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Verbinding verbroken? Boodschap onbekend? 
 

Beste mensen, 

De verbinding is verbroken. Zo ervaren veel mensen het, zowel binnen als buiten de kerk. Een 

predikant vertelde mij: “Het evangelie zegt me niets meer! Ja, ik ken alle antwoorden en ik kan zelfs 

mijn eigen tegenwerpingen weerleggen, maar het doet me niets meer. Ik voel een innerlijke 

vervreemding.”  

Ook mensen buiten de kerk ervaren de boodschap regelmatig als vervreemdend en irrelevant voor 

hun leven. Ik kan me herinneren dat ik ergens in 2003 een avond belegde met atheïsten, agnosten, 

en boeddhisten. Ik probeerde uit te leggen wat het betekent dat Jezus’ bloed ons van alle zonde 

reinigt. Maar ik liep tegen een muur op. De rol van bloed in reiniging is onbegrijpelijk en zelfs 

weerzinwekkend voor moderne mensen, en de nadruk op ‘zonde’ werd ervaren als een poging van 

een moralistische kerk om mensen een schuldgevoel aan te praten. Men nam het mij echt kwalijk. 

Een aantal mensen zijn na die avond nooit meer terug gekomen. Wat is hier aan de hand?  

Hartelijk dank dat ik hier vanmiddag met jullie over na mag denken. Ik wil iets vertellen over mijn 

pogingen om op de ‘retry’ knop te drukken. Hopelijk inspireer ik jullie hiermee.  Ik wil mijn verhaal 

houden aan de hand van een aantal stellingen.  

1. Om de verbinding te herstellen is luisteren naar- en leren van niet-christenen belangrijk.   

Ik wil beginnen met een persoonlijk verhaal. Het goede nieuws over Jezus heeft me al vroeg in mijn 

leven geraakt. Ik zag iets van wie hij is, en proefde iets van een andere wereld, en dat heeft mij nooit 

meer losgelaten. Het gaf mij vuur en enthousiasme en gaf mij de drive om anderen over Jezus te 

vertellen. Ik deed in mijn woonplaats deur-aan-deur evangelisatie, preekte op straat, sprak mensen 

aan in het winkelcentrum, deed campingevangelisatie, en als ik met de trein naar mijn werk ging (ik 

werkte in de medische techniek) had ik altijd evangeliserende folders bij me, zodat ik mensen iets 

kon geven nadat ik een gesprek met ze had gehad. Op een gegeven moment heb ik mijn baan 

opgegeven en ben ik met operatie mobilisatie naar Rusland gegaan om daar het goede nieuws te 

verspreiden.  

In 2002 kwam ik na 10 jaar in verschillende landen gewoond te hebben naar Amsterdam om een 

gemeente te stichten, een gemeente die later de naam Via Nova kreeg. Eén van de dingen die we 

deden ter voorbereiding op gemeentestichting was het houden van interviews met jonge hoger 

opgeleide twintigers. We vroegen hen naar hun gedachten over Amsterdam, het leven, en over God, 

religie, en de kerk. Via ons netwerk waren we in contact gekomen met deze mensen, maar 

persoonlijk kende ik hen niet. Vaak waren ze in het begin wat afwachtend en voorzichtig. Een 

christen die je interviewt over dit soort thema’s heeft altijd een verborgen agenda… zo dachten ze. 

Maar ik verzekerde hen dat ik alleen kwam om naar hen te luisteren en van hen te leren. Het 

fascinerende wat er bijna elke keer gebeurde was dat na zo’n 40 minuten de geïnterviewde mij 

vroeg… “Maar wat denk jij hier nu zelf van?” Waarop ik standaard antwoordde. Daar wil ik graag over 

praten, maar niet tijdens het interview. Nu wil ik alleen naar jou luisteren en van jou leren. Mocht je 

verder willen praten, laten we dan straks nog een biertje drinken. Zo’n 90% van alle mensen gingen 

in op dat aanbod en we zaten vaak nog uren lang door te praten.  

Het was een fascinerende ervaring, en ik vroeg me af wat er hier aan de hand was. Vele jaren had  ik 

geprobeerd het goede nieuws te verspreiden door een boodschap te zenden. In al die jaren waren er 

zeker ook mooie dingen gebeurd, maar veel mensen waren totaal niet open voor wat ik wilde 

vertellen. Maar bij de interviews had ik me voorgenomen om niet te zenden maar alleen te 
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ontvangen… te luisteren. En nu wilde de mensen het uit me trekken: wat me bewoog en waarom ik 

een nieuwe kerk wilde beginnen en welke ervaringen ik met God had. Achteraf heb ik het gezien als 

een les in liefde. Als mensen in een gesprek oprecht naar mij willen luisteren en van mij willen leren, 

dan ervaar ik liefde. Jezus onderwijst dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf… betekent 

dit dan niet dat wij bereid moeten zijn om te beginnen met echt naar hen te luisteren en van hen te 

leren? Niet als een techniek, maar vanuit oprechte liefde.  

