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Koppigheid is
de energie der
dommen
Johann Kaspar
Lavater

Welvaart en welzijn
Deuteronomium 11:10-21

Je hoeft je niet in het zweet te
werken zoals in Egypte en je hebt
ook de goden van de vruchtbaarheid niet nodig in het beloofde
land. Als je de Nabije maar liefhebt en Hem met hart en ziel
dient, groeit en bloeit alles als een
tierelier. Maar kniel je voor andere goden, dan mislukt je oogst en
spuugt het land je uit. Het is een
boodschap die doet denken aan de
‘welvaartsevangelisten’: God zal al
je wensen vervullen. Een seculiere
variant is ‘The Secret’, waar positief denken beloond wordt, ook
zonder God.
In Deuteronomium liggen de
zaken toch wat genuanceerder.
Het land zélf is een geschenk dat
Israël onverdiend toeviel, maar
dat verloren is gegaan. In de
ballingschap realiseert men zich
pas dat welvaart en welzijn niet
identiek zijn. God wil ons geluk,
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André Troost heeft voor nieuwste boek zijn huiswerk niet goed gemaakt

Redenering voor ‘Jezus als engel’ rammelt
Hoe goddelijk is Jezus? Leert de Bijbel dat Jezus
zonder meer God genoemd mag worden? Of is Hij
de belangrijkste Engel, die weliswaar uit God is
voortgekomen en goddelijke namen draagt, maar toch
niet God Zelf is? Om die vraag cirkelt het nieuwste
boek van de bekende dominee en dichter André Troost.
Door Catherinus Elsinga.

A

anleiding om Jezus als een
engel te zien vindt de auteur
van Engel naast God; hoe goddelijk is Jezus? in de teksten over een
spoedige wederkomst. Jezus zegt in
Mattheus 16:28 ‘Voorwaar, Ik zeg u:
Er zijn sommigen onder degenen die
hier staan, die de dood voorzeker niet
zullen smaken, voordat zij de Zoon
des mensen hebben zien komen in
zijn koninklijke waardigheid.’ Die
voorzegging is niet uitgekomen; Jezus
heeft zich - volgens Troost - vergist!
Hij verkeek zich op Gods barmhartigheid. Gods geduld bleek groter dan
Jezus vermoedde. Uit deze vergissing
en uit Jezus’ onwetendheid omtrent
de datum van de wederkomst concludeert Troost dat Hij niet zonder meer
God is.
Kort door de bocht
Dat is wel erg kort door de bocht.
Het is de vraag of Jezus wil beweren
dat de wederkomst binnen enkele
decennia plaatsvindt. Jezus maakt
verscheidene keren gewag van het
‘uitblijven’ van de Heer. In een tekst
als Mattheus 16:28 legt Jezus geen
termijn vast waarbinnen de wederkomst plaatsvindt, maar vestigt Hij
aandacht op ‘sommigen’, die de dood
niet zullen ‘smaken’ voor de wederkomst. Dat zijn degenen die de Heer
trouw blijven ook al verliezen ze
daarbij hun aardse leven (vs. 26). De
dood als eeuwig verderf zullen ze niet
‘smaken’; ze zullen de verheerlijkte
Heer zien!

Afgezien van de exegese rammelt
naar mijn mening de redenering van
Troost. Hij meent dat Jezus zich vergist, maar stelt tegelijkertijd dat Jezus
zijn voorzeggingen ontvangt van ‘de
Eeuwige’. Hoe zit dat? Geeft God dan
onjuiste informatie door? Zelfs God
maakt volgens Troost wel eens een
inschattingsfout, bijvoorbeeld bij de
aankondiging van het oordeel over
Nineve door de profeet Jona. Maar
waarom wordt Jezus’ ‘gebrekkige
kennis’ dan als reden aangevoerd
om Hem niet zonder meer God te
noemen?
De betiteling van Jezus als de gevolmachtigde Engel ontleent Troost
aan de kanttekeningen bij de Statenvertaling. In het Oude Testament
is verscheidene malen sprake van
de ‘engel des Heren’, die vervolgens
aangeduid wordt als de Here Zelf. Zo
spreekt de engel des Heren Hagar
aan als ze de woestijn in is gevlucht;
gaandeweg blijkt deze engel de Here
Zelf te zijn (Genesis 16:7-13). De
kanttekenaren vermelden bij deze
engel des Heren: ‘Dat is, het hoofd
der engelen, de Heere Christus, die
daarom ook HEERE genoemd wordt..’.
Die laatste woorden zijn essentieel.
Het feit, dat de engel des Heren als
de Here Zelf wordt aangeduid maakt
dat de kanttekenaren in hem de Here
Christus herkennen. Hij die in het
Nieuwe Testament de gestalte van
een mens aanneemt, verschijnt reeds
in het Oude Testament als de engel
des Heren.

