of het zenboeddhisme. De katholieke traditie laat zich binnen deze 
generatie goed verenigen met andere levensbeschouwelijke kaders.

In deze generatie vervaagt de aandacht voor transcendentie. Het besef bij de 
grootouders van een hemels Godsrijk dat richting geeft aan het maatschappelijk 
en individuele leven, lijkt bij de ouders verdwenen te zijn. Bij de ouders komen 
een hiernamaals, hemel, heiligen, een rechtsprekende en troostende God niet 
meer ter sprake. God komt eigenlijk überhaupt amper ter sprake. De geloofsbele-
ving is vooral immanent. Men ervaart God als de Schepper die in zijn schepping 
aan het licht komt, maar die daar niet zomaar van te onderscheiden is. De God 
van de grootouders is van een komende orde, de God van de ouders is in wording. 
God wordt ervaren in de bloei van mens en natuur, in ervaringen van verbon-
denheid, verwondering en heelheid. De inzet die zich richt op het goede en soli-
dair menselijk leven, en samenleven geldt als een godsdienstige inzet: een inzet 
die gestalte geeft aan een godsdienstige opdracht. De betrokkenheid van deze 
generatie bij acties waarvan men oprecht gelooft dat die een goede zaak dienen: 
een leefbare buurt, een rechtvaardiger wereld en een bloeiend parochieleven, is 
godsdienstig gefundeerd.

11 R. Nave–Herz, Familie Heute. Wandel der Familienstrukturen und Folgen für die Erziehung, 
Primus Verlag, Darmstadt 1994, p. 58–84.



133om taal verlegen

De Kerk is in deze generatie ook belangrijk, vooral als vindplaats van gemeen-
schapsleven. Vreemd genoeg draagt de gerichtheid op de gemeenschap bij aan 
onkerkelijkheid. Kerkelijk blijven wordt in deze generatie namelijk ongebruike-
lijk, het krijgt een keuzekarakter. Dat betekent dat het kerkelijk betrokken gezin 
een eiland wordt en op zichzelf komt te staan. De moeite van ouders om zich 
van de gemeenschap te onderscheiden bemoeilijkt hun keuze om kerkelijk te 
blijven; kerkelijkheid plaatst het gezin in een sociale uitzonderingspositie waar 
de kinderen in de omgang met leeftijdsgenoten onder te lijden kunnen hebben. 
Bij het al dan niet kerkelijk betrokken blijven weegt het gemeenschapsgevoel 
zwaarder dan geloofsinhoudelijke kwesties: of men in de Kerk leeftijdsgenoten 
treft is het belangrijkste motief; voor ouders en voor jongeren. Als zodanig werkt 
dit kenmerk door in de verminderde kerkelijke betrokkenheid van (een van) de 
ouders en, in het spoor daarvan, van de kinderen. De aandacht voor het gemeen-
schapsleven krijgt verder gestalte in de inzet voor de opbouw en de voortgang van 
het parochieleven. Daarbij neemt het kerkelijk jeugdwerk een bijzondere plaats 
in; in de inzet daarvoor wordt geprobeerd om de generatie van hun kinderen bij 
het kerkelijk leven betrokken te houden.

Dit tekent een volgend kenmerk: in de kerkelijke betrokkenheid van de nog 
kerkelijk gebleven katholieken binnen deze generatie treedt een verschuiving op 
van samen–vieren naar samen–werken. Voor kerkelijke ouders wordt de vrijwil-
lige inzet voor parochiële werkgroepen en commissies op catechetisch, liturgisch, 
diaconaal en bestuurlijk vlak, een belangrijke (en soms de belangrijkste) uitings-
vorm van kerkelijke betrokkenheid en godsdienstigheid.

Deze kenmerken leiden tot een verminderde zichtbaarheid van de religie in het 
huiselijk leven.

Omdat de geloofsbeleving van deze generatie sterk immanente trekken heeft 
en relatief weinig opheeft met religieuze verbeelding, spelen godsdienstige ritu-
elen en symbolen een geringe rol binnen het huiselijk leven. De diverse kruis-
beelden en heiligenbeelden die in de jeugd van de ouders in meer kamers van 
het grootouderlijk huis een prominente plaats hadden, zijn teruggebracht tot een 
enkel kruisbeeld binnen de ouderlijke woning. De veelheid van gebeden die de 
verschillende dagdelen markeerden binnen de gekregen opvoeding, zijn geredu-
ceerd tot een gebed rondom de maaltijd binnen de gegeven opvoeding. Omdat 
er daarmee minder concrete aanknopingspunten zijn voor een gesprek over 
geloof en kerk, leidt de verminderde verbeelding ook tot een verminderd spreken 
over kerk en geloof. Wanneer de kerkelijke inzet de plaats gaat innemen van het 
als gezin deelnemen aan de kerkdiensten van de parochie, betekent dit dat de 
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godsdienstigheid van ouders vooral buitenshuis en buiten de ervaringswereld 
van hun kinderen gestalte krijgt.

Al met al leidt de religiositeit van de ouders ertoe dat kerk en geloof binnen 
het ritme van het huiselijk leven minder duidelijk een rol spelen; in woord en 
verbeelding wordt godsdienstigheid minder expliciet gemaakt.

Deel 3. Kenmerken van de ouderlijke religieuze opvoeding

religieuze individualisering
Deze generatie is in het godsdienstige opvoeden op de persoonlijke motivatie en 
mogelijkheden aangewezen. De ondersteuningsstructuur is weggevallen en de 
religieuze opvoeding krijgt meer geïsoleerd vorm. Dit isolement wordt versterkt 
door de moeite om met anderen over religiositeit te spreken. In die situatie stijgt 
het gewicht van het familiale voorbeeld. De godsdienstigheid die van huis uit is 
meegekregen is de belangrijkste bron waar ouders uit gaan putten in de te geven 
religieuze opvoeding. Die meegekregen godsdienstigheid is echter ontstaan als 
antwoord op de vragen en de situaties van de toenmalige tijd en leent zich niet 
zomaar voor het huiselijk leven en opvoeden van een latere generatie. Dat vraagt 
om een vertaalslag naar de hedendaagse situatie. Ouders staan voor de opgave 
om te zoeken naar een bij hun tijd passende vormgeving van wat voor hen dier-
baar en van waarde is. Dat dit gebeurt, spreekt echter niet vanzelf. De gekregen 
godsdienstige opvoeding wordt soms afgewezen: men wil er niets mee. En soms 
kan men niet uit de voeten met de huiselijk religieuze erfenis. De religieuze 
betekenisvormgeving van de grootouderlijke praktijk van opvoeden is volgens 
de ouders niet bruikbaar in hun actuele opvoedingspraktijk. Kinderen krijgen 
thuis minder expliciete godsdienstigheid mee, naarmate hun ouders zelf minder 
beschikken over betekenisvolle religieuze beelden, voorstellingen of inzichten.

In deze generatie krijgen de verschillen tussen ouders onderling op het vlak 
van religiositeit en kerkelijkheid, een doorwerking in de religieuze opvoeding. 
Het spreekt niet meer vanzelf dat ouders gezamenlijk godsdienstig opvoeden. 
Hier is een tendens van feminisering waarneembaar waarbij vooral moeders zich 
verantwoordelijk blijven voelen voor het religieuze in de opvoeding. Zij blijken 
in het bijzonder op zichzelf aangewezen, als de oude vormen van godsdienstig-
heid in het gezinsleven niet meer blijken te volstaan. Hun zoektocht naar andere 
dan bekende wegen om de godsdienst thuis en in de opvoeding een plek te geven, 
wordt door vaders niet altijd ondersteund. De verschillen tussen ouders in reli-
gieus en kerkelijk opzicht gaan niet zelden met grote zwijgzaamheid gepaard. De 
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diversiteit leidt niet tot onderling gesprek en tot verdieping in elkaars beleving. 
Men laat er elkaar vrij en alleen in. Naast een moeite om te praten over het eigen 
(on)geloof, speelt huiver een rol: men wil de onderlinge band niet belasten met 
verschillen in godsdienstig opzicht. Dat geldt voor de relatie tussen partners en 
voor de relatie tussen ouders en kinderen.

De religieuze individualisering van gezinnen, in combinatie met de religieuze 
individualisering die zich binnen gezinnen aftekent, leidt tot een verschraling van 
de religiositeit die binnen het huiselijk leven en opvoeden wordt geëxpliciteerd.

Veranderde opvoedingspatronen
Binnen deze generatie heeft de bevelshuishouding van de vroegere generatie 
plaats gemaakt voor een onderhandelingshuishouden. Het sturen, richting geven 
of dwingen binnen de opvoeding verschuift in de richting van het praten, het 
onderhandelen en het bediscussiëren.12 Mijn onderzoek laat zien dat ouders op 
het vlak van kerk en godsdienst minder sturend en minder lang sturend zijn 
dan op andere gebieden, als bijvoorbeeld vrije tijd en onderwijs. Er is verlegen-
heid onder ouders, die enerzijds samenhangt met hun eigen vragen bij het belang 
van kerkelijk zijn en die daarnaast te maken heeft met hun eigen moeite om het 
geloof te verwoorden. Bij ouders die niet willen dwingen en niet kunnen over-
tuigen, valt de ouderlijke invloed op de kerkelijkheid van de kinderen weg. Soms 
werkt dit uit in een omgekeerd verantwoordingsproces waarbij onkerkelijke 
(of naar onkerkelijkheid verlangende) kinderen over hun ouderlijke kerkelijke 
bekommernis wat lacherig of meewarig doen. Ouders die hun kinderen ertoe 
verplichten om naar de kerk te gaan, terwijl ze dat combineren met het gesprek 
daarover, worden door die kinderen achteraf niet per definitie als negatief en 
dwingend ervaren, maar eerder als positief, als een houding die hen en het thema 
serieus neemt.

Naast de opvoedingsrelatie verschuift ook het opvoedingsdoel. Vanaf de 
jaren zeventig is die op de ongestoorde ontwikkeling van de individualiteit van 
het kind gericht.13 In de godsdienstige opvoeding betekent dit, dat het kerke-
lijk worden en het gelovig worden ophoudt einddoel te zijn van de huiselijke 
godsdienstige opvoeding. Ook bij ouders die hun kinderen kerkelijk opvoeden 
vormt de ouderlijke manier van godsdienstig zijn het vertrekpunt voor de 

12 M. du Bois–Reymond, E. Peters en J. Ravesloot, Jongeren en ouders: van bevelshuishouding naar 
onderhandelingshuishouding. Een intergenerationele vergelijking, in: Amsterdams Sociologisch Tijd-
schrift 17 (1990) 3, p. 69–99.
13 J. Wubs, Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 1945–1999, 
Koninklijke Van Gorcum, Assen 2004.



136 toke elshof

godsdienstigheid van het kind en niet het eindpunt. Binnen de godsdienstige 
opvoeding krijgen kinderen de ruimte en de vrijheid om zich te ontwikkelen en 
tot een eigen omgang komen met vragen van zin, levensbeschouwing, geloof en 
kerk. Dat kinderen op dat vlak andere keuzes maken dan de ouders doen, kan 
tot gesprek leiden, maar niet tot correctie. De eigen vrijheid van kinderen staat 
voorop en het is vanuit die vrijheid dat ze zelf de keuze zullen maken om positief 
aan de wereld bij te dragen. Binnen de godsdienstige opvoeding gaan ouders 
meer waarde hechten aan de religieuze communicatie. Het open staan voor het 
gesprek met hun kinderen over vragen van kerk en geloof, vinden ouders even 
belangrijk of nog belangrijker dan een religieuze praxis van godsdienstige ritu-
elen, symbolen of gebed. Daarin tekent zich de voorkeur af van de ouderlijke 
generatie voor een vormgeving die relatief immanent en verbaal van kleur is. De 
voorkeur voor communicatie sluit ook aan bij de gelijkwaardigheid binnen de 
opvoedingsrelatie. Een al te nadrukkelijke en sturende ouderlijke houding wordt 
veeleer gewantrouwd.

Een en ander hangt samen met de visie dat kinderen vanuit zichzelf ontvan-
kelijk zijn en open staan voor vragen van zingeving, levensbeschouwing, trans-
cendentie, geloof en kerkelijkheid. Een ouderlijke houding die zich richt op het 
scheppen van een sfeer van ruimte en vrijheid, volstaat. Religieuze ontvanke-
lijkheid is met het kind–zijn gegeven en hoeft alleen de ruimte te krijgen om tot 
bloei te komen. Dat ouders niet sturend maar afwachtend zijn en hun eigen gods-
dienstigheid niet al te veel expliciteren is ook wenselijk vanwege de vermoede 
kwetsbaarheid van de zich van binnen uit ontwikkelende kinderlijke religiositeit. 
De godsdienstige opvoeding vraagt kortom om een ouderlijke houding die het 
belang van het vanzelfsprekende en impliciete ziet. Godsdienstige opvoeding 
gebeurt ‘tussen neus en lippen door’; in de gewone opvoeding resoneert het gods-
dienstige mee, zoals in het gewone leven de godsdienst als vanzelf meeklinkt.14

14 Binnen godsdienstpedagogische literatuur uit die tijd wordt een ‘geloven in het kind’ bepleit, 
naast het ‘geloven bij het kind’. Het ouderlijke geloof ‘in het kind’ (wat het geloof is dat God in het 
kind zijn werk doet, ‘terwijl de boer slaapt’), maakt dat ouders hun kinderen ruimte en vrijheid 
kunnen geven. Het relativeert de rol van de ouders vanwege het besef van het overschrijdende van 
God en is in dat opzicht voorbeeldig voor kinderen. Met het ‘geloven bij het kind’ wordt de ouder-
lijke godsdienstige praxis bedoeld die het kind waarneemt en waar het kind als vanzelf in deelt. Het 
gelovig zijn van de ouders komt naar voren in heel hun gewone leven en opvoeden, en in specifiek 
godsdienstige huiselijke praktijken en in kerkelijke betrokkenheid. J. Nieuwenhuis, Terwijl de boer 
slaapt. Opvoeding van kleine gelovigen, Ambo, Bilthoven 1973.
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onderzoeksresultaat 1: het samenspel van communicatie en initiatie

Mijn onderzoek bevestigt het beeld niet, dat kinderen en jongeren vanuit zichzelf 
geneigd zijn zich bezig te houden met vragen van zingeving, levensbeschouwing, 
transcendentie, godsdienst en kerk. De veronderstelde natuurlijke religieuze 
ontvankelijkheid heb ik niet waargenomen. Mijn teksten wekken veeleer de 
indruk dat kinderen en jongeren zich met deze vragen bezig houden, voor zover 
zij daarin door anderen worden gestimuleerd. Hun houding is meer reagerend 
op dat wat van buiten af komt, dan dat van een vertrekpunt ‘van binnen uit’ 
gesproken kan worden. Ook de visie dat een ouderlijke afwachtende en ruimte 
scheppende houding volstaat om de religiositeit van kinderen en jongeren te 
bevorderen, vindt vanuit mijn onderzoek geen bevestiging. Het omgekeerde 
ligt meer voor de hand. In een maatschappelijke context waarbinnen het open 
staan voor zulke vragen vreemd is of af wordt gewezen, volstaat een afwach-
tende ouderlijke houding niet. Niet het scheppen van ruimte voor het kind en het 
wachten op het kind bevordert het openstaan bij kinderen voor vragen van zin 
en geloof, maar het ouderlijke scheppen van ruimte voor geloof. De individuele 
ontvankelijkheid van kinderen voor vragen van zin, transcendentie, geloof en 
ongeloof wordt door de ouderlijke opvoeding niet zozeer gevoed; zo’n ontvanke-
lijke houding gaat door de ouderlijke houding ontstaan. De ouderlijke houding is 
niet zozeer stimulerend en bevorderend maar veeleer evocatief.

Mijn studie bevestigt de bevindingen van eerder onderzoek,15 dat communi-
catie over de godsdienst tussen ouders en kinderen voor de ontwikkeling van 
de religiositeit bij kinderen alleen van betekenis is, als die communicatie de 
kinderen inzicht geeft in de betekenis die het geloof voor de ouders zelf heeft. 
Het bevestigt ook de conclusie 16 dat zo’n communicatie slechts effectief is als 
de religie in het leven zichtbaar doorwerkt. Religiositeit die bijvoorbeeld slechts 
in het gesprek over religie tot uitdrukking komt en die niet waarneembaar op 
andere momenten of manieren in het leven van de ouders een rol speelt, wordt 
door kinderen niet als een betekenisvol, laat staan als een onmisbaar fenomeen 
waargenomen. Mijn studie wijst erop dat het dan ook niet tot zo’n communi-
catie komt. Het is namelijk telkens de godsdienstigheid van de ouders (zoals het 
bidden, het naar de kerk gaan, huiselijke rituelen en symbolen als een kruisje op 
het voorhoofd bij het naar bed gaan of een palmtakje achter het kruisbeeld, het 
meedoen met de Vastenactie, religieuze opvattingen), die de aanleiding vormt 

15 Andree, 1983; Slik, van der, 1992.
16 D. Timmers–Huigens, Interactieve geloofscommunicatie. Ervaringsordening en de kwaliteit van 
intergeneratieve communicatie in de christelijke gemeenschap, Kok, Kampen 1997.
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voor communicatie. Dat ouders naar de ervaringen en meningen op godsdienstig 
vlak van hun kinderen luisteren, blijkt vooral voor te komen als dit luisteren met 
ouderlijk spreken gepaard gaat: ouders die ook wat te zeggen hebben, blijken te 
gaan luisteren. En dit is weer nauw verweven met het hebben van een godsdien-
stige praxis. Het gesprek thuis over vragen van zin en geloof wordt opgeroepen 
door ouders die hun godsdienstige praxis, ervaringen of opvattingen expliciteren. 
Als zij dat niet doen, ontstaat het gesprek over religie ook niet. Communicatie en 
initiatie gaan hand in hand.

onderzoeksresultaat 2: het samenspel van gezin en kerk

Met betrekking tot de opgave om tot een religieuze vertaalslag te komen en om 
initiatie en communicatie aan elkaar te koppelen, wijst mijn onderzoek uit dat 
ouders daar beter toe in staat zijn naarmate hun godsdienstigheid een inbedding 
vindt; als zij betrokken zijn bij het leven van de geloofsgemeenschap. Betrok-
kenheid bij het kerkelijk leven helpt hen bij het recontextualiseren van hun reli-
gieuze erfenis, van hun van huis uit meegekregen godsdienstige voorstellingen, 
inzichten en praktijken; en helpt hen bij het vinden van godsdienstige vormen en 
het betekenissen die in het huidige leven en opvoeden passen.

Het is dan ook vanuit dat gezichtspunt niet vreemd dat de jongeren uit mijn 
onderzoek die kerkelijk zijn gebleven, zijn grootgebracht door ouders die sterk 
kerkelijk betrokken zijn en die hun religiositeit thuis op een vanzelfsprekende en 
bijna speelse wijze vorm hebben gegeven. Regelmatig naar de kerk gaan hoorde 
daarbij, maar ook het kruisje op het voorhoofd bij het slapen gaan, het voor-
lezen uit de kinderbijbel, het samen de kerststal neerzetten en daar verhalen bij 
vertellen, een vastentrommeltje en aan de hand daarvan met kinderen praten 
over wat je kunt missen, het bidden aan tafel en de vraag stellen voor wie je 
vandaag wilt bidden, de palmtak achter het kruisbeeld, een adventskalender 
en ga zo maar door. Vaak hebben ouders doorgegeven wat ze zelf van huis uit 
hebben meegekregen en soms hebben ze het in een eigentijds jasje gestoken. 
Deze jongeren hebben thuis ervaren dat religiositeit bij het gewone leven hoort 
en dat het belangrijk is om bij de dingen stil te staan. In de huiselijke sfeer is de 
buitenkant van ritueel en symboliek een weg naar binnen geworden die invoert 
in het geloofsmysterie.

Deze waarneming vraagt echter om een aanvulling. Jongeren die door kerk-
betrokken ouders zijn opgevoed, blijken alleen kerkelijk te blijven wanneer het 
kerkelijk leven zelf initiatieven heeft ontwikkeld waarmee zij zich op de generatie 
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van jongeren richt. Ook voor de generatie van de jongeren geldt, dat de van huis 
uit meegegeven religiositeit een inbedding behoeft binnen een gemeenschap waar 
jongeren de ruimte krijgen om met leeftijdsgenoten bezig te zijn rond vragen 
van religie en kerk. Een koor, een liturgiegroep, het acoliet zijn, het meewerken 
aan de kindercrèche, de opknapploeg van het kerkgebouw en bovenparochiële 
jongerengroepen spelen hier een belangrijke rol. Ook hier vormt de buitenkant, 
het geloof dat in vrijwillige inzet wordt belichaamd, de weg waarlangs verinner-
lijking kan groeien.

Conclusie

Dit artikel begon met de moeite onder pastores om in hun werk het godsdien-
stige te expliciteren en met de roep binnen de godsdienstpsychologie en de 
godsdienstpedagogie om een theologische wending onder de pastorale beroeps-
groep. Ook ‘gewone’ katholieken hebben moeite met het expliciteren van de 
godsdienst. Dit artikel heeft het huiselijk opvoedingsklimaat van de generatie 
van opvoedende ouders geschetst en de verminderde religieuze explicitering die 
zich daarbinnen aftekent. Het laat daarnaast zien dat de religieuze opvoeding 
binnen een situatie waarbinnen godsdienstigheid niet meer vanzelf spreekt, 
baat heeft bij een ouderlijke opvoeding die expliciteert dat, waar en waarom de 
godsdienst van betekenis is. Daarmee wordt de veronderstelling tegengesproken, 
dat het expliciet maken van de godsdienst geen toegevoegde waarde heeft of 
vooral negatief doorwerkt en daarmee een bedreiging vormt voor de kwetsbare 
kinderlijke religiositeit die zich ‘van binnen uit’ ontwikkelt. Mijn onderzoeks-
bevindingen wijzen uit dat in het huiselijk leven de weg van de ‘buitenkant’ (de 
ouderlijke godsdienstige praxis en opvattingen) het mogelijk maakt dat de erva-
ringsweg ‘naar binnen’ bewandeld kan worden. De waarneming van de ‘buiten-
kant’ van de religie bij hun ouders, maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren 
een eigen verhouding tot de religie kunnen ontwikkelen. In de huiselijk reli-
gieuze opvoeding gaan initiatie en communicatie hand in hand. Het pleidooi 
voor een theologische wending onder de pastorale beroepsgroep kan en moet 
worden onderschreven vanuit mijn onderzoek naar de huiselijke context: ook 
daar vraagt de agogische gerichtheid om een theologische inbedding.