Zijn jullie het met me eens dat liefdevol luisteren en leren voor de evangelikale kerk niet altijd het 

sterkste punt is?  

Als we wel missionair zijn staan we vaak eenzijdig op zenden. We denken dat het probleem met 

verbinding opgelost is als we het gewoon luider en duidelijker vertellen. We kunnen misschien wel 

luisteren, maar alleen om vervolgens onze boodschap beter op maat te snijden, en te zeggen wat we 

toch al wilden zeggen. We leren niet echt. Ten diepste geloven we ook niet dat Jezus wil dat we leren  

van onze seculiere en agnostische medemens, of van mensen die enthousiast zijn over de nieuwe 

spiritualiteit of een andere religie.  

Of het is zo dat je aanvoelt dat er iets niet klopt met deze houding waarbij we alleen zenden. Je wilt 

wel missionair zijn maar ziet geen alternatief. Je wilt met je ego de ander niet overweldigen, maar 

daarom val je in de andere valkuil van het ego, namelijk om jezelf te verstoppen. Jij en de christelijke 

gemeente wordt naar binnen-gericht. We voelen ons veilig bij andere christenen, maar weten niet 

hoe we de verbinding naar buiten leggen. Echt luisteren en leren maakt ons bang. Het schudt aan de 

zekerheid van onze eigen overtuigingen, en dwingt ons om diepe twijfels onder ogen te zien die we ik 

eigenlijk het liefst wegstoppen.  

2. Echt luisteren en leren is levensgevaarlijk 

Door de interviews had ik een nieuwe plek van liefde en openheid voor mijn medemens gevonden, 

maar ik vond het behoorlijk bedreigend. Het schudde aan mijn eigen overtuigingen. Allerlei diepe 

vragen werden er opgeroepen: vanuit de natuurwetenschap, vanuit de psychologie, en vanuit andere 

religies. Waarom vond ik dit zo bedreigend? Ten diepste was ik bang dat ik mijn geloof kwijt zou 

raken. Zou ik de openheid dan toch maar opgeven? In die tijd werd ik geraakt door de woorden van 

Jezus uit Marcus 8: “Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 

verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden.” (vers 35). Het kwam flink binnen. Ik zag 

plotseling dat het proberen te behouden van mijn eigen geloof en geestelijk leven - door me af te 

sluiten voor moeilijke vragen - een variant was op het proberen te behouden van het leven zelf. Ik 

ben toen op het punt gekomen om tegen Jezus te zeggen: Heer, ik ben bereid mijn geloof te 

verliezen omwille van U en het evangelie.  

Dit was natuurlijk een persoonlijke ervaring, maar laat dit ook niet iets zien van de uitdaging waar we 

als kerk voor staan? Ik denk het wel. Als we als kerk werkelijk in gesprek willen met een seculiere 

cultuur, als we vanuit liefde echt dichtbij willen komen in luisteren en spreken, dan kan dat niet van 

veilige afstand. Zijn we bereid die levensgevaarlijke weg te gaan, en onze comfortabele positie op te 

geven? Zijn we bereid om de weg van dood naar opstanding te gaan? Van Luther heb ik geleerd dat 

je alleen het kruis kan begrijpen als je ook bereid bent de kruisweg te gaan. Voor mij als intellectueel 

betekent dat onder meer dat ik bereid moet zijn om de intellectuele controle op dit proces op te 

geven en mijn vertrouwen te stellen op God die de doden opwekt.  

Ik heb in mijn eigen leven mogen merken dat Jezus trouw is: elke keer als ik denk dat ik mijn geloof 

bijna kwijt ben, wordt het op de een of andere wonderbaarlijke manier weer nieuw leven ingeblazen. 

Ik ben dan ook niet zo bang dat de kerk het gebrek aan verbinding niet te boven zal komen. Sterker 

nog: het afsterven van verbinding, het existentieel ervaren van onze onmogelijkheid om verbinding 
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te herstellen, is voorwaarde om opnieuw een contact (connect) te ervaren tussen God onszelf en 

onze niet-christelijke omgeving en vrienden.  

3. Vernieuwing in onze theologie komt door een luisterend gesprek met onze Westerse 

context: levensgevaarlijk maar broodnodig.  