Troost neemt echter afstand van de
goddelijkheid van Jezus. Volgens hem
verschijnt de Here Christus in het OT
niet slechts als engel, maar ís Hij een
engel. Weliswaar de hoogste engel,
uit God voortgekomen, maar toch
niet God Zelf. Daarmee vervalt echter
de cruciale link tussen de engel des
Heren in het OT en Jezus Christus in
het NT. Die bestaat immers daarin
dat zowel Jezus als de engel des Heren met de Here Zelf gelijk gesteld
worden! Het voortdurende beroep
van Troost op de kanttekenaren is
daarom loos en misleidend.
Gezien het bovenstaande hangen
de hoofdstukken 3 tot en met 8 van
het boek in de lucht. Troost toetst
daarin naar eigen zeggen ‘de gedachte van de kanttekenaren dat de
engel des Heren uit het OT dezelfde
is als Jezus Christus in het NT’. In

Als de schrijvers van de
Kanttekeningen van Troosts
opvattingen over Jezus
hoorden zouden ze zich
omkeren in hun graf
werkelijkheid probeert hij slechts
aan te tonen dat Jezus nergens met
God gelijkgesteld wordt. In vijf hoofdstukken onderzoekt hij de teksten uit
het Nieuwe Testament waarin de verschillende titels van Jezus genoemd
worden: Zoon van God, Mensenzoon,
de eerste, Messias, en rechter. Steeds
trekt Troost uit ‘aandachtige en onbevangen lezing van de teksten’ de
conclusie, dat ‘er geen blokkade is’
voor de gedachte dat Jezus de engel
des Heren is, maar niet God zelf.
Ik deel die conclusie niet. Er is in
het hele NT niet één tekst te vinden
die Jezus aanduidt als (belangrijke)
engel. Keer op keer breekt in de evangeliën - en niet alleen bij Johannes

- de erkenning door dat in Jezus God
Zelf naar zijn volk toekomt. In Jezus
wordt vervuld wat in het Oude Testament beloofd is. Zijn verlossingswerk
betekent niets minder dan dat Gods
verbondsbelofte - dat Hij Zelf zal wonen bij de mensen - vervuld wordt.
Zijn naam is Immanuël, God met ons
(Mattheus 2:23) ‘Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’ (Marcus 2:7)
En wie kan wind en water met gezag
zijn wil opleggen dan de Here Zelf?
‘Die in het schip waren, vielen voor
Hem neer en zeiden: Waarlijk, Gij
zijt Gods Zoon’ (Matth. 14:33).
De exegese in dit boek vind ik
een schoolvoorbeeld van het inlezen
van de eigen opvatting in de teksten.
Om enkele voorbeelden te noemen:
Als Jezus in Johannes 5:17 zegt ‘Mijn
Vader werkt tot nu toe en Ik werk
ook’ willen de Joden Hem doden. Dat
Jezus God zijn eigen Vader noemt
betekent immers dat Hij Zich met
God gelijkstelt. Troost stelt echter
doodleuk dat de Joden het verkeerd
zien: ‘Wie God zijn Vader noemt,
pretendeert toch niet gelijk zelf God
te zijn?’ Ik zou zeggen, lees het commentaar van prof. H. Ridderbos op
Johannes 5 eens door!
In Johannes 20:28 lezen we na de
verschijning van Jezus aan Thomas:
‘Thomas antwoordde en zeide tot
Hem: Mijn Here en mijn God!’ Jezus
wordt hier duidelijk als God beleden.
Troost meent echter dat het geen belijdenis, maar een uitroep van ‘gelovige verbazing’ is, ‘in feite gericht aan
de Eeuwige’. Tja, leuk bedacht, maar
ongeloofwaardig. Jezus zegt in Lucas
18:19 tot de rijke jongeling: ‘Waarom
noemt u mij goed? Niemand is goed
dan God alleen.’ Troost maakt hieruit
op, dat Jezus de typering ‘goed’ exclusief reserveert voor de Eeuwige en
voor zichzelf resoluut afwijst. Maar
wil Jezus de rijke jongeling niet juist
de ogen openen voor het feit dat hij
in Jezus God Zelf ontmoet - en dat
dáárom de keuze om Jezus te volgen
zo beslissend is?