Dit artikel besluit met twee opmerkingen.
1. Dat ouders het geloof niet expliciteren betekent beslist niet, dat het geloof 

geen rol speelt. Integendeel; ook de ouderlijke generatie is meer dan men zich 
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zelf bewust is, drager van kerkelijk geloof. Dat geloof wordt belichaamd en 
krijgt impliciet gestalte in de waardeoriëntatie binnen het huiselijk leven en 
opvoeden, maar ook in de maatschappelijke betrokkenheid. Binnen het kader 
van dit artikel kan daar enkel over worden gezegd dat het veelal om een oriën-
tatie gaat waarvan men zich het religieuze fundament niet bewust is en die 
met behulp van de semiotische analysemethode in beeld kon komen.17 De 
godsdienstpedagogische waarneming dat jongeren zich niet bewust zijn van 
de religieuze banden waarmee zij wel degelijk behept zijn,18 kan vanuit mijn 
praktisch–theologische studie ook op de generatie van hun ouders worden 
betrokken.

2. Het is belangrijk dat pastores aandacht ontwikkelen voor het geloof dat in het 
huiselijk leven impliciet een rol speelt en belichaamd wordt. Dat pastores met 
ouders samen op zoek gaan naar een verwoording en een religieuze verbeel-
ding van het impliciet blijvende geloof, komt het huiselijk gelovige leven en 
opvoeden ten goede. Dat pastores dit geloof op een dialogische manier weten 
te verbinden met de godsdienstige traditie: verhalen, symbolen, rituelen en 
sacramenten en praktijken komt ten goede aan de wederzijdse betrokken-
heid tussen gezinnen en de geloofsgemeenschappen, en helpt gezinnen bij hun 
opdracht om huiskerk te zijn.19

17 Het gaat hierbij om de Semiotiek van de Parijse School.
18 Roebben, Godsdienstpedagogiek van de hoop, p. 152.
19 Zie T. Elshof, De huiskerk: een uitdaging voor gezinnen en parochies, in: Internationaal Tijdschrift 
Communio 35 (2010) 6, p. 450–464.



GElooFsCommUniCaTiE in KlEinE GroEP

Piet Rentinck

De eerste contacten had ik met Jozef vanaf 1977. Hij kreeg toen zijn eerste benoe-
ming in het parochiepastoraat van de wijk Hoograven in Utrecht. En ik kwam 
daar vaak als dekenaal assistent voor de volwassenencatechese en toerusting van 
vrijwilligers in de stad Utrecht.

Wij ontdekten toen hoe belangrijk de geloofscommunicatie in kleine groep 
is. Tot dan toe hadden verkondiging en catechese de vorm van de monoloog: de 
predikant tegenover de luisterende geloofsgemeenschap of de godsdienstleraar 
tegenover de zwijgende klas leerlingen. In Bijbelgroepen en andere catechese–
groepen kwamen we tot onderling gesprek. Voor deelnemers en begeleiders was 
het vaak een verheugende ontdekking hoeveel rijkdom aan geloofservaring wij 
elkaar te bieden hadden.

Toen we in augustus 1979 samen leiding gingen geven aan het Ariënskon-
vikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht, hebben we elke week 
een vaste avond voor groepsbezinning ingesteld. Hier kwamen alle facetten van 
geloofsvorming en van roeping tot celibaat en priesterschap aan de orde. Ook 
in de priesteropleiding was dit niet gebruikelijk. Tot dan toe was de geestelijke 
vorming vooral individueel gericht op persoonlijke heiliging.

We lieten ons inspireren tot deze bezinning in groepsgesprek door de zusters 
en broeders van ‘het gemene leven’ in de Moderne Devotie. Ook Jezus zien we 
overigens regelmatig in gesprek met zijn leerlingen samen om ze vertrouwd te 
maken met zijn Blijde Boodschap van de nabijheid van het rijk van God, zijn 
Vader, en om ze toe te rusten voor hun taak als medewerkers in de verkondiging.

Geloofscommunicatie in kleine groep lijkt me ook ‘een goed idee’ in de nieuwe 
situatie waarin we ons als kerkgemeenschap bevinden, nu de katholieke zuil is 
ingestort. Dit heeft tot gevolg dat de parochies niet meer kunnen functioneren in 
een katholiek milieu zoals ze gewend waren. In plaats van het katholieke milieu 
leven we in een uitermate pluriforme samenleving met een groot aanbod van 
religies, van vormen van spiritualiteit en van levensbeschouwingen.

In deze situatie is het voor christenen belangrijk om na te denken over de vraag: 
wat is de eigen waarde van ons geloof? Is het Evangelie, is de verbondenheid 



142 piet rentinck

met Jezus Christus voor ons als een kostbare schat, als een bron om gelukkig en 
geïnspireerd te kunnen leven? Bij het beantwoorden van deze vragen raken veel 
katholieken in verlegenheid. Ze zijn niet gewend om eigen geloof ter sprake te 
brengen. Geloofscommunicatie in kleine kring kan helpen om deze sprakeloos-
heid te doorbreken.

Dit is des te meer urgent als wij in willen gaan op Jezus’ oproep om van ons 
geloof te getuigen voor anderen. Dit getuigen doen we door onze levenswijze in 
geloof, hoop en liefde. Maar we zullen dit getuigen ook met woorden moeten 
doen: “Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van 
de hoop die in u leeft”, houdt Petrus ons voor (1 Petr. 3,15).

Geloofscommunicatie in kleine groep kan een belangrijke werkwijze zijn 
om te worden tot vitale missionaire geloofsgemeenschappen. Vooral vanaf 1995 
hebben we voor deze geloofscommunicatie gepleit in het aartsbisdom Utrecht. 
Sinds 1 januari 2010 ben ik pastoor van de parochie St. Martinus te Utrecht. Deze 
parochie is ontstaan door een fusie van vijf parochies, die als plaatselijke geloofs-
gemeenschappen doorgaan.

Kijkend naar Sint Martinus hebben we als ‘wapenspreuk’ voor onze parochie 
gekozen voor: ‘Delen met elkaar’. Als pastoraal team benadrukken wij dat het 
hier niet alleen gaat om in liefde te delen met elkaar, maar om ook het geloof 
met elkaar te delen. We denken daarbij aan catechesegroepen, aan Geloven–Nu–
groepen en in de toekomst aan kleine kerkgemeenschappen.

Als eerste stap pleiten wij er voor om bij groepsbijeenkomsten altijd te beginnen 
met Schriftlezing en vervolgens geloofscommunicatie met de lezing en met elkaar. 
We hebben dit als volgt geformuleerd in ons Pastoraal beleidsplan 2010: “Aan alle 
werkgroepen en beraden willen we vragen om bij elke samenkomst een beperkte 
tijd in te ruimen voor geloofscommunicatie in de vorm van samen luisteren naar 
de Schrift en er op reageren; samen bezinnen, mediteren en bidden met vragen 
als: wat inspireert ons? Waar doen we het voor? Hoe geven we inhoud aan ons 
christen zijn? Wat is de hoop die in ons leeft?”

Om deze praktijk te stimuleren en onder bredere aandacht te brengen, schrijf ik 
maandelijks een column voor onze parochiebladen. Ik geef deze columns hier weer.

het geloof met elkaar delen

Het logo van onze St.–Martinusparochie is een afbeelding van St. Martinus, die 
zijn mantel deelt met een arme. Als een uitnodiging aan ons om te delen met 
elkaar. St. Martinus deelde niet alleen zijn goederen met armen. Hij deelde ook 
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zijn geloof met anderen. In onze parochie willen we St. Martinus navolgen door 
geloof en goed met elkaar te delen.

In ons pastoraal beleidsplan spreken we uit, dat we vijf vitale geloofsgemeen-
schappen willen vormen. Vitaal, levend geloof moet voortdurend gevoed worden. 
Dat kan ieder persoonlijk doen door regelmatig gebed en Schriftlezing. Als 
gemeenschap komen we op zondag samen om te luisteren naar Gods Woord en 
om de Eucharistie te vieren. De mens leeft immers niet van brood alleen, houdt 
Jezus ons voor, maar van woorden die uit Gods mond komen. Voor zichzelf 
noemde Jezus de wil van zijn Vader het voedsel waarvan Hij leefde.

Jezus heeft het Woord van God niet alleen verkondigd binnen en buiten de 
synagogen. Hij heeft het Woord Gods ook gedeeld binnen de kleine kring van 
zijn leerlingen. In kleine groep gebeurde dit in onderling gesprek. Deze vorm van 
onderling gesprek in kleine kring met en over het Woord van God lijkt ook een 
geschikte weg om ons geloof te voeden, om het geloof met elkaar te delen.

Daarom vraagt het pastoraal team aan alle werkgroepen en beraden om bij 
elke bijeenkomst een beperkte tijd vrij te maken, om het geloof met elkaar te 
delen door samen te luisteren naar de heilige Schrift en er op te reageren. In 
onderlinge uitwisseling kan helder worden hoe we een bepaald Schriftgedeelte 
kunnen verstaan en hoe het ons kan inspireren in ons leven of voor het werk van 
de werkgroep of van het beraad.

In volgende columns wil ik nader ingaan op de betekenis van dit samen delen 
van ons geloof en over de wijze waarop deze geloofscommunicatie vruchtbaar 
kan worden.

luister israël!

Geloof moet voortdurend gevoed worden om een vitaal geloof te worden en te 
blijven. Een weg daartoe is de Schriftlezing in kleine groep, om samen te luis-
teren naar het Woord van God. Als een schriftgeleerde aan Jezus de vraag stelt: 
wat is het eerste gebod?, antwoordt Jezus met de woorden van Mozes: “Luister 
Israël!” (Mar. 12,29), en vervolgens noemt Hij het gebod van de liefde tot God en 
tot de naaste.

De oproep om te luisteren naar Gods Woord klinkt telkens in de aansporingen 
van Mozes aan het volk. Het gaat er bij dit luisteren niet alleen om, Gods Woord 
te leren kennen. Bij het luisteren hoort ook: gehoor geven aan het Woord van 
God en er naar leven. Dan wordt Gods Woord echt bron van leven, voedsel om 
van te leven.
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In het onderling gesprek is het goed eerst te luisteren en de vraag te stellen: 
wat wordt hier gezegd? Wat is de bedoeling van deze woorden? Maar daarna 
moet ook de vraag gesteld worden: hoe spelen deze woorden in mijn eigen leven? 
Kunnen we hier inspiratie vinden voor ons werk in de groep? Met deze vragen 
verbinden we de woorden van geloof met ons feitelijk leven en werken.

Het is goed dat ieder reageert vanuit het eigen geloofsverleden en vanuit huidige 
geloofsbeleving. Vermeden moet worden dat er een discussie ontstaat over de 
vraag wie gelijk heeft. Met ieders geloofservaring kunnen we elkaar verrijken.

sprakeloosheid

Als je begint met samen luisteren naar een tekst uit de Schrift en er samen mee in 
gesprek gaat, zul je merken dat dit niet zo eenvoudig is. We zijn het niet gewend 
om samen de Schrift te lezen. We zijn het ook niet gewend om over eigen geloofs-
beleving te praten. Je hoort de laatste tijd vaak zeggen dat er onder ons katho-
lieken een grote sprakeloosheid heerst. Als ons geloof ter sprake kan komen, 
staan we met de mond vol tanden.

Je zou dan kunnen reageren: die Schriftlezing in kleine kring ligt ons niet. 
Laten we er maar mee stoppen. Dat zou jammer zijn, want Schriftlezing in kleine 
kring kan juist een goede leerschool zijn. Al doende leren we om ons geloof te 
verwoorden. Al doende kunnen we elkaar helpen om te verwoorden wat ons ten 
diepste bezig houdt, wat er echt toe doet in het leven.

Leren om woorden te vinden voor wat ons gelovig bezighoudt kan ons geloof 
verdiepen. Langzamerhand zal er ook meer vertrouwdheid met de Schrift 
groeien. We zullen dan steeds meer ervaren hoe inspirerend het is met elkaar in 
gelovig gesprek te zijn. Door het geloof met elkaar te delen kunnen we groeien 
als gelovigen, als luisteraars naar Gods Woord. Een goede toetssteen kan zijn om 
het gesprek af te sluiten met het opnieuw lezen van de Schrifttekst. Vaak zullen 
we dan merken dat we anders luisteren dan de eerste keer.

In de mate dat we het meer leren om het geloof met elkaar te delen, zijn we ook 
in staat om ons geloof met anderen te delen. En zo kunnen we meer missionair 
worden. Daarvoor is het belangrijk dat we ons geloof uitstralen door als gelo-
vigen te leven, maar ook is het belangrijk van ons geloof te kunnen getuigen met 
woorden. Dat we ook anderen kunnen vertellen wat geloven voor ons betekent. 
Het is goed om het geloof te delen met elkaar en met allen die er voor open staan.
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De kostbare schat

Jezus heeft het rijk van God eens vergeleken met een schat, verborgen in een 
akker (Mat. 13,44). Zolang de schat verborgen in de akker blijft, heeft ze voor 
niemand waarde. De schat wordt pas echt waardevol als ze door iemand ontdekt 
wordt en wordt opgegraven.

Ook de Schrift kunnen we vergelijken met zo’n schat, verborgen in de akker. 
Zolang de Schrift op de plank van de boekenkast blijft staan, geeft zij haar waarde 
niet prijs. Als we de Schrift openen en samen gaan luisteren, dan kunnen we 
ontdekken wat voor waardevolle schat wij in handen hebben.

Met elkaar luisteren naar de Schrift kunnen we vergelijken met het samen 
uitgraven van een schat en deze schat naar boven brengen. Als we de tekst boven 
gekregen hebben, kan het ons gebeuren dat we de verwondering delen met de 
psalmist: “Het Woord van de Heer — het is feilloos, stand houdend in eeuwig-
heid; ….. kostbaarder dit alles dan goud, een schat van het edelste goud, en te 
proeven zoeter dan honing, dan honing de raten ontvloeiend” (Ps. 19,10–11).

In markttermen gesproken kunnen we zeggen dat we met het Evangelie een 
uitstekend product in de aanbieding hebben. Naarmate wij de kostbare waarde 
van het Evangelie zelf ontdekken, kunnen we er ook anderen enthousiast voor 
maken. Dat kan ons ook de hoop en het vertrouwen geven dat de verkondiging 
van het Evangelie niet alleen een rijk verleden heeft, maar ook toekomst heeft. We 
kunnen vertrouwen dat ook mensen die er nog nooit van gehoord hebben, dat 
ook generaties na ons, de blijvende waarde van het Evangelie zullen ontdekken: 
als een kostbare schat, verborgen in de akker.

Zoals de eerste christenen

We willen graag levende geloofsgemeenschappen vormen. Het is daarom goed 
om te kijken naar het enthousiasme van het eerste begin. Dat begin van de Kerk 
na het Pinkstergebeuren. Lucas geeft hiervan een karakterschets in Handelingen 
2,42: “Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het 
gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed.”

Op de eerste plaats wordt genoemd dat zij zich ernstig toelegden op de leer 
van de apostelen. Dat was toen nog het rechtstreeks persoonlijk getuigenis van 
de apostelen: wat zij met Jezus hebben meegemaakt, wat ze van Hem geleerd 
hebben, over zijn lijden en sterven en dat Hij verrezen is en leeft. Wij hebben geen 
rechtstreeks contact met de apostelen, maar hun getuigenis is bewaard gebleven 
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in de evangelies en in de geschriften van een aantal apostelen, welke zijn samen-
gebracht in het Nieuwe Testament. We zien hierin overigens dat de apostelen 
veelvuldig gebruikmaken van het Oude Testament, dat in Jezus tot vervulling is 
gekomen.

De eerste christenen vonden in het luisteren naar de apostelen de moed om 
het vol te houden in moeilijkheden, ook in vervolging. Bijv. wanneer Petrus en 
Johannes terugkomen in de gemeenschap na hun getuigenis voor de joodse leiders, 
herinneren zij zich een psalmwoord. En heel de gemeenschap bidt vervolgens tot 
God dat zij allen even vrijmoedig kunnen getuigen als Petrus en Johannes. Zij 
bidden niet dat God hen van vervolgingen verlost. Zij vragen dat zij vrijmoedig 
durven getuigen. En dan staat er: “Na hun gebed beefde de plaats waar zij bijeen 
waren. Allen werden vervuld van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig 
het woord Gods” (Hand. 4,31).

Als wij ons samen ernstig toeleggen op de verkondiging van de apostelen, kan 
het ook ons gegeven worden om vrijmoedig te getuigen van het Woord van God.

Jezus Christus

Bij de eerste christenen zien we een duidelijk verlangen om zich te laten inspi-
reren door de persoon van Jezus Christus. Tijdens zijn leven had Jezus een grote 
indruk gemaakt op het volk. Nu getuigden de apostelen dat Hij leefde. Zij wilden 
van Hem horen, Hem beter leren kennen, met Hem meer vertrouwd raken.

Wij kunnen ons de vraag stellen: hebben wij eenzelfde verlangen om ons te 
laten inspireren door Jezus Christus? We merken vandaag weer dat er een ople-
ving is van spiritualiteit, van religieuze beleving, van zoeken naar het goddelijke. 
In New Age en elders worden veel spirituele teksten geproduceerd. Ook chris-
tenen vinden daarin hun inspiratie. Vaak wordt voorgesteld om dergelijke meer 
eigentijdse teksten ter bezinning te kiezen in plaats van teksten uit de Schrift, 
die uit het verre verleden komen en minder aanspreken.

We kunnen ons daarbij de vraag stellen wat we eigenlijk verlangen. Verlangen 
we naar een religieuze beleving, een goed en warm gevoel, een moment van stil 
verwijlen bij wat ons goed doet? Of verlangen we er net als die eerste christenen 
naar om Jezus beter te leren kennen, om bij Hem thuis te raken? De eerste 
christenen leefden ook in een godsdienstige samenleving. Zij konden hun 
inspiratie ook putten uit tal van religieuze bewegingen, maar zij kozen heel 
uitdrukkelijk voor Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap van het komende 
rijk van God.
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Daarom legden zij zich ernstig toe op het luisteren naar het Woord van God, 
verkondigd door de apostelen. Is het niet goed om hun voorbeeld na te volgen, 
om zo meer christenen te worden, volgelingen van Jezus Christus?

Verwantschap met Jezus en met elkaar

Jezus begon zijn openbaar optreden met de Blijde Boodschap: “De tijd is vervuld 
en het rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de blijde boodschap” (Mar. 1,15). 
Gaandeweg maakt Hij duidelijk dat het rijk van God in zijn persoon nabij komt. 
Hij is de verpersoonlijking van het rijk van God. Daarom klinkt telkens zijn 
uitnodiging: geloof Mij, volg Mij, blijf bij Mij.

Juist door het samen luisteren naar zijn woorden kunnen wij groeien in geloof, 
kunnen we steeds meer bij Jezus horen. Jezus schat deze verbondenheid met hem 
intiemer in dan de verbondenheid die ontstaat door bloedverwantschap.

Lucas vertelt hoe eens zijn moeder Maria en zijn verwanten bij Hem kwamen. 
Ze wilden Hem spreken maar vanwege de menigte konden ze niet bij Hem komen. 
Toen dit aan Jezus bericht werd, keerde Hij zich tot zijn toehoorders en zei: “Mijn 
moeder en mijn zusters en broers zijn zij die het Woord van God horen en het 
onderhouden” (zie Luc. 8,19–21).

Als wij samen luisteren naar het Woord van God en overleggen hoe wij wat we 
horen in praktijk kunnen brengen, ontstaat er tussen ons en Jezus een verwant-
schap, die sterker is dan de band tussen moeder, zussen en broers. Door het feit 
dat Maria Gods Woord hoorde en het volbracht, stond zij dichter bij Jezus dan 
door haar moederschap. Samen luisteren naar Gods Woord schept een duur-
zame verwantschap tussen Jezus Christus en ons.

met hart en handen

Met Kerstmis vieren we dat het Woord van God vlees is geworden. Het Woord 
dat God sprak en waardoor alles geschapen werd, het Woord dat iedere mens tot 
leven roept, het Woord dat gesproken heeft door de profeten, dat Woord werd 
een mens van vlees en bloed in Jezus. En met Jezus’ dood is het Woord van God 
niet verstomd. Jezus heeft zijn Woord doorgegeven via de verkondiging van de 
apostelen.

Als wij luisteren naar het Woord van God, dan gaat het er om dat het Woord 
van God ook in ons vlees en bloed kan worden. We nemen het Woord van God 
niet alleen ter kennisgeving aan, maar we nemen het echt ter harte, we laten het 
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toe in ons hart. Zoals Maria het in haar hart bewaarde en overwoog. Daarom is 
het goed na de lezing een tijd van stilte in acht te nemen. Ieder kan het dan in het 
hart overwegen.