In onze theologie beoefening moeten we m.i. door dezelfde stappen gaan als ik hierboven vanuit een 

persoonlijk perspectief beschreef. Allereerst moet er weer een echt gesprek ontstaan met onze 

omgeving. Ik heb deze les vanuit de missiologie geleerd. Toen Westerse zendelingen het evangelie in 

b.v. Afrika hadden gebracht, waren de Afrikanen blij en dankbaar dat wij hen het goede nieuws 

hadden gebracht. Toch ervoeren ze op een gegeven moment: de verbinding is verbroken. Wat is de 

boodschap? Wat is het evangelie? Het evangelie mistte op bepaalde punten de verbinding met hun 

cultuur en manier van leven. Ze ontdekten dat in de manier waarop wij het evangelie hadden verteld, 

er ook vele Westerse en moderne vooronderstellingen verstopt zaten. Toen gingen zij op zoek 

naar een Afrikaans evangelie. Een verwoording van het evangelie die aansloot bij de Afrikaanse ziel 

en niet blind was voor de sociaaleconomische misstanden ten gevolge van het Westerse 

kolonialisme. Hier werd contextualisatie ontdekt – of beter gezegd: opnieuw herontdekt. Lerend van 

onze broeders en zusters in Afrika (en: Latijns-Amerika en Azië), moeten wij het weer aandurven om 

het gesprek met onze omgeving aan te gaan. Zij laten ons de weg zien waarop de boodschap 

herontdekt kan worden en de verbinding hersteld. Het goede nieuws over Jezus moet opnieuw in 

onze eigen context landen en wortel schieten. Ik zei net al dat ik deze les uit de missiologie heb 

geleerd. Maar vanuit de systematische theologie komt hij ook boven. Daar heeft het te maken met 

de relatie tussen Christologie en Pneumatologie, tussen het ene evangelie en het werk van de Geest 

in vele contexten.  

Ik denk dat een belangrijke reden voor het gebrek aan verbinding bij ons het feit is dat ons 

verstaan van het evangelie gevormd is in de moderne tijd, maar inmiddels zitten we vol in de 

overgang naar een postmoderne en post-Christendom tijd. In navolging van Thomas Kuhn, Hans 

Küng, en David Bosch, zou je de overgang een paradigma verschuiving kunnen noemen. Net zoals de 

Afrikanen het nodig hadden om de Afrikaanse Jezus te ontdekken in plaats van de Westerse Jezus, 

hebben wij het nodig om door de Geest te ontdekken hoe Jezus zichtbaar wordt in de postmoderne 

tijd, dankbaar voor de moderne Jezus waardoor we tot geloof zijn gekomen, maar op zoek naar een 

meer contextuele verwoording. 

Wat we daartoe nodig hebben is een hernieuwd gesprek met onze huidige context, een dialoog.  

 Of, in navolging van Lesslie Newbigin kunnen we beter spreken over een trialoog tussen 

evangelie, kerk, en cultuur …. Tussen de levende persoon van Jezus in ons midden, ons kerkelijk 

verstaan van hem, en onze Westerse context of cultuur.  Het is een spannend gesprek. Als je 100% 

overtuigd bent dat jouw verstaan van Jezus en het evangelie de absolute waarheid is, kan je hier 

beter niet aan beginnen. Maar als je bereid bent zekerheid op te geven om Jezus’ liefde op een 

nieuwe manier te leren kennen, dan heb je een mooi avontuur voor de boeg.  

Laat ik je een beetje verder meenemen in mijn zoektocht. Ik wil beginnen met de Westerse context. 

Nu heb jij misschien een heel andere plek dan ik. Ik ben de laatste 15 jaar in Amsterdam aan het werk 

geweest met veel hoger-opgeleide twintigers en dertigers. Misschien zit jij in een achterstandsbuurt 

of in een multi-culti omgeving. Wat ik daarom wil doen is nu eerst iets zeggen over de Westerse 

cultuur in het algemeen.  

4. De authenticiteitscultuur is een geschenk voor de kerk 

We kunnen de Westerse context beschrijven als een authenticiteitscultuur. Een indringende 

beschrijving daarvan kan je lezen in het dikke boek van filosoof Charles Taylor, Een seculiere Tijd en 
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als je het dikke boek niet wilt lezen geeft James Smith in zijn boek “How (not) to secular: reading 

Charles Taylor” een goede samenvatting. Maar ook als je niet filosofisch bent ingesteld kan je het 

herkennen.  

 

Er wordt vandaag de dag vaak een onderscheid gemaakt tussen religie en spiritualiteit. Religie 

komt ‘van boven’, spiritualiteit ‘van beneden’. Men ervaart de kerk als een instituut dat dogma’s en 

moraliteit van boven af oplegt.  Je zit b.v. in een kerk en iemand houdt een preek en zegt hoe het zit. 

Maar het is een monoloog en je kunt niet terugpraten. Er is heel veel weerstand bij mensen vandaag 

de dag tegen deze exclusieve benadering ‘van boven’.  