Afgezien van de gebrekkige exegese
begeeft Troost zich volledig buiten
het godsgeloof van het Oude Testament. De belijdenis dat God één is
verdraagt zich niet met de gedachte
dat Jezus slechts een ‘goddelijke’
engel is. De aanbidding en de eer die
Jezus bewezen worden betekenen
immers dat Hij dan een goddelijk tussenwezen, een soort halfgod, moet
zijn. Zo’n halfgod past wel in het
Griekse pantheon, maar absoluut
niet bij de Joodse belijdenis ‘de HERE
is één’. Troost vergroot eerder de
afstand tot de Joden dan dat hij de
tegenstelling tussen christenen en
Joden overbrugt.
Verklede god
De leer van de drie-eenheid dat Vader, Zoon en Geest één van wezen
zijn neemt daarentegen het misverstand weg, dat we in Jezus en in de
Geest met (half)goden náást God te
maken hebben. Opmerkingen van
Troost dat de drie-eenheid zou leiden
tot de gedachte dat Jezus ‘een soort
tweede God’ is of dat Hij Zichzelf dan
zou moeten zien ‘als een in mensenlijf verklede god op aarde’ zijn misplaatst. De leer van de drie-eenheid
is niet bedoeld om Gods wezen ‘op
formule’ te brengen, maar om recht
te doen aan Gods openbaring en tegelijkertijd zijn ondoorgrondelijke
majesteit te eerbiedigen. Ze beoogt
zowel recht te doen aan de eenheid
van God als aan het evangelie dat
God Zelf in Christus naar de wereld
heeft omgezien en woning maakt
in wie in Hem geloven. Er staat dus
heel wat op het spel. Wie vraagtekens
plaatst bij de drie-eenheid moet zijn
huiswerk in ieder geval beter maken
dan ds. Troost.

i André F. Troost. Engel naast God; hoe
goddelijk is Jezus? Boekencentrum, 16,50
euro

i Catherinus Elsinga is predikant te Den
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VU gaat onderzoek
doen naar Luther
en zijn theologie

Amsterdam - De faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft een onderzoeksplaats
naar de reformator Maarten Luther en
zijn theologie ingesteld. Dat maakte
de VU vandaag, op Luthers geboortedag, bekend.
Vanaf volgend jaar zal dr. Sabine
Hiebsch, luthers lid van de Protestantse Kerk, vier dagen in de week
onderzoek doen naar het ‘hart’ als
centraal begrip in de geloofservaring
bij Luther.
De onderzoeksplaats is vernoemd
naar twee bekende Amsterdamse lutheranen: de W.J. Kooiman-J.P. Boendermaker Luther-onderzoeksplaats.