Vervolgens is er de onderlinge uitwisseling. Met elkaar leggen we de relatie 
van het gehoorde Woord met onze feitelijke levenssituatie of met de taak, waar 
we als groep voor staan. We vragen dan: hoe kan dit Woord licht werpen op 
onze situatie? Hoe kunnen we deze woorden in ons leven waar maken? Hoe 
kunnen we Gods Woord in ons leven volbrengen? Het is dus eigenlijk de vraag: 
hoe kan het Woord van God in ons vlees en bloed worden? De apostel Jakobus 
spoort ons aan: “Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat 
in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Weest uitvoerders 
van het woord, en niet alleen toehoorders; dan zoudt gij uzelf bedriegen. Wie 
het woord hoort maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee 
hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of 
hij gaat heen en is vergeten hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de 
volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeet-
achtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door 
zijn doen” (Jak. 1,21–25).

in dialoog met het Woord van God

Door de Schrift te lezen in kleine groep kunnen we elkaar helpen om te luisteren 
naar het Woord van God en om dit Woord te verstaan in zijn betekenis voor 
ons vandaag. Dat lukt niet altijd. Het kan ook wel eens misgaan. Dat kan bijv. 
gebeuren als de lezing uit de Schrift niet méér is dan een aanleiding om met 
elkaar in gesprek te gaan over eigen ervaringen; of een aanleiding om in feite al 
te beginnen met vergaderen over een van de agendapunten.

We delen dan wel met elkaar en zijn met elkaar in gesprek, maar we zijn niet 
meer in gesprek met het Woord van God, dat we gehoord hebben. Het is daarom 
belangrijk, om na de lezing en de stilte telkens te beginnen met de vraag: wat 
staat er in deze Schrifttekst? Wat wordt hier gezegd? En als het gesprek dreigt af 
te dwalen, is het goed deze vragen opnieuw te stellen. Dan zijn we niet alleen met 
elkaar in dialoog, maar blijven we ook in dialoog met het Woord van God.

Ook daarom is het goed om het gesprek te besluiten met het opnieuw lezen 
van de Schrifttekst. Dan geven we God niet alleen het eerste woord maar ook het 
laatste woord, zoals we zingen in het bekende gezang van Jan Wit:
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“God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.”

Geestelijke schriftlezing

Bij zijn afscheid heeft Jezus zijn leerlingen beloofd, dat Hij hun een andere Helper 
zou zenden: “de heilige Geest, die zal jullie alles leren en in herinnering brengen, 
wat Ik jullie gezegd heb: die zal jullie tot de volle waarheid brengen” (zie Joh. 
14,26 en 16,12–15).

Wij geloven dat de woorden van de Schrift zijn geïnspireerd door de heilige 
Geest en daarom zijn deze mensenwoorden Woord van God. Het is daarom goed 
te luisteren met de vraag: wat wil de heilige Geest ons in deze woorden zeggen?

Tegelijk geloven we dat wij in de sacramenten van Doopsel en Vormsel de 
heilige Geest ontvangen hebben. De Geest woont ook in onze harten en spreekt 
ons van binnenuit aan. Augustinus noemt de heilige Geest de innerlijke Leraar, 
die ons hart aanspreekt. We ervaren de Geest als we merken: ik krijg een inge-
ving, het schiet me te binnen.

Luisteren naar elkaar is dus eigenlijk een luisteren naar wat de Geest via ieder 
van ons wil zeggen. In ons spreekt niet alleen de heilige Geest, maar ook de tijd-
geest en onze menselijke geest. Om goed te kunnen onderscheiden, wat van de 
heilige Geest komt, is het belangrijk de vraag te stellen: Wat heeft de Geest ons in 
deze Schrifttekst te zeggen? Want we mogen vertrouwen: in de Schrift spreekt de 
Geest van Jezus Christus tot ons.

Luisteren naar de Schrift en luisteren elkaar wordt tot een luisteren naar de 
heilige Geest. Van de Geest geloven we dat de Geest ons leven geeft. De Geest 
maakt de dode letter van de Schrift tot bron van leven, tot voedsel en tot inspi-
ratie voor een levend geloof, voor een vitale geloofsgemeenschap. Om ons hiervan 
bewust te worden is het goed om te beginnen met een gebed om de komst van 
de heilige Geest.





DE niEUWE DraGErs Van DE KErK in BEElD

Henk Witte

Worden de nieuwe katholieken en de leden van de nieuwe kerkelijke bewe-
gingen de nieuwe dragers van de Kerk? Ruim tien jaar geleden constateerde Staf 
Hellemans al in een reflectie op een aantal bekeringsverhalen en op sociologi-
sche gegevens over toetredingen tot de rooms–katholieke Kerk dat de nieuwe 
katholieken blijkbaar tot rolmodel gepromoveerd waren.1 De Nederlandse 
bisschoppen verwijzen graag naar hen en naar de leden van nieuwe kerkelijke 
bewegingen als degenen bij wie het geloof echt leeft. Een voorbeeld daarvan staat 
in de bisschoppelijke brief over missie in de 21ste eeuw: Getuigen van de hoop 
die in ons leeft!2 In een aantal kaderteksten vermeldt de brief getuigenissen van 
nieuwe katholieken. Zij hebben in dit geval bijna allemaal een band met De Krijt-
berg in Amsterdam en oriëntatie getuigt van een affiniteit waaraan een traditio-
nele inslag niet vreemd is, daargelaten wat dat precies betekent.

In deze bijdrage probeer ik deze nieuwe dragers van de Kerk nader in beeld 
te brengen. Mijn hoofdvraag betreft wat hen beweegt. Vooraf gaan een paar 
gedachten over ‘dragers van de Kerk’. Wat is daar eigenlijk mee bedoeld? Het 
profiel van de nieuwe katholieken en de leden van nieuwe kerkelijke bewegingen 
roept de vraag op of de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ dragers van de Kerk wel samen door 
één deur kunnen. Zullen zij in staat zijn samen dragers van de Kerk te zijn? Dat is 
immers doorslaggevend voor een vitale kerkgemeenschap. Aan die vraag besteed 
ik tot slot enkele overwegingen.

Dragers van de Kerk

Een vitale kerkgemeenschap heeft dragers nodig: mensen die zich, liefst met hart 
en ziel, inzetten voor taken in pastoraat en verkondiging, in liturgie en diaconie. 
Dragers van de Kerk. Wat is daarmee bedoeld?

1 S. Hellemans, Nieuwe katholieken en de overgang naar een nieuw katholicisme, in: A. Broers, S. 
Hellemans, J. Maas e.a., Nieuwe katholieken, Lannoo, Tielt 2000, p. 185–215, hier p. 186.
2 Getuigen van de hoop die in ons leeft! Bisschoppelijke Brief over missie in de 21ste eeuw, Special 
rkkerk.nl, Utrecht 2006.
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De term ‘dragers’ is beeldspraak. Hij doet al snel denken aan een begrafenis 
of aan de verplaatsing van een flinke tafel. Het beeld wijst op klussen die wij 
niet alleen kunnen klaren en ook niet alleen moeten willen klaren. Dragen doe 
je samen. Pastoraat, evangelisatie, diaconie, liturgie en gemeenschapsopbouw 
vragen om onderlinge samenwerking en afstemming, om saamhorigheid en 
onderlinge loyaliteit.

De draagwijdte van het beeld wordt duidelijk, als men ‘dragers’ vervangt door 
‘subject’. In de jaren ’70 en ’80 was het in het denken over de Kerk gangbaar om 
te spreken over het subject van Kerk. Dat gebeurde in het kader van reflecties 
over de betekenis van ‘volk Gods’ als omschrijving van de Kerk. Het begrip 
werd gebruikt in een emancipatieperspectief. In een westerse context verwees 
het naar het feit dat gelovigen niet langer ‘object’ van pastoraat, verkondiging, 
liturgie of diaconie waren, maar zich zelf actief gingen bewegen op het gebied 
van deze kerkelijke kerntaken. Zij waren niet langer ‘lijdend voorwerp’ van het 
handelen van de geestelijkheid, maar werden actief op een terrein dat voordien 
aan clerici was voorbehouden. Het begrip ‘subject’ impliceert een notie van auto-
nomie. Waar die notie de boventoon ging voeren, viel de nadruk niet zozeer op 
de actieve medewerking van de kant van de gelovigen, maar op het element van 
zelfbeschikking. Een autonoom subject voert zelf de regie. Het bepaalt zelf de 
liturgie of de taal waarin het geloof wordt uitgedrukt. Een conflict met de hiërar-
chie kon niet uitblijven. Dat conflict is in feite gevoerd en beslecht in de stand-
puntbepaling van 11 maart 1985 van de Congregatie voor de Geloofsleer over het 
boek ‘Kirche: Charisma und Macht. Studien zu einer streitbaren Ekklesiologie’, 
oorspronkelijk in het Portugees gepubliceerd in 1981, van Leonardo Boff.3

Het conflict bracht een dilemma met zich mee. Was nu ‘de basis’ of ‘de top’ het 
eigenlijke subject van de Kerk? Spiritueel en theologisch gezien is een dergelijke 
keuze een vals dilemma. De keuze doet immers geen recht aan de sacramentele 
aard van de Kerk. Kenmerkend daarvan is dat een menselijk en een goddelijk 
element samen één werkelijkheid vormen.4 Het eigenlijke subject van de Kerk is 
immers Christus en is de Geest die ons op allerlei wijzen herinnert aan Hem (vgl. 
Joh. 16,13–15). Dat maakt de gelovigen, gedoopt of gedoopt en tevens gewijd, tot 
subjecten van de Kerk van de tweede orde. Hun ontvankelijkheid voor Christus 
en zijn Geest gaat vooraf aan hun actieve rol. Hun activiteit is gefundeerd in 
receptiviteit. Of deze spirituele en theologische relativering echter de kwestie van 
de zeggingsmacht in de Kerk ook werkelijk oplost, is een andere vraag.

3 Zie: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_ 
19850311_notif–boff_ge.html.
4 Lumen gentium, 8.
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De term ‘dragers’ impliceert een open houding voor deze voorafgaande 
dimensie van ontvankelijkheid die in de term ‘subject’ gemakkelijk uit het zicht 
kan raken. Overigens is deze ontvankelijkheid geen louter verbale realiteit. 
Concreet is het hard werken om telkens weer af te stemmen op en in te stemmen 
met de prioriteit van Gods initiatief in Woord en sacrament. Drager van pasto-
raat, verkondiging, diaconie en liturgie is men als gelovige bovendien in het grote 
geheel van de Kerk van alle tijden en alle plaatsen. Het dragen gebeurt ter plaatse, 
maar staat in een translokaal, transcultureel en transhistorisch verband. Sensi-
biliteit voor deze dimensie van de Kerk getuigt van ‘sensus catholicus’. Maakt 
gevoeligheid daarvoor wellicht de nieuwe katholieken en de leden van nieuwe 
kerkelijke bewegingen tot rolmodel bij voorkeur van de dragers van de Kerk? Of 
is dat precies hun kwetsbare kant? Minstens de nieuwe katholieken zijn immers, 
om zo te zeggen, nog maar pas bij de firma.

nieuwe katholieken en nieuwe kerkelijke bewegingen

Het aantal nieuwe katholieken en het aantal leden van nieuwe bewegingen 
in Nederland is in vergelijking met een land als Frankrijk relatief klein. Toch 
verschuift er iets. Die verschuiving kan men nader typeren aan de hand van de 
vraag of men als gelovige en kerkelijk meelevende katholiek innerlijk van de Kerk 
weg of naar de Kerk toe aan het groeien is. Innerlijke groei immers correspon-
deert niet noodzakelijk met uiterlijk gedrag. De beweging van de Kerk weg zoekt 
zich aan te passen aan de moderne en laatmoderne cultuur die ons omringt. Dat 
is een cultuur met een hartstocht voor autonomie en vrijheid, voor individua-
liteit en authenticiteit, voor diversiteit en pluraliteit. De beweging naar de Kerk 
toe echter zoekt een alternatief voor de secularisatie, voor doorschietende indi-
vidualisering en voor de keuzedwang die het laatmoderne samenleven met zich 
meebrengt. Zij zoekt dat alternatief in een overgave aan God en aan de gemeen-
schap. Nieuwe katholieken en leden van nieuwe kerkelijke bewegingen kan men 
situeren in deze beweging naar de Kerk toe.5

Beide innerlijke groeibewegingen zijn een antwoord op de problematiek van 
de laatmoderniteit als sociaal–culturele entourage van het huidige Kerk–zijn. Een 
antwoord met een totaal andere inhoud, een totaal andere signatuur en een totaal 
andere afloop. Maar het maakt dan ook verschil of de beleving van en de uiteen-
zetting met de grote vragen van het leven — vragen als “Waar kom je vandaan? 

5 A. van Harskamp, Soms, maar slechts voor even. Over oude en nieuwe religiositeit en de kern van 
het ‘zelf ’, in: Tijdschrift voor Theologie 42 (2002), p. 115–136.
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“Waar ga je naartoe?” en “Wat kom je hier doen?” — starten met een overdosis 
aan kerkelijkheid en ‘Godtalk’ of met een overdosis aan secularisatie en indivi-
dualisme. Daarachter gaat een generatieverschil schuil. Het maakt inderdaad uit 
of men kerkelijk gesocialiseerd afkomstig is uit de nadagen van het ultramon-
taans massakatholicisme of uit de eerste decennia van het keuzekatholicisme, 
zoals Staf Hellemans het antwoord van de Kerk op het modern respectievelijk 
laatmodern worden van de samenleving typeert.6

Zoekt men naar de beweegredenen van nieuwe katholieken en van leden van 
de nieuwe kerkelijke bewegingen, dan heeft men in het eerste geval gemakke-
lijker bronnenmateriaal op individueel niveau ter beschikking dan in het tweede 
geval.7 In het geval van de nieuwe bewegingen stuit men eerder op een portret 
van de beweging zelf of op een typologie.8 In dat geval gaat het spiritueel profiel 
of het eigen charisma van de beweging meespreken in de motieven van de 
aanhangers.

Wat beweegt de nieuwe katholieken?

Wat boeit nieuwe katholieken? Waar gaan zij voor, wanneer zij de overstap 
maken naar de katholieke Kerk? Waarvan kunnen zij bij wijze van spreken niet 
genoeg krijgen? In het volgende zal ik hun voornaamste beweegredenen bijeen-
zetten. Het gaat mij om hun passie, om wat hun moveert. Het gaat mij niet om 
de weg die zij gegaan zijn, het hoe van hun katholiek–worden of toetreden tot 
een beweging. Men kan drie grote clusters motieven bij nieuwe katholieken 
onderscheiden.

6 S. Hellemans, Het tijdperk van de wereldreligies. Religie in agrarische civilisaties en in moderne 
samenlevingen, Meinema, Zoetermeer/Pelckmans, Kapellen 2007, p. 186–194.
7 Zie A. Broers, S. Hellemans, J. Maas e.a., Nieuwe katholieken, Lannoo, Tielt 2000 en M. Slin-
gerland, Word toch katholiek. Praktische handreiking bij een innerlijk proces, Ten Have, Baarn 2003. 
In de Protestantse Kerk in Nederland doet zich hetzelfde voor; zie P. Schelling, Tegen de stroom in. 
Waarom mensen toetreden tot de kerk, Meinema, Zoetermeer 1996.
8 Bijv. M. Hochschild, Beobachtungen der Kirche 1. Eine kleine Aufmerksamkeitsökonomie 
(Forum Religion & Sozialkultur, Abt. A, Bd. 6), lit, Münster–Hamburg–London 2002, p. 109–123. 
Hochschild’s typologie steunt op Miteinander auf dem Weg. Einladung zum Dialog zwischen 
Gemeinden, Verbänden und geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen (Berichte und Dokumente, 
Heft 99), Bonn 1995. Een eerste, overigens begripsmatig onvoldoende heldere inventarisatie voor 
Nederland: S. Harperink, Nieuwe bewegingen en gemeenschappen in de R.–K. Kerk van Nederland. 
Hoe kunnen zij bijdragen aan de vitalisering van het kerkelijk leven? (Kaski Rapport nr. 538), Kaski, 
Nijmegen 2005. 
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Ervaring van gemeenschap
Een eerste motief heeft te maken met een ervaring van gemeenschap. Men hoort 
ineens ergens bij. Dat erbij horen is bovendien in beginsel gratis. Mensen met wie 
men tot nu toe op geen enkele manier verbonden was, beschouwen je ineens als 
een van hen. Ze zijn blij met je komst, ze zijn blij dat je je te midden van hen laat 
zien en ze zijn blij met je inbreng. Deze gemeenschapservaring heeft zowel een 
concrete plaatselijke dimensie als een universele.

De plaatselijke dimensie is te vinden in het verhaal van Lida.9 Zij is een weduwe 
op leeftijd en heeft een niet–godsdienstige achtergrond. Jarenlang heeft zij veel 
zorg moeten geven aan haar diepgelovige katholieke man. Na zijn dood kreeg zij 
contact met de pastoor van de parochie en gaandeweg gaat ze zich echt verbonden 
voelen met de Kerk. “Van onze parochiekerk gaat heel veel uit”, zegt ze, “het is een 
fijne club. Ik ben door allerlei toestanden geestelijk en lichamelijk erg vermoeid, 
maar van het koor kikker ik helemaal op.” De Kerk geeft haar steun. Ze vindt het 
gewoon heerlijk om in de kerk te zijn. “Dan ben ik even thuis”, zegt ze.

Ook de wereldwijde universele dimensie van de katholieke Kerk heeft een 
eigen aantrekkingskracht. Ontmoeting van mensen uit heel andere culturen van 
over de hele wereld, mensen met toch een gedeelde waardeschaal en geloofsoriën-
tatie: het lijkt de toverformule van de Wereldjongerendagen. Ik herinner me twee 
korte gesprekken met een student. Tussen de gesprekken zit een ruime week. “Ik 
denk dat ik toch maar ga”, zei hij in het eerste gesprek. Het was de dinsdag na de 
dood van paus Johannes Paulus ii. “Denk je dat je er nog een bed vindt?” vroeg ik. 
Dat was niet belangrijk, zo bleek. Een goede week later: “Ik ben geweest,” razend 
enthousiast, “meer dan tien uur in de rij gestaan!”

Het horen bij de wereldwijde katholieke gemeenschap en het meemaken van 
een uniek event: zij waren de sleutel van zijn enthousiasme. Dergelijke ervaringen 
zetten (zeker jonge) mensen in beweging. Ze voelen meer de kick van de saam-
horigheid dan de vermoeidheid van het lange wachten. Er is ook een diachrone 
variant. Dat is het horen bij een traditie. Ook dat is voor katholiek geworden 
mensen een ervaring die voor hen grote waarde heeft. Niet alleen omdat men nu 
in een grote lijn staat, maar ook omdat traditie een bron is waaruit de ene na de 
andere rijke ervaring geput kan worden. Daar komt bij dat traditie uitnodigt om 
anderen tot deelgenoot ervan te maken. Traditiebesef maakt actief: er moet door-
gegeven worden. Het zou zonde zijn als dit moois verloren ging. Onder andere 
mensen met deze drive melden zich voor een studie theologie of voor een oplei-
ding tot priester of diaken.

9 Hellemans, e.a., Nieuwe katholieken, p. 23–27.
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Ervaring van de liturgie
Een tweede cluster motieven heeft te maken met de liturgie. Soms vormt een 
esthetisch moment in het ervaren ervan de boventoon: een mooie viering, het 
koor zong prachtig. Maar meestal vormt een spiritueel–mystieke ervaring de 
kern. Die ervaring heeft te maken met een ervaring van het heilige, van de 
Heilige. Men voelt de omhulling van zijn menslievende nabijheid. Daar hoeft 
men niets voor te doen. Ineens bevindt men zich erin, vaak onverwacht. Monic 
Slingerland geeft in haar boek ‘Word toch katholiek’ twee voorbeelden.10 “Neem 
het verhaal van de vrouw die boodschappen gaat doen.” schrijft ze. “Midden in 
het winkelhart van de stad Deventer is een stiltecentrum, de katholieke Broede-
renkerk. Ze loopt met haar boodschappentas de kerk binnen en komt toevallig 
terecht in een huwelijksviering. De vrouw zet haar tas op de grond, gaat in de 
kerkbank zitten en blijft daar de hele viering, bevangen door de mystiek van dat 
moment. Het laat haar niet meer los, ze wil er meer van meemaken.” Zo geeft ze 
ook het voorbeeld van de man “die bij de uitvaart van zijn grootvader geraakt 
wordt door het ritueel van afscheid en hoopt op een nieuw leven. Hij ziet de spet-
ters wijwater op de kist terechtkomen. Hij ruikt voor het eerst de wierook, de 
geur waarvan hij weet dat zijn familieleden die jarenlang ook geroken hebben. 
Zoveel rijkdom onder handbereik. Dat het bij zijn familie hoort maakt het voor 
hem extra waardevol om zich in deze traditie te voegen”.

intellectueel uitgedaagd
Een derde cluster motieven is meer intellectueel–religieus van aard. Het komt 
wat minder voor. Men treft het vooral bij nieuwe katholieken met een protestants 
verleden aan. De zojuist genoemde Monic Slingerland is een dergelijk iemand. 
Zij zegt van zichzelf dat zij haar overgang naar de katholieke Kerk grondig heeft 
aangepakt, heel gereformeerd eigenlijk. “Dat was nu eenmaal ook een deel van 
mij en dat wilde ik niet allemaal in één keer wegdoen.”11 Voor dit meer intel-
lectuele type zoekers is de Kerk beslist niet alleen een warme deken. “Ik word 
in en door de kerk ook geconfronteerd en aan het denken gezet.”12 Ook bij deze 
nieuwe katholieken kan zich een honger voordoen naar meer. Sommigen geven 
dat vorm in een studie–engagement.