In mijn gesprek met de Westerse cultuur, heb ik me steeds meer afgevraagd of we als christelijke 

kerk op dit punt niet iets te leren hebben. We zullen natuurlijk nooit de authenticiteitscultuur 

klakkeloos kunnen aanvaarden, want juist christenen hebben de ervaring dat er een woord ‘van 

boven’ ‘van de andere kant’ komt dat ons corrigeert en bevrijdt. Maar is er op dit punt ook niet veel 

te leren van onze cultuur?  

Neem de moderne psychologie. Zij staat zeer sceptisch tegenover een ‘spiritualiteit van boven’ zoals 

men die in de kerk denkt te zien. Zij ziet als groot gevaar dat je dan overtuigingen en moraal als 

ideaal neemt, en dat je vervolgens je identificeert met deze idealen, maar tegelijkertijd alles 

verdringt wat niet met deze idealen overeenkomt. Dan wordt een mens innerlijk gespleten en ziek. 

Voorbeeld. Het ideaal ‘van boven’ is dat je niet boos bent maar vredelievend, of dat je rein van hart 

bent en niet vol seksuele lust. Dus proberen christenen hun boosheid en seksualiteit te 

onderdrukken en verdringen in plaats van een gezonde omgang met deze passies te leren en ernaar 

te luisteren. Dat deze verdringing levensgevaarlijk is, daar getuigen b.v. de seksuele schandalen in de 

Roomse kerk van, maar de Protestantse en evangelische kerk heeft ook genoeg voorbeelden.  

Is er een andere weg? Wat denk jij? Wat zou je antwoorden als ik je zou vragen: Komt kennis van 

God nu ‘van boven’ via de Bijbel, of vanuit jezelf, door naar je hart te luisteren? Bijna alle moderne 

christenen zeggen: ‘van boven’. Wist je echter dat Calvijn, beslist iemand die we niet verdenken van 

een soort gevoels-spiritualiteit, hier geen keuze heeft gemaakt? Hij begint zijn institutie met de 

opmerking dat hoewel de kennis van God en de kennis van onszelf door vele banden onderling 

verbonden zijn, het niet makkelijk is te onderscheiden welke van beiden aan de ander voorafgaat. Hij 

zag het belang van luisteren naar jezelf, jezelf leren kennen. Hij zag de wijsheid van de 

woestijnvaders die hadden gezegd: Als je God wil leren kennen, leer dan eerst [of ‘ook’] jezelf 

kennen.  

De authenticiteitscultuur is een geschenk aan de kerk omdat het ons dwingt tot herbezinning op de 

christelijke spiritualiteit en hoe we mensen begeleiden tot gelijkvormigheid aan Christus. Hoe kan het 

dat we soms jaren in een kerk zitten, actief meedoen, een stille tijd proberen te onderhouden, en 

toch op een dieper niveau geen verbinding ervaren met het vernieuwende leven en de liefde van 

Christus? Zou het zo kunnen zijn dat het ‘Woord van boven’ niet meer verbonden is met de echte 

vragen en passie ‘van beneden’? Niet-christenen zien dit gebrek aan verbinding vaak sneller dan 

christenen. De Engelse theoloog Graham Tomlin verwoord dit op een heldere manier in zijn boek De 

prikkelende Kerk:  

‘Christenen nemen soms maar aan dat de mensen ‘op straat’ wanhopig zitten te wachten op dat 
wat de kerk te vertellen heeft. Er is dan nog maar één probleem: hoe vertellen we het luider, 
duidelijker? Maar de laatste decennia begint het er steeds meer op te lijken dat er veel mensen zijn 
(...) die niet vijandig of onbekend zijn met het christendom, ze zijn geïnteresseerd in spirituele vragen 
en bereid om moeilijke kwesties als sterfelijkheid en zin te doordenken. En toch zullen zij voor 
antwoorden als laatste bij de kerk aankloppen...  
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Een student zei, na het zien van een presentatie over de christelijke boodschap, ‘Het lijkt niet echt. 
Het lijkt wel waar, maar het lijkt niet echt.’… Een reden waarom de kerken niet aanspreken is niet 
zozeer gebrek aan waarheid – binnen de kerk vinden we veel woorden die waarheid claimen te zijn, of 
waarheid demonstreren – maar er mist een link tussen de woorden die geuit worden en de levensstijl 
die daaruit voortkomt [dus tussen woorden ‘van boven’ en de realiteit ‘van beneden’; er is gebrek aan 
authenticiteit, aan diepgang, aan verbinding tussen woord, beeld en werkelijkheid.…’ 