Hulp & Recht
ontvangt 200
misbruikklachten

Utrecht - Bij Hulp & Recht, het meldpunt van seksueel misbruik van de
Rooms-Katholieke
Kerk,
hebben
tweehonderd mensen een klacht ingediend. Zij hebben een juridisch adviseur toegewezen gekregen door het
meldpunt. Dat heeft de organisatie
gisteren bekendgemaakt. In totaal ontving het meldpunt 1800 reacties van
mensen die een melding deden van
seksueel misbruik, geestelijk of lichamelijk misbruik. Hiervan gaan er 1600
over seksueel misbruik. Van de 1800
melders hebben ongeveer 1600 mensen geen klacht ingediend, maar slechts
hun reactie over seksueel, lichamelijk
of geestelijk misbruik willen melden.
De gegevens van ruim 1200 melders
van seksueel misbruik zijn met hun
toestemming door Hulp & Recht aan
de Commissie Deetman gestuurd. 450
mensen hebben nog niet gereageerd
op het verzoek om de gegevens ook
voor deze commissie, die onafhankelijk onderzoek doet, beschikbaar te
stellen. 100 mensen willen niet dat
hun gegevens worden overgedragen.

maar je moet veel aﬂeren om het
te kunnen herkennen.

Indonesische christenen
voelen zich niet veilig

Rob van Essen,
Bijbelse Dagkalender,
Boekencentrum

Bekasi - Christenen en religieuze minderheden in Indonesië krijgen dit
jaar veel meer religieus getint geweld
te verduren dan de voorbije jaren.
De staatsideologie die religieuze verdraagzaamheid oplegt, blijft een dode
letter.
Bekasi, een stad in de buurt van Jakarta, is een voorbeeld. De stad haalde
in september het nieuws toen een
groep moslims er een protestantse dominee in elkaar sloeg en haar assistent
neerstak. De slachtoffers behoren tot
de Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), de grootste protestantse congregatie in Indonesië.
De aanleiding van het incident was
de gedwongen verhuizing van een
moskee uit een residentieel complex
in Bekasi. Toen bekend raakte dat
een andere woning in het complex later was ingericht als kerk, zorgde dat
voor ergernis bij moslims in Bekasi.
Bij sommigen liep de wrevel blijkbaar
hoog op. Sinds de aanslag mag de
woning in het residentiële complex
niet meer als kerk worden gebruikt.
De aanhangers van de HKBP kunnen
voor hun vieringen voorlopig in een
ander gebouw terecht, dat zwaar bewaakt wordt. Wanneer ze op zondag
het gebouw binnenschuifelen, blijft
het gelach en getater dat typisch is
voor bijeenkomsten van de Bataks,
een etnische groep die overwegend
uit christenen bestaat, tegenwoordig
achterwege. Buiten trekken tientallen
politieagenten de wacht op.

Beroepingswerk
Prot. Kerk in Ned.
Beroepen: te Alphen aan den RijnOudshoorn/Ridderveld, ds. M.J.T.
Burema en ds. H. Kamphuis te Den
Haag-Loosduinen (verbeterd bericht);
te Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland (hervormd), ds. J. Holtslag te
Vollenhove.
Chr. Geref. Kerken
Beroepen: te Noordscheschut, ds.
W.M. den Hertog te Rozenburg.
Geref. Gemeenten
Bedankt: voor Arnhem, ds. W. Visscher te Amersfoort; voor Oosterland,
ds. J.M.D. de Heer te Middelburg-Centrum; voor Rotterdam-Zuidwijk, ds.
D.W. Tuinier te Aagtekerke.

Agenda
12 november
Hurdegaryp, Nieuw Perspectief:
filmavond: docu-film over het dagelijkse leven op een plattelandsschool.
Aanvang 20.00 uur.
Kollumerzwaag, Het Lichtpunt: meditatie van Taapke Kramer en sjoelcompetitie. Aanvang 20.00 uur.
Oosterwolde, Dorpskerk: orgelconcert door Arian van der Mark en een
lezing door Jan Koops over dominee
Louis Adriën Bähler i.k.v. de lustrumviering van de Dorpskerk. Aanvang
19.30 uur.
Zuidhorn, Herv. kerk: Theologisch
Café Westerkwartier met ds Carel ter
Linden. Aanvang 20.00 uur.
13 november
Drachten, Grote kerk: verkoop kerstkaarten t.b.v. de restauratie van de
kerk, 13.00-17.00 uur.
Franeker, Vrije Bapt. gem. Philadelphia: praiseavond met thema Lofprijs en aanbidding geeft kracht en
overwinning. Spreker: Hilbert Molendijk, de muziek wordt verzorgd door
de worshipband Life from the Attic.
Aanvang 19.30 uur.
Leeuwarden, Titus Brandsma Huis,
Ctr. voor Spiritualiteit en Catechese:
studie- en bezinningsdag o.l.v. prof.
dr. Hein Blommestijn. Aanvang 10.30
uur.