10 Slingerland, Word toch katholiek, p. 32.
11 M. Derks, Een taal voor woordloze spiritualiteit. Portret van Monic Slingerland, in: M. Derks, P. 
Nissen, J. de Raat, Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste eeuw, Verloren, 
Hilversum 2000, 151–157, citaat 153.
12 Ibidem, 155.
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Wat beweegt leden van nieuwe kerkelijke bewegingen?

Evenals bij nieuwe katholieken kan men bij leden van nieuwe kerkelijke bewe-
gingen een verlangen naar een ervaring van gemeenschap of horen bij een 
traditie, fascinatie door de liturgie of een behoefte aan een intellectuele geloofs-
uitdaging aantreffen. In hun geval is er niet altijd sprake van een overgang naar 
de katholieke Kerk, maar veeleer van een intensivering van de geloofsbeleving 
in het engagement met de beweging. Bij hun motieven voegen zich daarom ook 
motieven die voortvloeien uit de spiritualiteit en het apostolaat van de betref-
fende beweging. Drie clusters motieven treden dan meer prominent naar voren.

De moraal en ‘het instituut’
Terwijl een moreel–normatieve drijfveer bij nieuwe katholieken weliswaar voor-
komt en soms heel expliciet, ligt hun passie toch niet in eerste instantie bij de 
morele leer van de katholieke Kerk. Mijns inziens wensen nieuwe katholieken op 
het gebied van de moraal — vooral die met betrekking tot de persoonlijke levens-
sfeer — de vrijheid en de autonomie te behouden die ze al verworven hadden 
voor zij katholiek werden. Daarmee correspondeert ook een zekere afstand 
ten opzichte van de institutionele inrichting van de Kerk. Zij nemen die, vaak 
tamelijk laconiek maar beslist niet oneerbiedig, min of meer op de koop toe. De 
paus en de bisschoppen horen er nu eenmaal bij, maar ze worden er niet direct, 
uitzonderingen daargelaten, warm of koud van.

Op dit gebied doet zich een opmerkelijk verschil voor met de belevingswereld 
van leden van nieuwe kerkelijke bewegingen. In die bewegingen wordt in een 
aantal gevallen van de normatieve moraal van de Kerk wèl een punt gemaakt. 
Soms huldigen ze uitdrukkelijk uitgesproken pro life standpunten en wordt elke 
nuancerende casuïstiek op voorhand afgewezen. Ook de institutionele dimensie 
van de Kerk krijgt van hen grote waardering. Een gevolg daarvan is een soort 
coalitie tussen sommige bisschoppen en de nieuwe bewegingen. Bisschoppen 
vertrouwen graag belangrijke taken aan leden van de bewegingen toe. Ze weten 
dat ze op hun loyaliteit kunnen rekenen. Leden van nieuwe bewegingen worden 
graag gezien en erkend door kerkelijke gezagsdragers. In zekere zin bevestigen 
zij elkaar als de èchte katholieken. In hun oriëntatie brengen leden van nieuwe 
bewegingen dan ook eerder de orthodoxie en de universele dimensie van de 
Kerk binnen in het weefsel van de Kerk, terwijl het inbrengen van plaatselijke en 
contextuele ervaringen van kerkelijkheid in het grote geheel van de wereldkerk 
niet hun sterkste kant is.
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levende band met de heer
Een tweede cluster motieven dat sterk bij leden van nieuwe bewegingen voor-
komt betreft de beleving van hun band met Christus. Bij bewegingen met meer 
charismatische oriëntatie heeft die band tevens een pneumatologische kleur. De 
leden leven bewust vanuit een intensieve omgang met het Woord en de sacra-
menten. Soms wordt hun sacramenteel leven getypeerd als ‘een volledig sacra-
menteel leven’, waarmee bedoeld wordt dat zij ook regelmatig het sacrament van 
boete en verzoening ontvangen en het niet in de categorie ‘vergeten sacramenten’ 
is ondergebracht, zoals in het geval van veel vanouds katholieken. De Eucharistie 
wordt hoog gewaardeerd als ontmoeting met de gestorven en verrezen Heer, die 
het offer van zijn leven voor ons gebracht heeft. Een uur stille aanbidding van het 
Allerheiligste is meer en meer een gefrequenteerde praktijk in hun midden.

Een specifiek aspect van de Christusbeleving betreft roeping. Leden van 
nieuwe bewegingen leggen zich uitdrukkelijk toe op de vraag waartoe God hen 
roept of op het onderscheiden van de geestesgaven die zij ontvangen hebben. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat in deze kringen een roeping tot priesterschap, 
het ambt van diaken of een verbinding met een religieuze orde of congregatie 
rijpt. Andersom gebeurt iets soortgelijks: diocesane en reguliere priesters vinden 
een geestelijk onderkomen in de nieuwe kerkelijke bewegingen.

apostolaat
Het engagement met een nieuwe kerkelijke beweging impliceert niet alleen 
een geprofileerde spirituele praxis, maar ook een bepaalde apostolische inzet. 
Nieuwe bewegingen hebben hun eigen ‘apostolisch werk’, soms speciaal gericht 
op een bepaalde doelgroep. Hun inzet kan een diaconaal accent hebben, zoals 
in De Ark–gemeenschappen, waarin mensen zonder en met een verstandelijke 
handicap elkaars leven delen, of in de Sant’Egidio–gemeenschap met haar inzet 
voor de armsten in de stad en voor bevordering van de vrede tussen volken en 
religies. De inzet van de beweging kan ook nadruk leggen op evangelisatie en 
geloofsvernieuwing, zoals in het geval van De Neokatechumenale Weg.

Gaat het allemaal samen?

Een vitale geloofsgemeenschap heeft bij baat een goed samengaan van de ‘oude’ 
en de ‘nieuwe’ dragers van het kerkelijk leven. Maar zal dat lukken? Ligt een 
onderlinge concurrentie, vooral over de vraag wie het echte rolmodel van de 
katholiek vertegenwoordigt, niet meer voor de hand?



159de nieuwe dragers van de kerk in beeld

Een ervaring van Frank Kazenbroot illustreert dat.13 In 2004 verbleef hij 
enkele maanden in een kleine norbertijnse gemeenschap in het Zuidfranse 
stadje Conques, gelegen op een van de pelgrimswegen naar Santiago de Compos-
tella. Het leven en bidden van de norbertijnen staat grotendeels in dienst van de 
pelgrims. Zij bieden hen onderdak, bidden en vieren met hen in de prachtige kerk 
van Conques en gaan met hen in gesprek: “Waar kom je vandaan?”, “Hoe lang 
ben je al onderweg?”, “Waarom ben je op weg gegaan?” Op een dag gebeurt er 
iets. Er komen veertig broeders van de Gemeenschap van Sint Jan op bezoek. “Zij 
behoren tot de nieuwe bewegingen in de katholieke kerk”, schrijft Kazenbroot, 

“en zien er indrukwekkend uit in hun grijze togen en witte boordjes. Het zijn 
knappe jongemannen met een ascetisch uiterlijk. Daar kunnen wij norbertijnen 
niet tegenop. Zij doen niet mee met onze gebedsdiensten. Ongeduldig staan ze te 
wachten tot wij onze eucharistie–viering beëindigd hebben. Ze hebben hun eigen 
eucharistie–viering.” Naar zijn mening is de theologie van Vaticanum ii hun te 
modern. Hij schat hen in als traditionalisten die zich terugtrekken in hun eigen 
overtuiging. “Ik voel me er niet prettig bij,” schrijft hij, “en mijn Franse mede-
broeders moeten ook niets van hen hebben. Die middag zijn de grijze broeders 
duidelijk aanwezig op het plein voor de kerk. Ze zijn in gesprek met toeristen en 
pelgrims en leggen getuigenis af van hun zekerheden. Hun overmacht ervaar ik 
als bedreigend. Stel je voor dat over tien jaar geen norbertijnen meer beschikbaar 
zijn en dat deze club de boel hier gaat overnemen. Ik moet er niet aan denken”, 
aldus Kazenbroot.

De vraag wie aanspraak mag maken op de titel ‘katholiek’ — in feite een vraag 
naar orthodoxie in denken en doen — lijkt de mogelijkheid van een gezamenlijk 
dragen van de Kerk te ondergraven. De norbertijnen en de broeders van Sint Jan 
in Conques zouden toch samen de Eucharistie moeten kunnen vieren!

Bevordering van gezamenlijkheid

Dragen van Kerk moet het hebben van gezamenlijkheid. Vanzelfsprekend is die 
gezamenlijkheid niet. Wat kan onderlinge gezamenlijkheid bevorderen? Een 
drietal overwegingen tot slot.

In de eerste plaats brengt een goed begrip van de waarde van katholiciteit 
ruimte. Het wijst op de betrokkenheid van alle katholieken op elkaar, inclusief 
de gewettigde diversiteit in hun midden. Het staat echter afwijzend tegenover de 
identificatie met één bepaalde stroming. Katholiciteit wijst immers op de kunst 

13 F. Kazenbroot, Pelgrim ben je heel je leven, in: Dabar bericht 3 (2004), p. 27–31, citaat 31.
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delen van een geheel te zijn,14 terwijl de weigering om zich als deel van het geheel 
te gedragen (agere ut pars) een oude sociale omschrijving van ketterij is. Voor 
Augustinus was het brede besef van katholiciteit ooit het motief om katholiek 
te worden.15 Juist het samengaan van onkruid en tarwe, van zuiver en zondig, 
terwijl het oordeel daarover aan God wordt overgelaten, trok hem aan in de 
katholieke Kerk. Katholiek–zijn stelt dus voor de uitdaging eigenheid te relati-
veren en andersheid die zich voordoet in het geheel van de gemeenschap van 
gedoopten, te integreren.

Een tweede overweging betreft de manier waarop wij met spanningen omgaan. 
De Vlaamse Jezuïet Jacques Haers is van mening dat ze om een zorgvuldig en 
genuanceerd onderscheiden vragen. De spanningen vloeien zijns inziens voort 
uit de grote uitdagingen van de laatmoderniteit, zoals het samenleven van reli-
gies en culturen, de omgang met het milieu, de globalisering, de verdeling van 
macht en rijkdom. Deze spanningen hebben hun weerslag op de Kerk. Ze roepen 
vragen op over gemeenschapsopbouw, omgang met de traditie, de rol en de stijl 
van gezagsuitoefening en leiderschap, de verhouding tot de wereld en de samen-
leving. Zowel in als buiten de Kerk wijzen deze uitdagingen in de richting van 
saamhorigheid, solidariteit, opbouw van gemeenschap. Haers is van mening dat 
de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola en de ervaringen daarmee 
behulpzaam kunnen zijn in zulke ecclesiogenetische processen. Ze leren de 
krachten die ons innerlijk drijven, kritisch te onderkennen en zicht te krijgen op 
wat ons naar God toe of van Hem weg voert. Ze leren, zoals hij zegt, “ontwaren 
en ontwarren”, individueel en gezamenlijk, met het oog op een goede keuze.16 
Haers’ reflecties maken ervan bewust dat spanningen over de vraag wie de echte 
katholiek is mede uit het laatmoderne samenleven voortkomen. Daarom is het 
van belang goed te weten hoe de Kerk onder invloed staat van dat samenleven. 
Bovendien onderstreept hij dat haar aanvoelen van wat Ignatius de wil van God 
noemt doorslaggevend is. Zulk aanvoelen is geen eenvoudige zaak. Het is veeleer 
een leerschool, waarin wij heel wat ‘sprookjes’ die wij ons zelf voorhouden als 

14 Lumen gentium 13. Zie H. Witte, Orthodoxie en katholiciteit, in: F.A. Maas, H.P.J. Witte en 
P.A. Nissen, Orthodoxie en belevend geloven. Symposium ter gelegenheid van het gouden priester-
jubileum van Ton Baeten o.praem., emeritus–abt van de Norbertijner Abdij te Heeswijk–Dinther. 
Theologische Faculteit Tilburg, Tilburg 2006, p. 25–49; P. de Mey, Eenheid in verscheidenheid. Het 
katholiciteitsbegrip van Vaticanum ii, in: P. de Mey en P. de Witte (red.), De K van Kerk. De plurifor-
miteit van katholiciteit (logos 4), Halewijn, Antwerpen 2009, p. 31–46.
15 Paus Benedictus xvi behandelde dit in zijn proefschrift: J. Ratzinger, Volk und Haus Gottes in 
Augustins Lehre von der Kirche (Münchener theologische Studien Bd. 7), Zink, München 1954.
16 J. Haers SJ, Onderscheidingsprocessen. De bloedbanen van kerkopbouw, in: De Mey en De Witte, 
De K van Kerk, p. 165–176.
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goddelijk van herkomst, moeten afleren. Dat sluit aan bij een gedachte van 
Nicholas Lash. Heel wat religie, meent hij, is idolatrie. “We schrijven godde-
lijkheid toe aan een grote verscheidenheid van ideeën en instituties, mensen, 
plaatsen, verhalen en gewoonten en behandelen ze als heilig, die, op hun ergst, 
destructief zijn voor ons en onze wereld, en, op hun best, ambivalente imitaties 
zijn van waar echte heiligheid, voorbij aan onze constructies en verbeeldingen, 
gevonden mag worden.”17 De Kerk is een school om te leren dat niets in of van 
deze wereld met het heilige samenvalt en dat we geroepen zijn tot voorbij de 
verering van het geschapene. Een school om te leren onderscheiden.

Een laatste overweging betreft de Eucharistie. De samenkomst van de geloofs-
gemeenschap op zondag om de dood en de verrijzenis van Jezus Christus te 
gedenken, tot gemeenschap in Hem geconstitueerd en bevestigd te worden en van 
daaruit kracht en oriëntatie te vinden voor de zending waartoe men is geroepen, 
heeft een eigen karakter. Dat karakter is eerder dat van een assemblée dan dat 
van een communauté. Zo schrijft Mgr. Jozef De Kesel, thans bisschop van Brugge, 
op grond van zijn ervaringen met herstructurering van parochies als hulpbis-
schop van Mechelen–Brussel.18 De zondagse samenkomst is eerder vergadering 
van gelovigen van her en der dan gemeenschap van bekende gezichten, eensge-
zind van oriëntatie en min of meer afhoudend ten opzichte van wie of wat daar 
niet onmiddellijk bij past. Misschien gaan onze verwachtingen over een vitale 
kerkgemeenschap wel te veel in deze communautaire richting. Dat is begrijpe-
lijk vanuit het verzet tegen de dominantie van de institutionele dimensie van de 
Kerk. Uiteindelijk echter kan het tot een weinig vruchtbare beslotenheid leiden.

Oude en nieuwe dragers van de Kerk hebben elkaar nodig. De Kerk heeft 
hen nodig omwille van haar vitaliteit en haar toekomst. Het is immers geens-
zins een uitgemaakte zaak dat de Kerk in de toekomst een Kerk zal zijn waarin 
velen een geestelijk onderkomen zullen vinden. Het Tweede Vaticaans Concilie 
roept uitdrukkelijk op tot deze broederlijke saamhorigheid in de epiloog van 
de ‘Pastorale Constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd’, het laatste wat 
het concilie voorhield. In nummer 92 van de constitutie herinnert het Concilie 
aan de zending van de Kerk om “de gehele wereld met de boodschap van het 
Evangelie te verlichten en alle mensen van welke nationaliteit, ras en cultuur 
ook in de ene Geest te verenigen”. Dat vraagt van de Kerk dat zij een teken is 
van een broederlijkheid die een oprechte dialoog toelaat en versterkt. Dat is de 

17 N. Lash, Holiness, Speech and Silence. Reflections on the Question of God, Ashgate, Aldershot 
2005, p. 39.
18 J. de Kesel, Eenheid, identiteit en universaliteit. Pastorale bedenkingen over katholiciteit, in: De 
Mey en De Witte, De K van Kerk, p. 55.
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Kerk niet zomaar. Het vraagt huiswerk in eigen kring. Het Concilie beseft dat. 
Het vereist “dat wij allereerst in de Kerk zelf de wederzijdse achting, respect en 
eendracht bevorderen, met erkenning van elke gewettigde verscheidenheid, om 
een steeds vruchtbaarder gesprek op gang te brengen tussen allen die het ene 
Godsvolk vormen, herders of overige christengelovigen. Want sterker is wat de 
gelovigen verenigt dan wat hen verdeelt: er moge in het noodzakelijke eenheid 
zijn, in twijfelgevallen vrijheid, in alles liefde”.



GEZaG En GEZaGsUiToEFEninG in EEn ViTalE KErK

Adelbert Denaux

Elke samenleving die duurzaam wil zijn, heeft gezag nodig. Geen onderdruk-
kend of autoritair gezag, maar een gezag dat inspirerend is en respect en aandacht 
heeft voor de rechten en de noden van haar leden. Dit geldt mutatis mutandis ook 
voor de Kerk. Wil een kerk of religie een vitale, levende gemeenschap zijn, dan 
heeft ze een of andere vorm van gezag nodig, en dan dient dit gezag uitgeoefend 
te worden als een dienst aan het leven, de ‘vitaliteit’ van deze gemeenschap. En 
omgekeerd, een slecht functionerend gezag tast de vitaliteit van de Kerk aan.

Crisis van het gezag

De hedendaagse mens staat kritisch tegenover gezag en gezagsinstanties. Enquêtes 
wijzen uit dat politieke en kerkelijke gezagsdragers zeer laag scoren op de lijst 
van instellingen waarin mensen vertrouwen hebben. Weerstand en opstand tegen 
allerlei vormen van gezag zijn niet nieuw. Ze vormen “een rode draad die sinds 
niet te tellen dagen en omstandigheden door het weefsel van onze geschiedenis 
loopt”.1 Wie de geschiedenis overziet, begrijpt dat mensen redenen hebben om 
gezag en gezagdragers te wantrouwen. Miljoenen mensen zijn in hun menselijke 
waardigheid gekwetst, monddood gemaakt, en zelfs cynisch geliquideerd door 
gezagsdragers die hun machtspositie misbruikt hebben. De Franse Revolutie 
heeft met haar ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap het Ancien Régime 
verdreven, niet zonder bloedvergieten trouwens. In het spoor daarvan zijn in de 
negentiende eeuw, in de westerse wereld, constitutionele, republikeinse en demo-
cratische staatsinstellingen ontstaan. Toch heeft dit niet kunnen verhinderen dat 
in de twintigste eeuw twee autoritaire systemen gedurende decennia het leven 
van miljoenen mensen onmenselijk hebben gemaakt: het communisme en het 
nazisme. Redenen genoeg dus om kritisch te staan tegenover gezag en tegenover de 
wijze waarop gezagsdragers hun gezag uitoefenen. Democratie is een groot goed, 
maar heeft ook haar zwakke kanten en is nooit een vaststaande verworvenheid.

1 Vgl. J. Claes, Gezag & Zeggenschap. Een eeuwige jakobsladder, Lannoo, Tielt 1992, p. 23.
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De ellende veroorzaakt door gezagsmisbruik roept bij sommigen een afkeer 
op van elke vorm van gezag. In zijn boek, The Authoritarian Personality (1950), 
noemt Theodor Adorno de harde, autoritaire opvoeding van een hele generatie 
Duitse jongeren een belangrijke factor die de Holocaust heeft mogelijk gemaakt. 
Vandaar de neiging van velen om gezag als zodanig als iets slechts en verwer-
pelijks te beschouwen. De generatie van 1968 keerde zich af van de politieke en 
religieuze gezagsdragers en wilde “de verbeelding aan de macht”. Deze reactie 
gaat te ver. Niet elke vorm van gezagsuitoefening binnen een groep is verkeerd. 
Wanneer er binnen een gemeenschap geen gezag wordt uitgeoefend of wanneer 
er door de leden niet een zekere mate van gehoorzaamheid aan het gezag wordt 
opgebracht, dan toont die gemeenschap geen innerlijke cohesie en is haar geen 
lang leven beschoren. Gezag en gezagsuitoefening zijn een onmisbare dimensie 
van elke groep, of het nu om een familie, een politieke groepering of een religi-
euze gemeenschap gaat.