Uit eigen ervaring weet ik hoe waar dit is. Ik heb 15 jaar geleefd in een zeer seculiere stad. Ik ben veel 

bezig geweest met het onderwijs van de waarheid, van Gods Woord. Toch heb ik ook gemerkt dat als 

je je niet blijft oefenen in geestelijke disciplines van nederigheid, dankzegging, en het cultiveren van 

verwondering en ontzag, de realiteit van God steeds meer terug lijkt te wijken. Je ‘gelooft’ nog wel in 

God, maar de realiteit van God wordt steeds meer een theoretisch begrip. God is niet meer de 

centrale speler in je leven, om van het wereldtoneel nog maar te zwijgen. De authenticiteitscultuur is 

dan een geschenk omdat het je leert om niet gewoon harder te gaan schreeuwen, maar toe te geven 

dat je de waarheid van het geloof misschien nog wel belijdt, maar de echtheid kwijt bent geraakt.  

 

In het avontuur dat volgt komt er een moment waarbij je van echtheid ook weer teruggaat naar 

waarheid en je afvraagt: Wat is nu het evangelie in dit klimaat? Laat ik je weer meenemen op mijn 

zoektocht.  

 

5.Het orthodoxe verstaan van het evangelie moet verankerd, verbreed, en toegespitst worden  

Als je het evangelie opnieuw wilt contextualiseren is de eerste vraag: Wat is het evangelie? Als ik aan 

de theologische universiteit te Kampen het vak ‘missionaire communicatie’ geef, vraag ik studenten 

altijd om een korte presentatie te geven over de vraag ‘Wat is het evangelie?’ Wat mij opvalt is dat 

met het hart van het evangelie vaak presenteert als een theorie (of theologie) over de verzoening. 

Het gaat over persoonlijke redding, bijvoorbeeld van schuld, of gebrek aan liefde, of eenzaamheid. 

Ook Tim Keller beweegt zich in deze richting als hij zegt: “Het evangelie is dat je weliswaar zondiger 

bent dan je ooit dacht, maar dat je tegelijk meer geliefd en aanvaard bent door God dan je ooit 

durfde te dromen”. Het is natuurlijk een prachtige verwoording van een inzicht waar ik het van harte 

mee eens ben, maar de vraag is: is dit het evangelie? Ik denk het niet. Ik durf dat met enige 

vrijmoedigheid te zeggen omdat ik mijns inziens de vroege kerk aan mijn kant heb. Als je hen had 

gevraagd wat het evangelie was dan hadden ze vier voorbeelden omhoog gehouden:  

het evangelie van Matteüs, Markus, Lucas, en Johannes. Het zijn verhalen over Jezus zélf – over 

zijn geboorte, zijn leven, zijn lijden, sterven, opstanding, en hemelvaart. De kern van het goede 

nieuws is de persoon van Jezus Christus en hoe door hem het koninkrijk van God in het hier-en-nu 

doorbreekt. Ons verstaan van het evangelie moet verankerd worden in het verhaal over Jezus zelf.  

Ik denk dat ons verstaan van het evangelie ook verbreed en toegespitst moet worden. Om dat te 

kunnen zien wil ik eerst terug gaan naar een heel oude samenvatting van het evangelie, die al 

bestond voordat de 4 evangelie-schrijvers achter hun tafeltje waren gaan zitten. Je kunt het vinden in 

1 Corinthiërs 15: 3-5 (NBV):  

 

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat 

Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op 

de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en 

vervolgens aan de twaalf leerlingen.    
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Ten eerste zien we in deze samenvatting opnieuw dat het goede nieuws verankerd is in het verhaal 

over Jezus: over zijn leven, zijn sterven en opstanding en verschijning. Maar dit is maar 1 element van 

het DNA. Je zou kunnen zeggen dat het verhaal pas goed verteld wordt als er twee dingen gebeuren.  

Allereerst moet het verhaal zo worden verteld dat het de climax is van het verhaal van het Oude 

Testament, vandaar de nadruk in deze samenvatting dat het verhaal is “zoals in de Schriften staat.” 

De God en Vader van Jezus Christus is de God van Abraham, Izaäk, en Jakob, de Schepper van de 

wereld. En Jezus was de Messias van het Joodse volk. Ten tweede moet het verhaal zo verteld 

worden dat het duidelijk wordt dat deze Jezus ons redt van onze zonden.  

Je ziet deze drie elementen van het DNA van het evangelie ook terug in Matteüs, Markus, Lucas, en 

Johannes. Ze verbinden ieder op hun eigen manier aan het begin van hun evangelie het verhaal van 

Jezus met het Oude Testament en ze geven elk eigen accenten in het beschrijven van de redding die 

Jezus brengt. Het is ook fascinerend om te zien dat je deze drie elementen terugvindt bij alle 

christelijke kerken van Oost tot West. Dit evangelie is het fundament voor christelijke eenheid.  