Schneider nieuwe
leider van Duitse
protestanten
Hannover - Nikolaus Schneider gaat de
Evangelische Kerk in Duitsland (EKD)
leiden. De synode van de EKD koos de
63-jarige Schneider gisteren tot opvolger van de eerder dit jaar opgestapte
bisschop Margot Kässmann.
Kässmann stapte in februari op als
hoofd van de EKD. Ze trok haar consequenties na haar aanhouding wegens alcoholgebruik. Kässmann was
in Hannover dronken achter het stuur
aangetroffen.
Schneider leidt nu de Evangelische
Kerk in het Rijnland. Hij kreeg bij de
verkiezing tot hoofd van de EKD 135
van de 144 stemmen.
Schneider is in Duitsland bekend
door zijn sociale en politieke betrokkenheid. Hij had eerder onder
meer felle kritiek op de inzet van
Duitse militairen in Afghanistan. Als
hoofd van de EKD vertegenwoordigt
hij circa 25 miljoen protestanten in
Duitsland.

Sint-Janskathedraal Den Bosch ouder dan gedacht
De bouw van de gotische Sint-Janskathedraal in Den Bosch is twintig tot
dertig jaar eerder begonnen dan de laatste decennia werd aangenomen.
De oorsprong van de basiliek ligt vermoedelijk tussen 1350 en 1360, in
plaats van rond 1380. Bouwhistorisch onderzoek naar aanleiding van de
derde grote restauratie van de kerk heeft dat uitgewezen.
Vooral specialistisch jaarringonderzoek aan de houten kapconstructies
geeft een nieuw inzicht over de datering van de volgorde van de

werkzaamheden aan de gotische Sint-Jan, staat in een hernieuwd
overzicht van de complexe bouwgeschiedenis dat is gemaakt naar
aanleiding van de restauratie. Het dikke boekwerk komt op 19
november uit.
Voor Kerst moet de laatste, 44 miljoen kostende hersteloperatie van de
Sint-Jan worden afgerond. De restauratie begon in 1999 en werd destijds
officieel in gang gezet door wijlen prins Claus. Foto: ANP

Sociale spanningen
Van de ruim 240 miljoen Indonesiërs
is ongeveer 85 procent moslim. Protestanten waren volgens de volkstelling
van 2000 goed voor 5,7 procent van
de bevolking, katholieken voor 3 procent. In de Pancasila, de Indonesische
staatsideologie, nemen pluralisme en
de scheiding van staat en godsdienst
een belangrijke plaats in.
Het is onwaarschijnlijk dat de aan-

slag religieus gemotiveerd was, zegt
Said Aqil Siraj. Hij is de voorzitter
van de Nahdlatul Ulama, met veertig
miljoen leden de grootste islamitische
beweging in het land. Volgens Said is
de oorzaak eerder te zoeken in sociale spanningen. ,,De aanvallers waren
arm en gemarginaliseerd door de almaar toenemende kloof tussen arm
en rijk.”