Ook de Kerk heeft in deze bewogen geschiedenis niet altijd van meetaf aan 
gezien welke gezagsvormen heilzaam waren voor de mens en welke niet. Ze heeft 
de nieuwe inzichten van de moderniteit met argwaan begroet, al dient gezegd 
dat deze aanvankelijk vermengd waren met ideeën die onverzoenbaar waren met 
de christelijke traditie. Getuige hiervan de Syllabus Errorum, die samen met de 
encycliek Quanta Cura in 1864 door Pius ix werd uitgegeven.2 In zijn syllabus 
veroordeelt de paus opvattingen die honderd jaar later door het Tweede Vaticaans 
Concilie werden — zij het met de nodige nuances — geaccepteerd, zoals de schei-
ding van kerk en staat, de godsdienstvrijheid enz. Meer nog, de Kerk heeft soms 
haar gezag misbruikt om de waarheid, of wat zij op een bepaald ogenblik meende 
de waarheid te zijn, op te leggen aan de gelovigen of aan anderen. In zijn encycliek 
Tertio Millennio Adveniente (1994) over de voorbereiding van het jubileumjaar 
2000, heeft paus Johannes Paulus ii op dit punt publiek schuld bekend: “Er is 
nog een ander droevig onderwerp waarop de zonen en dochters van de Kerk niet 

2 De laatste vier dwalingen van de Syllabus hebben betrekking op het ‘liberalisme’ en luiden als 
volgt: “Paragraaf 10. Dwalingen betrekking hebbende op het huidige liberalisme. 77. In onze tijd 
heeft het geen nut meer de katholieke godsdienst als enige staatsgodsdienst te laten gelden met 
uitsluiting van alle andere erediensten. 78. Daarvandaan verdient het lof, dat in sommige katho-
lieke streken aan allen, die zich daar vestigen, wettelijk de vrijheid is gewaarborgd, om openlijk hun 
eigen eredienst, welke deze dan ook is, uit te oefenen. 79. Het is immers niet waar, dat de door de 
staat erkende godsdienstvrijheid, alsook de aan allen toegekende volledige bevoegdheid om zonder 
uitzondering alle meningen en denkbeelden openlijk en publiek te verkondigen, leidt tot gemak-
kelijker bederf van de zeden en de mentaliteit der volkeren en tot het verbreiden van de pest van 
het indifferentisme. 80. De Paus van Rome kan en moet zich met de vooruitgang, het liberalisme 
en de moderne beschaving verzoenen en verstaan”. Zie http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.
php?mi=600&doc=816&id=4360 (datum 21–02–2011).
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anders dan met een berouwvol hart kunnen terugzien: het feit dat er, met name 
in bepaalde eeuwen, ingestemd werd met methodes van onverdraagzaamheid en 
zelfs geweld in dienst van de waarheid … Uit deze betreurenswaardige momenten 
uit het verleden kan een les getrokken worden voor de toekomst, een les die iedere 
christen opwekt, zich geheel te houden aan de door het Concilie vastgestelde 
gulden regel: ‘de waarheid legt zich op geen enkele andere wijze op dan door de 
kracht van de waarheid zelf, die zacht en sterk tegelijk de geest binnendringt’” 
(Dignitatis humanae, 3).3 Helaas liggen deze “methodes van onverdraagzaamheid” 
en van pressie en dwang niet enkel in een ver verleden, maar roepen ze bij chris-
tenen ook vandaag nog frustraties en afwijzing op. Dat het seksueel misbruik door 
clerici in een aantal landen zo lang mogelijk is geweest en verborgen gehouden 
kon worden heeft, naast andere factoren, ook te maken met een bepaalde gezags-
cultuur binnen de katholieke Kerk. We moeten de moed hebben ons af te vragen 
waarin die gezagsbeleving tekort schoot, dat zoiets kon gebeuren. Een bezinning 
op een gezonde gezagsuitoefening in de Kerk is nuttig en nodig.

Wat is gezag?

Laten we eerst duidelijk maken wat we onder ‘gezag’ verstaan. Overal waar 
mensen duurzaam (willen) samenleven, rijzen spanningen rond een rechtvaar-
dige verdeling van goederen, arbeid, en diensten. In elke (duurzame) samenle-
ving rijst in dat verband het probleem van het gezag: waar ligt het, wie oefent het 
uit, over wie wordt het uitgeoefend, en hoe wordt het gelegitimeerd? De wezen-
lijke functie van gezag is ‘het goede leven voor alle mensen’ (bonum commune) 
te bevorderen en te beschermen. “Gezag houdt in de macht en het recht om te 
bevelen, een levensordening op te leggen, gehoorzaamheid te eisen, te beslissen 
en te verklaren, te beïnvloeden en te oordelen.”4 Gezag impliceert dus altijd 
een vorm van macht, maar valt er niet mee samen, want macht geschiedt soms 
zonder gezag. Als iemand doet wat een ander zegt, is dat macht. Dat is niet per 
se slecht, als het maar vrijwillig gebeurt, d.w.z. als degene die gehoorzaamt om 
een of andere reden het gezag van de ander erkent.5 Maar als iemand doet wat 

3 Vgl. Johannes Paulus ii, Tertio Millennio Adveniente (Wereldkerkdocumenten, 24), Licap, Brussel 
1995, p. 28–29 (par. 36). Op 12 maart 2000 ging de paus in de Sint Pietersbasiliek voor in een wat hij 
zelf in de Angelustoespraak van die dag noemt “een ontroerende en plechtige oefening van berouw”.
4 M.H. Crosby, House of Disciples. Church, Economics, and Justice in Matthew, Maryknoll, New 
York 1988, p. 76.
5 G.S. Shogren, Authority and Power, in Dictionary of Jesus and the Gospels i, 50–54, p. 50: “Authority 
is the right to effect control over objects, individuals or events. While human authority may be delegated, 
God's authority arises from himself alone. Power, meanwhile, is the ability to bring about what one desires”.
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een ander zegt omdat hij bedreigd wordt (fysiek of geestelijk), is dat ‘geweld’, en 
dat is uiteraard verkeerd. Volgens de socioloog Max Weber kan gezag, d.w.z. het 
sociaal erkende recht om anderen tot iets te verplichten, maar efficiënt zijn als 
het op een of andere wijze gelegitimeerd wordt door degenen over wie het wordt 
uitgeoefend. De ondergeschikte persoon ‘gelooft’ dat de gezagspersoon daar recht 
op heeft. Weber maakt daarbij een onderscheid tussen drie legitimatietypes en 
bijgevolg ook drie soorten van gezag: (1) legaal–rationeel gezag, dat berust op het 
geloof aan de wettigheid van een gestelde orde en haar recht tot het geven van 
bevelen of aanwijzingen, (2) traditioneel gezag, dat berust op het geloof aan de 
geldigheid van traditie, en (3) charismatisch gezag, dat berust op een meer dan 
gewone overgave en geloof in een voorbeeldig persoon (held of heilige).6

Volgens Jacques Claes zijn gezag en zeggenschap verwante woorden en dingen. 
Gezag heeft te maken met spreken en macht, met macht uit spreken, met macht van 
zeggen. Iemand heeft gezag als hij of zij iets te zeggen heeft dat de wereld beroert 
en verandert. “In zijn diepste vezel is gezag een zeggen en een spreken waardoor de 
dingen en de mensen in de wereld tot orde, tot helderheid, tot licht en tot stuwing 
komen.” Het gaat om een spreken waarin de beweging en de kracht van de geest 
schuilen, zoals het scheppende woord van God, die de wereld tot orde spreekt, en 
Mozes tot bevrijder van zijn volk. “Van zeggen dat spreken wordt in gezag gaat een 
macht uit die inspirerend is en opwekt. De wanorde wordt orde en de aangespro-
kene ant–woordt. Het gezagvolle woord, dit is het woord dat iets zegt, nodigt uit tot 
weder–woord. Gezagvol zeggen noodt tot en baart zeggen–schap. Gezag is nooit 
een monoloog, maar werkt altijd dialogaal.”7

religieus gezag

Religieus gezag is een bijzondere vorm van gezag. Het gezag dat door de leiding 
binnen een religieuze gemeenschap, kerk of godsdienst wordt uitgeoefend, wordt 
altijd verbonden met of enigszins teruggevoerd tot het gezag van God, ofschoon 
dit normaal niet rechtstreeks maar via bemiddeling gebeurt. Mensenwoorden en 
menselijke beslissingen krijgen aldus een zekere goddelijke autoriteit (vgl. 1 Tess. 
1,13). Als gelovige kan men de mogelijkheid van een goddelijk gelegitimeerd gezag 

6 Vgl. H.W.D. Stellwag, ‘Gezag’ en ‘autoriteit’ (Pedagogische grondbegrippen, 2), H.D. Tjeenk 
Willink, Groningen 1973, p. 36–37, met verwijzing naar M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1914), 
Mohr, Tübingen 41956; Engelse vertaling: The Theory of Social and Economic Organization, transl. A.R. 
Henderson en T. Parsons, Oxford University Press, New York 1947. Bruce J. Malina stelt de vraag of 
Webers concept van ‘charismatisch leiderschap’ kan worden toegepast op Jezus van Nazaret (Jesus as 
Charismatic Leader?, in: Biblical Theology Bulletin 14 (1984), p. 55–62).
7 Vgl. Claes, Gezag & Zeggenschap (n. 1), p. 47–48, hier 50.
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principieel niet uitsluiten en evenmin dat het feitelijk voorkomt. Elke christengelo-
vige aanvaardt de (mensen)woorden van Jezus Christus die in de Schrift zijn over-
geleverd als de uitdrukking van Gods wil. In Jezus van Nazaret is het Woord Gods 
mens geworden en heeft het een contingente menselijke gestalte aangenomen.

Maar hier rijst een epistemologisch en menselijk probleem. Hoe kan men 
weten dat religieuze gezagsdragers werkelijk in naam van God spreken? Kennen 
sommige gezagsdragers binnen religieuze groeperingen niet ten onrechte aan 
historisch bepaalde formuleringen, beslissingen of visies een absoluut gezag toe 
omdat dat zou teruggaan op Gods wil? Wanneer dit laatste gebeurt, ontaardt 
religieus gezag tot onderdrukkende macht. Jezus protesteerde al tegen het reli-
gieus machtsmisbruik van de religieuze leiders van zijn tijd (Mat. 23,4). Het is 
dus niet verwonderlijk dat er in de geschiedenis van het christendom inzichten of 
praktijken zijn gegroeid die van aard zijn religieus machtsmisbruik in te dijken of 
tegen te gaan, zoals daar zijn de kritische functie van de theologische reflectie, een 
collegiale of synodale besluitvorming, de praktijk van de aanvaarding (receptio) 
door het Godsvolk van de genomen beslissingen, en ten slotte de onvervangbare 
rol van het persoonlijke geweten. Wanneer voor deze vier genoemde gegevens 
geen ruimte is binnen een religieuze groep, dan roept dit ernstige vragen op over 
haar interne gezagsstructuren.

In onze tijd van individualisme en de–traditionalisering hebben mensen het 
soms moeilijk om gezag en macht te onderscheiden. Ze zijn geneigd om elke 
vorm van (legitiem) gezag als macht(smisbruik) te beschouwen. In een dergelijke 
context zullen mensen die niet of niet meer vertrouwd zijn met religie of met 
religieuze samenlevingsvormen, vlug geneigd zijn om elke vorm van religieuze 
gezagsuitoefening als verdacht te beschouwen of in strijd met het vrijheidsethos 
van de hedendaagse mens. Het komt er dus op aan een onderscheid te maken 
tussen authentieke vormen van (religieuze) gezagsuitoefening en gehoorzaam-
heid die in kerken,8 religieuze gemeenschappen of bewegingen voorkomen ener-
zijds en ontsporingen hiervan anderzijds.

matteüs’ visie op gezag binnen de christelijke gemeenschap

De Bijbel blijft voor ieder die zich bezint over gezag en gezagsuitoefening binnen 
de Kerk een onmisbare bron van inspiratie. Eerder hebben we een bijdrage 

8 Zie over gezag in de rooms–katholieke kerk: P.F. Fransen (ed.), Authority in the Church (Annua 
Nuntia Lovaniensia, 26), Peeters/University Press, Leuven 1983.
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gewijd aan de visie van de evangelist Matteüs hierover.9 We herinneren hier aan 
de voornaamste conclusies van deze bijdrage.

Ten eerste is het verschijnsel ‘gezag, gezagsdragers, gezaghebbende functies binnen 
de kerkgemeenschap’ voor Matteüs uiteindelijk een secundaire aangelegenheid. In 
een tijd van overbeklemtoning van of van overdreven aandacht voor gezagsstruc-
turen, kan het nuttig zijn daarop te wijzen. In welke zin secundair? Volgens Matteüs 
zijn alle leerlingen broeders en hebben ze maar één Meester en leraar, de Christus, 
en één Vader, de hemelse. Die zijn de eigenlijke gezagsdragers in de gemeente. De 
gemeenteleden moeten hun voorgangers dus geen ‘rabbi’, ‘vader’ of ‘leraar’ noemen 
(Mat. 23, 8–10). Betekent dit dat Matteüs een egalitair kerkmodel voorstaat? Natuur-
lijk niet. Matteüs weet dat er in de gemeente ook menselijke gezagsdragers nodig 
zijn (de twaalf leerlingen, profeten, schriftuitleggers en zendelingen), maar de 
grootsten in de gemeenten moeten dienaars zijn. Voor Matteüs is het uiteindelijk 
doel van menselijke gezagstructuren en gezagsdragers binnen de Kerk niets anders 
dan een dienst om de gelovigen te brengen tot het aanvaarden van de gezagvolle 
leer van Jezus Christus, meer nog tot het gehoorzamen aan Gods wil, zoals die door 
de Messias Jezus gezagvol werd verwoord en geïnterpreteerd. Ten lange laatste gaat 
het om het aanvaarden van ‘Gods heerschappij’ (“uw rijk kome”), op het doen van 
Gods wil (“uw wil geschiede op aarde als in de hemel”), op het aanvaarden van de 
heilbrengende autoriteit van de ‘auctor’, de schepper van het leven, God zelf.

Ten tweede legt Matteüs sterk de nadruk op de band tussen gezag en levens-
praxis. Het leergezag binnen de gemeente staat gericht op het initiëren van mensen 
in een christelijke levenspraxis (“leert hen te onderhouden al wat ik u bevolen heb”, 
28,19), meer dan op doctrine (“niet ieder die ‘Heer, Heer’ tegen mij zegt, zal binnen-
gaan in het rijk der hemelen, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de 
hemel”, 7,21). De opdracht van het kerkelijk leergezag is mensen te leren leven, een 
evangelische levensstijl te ontwikkelen zoals die in de Bergrede wordt geschetst.

Ten derde onderlijnt Matteüs het specifieke karakter van gezagsvoering in de 
christelijke gemeente. Hij is er zich van bewust dat christelijke gezagsuitoefening 
zich onderscheidt van aards–politieke én van joods–religieuze gezagsuitoefening. Ze 
kenmerkt zich allereerst als ‘levensdienst’ naar het voorbeeld van Jezus zelf (20,28).10 

9 A. Denaux, Matteüs over gezag in de kerk, in: F. Van Segbroeck (ed.), Matteüs opnieuw (Verslagboek 
Vlieberg–Sencie–Leergang. Afdeling Bijbel, 1998), Acco, Leuven/Amersfoort; Vlaamse Bijbelstichting, 
Leuven 1999, p. 85–110.
10 Bron en model van gezag in de kerk is de ‘heerschappij’ van Christus, die Thomas van Aquino als 
volgt beschrijft: “De macht en heerschappij van Christus over mensen wordt uitgeoefend door waarheid, 
rechtvaardigheid en boven alles liefde” (Christi potestas et imperium in homines exercetur per veritatem, 
per iustitiam, maxime per caritatem); zie In iii Sent., d. 13, q. 2; zie ook Summa Theologica iii, q. 8, en q. 
599, a. 4) (geciteerd uit E. Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God, Nelissen, Baarn 1989, p. 239).
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Matteüs oefent kritiek uit op politieke gezagsinstanties (20,24–28), maar ook op het 
joods–religieuze leiderschap (23,1–36), omdat deze soms gepaard gaan met dwang en 
geweld en vaak neerkomen op een pervertering van authentiek gezag. Deze kritiek 
naar buiten ontslaat de christelijke gezagsdrager niet van de noodzaak om aan zelf-
kritiek te doen, noch van de gemeente om onechte vormen van gezagsuitoefening 
van haar leiders onder kritiek te stellen. Hoofdstuk 23 van Matteüs is een negatieve 
spiegel waaraan ook christelijke gezagsdragers zich kunnen toetsen. Ook christelijke 
leiders kunnen in hun eigen levensgedrag inconsequent zijn met wat ze zelf leren 
(23,3), mensen ondraaglijke lasten opleggen waar ze zelf geen vinger naar uitsteken 
(23,4), zoeken door de mensen geprezen te worden en met eretitels beladen te worden 
(23,5–10), aan de mensen de toegang tot het koninkrijk af te sluiten (23,13), voor-
schriften aan de mensen opleggen die hen afhouden van het essentiële: rechtvaardig-
heid, barmhartigheid en trouw (23,23), kortom: een ‘hypocriet’ systeem rechthouden 
waardoor mensen het bevrijdende en levenwekkende woord van God niet meer 
vernemen. Iedereen die verantwoordelijkheid in de Kerk draagt, zou minstens één 
keer per jaar een gewetensonderzoek moeten doen aan de hand van Matteüs 23.

En ten slotte, nederigheid en zin voor broederschap dienen kwaliteiten te zijn van 
hen die in de Kerk een gezagsfunctie bekleden (Mat. 23,8–12). Dit betekent omge-
keerd: hoogmoed of eerzucht en superioriteits–gevoel tegenover de medebroeder of 
zuster, maken iemand ongeschikt voor het uitoefenen van een ambt binnen de Kerk. 
Dit wil niet zeggen dat de ambtsdrager volmaakt dient te zijn, wat vaak een onmo-
gelijke verwachting is van de zijde van de gewone kerkleden. Gezagsdragers zijn ook 
maar mensen, met hun zwakheid en kleingelovigheid, zoals Petrus in het evangelie, 
die zijn Meester verraden heeft maar nadien berouw heeft getoond en zich tot Hem 
heeft bekeerd.11 Dit is m.i. ook een belangrijk aspect van het functioneren van het 
gezag binnen de Kerk: welke verwachtingen mogen gelovigen in hun leiders stellen? 
Kunnen ze in dezelfde persoon de mens en de gezagsdrager onderscheiden? Elke 
gezagsdrager dient er eerlijk naar te streven als christen te leven, maar dient hij ook 
een heilige te zijn? Liefst wel natuurlijk, maar dit is helaas niet altijd het geval.

Gezag in de rooms–katholieke Kerk vandaag

Van de christelijke gemeente in de eerste eeuw naar de Kerk van de twintigste 
eeuw is een grote stap. Vanzelfsprekend heeft het gezag er meer complexe en 

11 In zijn encycliek ‘Ut unum sint’, par. 4, vraagt Johannes Paulus ii aan alle christenen om samen 
met hem te bidden voor zijn bekering! Dat is een zeer ongewone vraag voor een paus! Zoals Petrus 
weet de paus immers dat hij zijn taak vervult met de diepe overtuiging de Heer gehoorzaam te zijn, 
maar tegelijk beseft hij ten volle zijn menselijke zwakheid. 
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aan de groeiende realiteit aangepaste vormen gekregen. De rooms–katholieke 
Kerk is in de loop der tijden uitgegroeid tot een wereldwijde religie met meer dan 
één miljard leden. Men wordt lidmaat van het ‘Lichaam van Christus’ door de 
intrederitus van het doopsel. Tussen alle christengelovigen, ongeacht hun status 
binnen de Kerk, bestaat een ware gelijkheid in hun waardigheid als kinderen van 
God. Ze hebben allen deel in de priesterlijke, profetische en koninklijke taak van 
Christus, ieder naar eigen staat.

Binnen deze wereldwijde gemeenschap neemt het gezag een specifieke gestalte 
aan. In wat volgt geven we een beknopte beschrijving van hoe de katholieke 
Kerk haar eigen gezagsstructuren heeft gedefinieerd. Ze behoren volgens haar 
tot het wezen van de Kerk, omdat ze in de loop der tijden onder de invloed van 
Gods Geest zijn gegroeid tot hun huidige gestalte en dus teruggaan op Gods wil. 
Het gezag wordt uitgeoefend door ‘gewijde bedienaren’, die de hiërarchie van de 
Kerk vormen, en dit krachtens goddelijke instelling (het zgn. ius divinum). Dit 
hiërarchisch beginsel maakt een wezenlijk onderscheid tussen ‘gewijde bedie-
naren’ en ‘leken’.12 Het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk 
(2005) formuleert het zo: “Christus heeft de kerkelijke hiërarchie ingesteld, met 
de zending om in zijn naam het volk van God te weiden, en hiervoor heeft Hij 
haar gezag gegeven. De hiërarchie is samengesteld uit de gewijde bedienaren: de 
bisschoppen, de priesters en de diakens. Dankzij het sacrament van de wijding 
handelen de bisschoppen en de priesters bij de uitoefening van hun bediening in 
de naam en in de persoon van Christus, het hoofd. De diakens dienen het volk 
van God in de diaconie (dienst) van het Woord, van de liturgie en van de naas-
tenliefde” (Compendium, par. 179).

Het gewijde ambt heeft een persoonlijke, een collegiale en een primatiale 
dimensie. Vooreerst is iedere gewijde ambtsdrager verantwoordelijk ten overstaan 
van Christus, die hem persoonlijk roept en zendt. Ten tweede is er de collegiale 
dimensie, die geldt zowel voor bisschoppen als voor priesters. Naar het voorbeeld 
van de twaalf apostelen die door Jezus Christus werden uitgekozen en samen 
uitgezonden, vormen alle bisschoppen samen, met inbegrip van de bisschop van 
Rome, het bisschoppencollege. De bisschop is in de eerste plaats verantwoordelijk 
voor het onderricht (de verkondiging van het evangelie), de heiliging (de sacra-
menten) en het bestuur in zijn eigen diocees. Als lid van het bisschoppencollege 
oefent hij zijn ambt uit in gemeenschap met de bisschop van Rome, en wordt hij 
diens deelgenoot in de zorg voor de universele Kerk. “De priesters oefenen hun 

12 Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk, 2005, par. 177vv. Zie een werkverta-
ling: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=663&id=3707.
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ambt uit binnen het priestercollege van de particuliere Kerk, in gemeenschap met 
de bisschop en onder zijn leiding” (Compendium, par. 180). Het bisschoppencol-
lege oefent de hoogste en volledige macht uit over de Kerk.