Ik zei net al dat ons verstaan van het evangelie niet alleen verankerd maar ook verbreed moet 

worden. Dat gaat vanzelf gebeuren als we het verhaal van Jezus meer bewust lezen tegen de 

achtergrond van het Oude Testament. We hebben het evangelie veel te vaak verteld zonder deze 

achtergrond.  

In plaats daarvan hebben we het geplaatst in een Grieks verhaal waarin het lijkt te gaan of na je 

dood je ziel naar de hemel dan wel naar de hel gaat. Dit verhaal is individualistisch, gnostisch, en 

dualistisch. Het hele evangelie gaat vervormen als je het in deze mal probeert te persen. Het 

vervreemd ons van de ware betekenis van het evangelie. Let wel: ik zeg niet dat het geloof in een 

hemel en hel verkeerd is, maar dat het een groot probleem is als je het meta-narratief van de Bijbel 

uit laat lopen op een individuele bestemming van de ziel van een mens in plaats van op de 

vernieuwing van alle volken en de hele schepping.  

Als we het evangelie zien als een climax op het Oude Testament zien we dat God door Abraham en 

zijn nakomelingen deze schepping wil vernieuwen. Zijn volk wordt gered zodat zij tot zegen kan zijn 

voor alle volken. De gemeente van Christus mag staan op het snijvlak tussen hemel en aarde, om zo 

als een koninkrijk van priesters deze wereld voor God te brengen en Gods zegen naar de omgeving.  

Ons verstaan van het evangelie moet niet alleen verankerd en verbreed worden, maar ook 

toegespitst op onze context. Ik zei net dat dit in de canonieke evangeliën al zichtbaar is, maar ook in 

de kerkgeschiedenis zie je dit gebeuren.  

Toen onderdrukking door geestelijke vijandige machten als diepste probleem werd ervaren kwam 

er een nadruk in de verzoening op de overwinning van Christus. Een ervaring van sterfelijkheid 

correspondeerde met een nadruk op redding als vergoddelijking. Toen de Reformatoren hun 

verzoeningsleer ontwikkelden worstelden mensen met schuld en schuldgevoelens. De angst voor het 

vagevuur past helemaal in dit Middeleeuwse klimaat. De verwoording van verzoening door 

voldoening had zijn spits in dit vraagstuk van de schuld. Je zou kunnen zeggen dat het een perfecte 

contextualisatie was voor die tijd. Ik ben er echter van overtuigd geraakt dat we vandaag een andere 

contextualisatie nodig hebben omdat schuld niet onze diepste vraag is.  

De klassieke verwoording van de verzoening stuit op veel problemen vandaag de dag en het 

populaire verstaan ervan is een oorzaak dat veel mensen het christelijk geloof verlaten hebben. Men 

ervaart in deze uitleg niet Gods genade. Of jijzelf wordt gestraft of Christus in jouw plaats. In beide 

gevallen vind een soort oog-om-oog, tand-om-tand straffende rechtvaardigheid plaats. Deze uitleg 
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lijkt haaks te staan op de oproep van Jezus om juist niet op deze manier met mensen om te gaan 

omdat de Vader in de hemel zijn zon laat opgaan over bozen en goeden… Voor alle duidelijkheid: ik 

ontken niet dat Jezus een plaatsvervanger is, noch dat vergeving van schuld essentieel blijft, maar ik 

denk dat we de kritiek op de populaire verwoording van de verzoening niet te snel naast onszelf neer 

mogen leggen. Er zijn andere manieren om verzoening door voldoening te verwoorden.  

6. Onze authenticiteitscultuur heeft andere pijnpunten dan de cultuur van 100 jaar geleden.  

Hoe ontdekken we die pijnpunten? Of meer algemeen: hoe kijken we naar onze omgeving? In mijn 

promotieonderzoek heb ik geprobeerd om een contextualisatie model te ontwikkelen dat verworteld 

is in het evangelie en ons kan helpen in de trialoog tussen evangelie, kerk, en context. Het kan ons 

helpen om gerichter vragen aan onze omgeving te stellen:  

Het voert nu te ver om te laten zien waarom ik het verhaal van Jezus koppel aan levensstijl, en 

Gods verhaal met Israël aan aanbidding. In ieder geval hoop ik dat je kunt zien dat ik vanuit het 

evangelie naar de context kijk, en me dan afvraag: Welke levensstijl is er zichtbaar in deze context, 

welke aanbidding, en wat voor soort redding is er nodig en zichtbaar in deze context? Op deze 

manier is contextualisatie geen speeltje voor theologen, maar traint het je om met compassie naar je 

omgeving te kijken.   