Meer geweld
De Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono heeft herhaaldelijk
opgeroepen tot meer religieuze verdraagzaamheid. Maar die boodschap
lijkt niet meer aan te komen. Het Setara-instituut voor Democratie en Vrede
telde de eerste zeven maanden van dit
jaar 28 gevallen van geweldpleging
op christenen. In heel 2009 werden
er maar achttien gevallen gemeld, in
2008 zeventien.
Ook andere religieuze minderheden worden op de korrel genomen.
In Parung, ook in het westen van
Java, brandden moslims in oktober
een moskee van de islamitische sekte
Ahmadiyah plat.
In Tanjung Balai op het eiland Sumatra hebben plaatselijke autoriteiten boeddhistische leiders opgedragen
een zes meter hoog boeddhabeeld van
de enige boeddhistische tempel in de
stad te verwijderen omdat het niet
verenigbaar zou zijn met de islamitische waarden en de maatschappelijke
harmonie zou kunnen verstoren.
Het Setara-instituut haalt uit naar
het gebrek aan ijver bij de politie en
het gerecht om daders van religieus
geïnspireerde gewelddaden te bestraffen. Dat gebrek aan ijver zou het geweld in de hand werken. De politie
heeft inmiddels tien verdachten aangehouden voor de aanslag van Bekasi,
maar er is nog geen datum voor het
proces. Een van de verdachten is de
leider van het radicale Front van Verdedigers van de Islam.

PKN kan niet om dialoog en relativering van eigen geloofstraditie heen

Islamnota benadrukt vooral eigen identiteit van de kerk
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bespreekt deze
week een notitie over de islam. Integriteit en respect roept
een sfeer van tolerantie op, meent Theo Brand. Maar
de kerk is volgens hem vooral bezig met veiligstellen en
afbakenen van eigen christelijke identiteit tegenover
andere levensbeschouwingen.

O

ndanks de sfeer van tolerantie
vraag ik me af of het spanningsveld tussen de boodschap ván Jezus en de - vanuit de
geloofstraditie gegroeide - boodschap
óver Jezus, genoeg tot uitdrukking
komt in dit document. Wordt Christus ingezet als een confessioneel ijkpunt? Of als een kracht die menselijke fixaties openbreekt? Of misschien
toch allebei?
‘Jezus Christus is de gekruisigde
en opgestane Heer!’ Op deze manier
kan een orthodox christen - kort en
krachtig - getuigen van zijn of haar
geloof. Vanuit de christelijke traditie en theologie valt daar veel voor
te zeggen. Maar tegelijk wees Jezus
mensen in diverse evangelieverhalen op zijn diepe overtuiging dat
het leven sterker is dan de leer. Hij
vertelde dat geloofswaarheden uiteindelijk minder zwaarwegend zijn

dan het concreet helpen van mensen
in nood en het zoeken naar vrede en
gerechtigheid.
Denk aan de gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan. Jezus vertelde deze parabel om de religieuze
identiteit van zijn toehoorders radicaal te relativeren. Hij zette die identiteit zelfs volkomen op zijn kop. Niet
wie of wat je bent - bijvoorbeeld een
vrome gelovige - geeft de doorslag,
maar welke keuzes je maakt.
Evenwichtige nota
Integriteit en respect is een doorwrochte en evenwichtige nota. Ze
neemt duidelijk afstand van visies
waarin de islam als groot gevaar
wordt neergezet, zeker in de context
van de Nederlandse samenleving. De
nota laat zien dat de islam - net als
andere godsdiensten - verschillende
gezichten heeft.

Auteur Bernhard Reitsma, bijzonder
hoogleraar aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam, heeft kennis van
zaken over kerk en islam. Hij zoekt
aansluiting bij hoopgevende voorbeelden waarin christenen en moslims
met succes kiezen voor vrede en onderlinge tolerantie. De kerk wordt in
de nota ook opgeroepen om moslims
als bondgenoten te zien met wie goed
kan worden samengewerkt. Deze
grondtoon is zeer veel waard en siert
de Protestantse Kerk.
Het stuk benadrukt verder dat
christenen de waarheid van Christus
niet kunnen claimen. In mijn eigen
woorden: ook christenen kennen de
waarheid niet ten volle. Wie anderen
op het Licht der Wereld wil wijzen,
zal ontdekken waar de eigen zwakheid of duisternis zit. Dat maakt
voorzichtig en bescheiden, maar nog
steeds - of juist daarom - een getuige
van hoop.
Wie zichzelf daarbij eerlijk een
spiegel voorhoudt, kan niet om
dialoog heen en een fundamentele
relativering van de eigen geloofstraditie. Geen zelfgenoegzaamheid, maar
verwondering en nieuwsgierigheid
over wat je zelf mag ontvangen van
de heilzame kracht die alle mensen
bezielt en te boven gaat. Ligt in deze
interactie vanuit openheid en ver-