Ten derde: aan de bisschop van Rome komt een universeel primaatschap toe: 
“De Paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, is het blijvende en zichtbare 
beginsel en fundament van de eenheid van de Kerk. Hij is de plaatsvervanger van 
Christus, het hoofd van het bisschoppencollege en herder van heel de Kerk, waar-
over hij krachtens goddelijke instelling de volledige, hoogste, rechtstreekse en 
universele macht heeft” (Compendium, par. 182). Het Eerste en het Tweede Vati-
caans Concilie, waaraan deze beschrijving ontleend is, stellen ook dat bepaalde 
uitspraken van het leergezag in welbepaalde omstandigheden onfeilbaar zijn en 
dus bindend voor alle gelovigen: “De onfeilbaarheid verwerkelijkt zich, wanneer 
de paus van Rome krachtens zijn gezag als opperste herder van de Kerk,13 of 
het bisschoppencollege in gemeenschap met de paus, vooral wanneer het in 
oecumenisch concilie bijeen is, in een definitieve uitspraak een leer afkondigen 
inzake geloof en zeden; en ook wanneer de paus en de bisschoppen, bij het uitoe-
fenen van het gewone leergezag, eensgezind een leer als definitief voorhouden” 
(Compendium, par. 185).14

Het moge duidelijk zijn dat deze gezagsstructuur van de rooms–katholieke 
Kerk, die hier is samengevat, zijn weerslag heeft niet alleen op het welzijn van de 
hele Kerk, maar ook op dat van de afzonderlijke bisdommen en zelfs op het leven 
van de individuele gelovige. Deze visie is immers gecodificeerd in het Canoniek 
Recht, dat over de middelen beschikt om deze beschikkingen te laten gelden. Het 
is evenzeer duidelijk dat deze gezagsstructuur in zijn nuances en complexiteit 
niet altijd goed begrepen en geïnterpreteerd wordt. Daarom maken wij enkele o.i. 
belangrijke opmerkingen bij deze beknopte beschrijving.

13 Dit is een samenvatting van de definitie van Vaticanum 1. Volgens dit concilie dienen duide-
lijkere voorwaarden te worden vervuld om te kunnen spreken van een onfeilbare uitspraak van 
de paus: “Wanneer de Bisschop van Rome met het hoogste leergezag (ex cathedra) spreekt, d.w.z., 
wanneer hij zijn ambt van herder en leraar van alle christenen uitoefenend met het hoogste aposto-
lische ambtsgezag definitief beslist, dat een leer over geloof of zeden door de gehele Kerk gehouden 
moeten worden, dan bezit hij op grond van de goddelijke bijstand, die hem in de heilige Petrus 
is beloofd, die onfeilbaarheid, waarmede de goddelijke Verlosser zijn Kerk bij definitieve beslis-
singen in zaken van geloofs– en zedenleer wilde zien toegerust. Deze definitieve beslissingen van 
de Bisschop van Rome zijn daarom uit zich (ex sese) en niet op grond van de toestemming der Kerk 
onveranderlijk (irreformabiles)” (ds 1839; dh 3074). 
14 Voor een verdere explicitering van de reikwijdte van de ‘onfeilbare en definitieve geloofswaar-
heden’, zie de geloofsbelijdenis en de eed van trouw die vereist wordt van degenen die een functie in 
de Kerk uitoefenen (AAS 81 (1989) p. 104–106), en het Motu Proprio Ad tuendam fidem van Johannes 
Paulus ii (18 mei 1998) en de nota van de Congregatie voor de geloofsleer daarover (29 juni 1998), in 
Franse vertaling in: Documentation Catholique 80 (1998), p. 651–657.
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 ӹ De leer van het universeel jurisdictieprimaat van de bisschop van Rome en van 
zijn onfeilbaar leergezag werd op het Eerste Vaticaans Concilie gedefinieerd. 
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de definities van Vaticanum i weliswaar 
herhaald, maar ze tegelijk aangevuld en in een ruimere, collegiale en syno-
dale context geplaatst door zijn nadruk op het sacramenteel karakter van het 
bisschopsambt en op het Bisschoppencollege. Daardoor heeft Vaticanum ii 
het pauselijk primaatschap ook genuanceerd en voor mogelijke misvattingen 
behoed. Een fundamenteel probleem in de post–conciliaire periode is hoe 
primaat en collegialiteit feitelijk samengaan, of anders gezegd: het is de vraag 
naar de verhouding tussen de universele Kerk en de lokale Kerken, tussen 
centraal en lokaal gezag, tussen centralisatie en subsidiariteit.15 Binnen dit 
kader dient de vraag gesteld naar het functioneren van de curie, het kardina-
lencollege, de bisschoppensynode, de bisschoppenconferenties en het diploma-
tieke korps van de nuntii. Zijn deze lichamen instrumenten van toenemende 
centralisatie of van groeiende collegialiteit en subsidiariteit? Op dit vlak staan 
we nog maar aan het begin van een ‘receptie’ van de inzichten en besluiten van 
het Tweede Vaticaans Concilie. Dat kunnen op het eerste gezicht theoretische 
kwesties lijken, maar het eventuele disfunctioneren van deze gezagsstructuren 
hebben concrete gevolgen voor het leven van de gelovigen. In een snel evolu-
erende tijd wordt de Kerk immers geconfronteerd met een aantal dringende 
problemen, zoals daar zijn: de drastische daling van priesterwijdingen die de 
vraag naar de sacramenten (vooral de eucharistie) niet meer kunnen opvangen, 
de daarmee samenhangende vraag naar het verplichte celibaat voor de priesters, 
de rol van de vrouwen en de kwestie van de wijding van vrouwen, het probleem 
van de uit de echt gescheiden en hertrouwde gelovigen en het ontvangen van de 
sacramenten, de vraag naar de inculturatie van de liturgie binnen de Latijnse 
ritus, de onaantrekkelijkheid van de Kerk op de jongere generaties en het schijn-
baar mislukken van de oproep tot nieuwe evangelisering enz. Deze problemen 
vragen om een gezamenlijke en efficiënte aanpak van het beleid op het niveau 
van de universele Kerk, waarin niet alleen de bisschop van Rome, de universele 
primaat, een rol speelt, maar ook het hele bisschoppencollege.

 ӹ Een mogelijke misvatting is dat men het hiërarchisch beginsel zeer verticaal 
opvat, bijvoorbeeld in de vorm van wat soms een ‘divisiestructuur’ wordt 
genoemd: “de paus als effectief hoofd van de bisdommen, de bisschop als hoofd 

15 Voor een antwoord op de vraag of het sociale principe van de subsidiariteit toepasbaar is op de 
organisatie van het kerkelijk leven, zie J.A. Komonchak, Subsidiarity in the Church: The State of the 
Question, in: H. Legrand, J. Manzanares, A. García y García (eds), The Nature and Future of Episcopal 
Conferences, The Catholic University of America Press, Washington D.C. 1988, p. 298–349.
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van de parochies in zijn bisdom, de pastoor als hoofd van zijn parochie”.16 In 
dat verband wijzen we op de verklaring die de Duitse bisschoppen kort na Vati-
canum i publiceerden tegen de interpretatie die prins von Bismarck, kanselier 
van het Duitse Rijk, had gegeven van de definities van de pauselijke jurisdictie 
en onfeilbaarheid. Deze had o.m. beweerd dat, als resultaat van de conciliaire 
decreten, de paus nu in elk bisdom de rechten van de bisschoppen in eigen 
handen kon nemen en dat de bisschoppelijke jurisdictie opgeslorpt was door 
de pauselijke jurisdictie. De paus neemt in principe de plaats in van de indivi-
duele bisschoppen. Deze zijn, in relatie tot de paus, niets meer dan zijn instru-
menten en functionarissen zonder persoonlijke verantwoordelijkheid, en in 
relatie tot hun eigen regering, functionarissen van een vreemde soeverein. 
Bovendien was de paus op grond van zijn onfeilbaarheid werkelijk een volstrekt 
absolute monarch, meer absoluut dan een absolute seculiere monarch.17 De 
Duitse bisschoppen reageerden prompt en krachtig in een verklaring door 
allen individueel ondertekend in januari en februari 1875.18 Wat het concilie 
leert, namelijk dat de pauselijke macht van kerkelijk jurisdictie een potestas 
suprema, ordinaria et immediata is, ingesteld door Christus en bedoeld om de 
eenheid van geloof, discipline en bestuur in de Kerk te bewaren, is geen nieuwe 
leer, zo stellen ze. Ze werd al gebruikt tegen de dwalingen van het Gallica-
nisme, het Jansenisme en het Febronianisme. Volgens deze leer is de paus de 
bisschop van Rome, en geen bisschop van een andere stad of diocees, geen 
bisschop van Keulen, of Breslau enz. Als bisschop van Rome is hij tegelijk paus, 
d.w.z. herder en hoofd van de hele Kerk. De Duitse bisschoppen ontkennen 
met klem dat de diocesane bisschoppen louter pauselijke functionarissen zijn 
zonder persoonlijke verantwoordelijkheid. “Het is zeker niet in de katholieke 
Kerk dat het immorele en despotische beginsel wordt aanvaard dat het bevel 
van een meerdere iemand onvoorwaardelijk vrijstelt van persoonlijke verant-
woordelijkheid!” De term ‘absolute monarch’ is op de paus niet toepasselijk in 

16 Vgl. S. Hellemans, De katholieke kerk in Nederland 1960–2020. Van volkskerk naar keuzekerk, in: 
S. Hellemans, W. Putman en J. Wissink (eds), Een kerk met toekomst? De katholieke kerk in Neder-
land 1960–2010, Meinema, Zoetermeer 2003, p. 9–39, spec. p. 18–19. 
17 De vertrouwelijke circulaire van Bismarck (gedateerd 14 Mai 1872) werd pas in 1874 gepubli-
ceerd in de Deutsche Reichs–Anzeiger und königlich preussischer Staats–Anzeiger, no. 304, Berlin, 29 
december 1874.
18 Collectiv–Erklärung des deutschen Episcopats, betreffend die Circular–Depesche des deutschen 
Reichskanzlers, hinsichtlich der künftigen Papstwahl, in Archiv für katholisches Kirchenrecht, n.F. 33 
(1875) p. 344–348; Denziger, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei 
et morum. Edizione bilingue, P. Hünemann (ed.), Bologna, edb 42003, nrs. 3112–3116, p. 1074–1079; 
Engelse vertaling door F.D. Lonan, The 1875 Statement of the German Bishops on Episcopal Powers, 
in: The Jurist 21 (1961) p. 285–295.
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kerkelijke aangelegenheden, aangezien zelfs hij onder de goddelijke wet staat 
en gebonden is door de beschikkingen van Christus voor zijn Kerk, waaronder 
o.m. het goddelijk ingestelde episcopaat dat parallel is aan, maar onderscheiden 
van het eveneens goddelijk ingestelde pausschap. Ook de bewering dat de paus 
op grond van zijn onfeilbaarheid een “volledig absolute soeverein” is, steunt 
op een verkeerde interpretatie van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. 
De pauselijke onfeilbaarheid heeft enkel betrekking op een eigenschap van het 
hoogste pauselijke leergezag. Het strekt zich precies op hetzelfde domein uit 
als het onfeilbaar leergezag van de Kerk zelf en is gebonden aan de inhoud van 
de heilige Schrift en de traditie en aan de leerbeslissingen die al door het kerke-
lijke leergezag zijn genomen. Om berichten in de pers tegen te gaan dat de paus 
niet akkoord zou gaan met de verklaring van de Duitse bisschoppen, gaf paus 
Pius ix in een brief Mirabilis illa constantia (2 maart 1875) zijn onvoorwaarde-
lijke zegen en goedkeuring aan de bisschoppelijke verklaring.19

 ӹ Het onfeilbaar leergezag in de Kerk heeft betrekking op het domein ‘geloof en 
zeden’, en niet op andere aangelegenheden, zoals organisatorische of bestuur-
lijke kwesties. De paus kan zich bijvoorbeeld vergissen in de keuze van een 
bisschop. En een bisschop kan zich vergissen in het aanvaarden van een kandi-
daat tot het priesterschap, in het benoemen van een priester, in financiële aange-
legenheden enz. Ook niet alle uitspraken over ‘geloof en zeden’ zijn onfeilbaar 
of definitief. Daar is dus ruimte voor theologisch debat over bepaalde doctrines 
of leeruitspraken. Bovendien zijn er naast het gezag van de ‘gewijde bedienaars’ 
nog andere vormen van gezag werkzaam in de Kerk: er zijn in de Kerk ook 
heiligen, profeten en theologen, die elk op hun manier gezagvol spreken. Er 
zijn voorbeelden bekend van heiligen die een grote invloed uitoefenden op het 
magisterieel gezag (Mother Teresa en Johannes Paulus ii). Er zijn profetische 
persoonlijkheden in de Kerk die vroeger dan de gewijde ambtsdragers zien 
waar de reële problemen van de Kerk liggen (Helder Camara, Yves Congar). 
Er zijn theologen, die moedig proberen het kerkelijke leven en de kerkelijk leer 
‘bij de tijd te brengen’ (aggiornamento) of bij de ontwikkelingen van de weten-
schap, en daarvoor soms gedwarsboomd werden door het kerkelijk leergezag 
(M.–J. Lagrange). Een voorbeeld is John Henry Newman, die los van de heer-
sende schooltheologie, op geniale wijze nadacht over de toekomst van de Kerk 
en de ontwikkeling van haar leven en doctrine, maar die tijdens zijn leven zeer 
onheus behandeld werd door bisschoppen en door Rome en eronder geleden 

19 Vgl. H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum (n. 18), p. 1078–1081; F.D. Lonan, Statement (n. 18), p. 
293–294.
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heeft. Door desondanks zijn roeping en zijn geweten trouw te volgen heeft hij 
een theologische en spirituele erfenis nagelaten die voor de Kerk van de 21ste 
eeuw nog steeds belangrijk is en nu ook erkend wordt.

 ӹ Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de dogmatisch vaststaande 
gezagsstructuren en de wijze waarop de gezagsdragers hun ambt uitoefenen, 
tussen de inhoud en de vorm. Zonder te willen raken aan de essentie, kan 
men kritische vragen stellen over de wijze waarop het gezag wordt uitgeoefend. 
Paus Johannes Paulus ii heeft zelf dit onderscheid gehanteerd met betrekking 
tot zijn eigen primaatschap in zijn encycliek over de verplichting tot oecumene, 
Ut unum sint (1995).20 Hij heeft het verlangen en het verzoek gehoord van de 
meerderheid van de christelijke gemeenschappen “om een vorm te vinden voor 
de uitoefening van het primaatschap die openstaat voor een nieuwe situatie 
maar zonder van het wezenlijke van zijn opdracht op welke wijze ook af te zien” 
(uus, 95). En hij richt zijn opvallend verzoek aan de kerkelijke leiders en theo-
logen om samen met hem “over dit onderwerp een broederlijke en geduldige 
dialoog aan te gaan” (uus, 96). Deze vraag toont aan dat de paus beseft dat 
de wijze waarop het primaatschap werd en wordt uitgeoefend, in zekere mate 
tekort schiet en dat er nood is aan een vernieuwing en hervorming van de wijze 
van uitoefening van het primaatschap. De vraag impliceert ook de legitimiteit 
van kritiek op het tot nu toe gevoerde beleid. Wie respectvolle en zakelijke 
kritiek uitoefent op de manier waarop het pauselijk primaatschap functioneert, 
antwoordt op een vraag van de paus zelf en kan niet verweten worden dislo-
yaal te zijn tegenover de opvolger van Petrus. In een toespraak tot de leden van 
de Romeinse curie (21–09–1963) heeft paus Paulus vi gewezen op de rechtma-
tigheid van kritiek en op de noodzaak ernaar te luisteren: “Dat een dergelijk 
verschijnsel [kritiek] zich bij tijd en wijle voordoet in de loop van de geschie-
denis der Kerk is derhalve verklaarbaar en door de Voorzienigheid gewild; 
het is een stimulans tot waakzaamheid, een opwekking tot het nauwkeurig 
in acht nemen van alle regels en bepalingen, een aanleiding tot hervorming, 
een aansporing tot vervolmaking. Wij moeten de kritiek die wij ondervinden, 
aanvaarden met nederigheid, met aandacht en ook met dankbaarheid. Rome 
behoeft zich niet te verdedigen door zich doof te houden voor eerlijk gemeende 

20 Hij is daarin niet de eerste. Toen aartsbisschop Giovanni Benelli substituut was van het Staats-
secretariaat, heeft hij de volgende opmerking gemaakt: “The real, effective power of jurisdiction of 
the pope over the whole Church is one thing. But the centralization of power is another. The first is 
of divine law. The second is the result of human circumstances. The first has produced many good 
things. The second is an anomaly”. Geciteerd in: J.R. Quin, The Exercise of the Papacy. Facing the Cost 
of Christian Unity, in: Commonweal 123, 3 (July 12, 1996) p. 11–20, hier p. 18.
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opmerkingen, des te minder wanneer die komen van vrienden en broeders”.21 
Dat alles, de rechtmatigheid van kritiek en het passend ermee omgaan, geldt 
mutatis mutandis ook voor de andere gezagsniveaus in de katholieke Kerk.

suggesties voor een betere gezagsuitoefening in de Kerk

Er schort een en ander aan de wijze waarop gezag in de Kerk wordt uitgeoefend, 
zowel op persoonlijk als op structureel vlak. In wat volgt gaan we het vooral 
hebben over het structurele domein, en wel op het niveau van de universele Kerk. 
Zoals hoger gezegd, dient de verhouding tussen paus en bisschoppencollege 
duidelijker omschreven te worden. Het grootste probleem lijkt me de overdreven 
centralisatie van de gezagsuitoefening in de Kerk, waarvan we in punt 6.b een 
aantal voorbeelden geven. Daarom willen we in wat volgt een aantal suggesties 
doen die vooral daarop betrekking hebben.22

a. Publieke opinie in de Kerk
Er is vooreerst de noodzaak van een ‘publieke opinie’ in de Kerk, waarin het 
volk Gods publiek zijn stem kan laten horen in zaken van algemeen belang en 
mee betrokken wordt in de besluitvorming, indachtig het oude adagium Quod 
omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet.23 Paus Pius xii (1939–1958) 
was de eerste die het begrip ‘publieke opinie’ toepaste op de Kerk: “De publieke 
opinie is een waardevol bezit dat iedere normale mensenmaatschappij mee heeft 
gekregen … Daar, waar zich totaal geen uiting van enige publieke opinie laat 
waarnemen, en vooral daar, waar men moet constateren dat er helemaal geen 
publieke opinie bestaat, moet men dat als een gebrek, een zwakheid, een ziekte 
van het maatschappelijk leven zien … Ten slotte willen wij hier nog een woord 
aan toevoegen over de publieke opinie in de schoot van de Kerk (natuurlijk in 
die dingen, die ter vrije discussie gelaten zijn). Daar zullen zich alleen diegenen 
over verbazen die de katholieke Kerk niet of slecht kennen. Want ten slotte is 
ook zij een levende gemeenschap, en in haar leven zou iets ontbreken, wanneer 

21 Paulus vi, Toespraak tot de leden van de Romeinse curie, in: Katholiek Archief 18 (1963) k. 1122–
1129, spec. k. 1125–1126.
22 We laten ons hier inspireren door de studie van J.R. Quin, The Reform of Papacy. The costly Call 
to Christian Unity, Crossroad Publishing Company, New York, 1999.
23 Zie hierover het instructieve artikel van Y. Congar, Quod omnes tangit, ab omnibus tractari et 
approbari debet, in: Revue historique de droit français et étranger 36 (1958) p. 210–259, spec. p. 224–228: 
“C’est ainsi que, dans le triple domaine que comporte la vie de l’Église (gouvernement, sacrements, 
foi), la tradition alliait, à une structure hiérarchique, un régime concret d’association et de consen-
tement” (p. 228). Hij spreekt in dat verband zelfs van “une pratique apostolique” (p. 224) of “une 
tradition apostolique” (p. 226).
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in haar de publieke opinie ontbrak — een tekort, waarvan de schuld zowel op de 
herders als op de gelovigen zou vallen”.24 Het Tweede Vaticaans Concilie beaamt 
dit, zonder nochtans de uitdrukking te gebruiken, wanneer het zegt: “Maar opdat 
zij hun taak kunnen uitoefenen, dient men aan de gelovigen, geestelijken en leken, 
een rechtmatige vrijheid toe te kennen om te onderzoeken, te denken en hun 
gedachten in nederigheid en met moed kenbaar te maken op die terreinen waarop 
ze deskundig zijn” (Gaudium et Spes, par. 62). Zeven jaar na het Concilie publi-
ceerde de pauselijke commissie voor de sociale communicatiemiddelen een lange 
instructie, Communio et progressio, waarin het een publieke opinie in de Kerk niet 
alleen een recht maar een noodzaak noemt: “Als levend lichaam heeft de Kerk 
een openbare mening nodig om de dialoog tussen haar leden te ondersteunen; 
dat is de voorwaarde voor haar vooruitgang in denken en handelen … Het is dus 
noodzakelijk dat katholieken zich volledig bewust zijn van die echte vrijheid om 
hun gedachten uit te zeggen die op de ‘geloofszin’ en de liefde berust … De verant-
woordelijke overheid dient ervoor te zorgen dat er door vrijheid van denken en 
spreken binnen de Kerk een uitwisseling van legitieme opvattingen komt … Zoals 
de ontwikkeling van de openbare mening binnen de Kerk als uiterst noodzakelijk 
wordt beschouwd, zo hebben de afzonderlijke gelovigen op hun beurt recht op een 
volledige voorlichting betreffende al wat nodig is voor hun actieve deelneming aan 
het leven van de Kerk … Een goed functioneren van het kerkelijk leven vraagt om 
een onafgebroken stroom informatie tussen de kerkelijke overheid op elk niveau, 
de katholieke instellingen, en de gelovigen zelf, en dat in beide richtingen en over 
de hele wereld”.25 Ik betwijfel sterk of deze richtlijnen, komende van een paus, 
het concilie of een curiale instantie, overal waar het kan in de praktijk worden 
gebracht.

b. hervorming van de curie
De Romeinse curie is een noodzakelijk instrument in dienst van de bisschop van 
Rome, wanneer die zijn functie als primaat van de universele Kerk wil uitoefenen. 
Ze bestaat tegenwoordig uit een bureaucratie van ongeveer 3.000 personen. Ze 
wordt samengesteld door het Staatssecretariaat, 9 Congregaties, 12 pauselijke 
raden, 7 pauselijke commissies, de bisschoppensynode, 3 tribunalen, de adminis-
tratieve diensten, de instituten verbonden aan de H. Stoel, het Centrale Arbeids-
bureau, en de pauselijke academiën. Op de website van het Vaticaan wordt zelfs de 

24 Vgl. Osservatore Romano, 18–2–1850. Vertaling genomen uit K. Rahner, De vrijheid in de Kerk, in: 
Id., Theologische verkenningstochten, Brugge, ddb 1958, p. 65–87, spec. p. 86–87.
25 Vgl. Pauselijke commissie voor de sociale communicatiemiddelen, Pastorale instructie 

‘Communio et progressio’, in: Archief van de Kerken 26 (1971), p. 720–761, zie par. 117–120.
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Zwitserse garde als een onderdeel van de curie gezien.26 Het lijdt geen twijfel dat 
de meeste leden van de curie zeer toegewijde en bekwame mensen zijn, die zich 
in dienst van de Kerk willen stellen, meer in het bijzonder van de bisschop van 
Rome als hoofd van de Kerk. Dat neemt niet weg dat er over de feitelijke werking 
van de curie vragen gesteld kunnen worden. Voor een buitenstaander, misschien 
zelfs voor insiders, lijkt de curie een onoverzichtelijk en complex geheel.