Ga maar eens dromen met het leiderschapsteam van de kerk over wat er in je omgeving zou 

gebeuren als meer van Gods koninkrijk zichtbaar wordt. Wat zou er dan gebeuren in jouw buurt of in 

de samenleving? Ga daarvoor bidden, middels de bede “Uw koninkrijk kome” en bidt ook “Laat Uw 

wil gebeuren…. Laat ons zien hoe U wilt dat wij in deze omgeving het goede nieuws belichamen en 

verwoorden… toon ons wat op onze weg ligt.” Ik heb vaak de indruk dat God er naar verlangt om ons 

in te schakelen in deze stroom van zegen, maar dat wij zo aarzelend zijn om er in te stappen. Ik 

herinner me dat ik eens een gesprek had met Robert Doornebal over de “emerging church” en hij zei: 

Het mooie is dat ondanks verschillende theologische accenten, overal waar gemeenten deze 

beweging maken, hun veilige comfortabele positie verlaten en kwetsbaar zich openen voor de 

omgeving… daar zie je de Geest aan het werk.”  

Eén manier om alert te blijven op de pijnpunten is je af te vragen wat de afgoderij is in de Westerse 

context. Met afgoderij bedoel ik de beelden die zowel christenen als niet-christenen verhinderen om 

Jezus te zien. Ik heb drie clusters van beelden ontdekt:  

  

1. Ten eerste hebben we een bewondering voor menselijke kracht, wat zich bijvoorbeeld uit 

in het stellen van vertrouwen op onze intellectuele kracht, wilskracht of gevoel. Het 

verlangen naar menselijke kracht is niet noodzakelijkerwijs fout. Het verlangen naar het 

hebben van een impact en het achterlaten van een ‘legacy’ is mijns inziens in de schepping 

meegegeven. Maar door onze bewondering komt menselijke kracht in het centrum van onze 

aandacht te staan. Daardoor zien wij Gods kracht niet meer. Het gevolg is dat we 

regelmatig worstelen met gevoelens van machteloosheid. Dit is erg kenmerkend voor onze 

Westerse context.  

2. Ten tweede hebben we een adoratie voor individuele vrijheid en autonomie, op basis 

waarvan het hoogste doel zelfontplooiing en zelfvervulling wordt. Ook het verlangen naar 

individuele vrijheid is mijns inziens iets dat in de schepping is meegegeven. We zijn niet 

slechts een radartje in een groter geheel, maar unieke personen met vrijheid en 

verantwoordelijkheid. Zelfs het verlangen om geëerd te worden is niet geheel verkeerd. 

Maar door onze adoratie van autonomie raakt de God die ons wil eren en in vrijheid 

zetten buiten beeld. We moeten daarom steeds meer maskers op gaan zetten. Schaamte 
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speelt een steeds grotere rol in de Westerse context, namelijk schaamte dat we niet zijn wie 

we denken te moeten zijn.  

3. Ten derde is er de fixatie op immanente veiligheid en welvaart. Dat je leven maximaal 

opbloeit en vrij is van destructieve bedreigingen is het uiteindelijke doel van zowel ons 

persoonlijk leven als van de Westerse samenlevingen. We vinden het zo vanzelfsprekend dat 

we ons niet voor kunnen stellen dat er mensen zijn, zoals Jezus, die het niet de belangrijkste 

vraag vinden of ze kort leven of lang leven, rijk of arm zijn, gezond of ziek. Bedreigingen 

maken ons bang en als we ze niet kunnen verwijderen hopeloos. Een leven van vrede en 

hoop te midden van lijden kunnen we ons niet voorstellen.   

 

7. (Geen stelling maar vraag): Hoe bouwen we de brug tussen onze context en het evangelie?  

Ik heb je wat gedachten aangereikt over een authenticiteitscultuur enerzijds en een verankerd, 

verbreed, en toegespitst evangelie anderzijds. Hoe formuleren we nu een contextueel evangelie 

tegen deze achtergrond?  

In het verleden was de spits van ons evangelie gericht op schuld- en schuldgevoelens. Hoe doen we 

het tegen de achtergrond van machteloosheid, schaamte, en hopeloosheid? Hoe bewonderen we 

Christus in onze authenticiteitscultuur vertellen we het verhaal over hem en over de redding die hij 

brengt?  

Het had weinig gescheeld of ik had jullie verteld hoe ik dat doe. Ik heb er zelfs wel eens een lezing 

over gegeven. Er zijn vanuit de Bijbel en de ervaring in de zending wel dingen aan te reiken over hoe 

we om kunnen gaan met schaamte, hopeloosheid en machteloosheid.  

Toch doe ik het vandaag niet. Ik bedacht me namelijk dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Er 

bestaat altijd een verleiding om antwoorden te zien als afsluiting van het zoekproces.  