wondering misschien de opmaat naar
een nieuwe wereld?
Maar dit aspect zou in de kerkelijke nota wat radicaler uitgewerkt
mogen worden. Bijvoorbeeld door
expliciet vragen te stellen: Ging
het Jezus om het stichten van een
nieuwe godsdienst? Of ging het hem
om het ‘Koninkrijk van God’ waarbij
geloofstradities juist gerelativeerd
worden? Wat maakt Jezus eigenlijk
tot Christus? Waarom krijgt de dood
uiteindelijk geen vat op Hem? Komt

Het christendom is
geen doel op zichzelf,
laat staan de kerk
dat misschien door de sterk relativerende - en op humaniteit gerichte
- gelijkenissen die hij vertelde? En
wat heeft de beantwoording van deze
vragen voor consequenties voor het
belijden van het christelijk geloof
en - in nauwe samenhang daarmee
- voor de opdracht van de kerk in de
wereld?
Kortom: gaat het om het veiligstellen en afbakenen van eigen christelijke identiteit tegenover andere levensbeschouwingen - hoe respectvol

en vriendelijk ook geformuleerd? Of
gaat het om het zoekend en tastend
vormgeven van het Koninkrijk van
God? Dat laatste zou het meeste accent moeten krijgen. Maar juist de
behoefte aan een christelijke positiebepaling, was de aanleiding om de
islamnota in de synode te bespreken
en vast te stellen. En dan gaat er toch
iets wringen.
En dat is merkbaar, bijvoorbeeld
als bidden met moslims in de kerkelijke nota aan de orde komt. Sommige christenen die in gesprek zijn
en/of samenwerken met moslims,
hebben daar goede ervaringen mee,
vooral tijdens interreligieuze vieringen. Dat gezamenlijke bidden zou
echter niet goed zijn voor christenen
omdat zij de drie-enige God belijden.
Als gelovige vind ik deze opvatting
getuigen van te weinig vertrouwen
in de Vader, een misverstaan van de
Zoon en een onderschatting van de
Heilige Geest.
Wees als christen niet bang dat
het christendom samensmelt met andere religies of dat de kerk ophoudt
te bestaan. Het christendom is geen
doel op zichzelf, laat staan de kerk.
We merken vanzelf welke bewegingen en onderstromen in staat zijn om
mensen hoop, vreugde en wijsheid
te bieden. Aan de vruchten herkent

men de boom. Daar zitten ongetwijfeld kerken bij, maar niet uitsluitend.
De invloedrijke theoloog Edward
Schillebeeckx (1914-2009) schreef
ooit: ‘God staat niet aan onze zijde,
zoals oude politieke ideologieën vaak
zeiden, Hij staat aan de zijde van wat
goed is. En voor ons komt het erop
aan, ook aan díé zijde te gaan staan in
plaats van God voor ons te annexeren’
(Als politiek niet alles is. Jezus in de westerse
cultuur, Abraham Kuyper-lezing 1986).

Loslaten
Ondanks de religieuze identiteit die
mensen blijkbaar nodig hebben - en
die kerken vaak ook bieden - gaat
de Geest zijn ongekende gang. Of
om het op een bijbelse manier uit te
drukken: ‘Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie zijn
leven verliest om Mijnentwil, heeft
eeuwig leven.’ Durf daarom los te
laten, te vertrouwen en de hoop die
in je is te delen met anderen - op een
bescheiden, maatschappijkritische en
vooral concrete wijze. Niet vanuit een
fixatie op groei of vanuit christelijk
lijfsbehoud, maar omdat de wereld
smacht naar vrede en gerechtigheid.

i Theo Brand is politicoloog, lid van de
PKN en eindredacteur van magazine De
Linker Wang