De roep om de hervorming van de pauselijke curie is niet nieuw. Paus Adri-
anus vi sprak er al over toen hij zijn legaat Francesco Chieregati naar de rijskdag 
in Nürnberg stuurde in 1522 met de boodschap: “Zeg eveneens dat wij oprecht 
toegeven dat God toestaat dat deze vervolging van zijn Kerk treft vanwege de 
zonden der mensen, vooral van de priesters en hogere geestelijkheid … Hierin 
moet u, voor zover het onszelf betreft, beloven dat wij alle moeite zullen doen 
om eerst deze curie, vanwaar misschien heel dit kwaad voortkomt, te hervormen. 
Zoals daarvandaan het bederf naar alle lagere niveaus is doorgelekt, zo ook zou 
van hetzelfde punt de gezondmaking en de hervorming van alles moeten door-
dringen. Wij achten ons des te meer verplicht om dit te bewerkstelligen als we zien 
hoezeer de hele wereld een dergelijke hervorming dringend wenst”.27 Dat is straffe 
taal! Als een theoloog op vandaag een dergelijke uitspraak zou doen, zou hij waar-
schijnlijk op het matje geroepen worden! Ondertussen zijn de tijden en omstan-
digheden wel veranderd. Maar misschien moeten we wel zeggen dat de curie niet 
voldoende mee veranderd is. In alle geval, in zijn Decreet over het herderlijk ambt 
van de bisschoppen in de Kerk (par. 9 en 10) heeft het Tweede Vaticaans Concilie 
gevraagd om een hervorming van de curie, die aangepast is aan de behoeften van 
de eigen tijd en van de verschillende landen en ritussen. De reorganisatie zou 
betrekking moeten hebben op het aantal dicasteriën,28 hun naam, bevoegdheid, 
werkwijze en hun onderlinge samenwerking. Ook pleitte het concilie voor een 
internationalisering, betere communicatie en coördinatie van de curiale orga-
nismen en een grotere participatie van diocesane bisschoppen en leken.

De noodzaak tot hervorming van de curie moet duidelijk maken en helpen 
realiseren dat (1) de Kerk geen monolitische structuur is, geleid door een almach-
tige centrale administratie, (2) de Kerk een communio van lokale kerken is, die 
elk hun plaats en rol moeten spelen in het leven van de hele Kerk, en (3) de 

26 Zie http://www.vatican.va/roman_curia/index.htm (datum 21–02–2011).
27 Vertaling van M. Verweij (red.), De Paus uit de lage landen Adrianus vi 1459–1523. Catalogus bij 
de tentoonstelling ter gelegenheid van het 550ste geboortejaar van Adriaan van Utrecht (Supplementa 
Humanistica Lovaniensia 27), Leuven 2009, p. 284–285.
28 Onder Dicasteriën worden verstaan: het Staatssecretariaat, de Congregaties, de Rechtbanken, de 
Raden en de Bureaus, namelijk de Apostolische Kamer, de Administratie van het Patrimonium van 
de Apostolische Stoel, de Prefectuur van de Heilige Stoel. 
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bisschoppen geen “loutere pauselijke functionarissen zijn zonder persoonlijke 
verantwoordelijkheid”.29 Kortom, de werking van de curie moet van dien aard 
zijn dat ook de collegialiteit, de subsidiariteit en de legitieme diversiteit binnen de 
Kerk gerealiseerd kunnen worden. Dit is niet alleen belangrijk voor de binnen-
kerkelijke receptie van de leer van Vaticanum ii, het is tevens noodzakelijk voor 
de oecumenische toenadering van de christelijke kerken. Zo lang de feitelijke 
uitoefening van het primaatschap van de bisschop van Rome niet hervormd 
wordt, zullen de andere christelijke kerken en kerkelijke gemeenschappen niet 
bereid zijn de bisschop van Rome als universele primaat te aanvaarden.30 Welis-
waar hebben de pausen deze wens van het concilie geconcretiseerd in een poging 
om de curie te hervormen,31 maar de concrete uitvoering ervan laat nog altijd 
op zich wachten. Men heeft de indruk dat, ondanks alle goede bedoelingen, de 
centralisatie na het Tweede Vaticaans Concilie nog steeds verder gaat. Voorbeeld 
hiervan is het onnodig reserveren van bevoegdheden van de bisschoppenconfe-
renties tot curiale dicasteries, zoals het goedkeuren van liturgische vertalingen, 
van de vertaling van de Catechismus van de Katholieke Kerk, het toekennen 
van eredoctoraten aan katholieke universiteiten of faculteiten, het overrulen van 
beslissingen van bisschoppenconferenties, het benoemen van bisschoppen zonder 
voldoende consultatie van de lokale kerk,32 en de behandeling van theologen. 

29 Quin, The Reform of Papacy (n. 22), p. 154.
30 Zie hierover o.m. A. Denaux, De anglicaans/rooms–katholieke dialoog over gezag in de Kerk, in: J. 
Haers, T. Merrigan & P. De Mey (eds), “Volk van God en gemeenschap van de gelovigen”. Pleidooien 
voor een zorgzame kerkopbouw. FS.R. Michiels, Altiora, Averbode 1999, 458–462; Engelse vertaling: The 
Anglican–Roman Catholic Dialogue about Authority in the Church, in: Louvain Studies 22 (1999), p. 291–318.
31 Zie o.m. Johannes Paulus ii, Pastor Bonus. Over de hervorming van de Romeinse Curie (28 
juni 1988): Nederlandse vertaling op de website http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.
php?mi=600&doc=577.
32 In 1829, bij de dood van paus Leo xii, waren en 646 diocesane bisschoppen in de Latijnse Kerk. 
Daarvan waren er 555 benoemd door de staat, 67 door kathedrale kapittels en 24 rechtstreeks door de 
paus (naast de bisschoppen in de pauselijke Staten, die uiteraard door de paus werden benoemd). Men 
kan dus niet beweren dat de rechtstreekse benoeming van bisschoppen door de paus een ‘noodza-
kelijk aspect’ is van zijn primaatschap. Op zich kan de rechtstreekse benoeming een winst zijn (men 
vermijdt lokale intriges en een te grote invloed van de wereldlijke macht). Maar wanneer Rome geen 
rekening houdt met de lokale kerken, en vooral met reële kennis van de lokale situatie en kandidaten 
die de bisschoppenconferentie bezit, dan is dat een voorbeeld van ongewenste centralisatie met grote 
gevolgen voor de particuliere kerken. In de oude kerk namen de lokale clerus en de leken deel aan de 
keuze van de bisschop. De huidige procedure voorziet wel inspraak van de lokale bisschoppen, maar 
de nuntius kan een lijst met drie namen opstellen die afwijkt van het voorstel van de bisschoppen, en 
de Congregatie voor de Bisschoppen kan weer andere namen voorstellen, en de paus kan daarvan nog 
afwijken. Dat moet in principe kunnen, maar m.i. dient dat uitzonderlijk te blijven. In het recente 
verleden is gebleken dat Rome zich duidelijk vergist heeft bij een aantal benoemingen: de orthodoxie 
leek het enige criterium, terwijl men te weinig oog had voor de pathologie, de morele, karakteriële of 
bestuurlijke ongeschiktheid van sommige kandidaten, dit tot schade van de betrokken particuliere 
kerken. Zie hierover: Quin, The Reform of Papacy (n. 22), p. 117–139. 
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Het hoeft niet te verwonderen dat kardinaal emeritus Franz König van Wenen, 
toch een zwaargewicht onder zijn collega’s kardinalen, volgende klacht uitte: “In 
fact, however, de facto and not de jure, intentionally or unintentionally, the curial 
authorities working in conjunction with the Pope have appropriated the tasks of 
the episcopal college. It is they who now carry out almost all of them”.33 Bisschop 
J.R. Quin heeft een aantal voorstellen gedaan tot hervorming van de curie die 
het overwegen waard zijn.34 Hij noemt o.m.: (1) internationalisering niet enkel 
van de samenstelling van de curie (is ten dele al gebeurd), maar ook van de 
mentaliteit; (2) betere communicatie en coördinatie tussen de departementen 
van de curie (wellicht door het oprichten van een overkoepelende congregatie, 
bestaande uit diocesane bisschoppen, die autoriteit zou hebben over de rest van 
de curie); (3) minder (curiale) bisschoppen35 en minder priesters, maar meer 
leken tewerkstellen in de curie; (4) beperkte aanstellingstermijnen van curie-
leden; (5) de selectie van curieleden verbeteren; (6) een commissie samenstellen 
om de hervorming uit te werken.

c. De bisschoppenconferenties en de bisschoppensynode
De bisschoppenconferenties en de bisschoppensynode zijn elk op eigen wijze 
gedeeltelijke manifestaties van collegialiteit van het bisschoppencollege.36

De vraag dient hierbij gesteld te worden of de bisschoppenconferenties een 
theologische betekenis dan wel een louter administratieve functie hebben 
en verder, welke hun gezag is, m.a.w. in welke mate delen ze in het gezag van 
het Bisschoppencollege. De bisschoppenconferenties, die in de 19de eeuw 

33 F. König, My Vision for the Church of the Future, in: The Tablet (27 March 1999), p. 424–426, spec. 
p. 424.
34 Vgl. Quin, The Reform of Papacy (n. 22), p. 161–177.
35 Bijvoorbeeld worden secretarissen van de congregaties of raden automatisch tot bisschop 
benoemd en de prefecten van de Congregaties tot kardinaal verheven. Dat is een evolutie die eigen-
lijk ingaat tegen Vaticanum ii, dat de nadruk legde op de diocesane bisschop en op het bisschoppen-
college. Het bisschopsambt mag niet worden misbruikt om een curiale functie meer prestige te geven. 
Door te veel kardinalen en bisschoppen in de curie te benoemen wordt de curie een tertium quid, 
ondergeschikt aan de paus maar superieur aan het episcopaat. Beter is het diocesane bisschoppen in 
de curie te benoemen, die een reële pastorale verantwoordelijkheid dragen en expertise hebben. Vgl. 
Quin, The Reform of Papacy (n. 22), p. 172–173.
36 Vgl. W. Onclin, De bisschoppelijke collegialiteit zoals deze aan de dag treedt of latent aanwezig is, 
in Concilium. Internationaal Tijdschrift voor Theologie 1 (8/1965) 84–95; p. 94: “De particuliere conci-
lies en de bisschoppenconferenties kunnen dus beschouwd worden als de juridische uitdrukking van 
de verantwoordelijkheid die de bisschoppen hebben als leden van het college van de bisschoppen, 
van hun zorg die ze hebben voor alle kerken, en op grond hiervan vormen zij de manifestatie van 
de bisschoppelijke collegialiteit”. Zie verder H. Legrand, J. Manzanare, A. García y García (eds), The 
Nature and Future of Episcopal Conferences (n. 13).



181gezag en gezagsuitoefening in een vitale kerk

ontstonden, worden in het Tweede Vaticaans Concilie vergeleken met de bunde-
ling van kerken in de patriarchaten: ze brengen de collegiale gesteltenis (colle-
gialis affectus) tot concrete toepassing en stellen de katholiciteit van de Kerk in 
het licht (lg 23). Ze zijn trouwens vergelijkbaar met de synoden van de eerste 
eeuwen en provinciale concilies op vandaag. Daarom moedigt het concilie ze 
aan en stelt het een aantal richtlijnen op voor hun goede werking (cd, 37–38; vgl. 
cic, 447–459). De bijzondere bisschoppensynode van 1985 beveelt een studie aan 
van de bisschoppenconferenties en in het bijzonder van hun leergezag. Na een 
ruime consultatie van de Bisschoppenconferenties, vaardigde Johannes Paulus ii 
een Motu proprio uit, Apostolos suos. Over de theologische en juridische aard van 
de Bisschoppenconferenties.37 De tekst erkent de theologische betekenis van de 
bisschoppenconferentie, ofschoon ze niet de kenmerken heeft van het universeel 
magisterium. Hij kent ze ook leergezag toe aan de bisschoppenconferentie (over-
eenkomstig cic, 753), maar hij bindt dat aan de strikte voorwaarde dat doctrinele 
uitspraken van een conferentie unaniem zijn goedgekeurd of, indien slechts met 
een tweederde meerderheid, ze de erkenning (recognitio) van de H. Stoel krijgen. 
Deze voorwaarde geldt niet voor lokale en universele concilies. Dat is uiteraard 
een zware beperking van de uitoefening van het leergezag van de bisschoppen-
conferentie.38 Het volstaat dat één bisschop tegen is om de conferentie de uitoe-
fening van haar leergezag nagenoeg onmogelijk te maken. Deze aanpak is maar 
één voorbeeld van de beperkingen die Rome aan bisschoppenconferenties oplegt, 
waardoor de centralisatie wordt versterkt.

De vraag dient ook gesteld te worden waarom de bisschoppen, individueel 
zowel als gemeenschappelijk (b.v. als bisschoppenconferentie), niet met grotere 
vrijmoedigheid optreden tegen de beperkingen die de curie hen stelt bij de uitoe-
fening van hun taken. Waarschijnlijk spelen een zorg voor de eenheid, een (te 
slaafse?) eerbied voor de paus of, in het ergste geval, persoonlijke carrièreplan-
ning, hierin een rol. Maar wanneer de zorg voor de eenheid en de eerbied voor 
de paus ertoe leiden dat de ontplooiing van de bisschoppelijke collegialiteit wordt 

37 Jean–Paul ii, Lettre Apostolique ‘Apostolos suos’ en forme de Motu Proprio sur la nature théolo-
gique et juridique des Conférences des évêques, in: La documentation catholique 80 (1998), p. 751–759. 
Originele tekst in de Osservatore Romano van 24 juli 1998.
38 Zie de kritische reactie van J. Komonchak, On the Authority of Bishops’ Conferences, in America 
(12 Sept. 1998) 7–10. Hij is van oordeel dat de opvatting van leergezag in het document zeer juridisch 
is, met een sterke focus op de verschillende graden van ‘bindend karakter’ van leeruitspraken (zie 
ook voetnoot 14). Er is te weinig aandacht voor “de bewondering, het vertrouwen en de liefde” voor 
Christus en zijn Kerk (zo Newman) die de voorwaarde zijn van ‘effectieve autoriteit’, of het nu om 
de locale bisschop gaat, de bisschoppenconferenties, de Romeinse congregaties, het concilie, of zelfs 
de paus.
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verhinderd, ontstaat er een onevenwichtige relatie tussen primaatschap en epis-
copaat, en schaadt dit de vitaliteit van de wereldkerk.

De bisschoppensynode, die pas na het Tweede Vaticaans Concilie is ontstaan, 
was eveneens bedoeld als een uitdrukking van de bisschoppelijke collegialiteit 
(zie cd, 5 en cic, 342–348). Sinds het Concilie hebben al twaalf algemene synodes 
plaatsgevonden. Bij veel bisschoppen heerst er ongenoegen over de beperkingen 
die aan de bisschoppensynode worden opgelegd vanuit het centraal bestuur39 en 
over het feitelijke, gestroomlijnde verloop van de bisschoppensynode die weinig 
ruimte laat voor echte discussie over reële problemen. Ook in dit geval zou een 
minder centrale organisatie de collegialiteit ten goede komen.

d. Profiel van een inspirerende bisschop
In wat vooraf gaat, hebben we het vooral gehad over de gezagsuitoefening op het 
vlak van de universele Kerk. We hebben proberen aan te tonen dat de universele 
kerkelijke gezagsinstanties ook een impact hebben op het leven van de lokale 
kerken. Bij wijze van afsluiting willen we een profiel schetsen van de bisschop, 
die de voorganger is van de ‘particuliere kerk’, het diocees. Elke gelovige heeft 
met hem te maken. Wat we hier brengen is eerder een ideaaltypisch profiel. Onze 
beschrijving heeft iets van een desideratum: we proberen te beschrijven welke 
eigenschappen een ‘goede bisschop’ in deze tijd zou moeten hebben. Adrianus 
Krijnen heeft in zijn proefschrift (aan de Erasmus universiteit) een typologie 
van bisschoppen opgesteld, die hij in vier categorieën indeelt: de integralistische, 
de juridisch–bestuurlijk ingestelde, de pastoraal ingestelde en de profetische 
bisschop. Deze vier typen vormen volgens hem kennissociologisch vier duide-
lijke posities op een continuüm van fundamentalistisch naar modern.40 Een 
dergelijke typologie heeft iets artificieels. Behalve het eerste type, mag en moet 
wat mij betreft een goede bisschop kenmerken van de drie andere types bezitten. 
Dat geldt eveneens voor de drievoudige gezagstypologie van M. Weber: het gezag 

39 Quin, The Reform of Papacy (n. 22), p. 111, geeft volgende voorbeelden: de algemene synode wordt 
bijeengeroepen door de paus; de agenda wordt bepaald door de paus; de papers ter voorbereiding 
gemaakt door de bisschoppenconferenties mogen niet gedeeld worden met andere conferenties of 
publiek worden gemaakt, maar moeten rechtstreeks naar Rome worden gestuurd; de synode wordt 
in Rome gehouden; de prefecten van de Romeinse dicasteries zijn automatisch lid; bovendien kan de 
paus 15 procent van de leden rechtstreeks benoemen; de synode heeft geen beslissende maar enkel 
een deliberatieve stem; de stemmingen zijn geheim, evenals de aanbevelingen van de synode; de 
paus schrijft het einddocument nadat de bisschoppen terug naar huis zijn gegaan (de post–synodale 
exhortatie). Meerdere van deze punten dienen gewijzigd te worden als men de Bisschoppensynode 
tot een werkelijke manifestatie van bisschoppelijke collegialiteit wil maken.
40 A. Krijnen, Kennen binnen coördinaten. Een kennissociologische studie over de clericale elite in de 
rooms–katholieke kerk, Gottmer, Helmond 1987, p. 59–62.
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dat een bisschop uitoefent is m.i. het best een synthese van wettig gezag, tradi-
tioneel gezag en charismatisch gezag. Onze profielbeschrijving van een ‘goede 
bisschop’ vertrekt van een ander uitgangspunt: ze gaat uit van de drie grote taken 
van de bisschop, namelijk onderrichten, heiligen, besturen.

Ten eerste, de bisschop is een leraar. Het voorwerp van zijn onderricht is de 
‘blijde boodschap’, het evangelie. Om dit met enige autoriteit te kunnen doen, 
dient hij m.i. goed vertrouwd te zijn met de Bijbel, zelf een permanente lezer 
en mediteerder te zijn van Gods woord in de Bijbel, een Bijbelse spiritualiteit te 
hebben. Hij dient een goede theologische vorming te hebben genoten,41 gehecht 
te zijn aan de rechte leer, een onderscheid te maken tussen de orthodoxe leer van 
de Kerk en zijn eigen theologische referentiekader dat hij op het seminarie of in 
de faculteit heeft meegekregen,42 daarbij voortdurend de dialoog aan te gaan met 
de hedendaagse cultuur en bekwaam zijn het evangelie te ‘vertalen’ naar de mens 
van vandaag, in zijn preken niet alleen het verstand maar ook het hart en de wil 
van zijn toehoorders te raken.

Ten tweede is de bisschop een ‘heiligmaker’. Hij ‘heiligt’ mensen, dat wil zeggen, 
hij bereidt ze voor om dichter tot God te naderen. Om dit op een gezagvolle wijze 
te doen, dient hij zelf een man Gods te zijn: een man van gebed en iemand met 
een liturgische levensstijl. Hij moet mensen leren bidden, in gesprek treden met 
God. Hij dient voor te gaan in de bediening van de sacramenten. Mensen moeten 
voelen dat zijn voorgaan in de liturgie geen afhandelen van een ritueel is, maar 
een eerbiedig binnentreden in het mysterie, met zin voor schoonheid, taal en 
symboliek. Het ‘heilig–maken’, sacrum facere, heeft iets te maken met sacrificium, 
het offer, de kerndaad van elke religie. Hij die voorgaat in het eucharistisch offer, 
moet zelf bereid zijn zijn leven te ‘offeren’ aan God en voor de gemeenschap.