We bouwen dan de brug vooral via ons verstand en niet via ons hart. Als we de oplossing denken 

te hebben stappen we direct weer uit die positie van luisteren en leren en is het gevaar dat we alleen 

gaan zenden. Misschien is het daarom dat Joden zeggen dat een goede vraag meer waard is dan 10 

antwoorden. Een vraag zet je in beweging.  

Ik wil daarom jou uitdagen om die brug met hoofd, hart, en handen te bouwen, in het zoekproces 

te stappen en het evangelie zo te verwoorden en belichamen dat het spreekt tot de mensen van 

vandaag. Doe het biddend en samen met andere christenen en in gesprek met niet-christenen, dan 

zal de Geest van Jezus de weg wijzen. Wat je concreet kunt doen: bereid een presentatie van het 

evangelie voor een niet-christen die je kent. Vraag hem/haar eenvoudig om je te vertellen wat 

aansprak, wat vragen opriep, en waar de hakken in het zand gingen. Als je dit proces met steeds 

nieuwe mensen herhaalt, begin je vanzelf gevoel te krijgen voor het contextualiseren van het 

evangelie.   

Ik wil eindigen met het verhaal van Thérèse van Lisieux, omdat het op een krachtige manier laat 

zien dat het omgaan met een verbroken verbinding ten diepste een geestelijk proces is. Ik wist niet 

zoveel van deze vrouw, maar ik las een paar weken geleden over haar in het boek Geduld met God 

van de Tsjechische theoloog Tomas Halik. Ze werd geboren in Frankrijk in 1873 en is slechts 24 jaar 

geworden. Twintig jaar geleden is ze door paus Johannes Paulus II tot kerkleraar uitgeroepen. Ze is 

patrones van missionarissen en het missiewerk, en haar feestdag is overmorgen, op 1 oktober.  

Thérèse kon zich eerst niet voorstellen dat er echte atheïsten waren – mensen die geheel zonder 

geloof leefden. Ze vermoedde dat deze mensen tegen hun diepste overtuiging ingingen. Maar ze 

vertelt dan dat Christus haar openbaarde dat er werkelijk zulke mensen zijn en dat ze serieus 
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genomen moeten worden. Christus bevestigt dit voor haar door alle zekerheid van het geloof weg te 

nemen. Ze had niets meer aan haar eerdere religieuze ervaringen. Ze kon niet meer genieten van het 

licht en de blijheid van een kinderlijk geloof. Het was een grote geestelijke strijd en innerlijke 

duisternis.  

Het bijzondere van Thérèse is hoe ze ermee omging. Ze aanvaardde haar ervaring van Gods 

afwezigheid. Ze aanvaardde het als een uitdrukking van solidariteit met niet-gelovigen. Thérèse zegt 

dat ze niet-gelovigen beschouwt als haar broeders en zusters – met wie ze aan dezelfde tafel zit en 

hetzelfde brood eet. En ze vraagt Jezus haar niet van die tafel weg te sturen.  

Zou jij dat ook doen? Als je moet kiezen tussen een besef van Gods aanwezigheid of solidariteit met  

niet-christenen… wat zou je dan kiezen?  

Thérèse wil aan dezelfde tafel als de niet-gelovigen blijven zitten. Maar volgens haar biograaf verliest 

ze ook werkelijk haar geloofsovertuigingen over de hemel en een eeuwig leven. Dat deel van haar 

geloof sterft aan het kruis van pijn, twijfel, en onbeantwoorde vragen. Op de drempel van de dood, 

erkent Thérèse dat ze haar zekerheid en licht kwijt is. Ze is alleen nog maar in staat lief te hebben. Ze 

‘ziet’ God niet door het licht van het geloof, maar ze verhoudt zich tot hem in de hartstocht van de 

liefde. Met Jezus ervoer ze een diepe Godverlatenheid, maar op de bodem van haar lijden bleef de 

zachte hartklop van Jezus’ geduldige liefde. Die liefde is geduldig en vol goedheid. Die liefde zal nooit 

vergaan.  

Misschien is het nodig dat we als kerk in de post-Christendom periode net als Thérèse ons grote, 

onwankelbare geloof inwisselen voor het kleine geloof. Misschien is het nodig dat we weer arm van 

geest worden waarin de aanvaarding van onze zwakte de ruimte wordt waar Gods liefde en 

barmhartigheid door binnentreedt.  

Als je lijdt onder de verbroken verbinding en niet meer weet wat de boodschap is, dan nodig ik je uit 

op de weg van Jezus: Als je je geloof wilt behouden, zal je het verliezen, maar als je het bereid bent 

het te verliezen ter wille van Jezus en het goede nieuws voor mensen om je heen, dan zal je het 

behouden. Want wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten.  