Ten derde, de bisschop is een bestuurder, of in meer Bijbelse termen, een herder. 
Om dit op een geloofwaardige wijze te kunnen zijn dient hij te beschikken over 
een aantal bestuurs– en managementsvaardigheden (leadership). Dat houdt 
o.m. in: goede medewerkers kiezen (die zo nodig weerwerk kunnen bieden, 
zijn beperkingen aanvullen en hem behoeden voor onverstandige beslissingen), 
falende medewerkers nooit definitief afschrijven maar nieuwe kansen geven, 
weet hebben van de mogelijkheden die het canoniek recht biedt, voorzien wat er 
gaat komen, (soms lastige) beslissingen kunnen nemen, kunnen communiceren 

41 Er dient een evenwicht nagestreefd te worden tussen bisschoppen met een vorming in de theo-
logie en bisschoppen met een vorming in canoniek recht. Te veel ‘canonisten’ als bisschop kan leiden 
tot een overdreven juridisering van het kerkelijk leven en zou m.i. geen goede zaak zijn voor de Kerk.
42 Er zijn bijvoorbeeld bisschoppen die het neoscholastieke denkkader waarin ze zijn gevormd al te 
gemakkelijk identificeren met kerkelijke orthodoxie.
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over zijn beleid, over de grenzen van zijn eigen bisdom kunnen kijken en oog 
hebben voor de belangen van de kerkprovincie en de wereldkerk, in overleg 
treden met collega’s bisschoppen, en bereid zijn het eigen functioneren te laten 
beoordelen.43 Om als bestuurder te kunnen functioneren en draagvlak in het 
bisdom te creëren, dient hij een persoonlijkheidsprofiel te hebben waartoe o.m. 
behoren: beschikken over de gave van empathie, niet alles onder controle willen 
hebben maar vertrouwen kunnen stellen in medewerkers, priesters, diakens, 
pastoraal werk(st)ers, vrijwillige medewerkers, mannen en vrouwen, bereid zijn 
tot dialoog en overleg vooraleer beslissingen te nemen of decreten uit te vaar-
digen, en bekwaam zijn tot vriendschap.

Zo zie ik het profiel van een inspirerende bisschop. Ik weet dat dit veel gevraagd 
is. Maar we mogen toch eens dromen, ook al weten we dat de werkelijkheid soms 
minder mooi is. En gelovigen hebben veel geduld, ook met hun leiders. Elkaars 
lasten dragen is ook een kwaliteit van een vitale Kerk!

43 Dr. Santiago de la Cierva, professor crisismanagement aan de Pauselijke Universiteit Santa Croce 
en hoofdcoördinator van de wereldjongerendagen, heeft hierover duidelijke ideeën: “Hoe kiest de 
Kerk haar leiders en hoe bereidt ze hen voor op hun taak? Hoe checkt zij of zij dat goed doen of niet? 
That’s a hell of a job. In de maatschappij moeten mensen zich verantwoorden. Dat zou er in de Kerk 
ook in enige mate moeten zijn … De Kerk heeft grote behoefte aan goede herders. Dat weet je nooit 
helemaal tevoren. Maar het probleem is dat ze niet terug kan. Waarom niet? Daar staat niets over in 
het evangelie. Iemand wordt gewijd om te dienen. Als de Kerk iemand zegt dat terugtreden de beste 
manier is om dat te doen, zou hij blij moeten zijn” (geciteerd uit J. Peeters, In de Kerk moet aftreden 
geen schande zijn, in: Katholiek Nieuwsblad 5 november 2010, 3).
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Jan van den Eijnden o.f.m.

het begin

Jozef Wissink komt van een boerderij. Hij wordt geboren op 2 februari 1947, in het 
kerkdorp Keijenborg, in de buurt van het Gelderse Hengelo. Al vroeg blijkt dat 
Jozef de liefde voor het boerenleven combineert met liefde voor het geschreven 
woord. Hij is zo’n lees– en leergierige jongen die op de dorpsschool zo uitblinkt, 
dat het duidelijk is dat hij verder moet gaan leren. Dit doorleren doet Wissink op 
het klein seminarie van het aartsbisdom Utrecht, in Apeldoorn. Want hij wilde 
niet alleen doorleren, hij wilde ook priester worden.

Van het kleine Keijenborg naar Apeldoorn is een hele overgang. Het is ook een 
overgang van de natuur naar de cultuur. Wissink maakt kennis met de rijkdom 
van de muziek, de literatuur en het theater, nog afgezien van de vorming in de 
Klassieken die het seminarie hem biedt. Daarmee wordt een basis gelegd voor zijn 
verdere leven: literatuur, muziek, theater behoren tot de wereld waarin Wissink 
zijn ontspanning zoekt. Of ook in Apeldoorn pas zijn interesse in sport is gewekt, 
weet ik niet. Niet dat hij ooit echt sport bedreven heeft, maar een voetbal– of 
tenniswedstrijd mag hij graag zien, analyseren en becommentariëren. Hij geniet 
er vooral met zijn hoofd van. Hij zal er overigens nooit een afspraak voor afzeggen.

studeren: denkend geloven op initiatief van God

Ook op het klein seminarie behoort Wissink tot de betere studenten. Dat blijft 
zo, als hij in 1965 naar het philosophicum Dijnselburg gaat. Wissink behoort 
tot de lichting studenten die de grote overgang meemaakt van het Groot Semi-
narie naar de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht. Het is de tijd waarin 
bisschoppen en religieuzen inzien dat de priesteropleiding aan een fundamen-
tele verandering toe is. De beslotenheid van de grootseminaries en opleidings-
huizen wordt niet meer als een goed milieu beschouwd voor mensen die in een 
heftig veranderende wereld en kerk priester willen zijn. Zo opent in september 
1967 de genoemde kthu zijn poorten in Dijnselburg. Het is een samenvoeging 
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van het aartsdiocesaan seminarie en de opleiding van enkele religieuze orden 
en congregaties. Er wordt een academisch niveau nagestreefd en de studenten 
krijgen de mogelijkheid om hun studies te combineren met stages en ‘exposures’ 
in de wereld waarin zij ooit werkzaam zullen zijn. Er verschijnen de eerste vrou-
welijke studenten en anderen die theologie studeren zonder dat zij priester willen 
worden. De eerste leken–theologen dienen zich aan. De horizon van de theolo-
giestudent verwijdt zich.

Ook de opleiding zelf gaat de uitdaging met ‘de wereld’ aan. Het Tweede Vati-
caans Concilie had immers voor een dialoog met de wereld gepleit. In de wijze 
waarop Wissink zijn weg doorheen de academische opleiding aan de kthu gegaan 
is, blijkt hoe deze openheid kan samengaan met een doorleefde kerkelijkheid en 
doctrinaire orthodoxie. Deze opleiding heeft hem tot de theoloog gemaakt die het 
als zijn taak ziet om het geloof van de Kerk te doordenken, zodat zijn eigen geloof 
een denkend geloof kan zijn en blijven. Juist omdat deze opleiding geen enkele 
vraag bij voorbaat uit de weg ging, is hij een theoloog geworden die voor geen vraag 
bang is en het vermogen ontwikkeld heeft om het geloof van de Kerk zodanig te 
verwoorden dat duidelijk wordt hoe het te maken heeft met de vragen van onze tijd. 
Dankzij zijn studie op het raakvlak van kerk en samenleving ontwikkelt Wissink 
zijn hermeneutische vaardigheid. Dit wil zeggen, dat hij het vermogen bezit om 
het geloof, zowel naar inhoud als naar houding te bemiddelen en te vertalen en 
er woorden aan te geven die voor de gelovige die volop in de wereld van vandaag 
staat, verstaanbaar en navolgbaar zijn. Zijn keuze voor systematische theologie als 
hoofdvak voor zijn doctoraalstudie hangt hier ook mee samen. Wissink wil altijd 
weten waar het over gaat voordat hij het gaat uitleggen en hij wil zijn trouw aan 
wat de Kerk aan geloofsschatten in zich draagt kunnen verantwoorden.

Wissink hoort ook bij eerste lichting studenten die, in het kader van een uitwis-
selingsprogramma met de Universiteit van Notre Dame in de Verenigde Staten 
een jaar aan genoemde universiteit studeert. Sindsdien weet hij dat een theoloog 
altijd over de grenzen van zijn eigen contextualiteit moet heenkijken.

Als hij terugkomt begint hij in 1970 aan het doctoraalprogramma bij Ferdi-
nand de Grijs. In 1974 legt hij zijn doctoraalexamen af. Voor het hoofdvak schrijft 
hij een scriptie over de natuurlijke theologie bij Raymond van Sebiuda (†1436). 
Deze theoloog is de eerste van wie bekend is dat hij het begrip ‘natuurlijke theo-
logie’ gebruikt. Ook zijn proefschrift gaat over de natuurlijke theologie. In 1984 
verdedigt hij: De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de 
geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie (Amersfoort 1984). 
Hij promoveert cum laude.
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Uit zijn doctoraalscriptie en zijn dissertatie blijkt Wissinks interesse in actuele 
vraagstellingen, maar ook de kritische zin waarmee hij die tegemoet treedt. Zien 
sommigen in de natuurlijke theologie de manier waarop de theologie met de 
wereld in gesprek kan gaan omdat het een gemeenschappelijke gespreksbasis zou 
opleveren, Wissink wil weten wat het begrip betekent, hoe het in de theologie 
binnenkomt en bij welke kwesties het wordt ingezet. Hij wil weten van de kritiek 
op het concept om zelf een positie te bepalen. Uit de keuze voor het onderwerp 
blijkt ook een grote oecumenische interesse. Wissink behoort tot een van de 
weinige katholieke theologen die de hele Kirchliche Dogmatik van Karl Barth 
gelezen heeft en er door gevormd is.

Het probleem dat Wissink met Karl Barth deelt met betrekking tot de natuur-
lijke theologie is, dat binnen dit concept het initiatief van God met betrekking 
tot onze geloofskennis van God niet voldoende wordt gesauveerd. De aandacht 
voor en de eerbiediging van dit initiatief behoort mede tot de inzet van Wissinks 
theologie. Wat wij van God weten, weten wij dankzij God, omdat God ons 
zodanig geschapen heeft dat wij van Hem kunnen weten en omdat God van zich 
laat weten. Het kan niet zo zijn dat God moet vaststellen dat onze reflectie iets 
omtrent God aan het licht brengt wat God niet zelf aan het licht laat brengen. 
Anders zou God beperkt worden door of afhankelijk zijn van de ontwikkeling 
van ons denken.

Theoloog en priester

Deze aandacht voor Gods initiatief heeft misschien wel ermee te maken dat 
Wissink priester is. In 1977 is hij door kardinaal Willebrands gewijd. Voor 
Wissink is priester–zijn een roeping en een uitverkiezing. Ik bedoel dit in deze 
zin, dat het priester–zijn voor Wissink een reactie is op een initiatief dat God met 
betrekking tot hem heeft genomen. Hij weet zich tot het priester–zijn geroepen.

Wissink heeft zijn professie als theoloog altijd uitgeoefend als priester. Hij is 
jarenlang naast docent of professor ook basispastor geweest, in de Utrechtse wijk 
Hoograven, in De Bilt en De Meern. In dit verband mag zeker niet onvermeld 
blijven dat hij eind zeventiger jaren met dr. Piet Rentinck, de leiding krijgt van 
het Ariënskonvikt. Samen staan zij aan de wieg daarvan.

Met de oprichting van dit convict gaf de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, 
kardinaal Willebrands, er blijk van het nieuwe type opleiding ernstig te nemen: een 
gedegen, academische opleiding, midden in het universitaire milieu en midden 
in de stedelijke samenleving. Het Ariënskonvikt bood een samenlevingsvorm 
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aan priesterstudenten, waarin zij hun ervaringen met deze wereld konden delen 
en evalueren. Aldus konden zij hun roeping toetsen aan de uitdagingen waar-
voor zij zouden komen staan. Dat Wissink zich hiervoor heeft ingezet, getuigt 
opnieuw van zijn vrijmoedigheid ten opzichte van de wereld en de cultuur en 
van de vragen die opgeroepen worden in de confrontatie daarmee. Het was hem 
een lief ding waard om priesters te vormen die niet bang zijn voor ‘de wereld’, 
maar zich daarin vrij kunnen bewegen. Deze vrijheid beschouwt hij als een 
voorwaarde voor een aansprekende evangelisering en een barmhartige pastoraal. 
Dat inmiddels dit convict niet meer bestaat en verschillende bisschoppen er de 
voorkeur aan geven hun priesterstudenten op te leiden binnen de beslotenheid 
van een seminarie vervult hem met grote zorg en teleurstelling. Hij zal de eerste 
zijn om te bevestigen dat niet alle priesters een academische opleiding hoeven te 
volgen, maar als geen meer dit doen of nog maar een enkeling, betekent dit niet 
alleen een verschraling van de kerkelijke theologiebeoefening, maar ook van de 
pastoraal. Goede pastoraal is gebaat bij intellectuele openheid en scherpzinnig-
heid. Die dragen bij aan de onderscheiding der geesten. Bovendien zal dit het 
gesprek van de Kerk met de wetenschap bemoeilijken en dat blijft een absolute 
noodzaak om in de moderne wereld Kerk te kunnen zijn. Verder blijft het van 
belang voor toekomstige priesters om theologie te studeren samen met studenten 
die niet als priester willen gaan werken. Theologie als alleen priester–vak is de 
dood in de pot. Kortom, Wissink betreurt het zeer dat van het experiment met 
het Ariënskonvikt niet of zo weinig is geleerd.

Voor Wissink is zijn priester–zijn niet iets wat hij naast zijn academische werk 
doet. Het is een natuurlijk uitvloeisel van zijn professie als theoloog. Tot die 
professie behoren van ouds het legere, disputare en predicare. Een theoloog bestu-
deert de Schrift en de andere kerkelijke bronnen, bediscussieert de kwesties die 
deze studie, in gesprek met de wereld, oproept en verkondigt het geloof, dat zich-
zelf in de theologie bereflecteert. Theologie komt voort uit en beïnvloedt de eigen 
geloofspraktijk. Dit wil ook zeggen dat theologie zijn natuurlijke thuis heeft in 
de Kerk, en ook daarvan is Wissink altijd overtuigd geweest. Maar huisgenoten 
mogen kritiek hebben over hoe het in hun huis toegaat. Met andere woorden: 
theologie praat niet alleen maar na wat altijd al gezegd of gedacht is, desnoods in 
meer eigentijdse woorden, theologie gaat in op nieuwe vragen en geeft dus ook 
nieuwe antwoorden waar dat nodig is.
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maatschappelijk betrokken: diaconale theologie

Net als zijn leermeester van het begin, Karl Barth, koppelt Wissink zijn kerke-
lijke en theologische orthodoxie aan een maatschappelijke en politieke positie 
links van het midden. Zo zet hij zijn intellectuele capaciteiten al jarenlang in 
voor het Platform Diaconale Theologie, dat begonnen is als een denktank van 
de zg. Calamagroep. Dit is een beweging van priester–arbeiders die vanuit de 
participatie aan de wereld van de ongeschoolde arbeid de theologie en de Kerk 
nieuwe impulsen wil geven en zoekt naar een eigentijdse presentie van de Kerk 
‘op de werkvloer’. Om te weten waar hij het over heeft duikt Wissink een aantal 
maanden als ongeschoold arbeider onder bij Unilever in Rotterdam en leeft hij 
een tijd mee met de Calamagroep in de Filippijnen. Van hieruit zet hij zich ook in 
voor de inmiddels opgeheven diakenopleiding Dijnselburg. Het eigene van deze 
diakenopleiding was, dat zij diakens wilde opleiden die hun werkveld zouden 
kiezen in de zorg voor wie het maatschappelijk niet konden redden in plaats 
van binnen de liturgie als een soort prêtre manqué. Wissink heeft geijverd voor 
een ambtelijke waardering van deze kerkelijke dienst. De diaken wordt geen 
ambtsdrager door de dalmatiek aan te doen of de diakenstola om te hangen, 
maar door present te zijn bij de mensen die niet kunnen zonder de hulp van de 
Kerk die de diaken vertegenwoordigt. Ook hier doet Wissink het werk waarover 
hij nadenkt en doceert: al jarenlang doet hij vrijwilligerswerk bij het Utrechtse 
Werklozenplatform.

Docent: van Thomas tot de praktische theologie

In de tachtiger jaren begint Wissink te doceren aan de kthu. Eerst als invalkracht; 
later als universitair docent. Zijn leeropdracht is de systematische theologie. Hij 
participeert actief in het onderzoek van het Thomas Instituut en combineert 
dit werk met een bijzonder hoogleraarschap vanwege de Radboudstichting (nu 
Thomas Morestichting) aan de Universiteit van Groningen.

Zijn werk aan het Thomas Instituut levert het boek op: Thomas van Aquino, 
de actuele betekenis van zijn theologie, Zoetermeer 1998. In dit boek verwoordt 
Wissink op toegankelijke wijze de Thomas–benadering van de zg. Utrechtse 
School. Het Thomas Instituut staat een lezing van Thomas voor, waarin zijn 
gehele oeuvre als het werk van een theoloog gelezen wordt, die zijn filosofi-
sche gedachtegoed ontwikkelt als onderdeel van zijn zoeken naar begrip van 
zijn geloof. Thomas blijkt volop in de traditie te staan van het fides quaerens 
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intellectum. Ook de filosofische werken moeten gelezen worden als denkoefening 
waarmee het intellect zich scherpt om beter te kunnen nadenken over de Drie–
Ene. Deze lezing maakt ook duidelijk hoe ‘negatief ’ de inzet van de theologie 
van Thomas is. Voor Thomas staat voorop dat wij niet weten wat God is, maar 
omdat het geloof ons noodzaakt om over God te spreken, al is het maar om van 
Hem te getuigen, zijn wij gehouden te zoeken naar een zo verantwoord en goed 
mogelijk spreken over God. Daarbij is het van belang om vast te stellen wat dit 
spreken in ieder geval niet betekent. Wissink geeft in dit boek opnieuw blijk van 
zijn al eerder genoemde hermeneutische vermogen. Ik bedoel hiermee, dat hij 
in staat blijkt om de scholastieke en thomistische thema’s zo te doordenken en 
uit te leggen, dat ook de moderne lezer begrijpen kan dat die echt ergens over 
gaan, ook als het gaat om actuele vragen en problemen. Opnieuw blijkt hier weer 
hoe Wissink een openheid voor moderne vragen en voor de moderniteit koppelt 
aan de overtuiging dat de orthodoxie wel degelijk antwoorden heeft op eigen-
tijdse vragen en richtinggevend kan zijn. Het is de intellectuele component van 
de kerkelijkheid van zijn theologie, want op deze manier laat hij ook zien dat de 
Kerk het leveren van intellectuele prestaties zoals die van Thomas niet in de weg 
staat. Wissink is ervan overtuigd dat het binnen de Kerk theologie beoefenen een 
optie blijft voor een theoloog die midden in de seculiere moderniteit staat. Deze 
overtuiging maakt hem tot een theoloog die niet bang is voor de moderniteit en 
zich niet daardoor laat meeslepen, maar in alle vrijheid, in confrontatie met de 
fides catholica, haar wikt en weegt. Zo behoudt hij het goede van de traditie en 
waardeert hij de moderniteit waar deze zijns inziens deze waardering verdient. 
Orthodoxie en moderniteit vertalen elkaar en wikken en wegen elkaar.

In 2000 maakt Wissink een grote wending in zijn loopbaan. Hij gaat in op de 
vraag om te solliciteren naar de functie van hoogleraar praktische theologie aan 
de ktu. Niet in het minst voor hemzelf komt deze verandering als een verrassing. 
Het heeft te maken met het feit dat op dat moment de ktu geen geschikte kandi-
daten kon vinden die pasten binnen haar eigen kerkelijke profiel. Dat Wissink 
op het verzoek ingaat, is een blijk van zijn grote loyaliteit aan de ktu en aan de 
Kerk. Hij is gevoelig voor het argument dat de ktu een hoogleraar zoekt die 
heel uitdrukkelijk vanuit het kerkelijk geloof over de praxis van dit geloof wil 
nadenken. Wissink is zich goed ervan bewust dat hij niet beschikt over de kennis 
van de empirische wetenschappen die nodig zijn om te weten waar je het over 
hebt als je over de praxis van het geloof reflecteert: volgens welke wetten voltrekt 
zich gemeenschapsvorming? Hoe wordt geloof toegeëigend? Hoe moeten cijfers 
geïnterpreteerd worden van kerkelijke participatie en kerkverlating? Enz., enz.. 
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Hij zet zijn intellectuele wendbaarheid volledig in om zich in betrekkelijk korte 
tijd in dit nieuwe vakgebied in te werken. Hij bewijst het vakgebied bovendien de 
dienst van de ontdekking dat zijn dogmatische vorming en kennis geen belem-
mering blijken om in het praktisch–theologisch discours mee te doen. Integen-
deel, hiermee neemt hij een binnen dit discours eigen positie in.

Tot besluit

In 1969 vestigt de kthu zich in de gebouwen van de Utrechtse Universiteit op 
De Uithof, in wat nu het Van Unnikgebouw heet. Al meer dan 40 jaar is dit de 
plaats waar Wissink zijn vak beoefent. De kthu werd ktu. De ktu werd fkt van 
de Universiteit van Tilburg. Het aantal wijzigingen binnen het theologisch curri-
culum dat hij heeft meegemaakt en meemaakt is vele malen groter. Binnen al 
deze veranderingen is Wissink zichzelf gebleven. Neen, hij denkt niet hetzelfde 
als 40 jaar geleden, hij doceert ook niet hetzelfde als toen hij meer dan 25 jaar 
geleden begon te doceren, maar hij is nog altijd de student die wil begrijpen wat 
hij gelooft en de vreugde van zijn begrip wil delen en zo het geloof beschikbaar 
wil maken voor anderen. En hij is nog steeds de lees– en leergierige jongen uit 
Keijenborg. Toen las en leerde hij, omdat hij veel nog niet wist. Nu leest en leert 
hij omdat hij weet dat wat hij weet maar een benadering is van Gods geheim en, 
wat misschien nog wel belangrijker is, dat het altijd voor verbetering vatbaar is. 
En hij is nog steeds niet bang. Voor vragen niet, maar voor de antwoorden ook 
niet.
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